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  .التقدمي للبحث بتحديد أهدافه و منهجيته -  
  .تنسيق خمتلف عناصره -  
  .التوثيق الكامل للمراجع و اجلداول و الرسومات البيانية -  
  .أن ينتهي البحث خبامتة تتضمن النتائج و التوصيات -  
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  صناديق الثروة السيادية من منظور إسالمي

  
  *حممد  جعفر هين /أ

  اجلزائر - املركز اجلامعي بغليزان

Abstract :  
The global financial crisis 2008 has resulted in significant 

losses in sovereign wealth  funds, and paid to go about reconsider 
the composition of the assets of this funds and theirs  nature. in the 
pre-crisis period most of the assets in the financial sector were 
concentrated, in the form of deposits and shares and bonds and 
contributions to the governor a high-risk investment funds "Hedge 
Fund", which has suffered more than others because of the 
financial crisis, but that some of these funds was involved in the 
crisis to its dependence on speculative in a high-risk financial 
derivatives. 

This study attempts to shed light on the investment 
strategies of SWFs before, during and after the global financial 
crisis in 2008, to try our analysis of these strategies in order to 
rationalize the sovereign fund resources and spare the origins of 
the loss of their value during the crisis, it was crowned Find 
formulate a rational avoid sovereign funds investment plan falling 
into financial losses in the future, by investing in financial assets 
compliant with Islamic Sharia any Islamic financial industry, 
investment in high-risk financial derivatives instead. 

  
 :متهيد

لقد أسفرت أزمة الرهن العقاري عن خسائر كبرية منيت ا الصناديق السيادية بشكل 
التوجه حنو إعادة النظر يف ، واليت دفعتها إىل 1عام والصناديق السيادية اخلليجية بشكل خاص

وطبيعتها، ففي فترة ما قبل األزمة تركزت معظم األصول يف القطاع  صناديقهاتركيبة أصول 
                                                 

العلوم كلية  3طالب دكتوراه السنة الثالثة جامعة اجلزائر ،املركز اجلامعي بغليزان ب،أستاذ مساعد قسم  *
 djafarhenni@hotmail.com  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،مايل

mailto:djafarhenni@hotmail.com
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، على شكل ودائع وأسهم وسندات ومسامهات يف حمافظ صناديق االستثمار عالية املايل
، اليت عانت أكثر من غريها بسبب األزمة املالية، بل إن بعض هذه "Hedge Fund"املخاطر

ولعل  ،الصناديق كان طرفا يف األزمة العتماده على املضاربة يف املشتقات املالية عالية املخاطر
االخنفاض الكبري يف موجودات االستثمارات اخلليجية يف اخلارج أثناء  هذا ما يفسر سبب

األزمة، واليت أدت إىل خسارة نصف قيمة هذه املوجودات يف بعض الصناديق السيادية يف 
العديد من البلدان، قبل أن تستعيد جزءا مهما من هذه اخلسائر مع حتسن األوضاع املالية، إال 

يف بداية األزمة قد حتولت إىل " ليمان برذرز"ة عن ايار بنك أن خسائر أخرى، كتلك النامج
 .خسائر حقيقية مع ايار هذه املؤسسة املالية العريقة

  :الدراسة أهمية
يف ظل التحوالت االقتصادية اليت تشهدها دول جملس التعاون والعديد من الدول 

لالستثمار يف سيادية اخلليجية العربية، باتت احلاجة ملحة لتوجيه جزء من أموال الصناديق ال
، خاصة أن األزمة املالية األصول املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية أي الصناعة املالية اإلسالمية

؛ العاملية أثبتت أن االستثمار يف الواليات املتحدة والدول األوروبية مهدد بالكثري من املخاطر
  :بة للصناعة املالية اإلسالمية ما يليوما يزيد من أمهية صناديق الثروة السيادية بالنس

ü  حاجة الصناعة املالية اإلسالمية ملوارد مالية ضخمة تدعم صناعة الصكوك اإلسالمية
 .وباألخص الصكوك السيادية

ü  توسعا ملحوظا يف التمويل اإلسالمي ويف الوفرة  املشرق العريب ومشال إفريقياتشهد دول
السيادية يف أدوات  الثروة تلك الطفرة وفق صناديقيساعدها على استثمار ما النفطية وهذا 

 .استثمار إسالمية
ü  اأثبتت األزمة املالية العاملية أن املنتجات اإلسالمية كانت أقل تضررا مقارنة بنظري

 .التقليدية، مما يدعو صناع السياسات بصناديق الثروة السيادية إىل االستثمار فيها

  :اإلشكالية
  : ئيسية يف اآليتتتمثل اإلشكالية الر 

  ؟هل ميكن للصناديق السيادية أن تستثمر يف الصناعة املالية اإلسالمية
  :طرح األسئلة الفرعية املواليةنولإلجابة على اإلشكالية الرئيسية 

 ؟يف النظام املايل العامليصناديق الثروة السيادية  أمهية ومكانةفيما تتمثل  ×
 رية للصناديق السيادية؟أهم معامل االستراجتيات االستثماما هي  ×
 هل تناسب صيغ التمويل اإلسالمية الطبيعة االستثمارية للصناديق السيادية؟ ×
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 ما الذي ميكن أن تضيفه صناديق الثروة السيادية للصناعة املالية اإلسالمية؟ ×
ما هي اآلليات املمكنة جلعل الصناعة املالية اإلسالمية حمل اهتمام واستثمار صناديق الثروة  ×

  ادية؟السي
  : األهداف

  :إىل حتقيقها يف حثانتنحصر أهم األهداف اليت يسعى البا
 ؛اإلستراتيجيةالوقوف على مفهوم صناديق الثروة السيادية وأنواعها وأهدافها  ×
 حتليل االستراتيجيات االستثمارية للصناديق السيادية؛ ×
 إلقاء الضوء على آثار أزمة الرهن العقاري على الصناديق السيادية؛ ×
 دى مالئمة التمويل اإلسالمي للطبيعة االستثمارية لصناديق الثروة السيادية؛م ×
 ؛التعرف على املزايا اليت ميكن لصناديق الثروة السيادية تقدميها للصناعة املالية اإلسالمية ×
  .جزء من موارد الصناديق السيادية لالستثمار يف صناعة التمويل اإلسالمي حماولة توجيه ×

   :فرضيات الدراسة
  :تسعى هذه الدراسة إىل اختبار الفرضيات اآلتية

من بني األسباب اليت حتول دون استثمار صناديق الثروة السيادية يف الصناعة املالية   ×
اإلسالمية هي قلة األداء الرحبي للمؤسسات املالية اإلسالمية وكذا تعرضها ملخاطر أكرب 

 ؛ديةيمقارنة بالصناعة املالية التقل
ق السيادية كأي مؤسسة اقتصادية إيل تعظيم الربح عن طريق متويل تسعي الصنادي ×

 ؛مشاريع مرحبة  وتقليل املخاطر
 . ة لطبيعة النشاط االستثماري للصناديق السياديةءمإن صيغ التمويل اإلسالمي أكثر مال ×

  :منهجية الدراسة
ذه من أجل اختبار فرضية البحث وحتقيق أهداف الدراسة، فإن األسلوب املناسب هل

هو األسلوب الوصفي التحليلي، الذي يقوم على جتميع البيانات واملعلومات املرتبطة : الدراسة
بالصناديق السيادية والصناعة املالية اإلسالمية، لغرض دراستها وحتليلها بشيء من التفصيل، 

كاجلداول التوضيحية واألشكال للوصول إىل : باستخدام وسائل وأدوات إيضاحية خمتلفة
  . ئج واضحة ودقيقة ميكن تعميمهانتا

  :قسمنا الدراسة إىل ثالثة حماور أساسية: خطة البحث
  واستراتيجياا االستثمارية؛ الثروة السيادية صناديق:احملور األول
  الصناديق السيادية والتطوير املرتقب لسوق الصكوك؛: احملور الثاين
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  .طوير صناعة التمويل اإلسالمياستشراف دور الصناديق السيادية يف ت :احملور الثالث
  واسرتاتيجياتها االستثمارية الثروة السيادية صناديق: احملور األول 

ظهر مفهوم جديد يف السنوات األخرية يف  :∗السيادية تعريف صناديق الثروة: أوال
 sovereign wealth" عامل إدارة الفوائض املالية وهو مفهوم صناديق الثروة السيادية 

funds  "قد عرف هذا املفهوم على أنه يرجع إىل تراكم الفوائض املالية لدى الدول و
استثمارية تضعها حكومات الدول دف  إستراتيجيةوإمكانية استثمار هذه الفوائض وفق 

حتقيق أهداف مالية وخلق منافع عامة، وللتعرف أكثر حول هذا املفهوم نستعرض التعاريف 
  :أخري  تلف من شخص إىل آخر ومن هيئة إىلاليت تناولت هذا املفهوم وهي خت

  :املعني الضيق.1
 :)OCDE(تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   - أ

منظمة التنمية والتعاون االقتصادي صناديق الثروة السيادية بأا وسائط استثمار  تعرف 
 .مملوكة للحكومة يتم متويلها من موجودات الصرف األجنيب

تعرف وزارة اخلزانة األمريكية صناديق الثروة  :نة األمريكية تعريف  وزارة اخلزا   - ب
 . السيادية بأا تدار بشكل مستقل عن االحتياطات الرمسية للسلطات النقدية 

يعرف صناديق الثروة السيادية بأا تلك الصناديق  :تعريف معهد ماكيزي الدويل   -  ت
العوائد املالية مبحددات خماطر املمولة من احتياطات البنوك املركزية ودف إيل تعظيم 

 .2معينة
  :املعني الشامل.2

متثل صناديق الثروة السيادية كل الصناديق املنشأة من  ": Gilles Morisson"تعريف   - أ
طرف احلكومات واليت تدير موارد نقد أجنيب وعمالت وطنية ألغراض خمتلفة خاصة 

لقادمة مثل صندوق إحتياطى لضمان دفع املعاشات التقاعدية أو لتوفري دخل األجيال ا
 2001.3 للمعاشات التقاعدية بفرنسا

بأا  جتمعات لألصول املالية اليت حتتفظ ا الدولة  "Andrew rozanv"تعريف    - ب
 .وتتكفل بإدارا
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يقصد ا هياكل مالية متلك، تسري، تدير أموال عامة  " Steffen ken" تعريف   -  ت
لية ، مواردها تأيت أساسا من فائض السيولة الناجتة وتستثمرها يف عدد كبري من األصول املا

 .عن فوائض املوازنة العامة للدولة وفوائض احتياطيات الصرف األجنيب

   : تعريف صناديق الثروة السيادية من وجهة نظر صندوق النقد الدويل.3
صناديق أو ترتيبات " يعرف صندوق النقد الدويل صناديق الثروة السيادية على أا 

وتنشئ احلكومة العامة صناديق الثروة : ستثمار ذات غرض خاص متلكها احلكومة لال
السيادية ألغراض اقتصادية كلية ، وهي صناديق حتتفظ باألصول أو تتوىل توظيفها أو إدارا 

استثمارية تتضمن االستثمار يف  استراتيجياتمستخدمة يف ذلك : لتحقيق أهداف مالية 
وتنشأ صناديق الثروة السيادية يف العادة معتمدة على فوائض ميزان  ؛ةاألصول املالية األجنبي

املدفوعات، أو عمليات النقد األجنيب الرمسية أو عوائد اخلصخصة أو فوائض املالية العامة أو 
  .4"اإليرادات املتحققة من الصادرات السلعية أو كل هذه املوارد جمتمعة 

  : جيعلنا نعطى مميزات هذه الصناديق وذلك كاآليتإن هذا التعريف لصندوق النقد الدويل  
ü ؛أن هذه الصناديق مملوكة من طرف احلكومة 
ü ؛تدير أصول مالية يف األجل الطويل 
ü دف إىل حتقيق أهداف  إن اإلستراجتية االستثمارية اليت تتبعها هذه الصناديق السيادية

 ؛5االقتصاد الكلى
ü ؛6يبتدار بشكل منفصل عن احتياطات الصرف األجن 

مما سبق نستنتج أن صناديق الثروة السيادية هي صناديق تضعها احلكومات لغرض إدارة ثروة 
  :األمم وتنميتها تستعملها احلكومة يف

 ؛دعم معاشات التقاعد احلكومية •
 ؛إدارة الفوائض اهلائلة الناجتة عن مداخيل النفط •
 ؛كسب العائد على رأس املال •
 صادي؛واالستقرار االقت ملصلحة العامةا •
 .إدارة احتياطات الصرف األجنيب •

   ظهور صناديق الثروة السيادية: ثانيـا
إن ظاهرة الصناديق السيادية ظاهرة ليست باجلديدة ، وإمنا ظهرت منذ عدة عقود، 

 Caisse desم 1816فقد يدعي البعض أن أول صندوق سيادي ظهر يف فرنسا يف عام 
Dépôts et Consignationsات القرن املاضي فتم تأسيس اهليئة العامة ، أما يف مخسيني
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لالستثمار بالكويت والصندوق االحتياطي ملعادلة اإليرادات يف كريبايت، وخالل السبعينيات 
من القرن املاضي ، مت تأسيس عدد من صناديق الثروة السيادية اجلديدة، مبا يف ذلك هيئة أبو 

ت والتسعينيات نشاطا يذكر يف ما يتعلق ظيب العامة لالستثمار ، ومل يشهد عقد الثمانينيا
بإنشاء صناديق الثروة السيادية ، باستثناء شركة االستثمارات البترولية الدولية يف أبو ظيب اليت 

، ومل يزدد عدد صناديق الثروة السيادية بشكل كبري إال مطلع القرن  م1984أنشئت يف 
  .7احلايل
  .أنواع صناديق الثروة السيادية: ثالثـا

تصنيف أنواع الصناديق السيادية ختتلف من هيئة إىل أخرى ومن شخص ألخر  إن
  :نذكر منها

تنشئ  :تصنيف صناديق الثروة السيادية وفقا للهدف من تأسيسها  .1
احلكومات صناديق الثروة السيادية ألسباب عديدة، وتشري التحليالت إىل وجود مخس أنواع 

  :لنحو التايلمن هذه الصناديق إىل مخسة أنواع على ا
دف هذه الصناديق إىل ضمان استقرار املوازنة العامة للدولة :صناديق االستقرار  - أ

واالقتصاد ككل، وحتقيق استقرار سعر صرف عملة الدولة،خاصة التقلبات مبيزان 
 .املدفوعات اليت حتدث بسبب أسعار النفط

ن األصول الغري وهدفها األساسي هو حتويل اإليرادات م :صناديق األجيال القادمة  - ب
إىل حافظة أصول أكثر تنوعا يتم استثمارها لصاحل األجيال القادمة، مبا ) الناضبة(املتجددة 

 .يضمن حق هذه األجيال يف تلك األصول

هي صناديق دف يف املقام األول لتمويل املشاريع االقتصادية  :صناديق التنمية  -  ت
تعزيز منو الناتج وتنويع القاعدة االقتصادية  واالجتماعية أو ذات البعدين معا، واليت تساهم يف

 .يف اقتصاد الدولة

تتمثل أصوهلا يف أغلب األحوال يف األصول  :شركات استثمار االحتياطيات  - ث
االحتياطية لدى املصرف املركزي أو سلطة النقد يف الدولة، وتتميز برغبتها املتزايدة لتحمل 

حتياطيات،و من مث احلد من تكاليف الفرصة املخاطر يف سبيل حتقيق عوائد أعلى من هذه اال
 .و السيادية للدولة البديلة لالحتفاظ ذه االحتياطيات الدولية لتقوية اجلدارة االئتمانية
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من مصادر خبالف اشتراكات (واليت تغطي :صناديق احتياطيات طوارئ التقاعد  -  ج
ة يف امليزانية العمومية التزامات التقاعد الطارئة غري احملدد) األفراد يف معاشات التقاعد

 .للحكومة

 :تصنيف الصناديق السيادية حسب طبيعة السلعة املمولة بها.2

ومعظمها صناديق للدول النفطية واليت ميكن أن  :صناديق الثروة السيادية السلعية  - أ
تكون لغرض استقرار العائدات أو االدخار عرب األجيال ، أو لغرض احلد من آثار العوائد 

 .االقتصاد الكليالنفطية يف 

فهي ناجتة من حتويل جزء من موجودات  :صناديق الثروة السيادية غري السلعية  - ب
إىل ) كالصني ( الصرف األجنيب، بالنسبة إيل الدول اليت لديها فوائض يف موازين املدفوعات 

  .8أدوات استثمارية
  : تصنيف صناديق الثروة السيادية وفقا لطبيعة عملها  .3
يتركز نشاطها داخل البلد من بينها صندوق ضبط املوارد يف :حمليةصناديق سيادية   - أ

  .اجلزائر وصندوق االستقرار يف روسيا
    وهي الصناديق اليت ميتد نشاطها إىل خارج البلد مثل هيئة :صناديق سيادية دولية  - ب

  9.أبو ظيب لالستثمار وصندوق النفط النروجيي
  .أهمية صناديق الثروة السيادية: رابعـا

د كل من صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية على الدور يؤك
التنموي للصناديق السيادية، فلها مهام مرتبطة باستقرار املالية العامة وخلق القيمة لألجيال 
القادمة بالنسبة للدول املالكة هلا، كما تساهم يف تدوير االدخار احمللي على املستوى العاملي، 

اقتصادياا من الصدمات الناجتة عن االيار أو تدهور أسعار املواد األولية، فضال عن وحتمي 
وميكن تلخيص املنافع االقتصادية واملالية . مسامهتها يف تطوير البلدان املستقبلة الستثماراا

  :فيما يليلصناديق السيادية املختلفة ل
 ؛تاحلد من تكاليف الفرصة البديلة حليازة االحتياطيا ×
 ؛تفيد يف اجتناب دورات الرواج والكساد يف بلداا املنشئة ×
تسهل ادخار عائدات الفوائض اليت حتققها املالية العامة من صادرات السلع، وعملية  ×

 ؛اخلصخصة مث حتويلها لألجيال القادمة
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 ؛تسمح صناديق الثروة السيادية أيضا مبزيد من التنويع يف أصول احلافظة ×
العائدات، مقارنة مبا حيدث عادة يف حالة األصول االحتياطية اليت  زيادة التركيز على ×

 ؛يديرها البنك املركزي
 ؛10مصدر دائم وقوي لتمويل امليزانية العامة من خالل عوائد االستثمار الذكي ×
ص إيراداا وترتفع نفقاا نقحصول الدولة علي دخول لتغطية عجزها املايل عندما ت ×

 .11خرلسبب أو آل

  .هداف الصناديق السياديةأ: خامسا
  :دف الصناديق السيادية إىل

املسامهة يف االستقرار االقتصادي الكلي، عن طريق استقرار اإلنفاق العام عرب برجمة تدفق  ×
 .اإليرادات النفطية املتقلبة واليت يصعب التنبؤ ا يف امليزانية 

 ؛12يةزيادة الشفافية يف إدارة اإليرادات النفطية والسياسة املال ×
تقدم الصناديق السيادية للحكومة املنشاة هلا التأمني الذايت يف ظل الدرجة الكبرية من  ×

 .التذبذبات يف أسعار النفط 
توفر السيولة العالية ملواجهة تكلفة زيادة اإلنفاق العام على املشروعات االستثمارية  ×

 .13الضخمة يف أوقات ازدهار أسعار النفط

  .يق السياديةمصادر أموال الصناد:سادسا
البلدان اليت متتلكها لديها مدخرات فوق االستثمارات تصب يف اية املطاف يف أيدي  ×

 ؛احلكومات
، إذ تعترب عائدات النفط املصدر األساسي )خصوصا النفط والغاز(ملكية ثروة السلع  ×

النفط  لألموال أكرب الصناديق االستثمارية السيادية يف العامل، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار
وازدياد واردات الدول املنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعترب 

إىل " ستاند رد تشارترد"وتشري دراسات  .االحتياطات النقدية األجنبية مصدرا أساسيا أيضا
تريليون 13.4أن حجم األموال اليت ستمتلكها تلك الصناديق خالل عقد من الزمن ستتجاوز 

  ؛تريليون دوالر17.5أن تبلغ املوجودات " مورغان ستانلي"تقدر دوالر، فيما 
مدخرات بسبب االقتصاد التصنيعي الذي يركز على التصدير، كما هي احلال يف الصني  ×

 ؛وسنغافورة
األساسي عموما وراء تزايد  السبب ويعود.منو احتياطيات الكثري من البنوك املركزية  ×

رتفاع أسعار النفط وشيوع العوملة املالية واستمرار موارد صناديق الثروة السيادية إىل ا
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االختالل  يف النظام املايل العاملي حىت أسفرت عن تراكم سريع يف األصول األجنبية لدى 
 .14الكثري من بلدان العامل

 .أهم الصناديق السيادية املتواجدة يف العامل): 01(جدول رقم 
أصول 

الصناديق 
السيادية 
 العاملية

احتياطات 
  لصرفا

األجنيب 
2008 

أصول الصناديق 
+ السيادية 

  احتياطات الصرف
 2008األجنيب 

  احتياطات الصرف
+  2008األجنيب 

نسبة من الناتج احمللي 
 2008اإلمجايل 

احلساب اجلاري كنسبة 
من الناتج احمللي اإلمجايل 

2004-2008  
 املعدل

 

 الصني 8.2 45 2.049 1.496 103
 ليابانا 3.9 20 1.264 1.004 260
 اإلمارات  16.3 12 783 32 751
 روسيا 8.5 25 596 411 184
 ةسنغافور 20.9 95 496 174 322
 النرويج 16.3 11 484 50 433
 السعودية 26.0 6 447 28 419
 اليابان 11.9 85 357 182 174

 اهلند 1.1-  20 247 247 - 
 الكويت 42.4 11 219 17 203
 قطر 28.5 9 80 10 70
 ليبيا 37.2 101 161 91 70

Source: M.Truma, sovereign wealth funds Treat or Salvation ? , United  Book 
Press, Washington,USA,2010 ,p24. 

  .معامل االسرتاتيجيات االستثمارية للصناديق السيادية: سابعـا
ر بعضها ختتلف قرارات استثمار إيداعات الصناديق السيادية بني الدول، إذ يقتص

بأدوات وآجال يتم حتديدها ) كي ال يزاحم االستثمار احلكومي( على االستثمار يف اخلارج 
أو تترك الجتهاد القائمني على تلك الصناديق، والبعض اآلخر من الصناديق يتم استثمار 

  .15إيداعاته يف الداخل واخلارج سواء بنسب يتفق عليها أوال
عملت هذه : اديق السيادية قبل أزمة الرهن العقارياإلسرتاتيجية االستثمارية للصن.1

الصناديق يف ظل مناخ داخلي مالئم ومساند هلا إىل حد بعيد بالنظر إىل االستقرار الداخلي 
املدعم بالتراكم املستمر يف االحتياطيات الدولية القتصادياا، وقد انعكس ذلك على سلوكها 
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     ذات األصل األسيوي إىل االستثمار احمللي االستثماري، حيث اجتهت الصناديق السيادية
أو مناطق جغرافية قريبة منها، يف حني فضلت الصناديق السيادية للشرق األوسط االستثمار 

سندات (يف الواليات املتحدة األمريكية أو اململكة املتحدة يف أدوات استثمارية عمومية 
  .16احمللية لغياب مرتكزات وفرص االستثمار يف أسواقها) اخلزينة

ظهرت :  اإلسرتاتيجية االستثمارية للصناديق السيادية أثناء أزمة الرهن العقاري.2
أمهية الصناديق السيادية يف األزمة املالية العاملية وكان الدور الذي قامت به عندها إجيايب ألا 

د الكثري مل تتجه إىل االستفادة من فرصة تدهور األصول يف الدول الصناعية، بل العكس أعا
منها توجيه أمواله حنو توظيفات أقل خماطرة أو إىل أسواقها احمللية، وهذا بسبب ضعف األداء 

 حدوثمنذ ف.يف الدول الصناعية، والحتياجات التمويل املتزايدة يف دوهلا األصلية بفعل األزمة
ا وإجيابا يف هذه األزمة املالية العاملية األخرية كثر اجلدل حول الصناديق السيادية ودورها سلب

األزمة، فإذا كان صندوق النقد الدويل يشجع الدول املصدرة للموارد غري املتجددة على 
إنشاء هذه الصناديق، حتسبا أليام عجاف قد تتعرض هلا اقتصادياا يف املستقبل، فقد رحب 

ن أثر إجيايب خرباؤه كثريا بعمليات ضخ السيولة اليت قامت ا  هذه الصناديق نظرا ملا حتققه م
على استقرار األسواق العاملية، وقد سارعت هذه الصناديق إىل القيام بذلك العمل جتاه 
االقتصاد األمريكي يف الوقت الذي فر فيه معظم املستثمرين خوفا من تعرضه للركود 

  .واالنكماش
ئلة هذا باإلضافة إىل أنه وبعد تعرض العديد من البنوك الغربية الكبرية إىل خسائر ها

مرييل " و" سييت بنك"تقدر مبئات املليارات من الدوالرات جراء هذه األزمة، منها جمموعة 
، حتركت الصناديق السيادية بشكل سريع إلنقاذ هذه املصارف، " كريديه سويس" و" لنش

وبالرغم من أن دافع التدخل هلذه . وبشكل أكثر سرعة يف احلكومات أو اجلهات األخرى
 دف حتقيق عوائد باألساس، إال أن الواقع أثبت بعد ذلك تكبدها خلسائر من الصناديق كان

فعلى سبيل املثال كانت استثمارات أحد هذه الصناديق . وراء التدخل إلنقاذ تلك املصارف
مليار  6مليار دوالر، فأصبحت حاليا ال تتجاوز  7.5تقدر حبوايل" سييت بنك"يف جمموعة 

مليار  6.6واليت قدرت ب " مريل لنش" وق سيادي ثان يفدوالر، كما أن استثمارات صند
، وتشري اإلحصائيات بأن الصناديق السيادية اخلليجية لوحدها  8 %دوالر، اخنفضت حبوايل 

  .17مليار دوالر أمريكي جراء هذه األزمة 400جتاوزت خسائرها 
  :زمة األثناء أصناديق الثروة السيادية  استخدمتهاوفيما يلي بعض االستراتيجيات اليت  
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ميل احلكومات اليت  م2008قد شهد الربع األخري من العام ل: االستحواذ إسرتاتيجية •
تسيطر على صناديق الثروة السيادية إيل استخدام فوائضها املالية للقيام بعمليات استحواذ على 

هدافها نطاق ضيق، مبا يف ذلك يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، من شأا دعم أ
 :كما يوضحه اجلدول املوايل، 18التنموية االقتصادية الوطنية

  .اإلستراتيجيةاستحواذ بعض الصناديق السيادية العربية على بعض الشركات ): 02(جلدول رقم ا

  نت .، مقاالت املعرفة، موقع اجلزيرةصباح نعوش، الصناديق السيادية العربية: املصدر
  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/11/20 : أنظر املوقع اإللكتروين

تعد االستثمارات اخلليجية يف أملانيا على سبيل املثال ال احلصر، إحدى أبرز 
من أسهم  باملائة  15الواعدة لتلك الصناديق، إذ استحوذت قطر على حنو االستثمارات 

من أسهم شركة  باملائة 10لصناعة السيارات، كما قامت بشراء حنو " فولكس فاغن"شركة 
، وهي إحدى أكرب شركات البناء األملانية، كما متتلك قطر حصة يف شركة "هوكتيف"
من خالل " الدويتشة بنك"أكرب املصارف األملانية يف  باملائة  6األملانية، وحنو " سيمنس"

 .مليار يورو 1.75صفقة بلغت قيمتها 
إمارة أبوظيب كانت حاضرة أيضا بقوا االقتصادية من خالل استثماراا يف أملانيا، ومشلت 

واستثمارات أخرى يف " إير برلني"من شركة طريان  باملائة  29تلك االستثمارات امتالك حنو 
للتنمية " مبادلة"طاقة املتجددة والصناعات اإللكترونية الدقيقة، حيث متتلك شركة جمال ال

لصناعة أشباه املوصالت " جلوبال فاوندريز"اململوكة بالكامل حلكومة إمارة أبوظيب شركة 

 صندوق األجيال القادمة الكوييت هيئة استثمار أبو ظيب
شركة االستثمار األجنيب العربية 

 الليبية
  الصندوق

إيسترن أوروبيان من  16%* 
  .الربيطانية

من هريمس  8.3%* 
  .املصرية

من السويس 7.6%* 
  .لالمسنت املصرية

من سييت جروب  4.9%* 
  .األمريكية

من أبولو ماجنمنت  9%* 
  .األمريكية

 .من فيفالدي الفرنسية 3%* 

من فيكتوريا  23.8%* 
  .السويسرية

  .من سييت جروب األمريكية 6%* 
  .ملانيةمن مرسيدس األ 7.2%* 
من بنك مرييل لينش  4.8%* 

  .األمريكي
  .من الفوسفات األردنية9.3%* 
 .يطانيةربال من برتشبترليوم 1.7%* 

من نادي جيفانتوس  7.5%* 
  .االيطايل

من جمموعة كورينثيا  50%* 
  .املالطية

من الشرق  14%* 
  .للبتروكيمياويات  املصرية

من املناجم العربية 10.1%* 
  .األردنية

 

نوع 
  النشاط

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/11/20
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مرافق منها يف مدينة  6وهي مواد أساسية يف صناعة األجهزة اإللكترونية والرقمية، توجد 
، إذ أعلنت وسائل اإلعالم األملانية مؤخرا عن نية أبوظيب ضخ حنو ربع مليار درزدن األملانية

  .يورو كاستثمارات يف الفرع األملاين من جلوبال فاونديز
 6كما كان لدولة الكويت نصيبا من االستثمارات اخلليجية يف أملانيا، إذ استحوذت على حنو 

  .19لصناعة السيارات" لرشركة دامي"من عمالق الصناعات األملانية  باملائة 
حيث تقوم الصناديق السيادية بشراء أصول ): buy-and-hold(اشرتي واحتفظ  إسرتاتيجية •

  20.ترتفع قيمتها امقومة بأقل من قيمتها وحتتفظ ا يف حمفظتها ، مث تعيد بيعها مل
اعات تستثمر صناديق الثروة السيادية يف القط: االستثمار يف القطاع احلقيقي  إسرتاتيجية •

األكثر حساسية ذات العائد املايل واالجتماعي الكبريين و املخاطر العالية ، واليت تعود بالنفع 
للدول املستقبلة واليت حتتاج إيل مدخرات هائلة لدفع عجلة التنمية فيها ، ومتويل خططها 

ملوايل التكنولوجيا والشكل اومن بني تلك القطاعات قطاع البين التحتية والطاقة و التنموية
 .  اإلستراتيجيةميثل استثمارات الصناديق السيادية يف القطاعات 

  م2008_ 1995: استثمارات الصناديق السيادية حسب القطاعات ) : 01(شكل رقم 

  
source:table ronde d’experts l’investissement dans les infrastructures de transport ، 
2008 ، p5.   

عقارات، ( أن الصناديق السيادية تستثمر يف قطاعات متنوعة يظهر الشكل أعاله 
غري أن االستثمار يف القطاع ) إخل...طاقة، خدمات، تكنولوجيا، البين التحتية، صناعة، زراعة 

أخذ نصيب األسد ضمن استثمارات الصناديق ) االستثمار يف األسهم والسندات(املايل 
  .السيادية
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على الرغم : للصناديق السيادية بعد أزمة الرهن العقارياإلسرتاتيجية االستثمارية . 3
من الدور املميز الذي لعبته يف حتقيق االستقرار املايل خالل األزمة واالستقرار االقتصادي 
للدول املالكة ذاا، لكن مع ذلك ظلت الرتعة احلمائية هي الغالبة يف الدول املتلقية 

ية هلا كفاعلة جيوسياسية وأا ختفي أهدافا غري جتارية، الستثماراا، انطالقا من النظرة الغرب
كل ذلك دف توجيه اإلستراتيجية املستقبلية الستثمارات الصناديق السيادية مبا خيدم 
مصاحلها االقتصادية والسياسية، رغم ذلك عززت الصناديق السيادية مركزها، بوصفها فاعلة 

م 2009نة األزمة مباشرة، حيث بلغت أصوهلا اية يف األسواق املالية الدولية فور جتاوزها حم
تريليون دوالر حسب املنتدى الدويل لصناديق الثروة السيادية، كما اجتهت  24ما قيمته 

  21.استثماراا إىل فئات األصول خارج سندات الدين

  اإلسرتاتيجية االستثمارية للصناديق السيادية اخلليجية: تاسعـا
صندوقا سيادي، تعود ملكية سبعة منها إىل اإلمارات،  14متتلك الدول اخلليجية 

ومتتلك السعودية صندوقني، وكذلك سلطنة عمان، بينما تعود ملكية ثالث صناديق إىل 
كل على حدة، وتبلغ قيمة األصول املدارة ) قطر، الكويت، البحرين( الدول اخلليجية املتبقية 

تريليون دوالر، مع عدم األخذ يف  1.595من طرف هذه الصناديق جمتمعة ما يربو عن 
احلسبان أصول هيئة اإلمارات لالستثمار وصندوق االستثمار العماين وجملس أبو ظيب 

وتساهم الصناديق السيادية اخلليجية جمتمعة بنحو , لالستثمار لعدم توفر بيانات بشأا
طرف املعهد من إمجايل موجودات صناديق الثروة السيادية العاملية املصنفة من 35,95%

  .22تريليون دوالر 4.436م واملقدرة حبوايل 2011املذكور يف شهر جوان 
الشيء املمكن مالحظته حول استثمارات الصناديق السيادية من الناحية اجلغرافية هو 

من إمجايل أصول %75تركزها يف الواليات املتحدة األمريكية واليت استحوذت على 
لباقي دول العامل، أما الصناديق السيادية %7رة األوروبية للقا%18الصناديق السيادية مقابل 

اخلليجية فهي متوطنة يف الواليات املتحدة األمريكية بالدرجة األوىل مث تليها اململكة املتحدة، 
وهي تم مبختلف القطاعات االقتصادية وعلى وجه اخلصوص الصناعة التحويلية واخلدمات، 

ليجية يف مقدمة املؤسسات اليت يعول عليها لتزويد األسواق وذا تقف الصناديق السيادية اخل
  .23العاملية جبزء من السيولة

للتعرف على تكوينات احملافظ املالية للصناديق السيادية اخلليجية يستعرض اجلدول 
املوايل تقديرات لتركيب احملافظ املالية لبعض الصناديق السيادية اخلليجية من حيث نوع 

م، ويالحظ أن توزيع 2007مالت الداخلة يف تركيبها اية عام األصول وأهم الع
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االستثمارات املالية اخلليجية ختتلف من صندوق إىل آخر، ففي حني ختصص كل من اهليئة 
العامة لالستثمار وجهاز قطر لالستثمار ومؤسسة ديب العاملية وشركة مبادلة نسب تتراوح بني 

للسندات، جند أن مؤسسة  %25و  %10لألسهم ونسب تتراوح بني  %60إىل  50%
النقد السعودي العريب والصندوق االحتياطي العام خيصصان أكثر أصوهلما لالستثمار يف 

، إال أن أصوهلما املستثمرة يف األسهم قد  % 65و  %30السندات بنسب تراوحت بني 
يمن على وبالنسبة لتركيب العمالت فإن الدوالر األمريكي يه. % 25و % 20تراوحت بني 

ويرجع هذا االختالف يف تركيب . أغلب احملافظ املالية لتلك الصناديق مقارنة بباقي العمالت
احملافظ املالية لصناديق الثروات السيادية اخلليجية إىل عدة عوامل أمهها اختالف 
االستراتيجيات االستثمارية اخلاصة بكل صندوق، ومدى استعداد كل صندوق لتحمل 

  .24بل احلصول على أعلى العوائداملخاطر يف مقا
  تركيب حمفظة الصناديق السيادية اخلليجية حبجم العملة واألصول): 03(جدول رقم 

تركيب حمفظة الصندوق  تركيب حمفظة الصندوق من حيث العملة الصندوق
 من حيث األصول

الكويت  -اهليئة العامة لالستثمار
Kuwait InvestmentAuthority 

 سهمأ%  60 دوالر  %40
 سندات%  25 وجنيه استرليين وين ياباين يورو  %40

 أصول أخرى% 15 عمالت أخرى% 20

 Qatarجهاز قطر لالستثمار 
InvestmentAuthority 

 أسهم%  60 دوالر  %40
 سندات%  20 يورو  %40

 أصول أخرى% 20 جنيه استرليين وعمالت آسيوية%  20

ان الصندوق االحتياطي العام لدولة عم
State General Reserve Fund 

 أسهم%  20 دوالر  %50
 سندات%  30

 أصول أخرى% 50 أخرى عمالت  %40

 Dubaiاإلمارات  –مؤسسة ديب العاملية 
World Corporation 

 أسهم%  50 دوالر% 35
 سندات%  10 وجنيه استرليين يورو  %50
 عقارات%  30 عمالت آسيوية% 15

اإلمارات  –تنمية شركة مبادلة لل
MubadalaDevelopmentCompany 

 أسهم%  60 دوالر% 40
 سندات%  20 يورو  %50

 أصول أخرى% 20 عمالت أخرى% 10
مؤسسة النقد العريب السعودي اخلارجية 

السعودية  -القابضة
SaudiArabianMonetaryAgency 

SAMA Foreign Holdings 

 أسهم%  25 دوالر% 75
 سندات%  65

 ودائع%  10 عمالت أخرى% 25
Source:Brad Setser and Rachel Ziemba,Understanding The New Financial 
Superpower The Management of Gulf Cooperation Council Official 
ForeignAssets,New York :Roubini Global Economics RGE, December 2007, P.14. 
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ادية اخلليجية حمافظ مالية إستراتيجية إلدارة أصوهلا املختلفة ذات تستخدم الصناديق السي
النسب العالية من النقد األجنيب، وفق استراتيجيات خمتلفة تسعى لتحقق أكرب عائد ممكن 
بأدىن حدود للمخاطرة من خالل تنمية القيمة السوقية حملافظها، دف حتقيق أهداف 

  .  رأمسالية
  .جيات االستثمارية للصناديق السياديةمميزات االسرتاتي: تاسعا

  :25من بني املميزات اليت تتميز ا االستراتيجيات االستثمارية للصناديق السيادية بشكل عام
ü  تعترب استثمارات الصناديق السيادية استثمارات على املدى الطويل، حيث تعترب الصناديق

من استقرار تسامهي بالنسبة  السيادية رائدة يف جمال االستثمار طويل املدى ملا توفره
 استقراريا يف األسواق املالية الدولية؛ للمؤسسات اليت متوهلا، وهلا دورا

ü إن الدور : للصناديق السيادية أهداف مالية قريبة من املردودية االقتصادية لرأس املال
ط، بل االستقراري للصناديق السيادية يف األسواق املالية، ال يبىن على اآلجال الطويلة فق

يتضمن يف جوهره اإلستراتيجية التسيريية هلا باألخذ بنظر االعتبار تضمني األهداف املالية 
القريبة من املردودية االقتصادية لرأس املال، ففي دراسة لصندوق النقد الدويل خلصت إىل أن 

على من الصناديق السيادية حمل املساءلة، ليس هلا أهداف مالية أخرى إال حتقيق الربح 29%
منها ال تفضل االستثمار التقليدي اهلادف إىل االكتساح %42املدى الطويل، باملقابل جند 

 على األغلبية دف التأثري على القرارات اإلدارية؛
ü  للصناديق السيادية وجهة استثمارية تعتمد املنطق اللبريايل احملض من خالل استهدافها

األخرية، فبعض الصناديق السيادية على غرار املردودية املالية البحتة، خاصة يف اآلونة 
وصندوق اإلمارات العربية باشرا أعماهلما ) Temask Holding(الصندوق السنغافوري 

باستراجتيات مالية أكثر هجومية إن صح التعبري، حيث توجد عالقة ارتباط بني األهداف 
عه، فهو يستهدف املالية للصندوق وميله للخطر وكذا احلال بالنسبة مع ديب وفرو

القطاعات اإلستراتيجية يف استثماراته دف تأمني تنوع االقتصاد للدول املالكة مع ديب 
وفروعه، فهو يستهدف القطاعات االستراجتيات يف استثماراته دف تأمني تنوع االقتصاد 
للدول املالكة، وهو حال الصندوق السيادي الكندي والصندوق النروجيي وكذا صندوق 

السكا، الذين يتبعون إستراتيجية استثمارية واضحة ويتمتعون بالشفافية املطلوبة، على آ
عكس الصندوق املاليزي مثال الذي يفضل االستثمار احمللي، بينما الصندوق الكوري يوصف 

 بأنه صياد الربح وهذا يدل على املنطق املايل احملض لإلستراتيجية االستثمارية؛
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ü ارات الصناديق السيادية إىل استراتيجيات هجومية وأخرى جند هناك من صنف استثم
دفاعية رغم ما تضمنته كل منها من عناصر هجينة يف الصندوق الواحد،  قد ختتلف تلك 

وبشكل عام .  العناصر باختالف الدولة املالكة للصندوق وتبعا خلصوصية كل صندوق
وإن اختلفت حدا من صندوق شكلت اإلستراتيجية اهلجومية سلوك جل الصناديق السيادية 

إىل آخر من وجهة نظر الدول املتلقية، بينما شكلت اإلستراتيجية الدفاعية حمور اهتمام الدول 
 .املستقبلة الستثمارات الصناديق السيادية

  الصناديق السيادية والتطوير املرتقب لسوق الصكوك: نياحملور الثا
ية من صعوبة توفري املوارد التمويلية الالزمة تعاين الدول النامية ومنها البلدان اإلسالم

لالستثمارات اإلنتاجية طويلة األجل ، وهذا يترتب عليه زيادة حجم املدخرات املخاطرة 
وبالتايل زيادة متويل األنشطة االستثمارية املنتجة واتساع قاعدة املتعاملني املشروعات املمولة 

حجم االستثمار القومي، ويف النهاية سنري  يف االقتصاد القومي وستحدث زيادة ملموسة يف
حشدا للمدخرات وتعبئة وختصيص أكفأ لالستثمارات، والذي هو األساس لتحقيق حنو سليم 

ومتثل الصكوك احلكومية بالفعل بدائل للودائع املصرفية، وعندما يكون على  ؛طويل األجل
  .البنوك أن تتنافس على املدخرات مع أسواق الصكوك احلكومية

ثل الصكوك احلكومية اجتاها حديثا يف هذا الصدد ، نظرا ملا تتميز به عن األوراق املالية مت
التقليدية السندات ذات الفائدة الثابتة، واليت تربز آثارها يف تزايد العبء على املوازنة العامة 

ون هلا نظرا الرتفاع تكلفة الفوائد الثابتة ، وخباصة على تلك األنشطة احلكومية اليت ال يك
يرى صندوق النقد الدويل أنه نظرا حيث  .عائد، أو يقل ذلك العائد ، عن الفائدة املقررة 

لفيض السيولة اليت أغرقت به املؤسسات املالية اإلسالمية بفضل ارتفاع أسعار النفط، تسعى 
هذه املؤسسات إىل العثور على فرص لتوظيف رأمساهلا الفائض يف استثمارات تتوافق مع 

هناك إقبال متزايد من صناديق التحوط ومؤسسات  بالفعلم الشريعة اإلسالمية، أحكا
االستثمار التقليدي على األوراق املالية اإلسالمية سعيا لزيادة العائد وتنويع االستثمارات، 

متخضت يف زيادة إصدارات ) التصكيك(أدى ذلك إىل طفرة يف معامالت التوريق اإلسالمي 
مليار دوالر يف  27م إىل 2004مليار دوالر يف عام  7.2أضعاف من  الصكوك مبقدار أربعة

  . 26م2006عام 
م حني مت إصدار ما يقارب املليار دوالر 2002بدأ تاريخ الصكوك يف ماليزيا عام وقد     

م، 2007مليار دوالر عام  94منها، ومنا حجم الصكوك املصدرة مبعدالت مرتفعة، حىت جتاوز 
م تسبب 2008باستمرار منو املعروض من الصكوك، ولكن يف عام  وسادت توقعات متفائلة
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النقص العاملي يف السيولة، نتيجة أزمة الديون العقارية، وكذلك اخلالف بني الفقهاء حول 
األساليب اليت كانت تستخدم يف تقدمي ضمانات حلملة الصكوك، يف احنسار النمو يف 

مليار  19أصدر منها خالل ذلك العام  إصدارها بدرجة كبرية، حيث مل يتجاوز جممل ما
م حيث وصل حجم الصكوك 2009دوالر إال بقليل، إال أن السوق انتعشت كثريا عام 

  .27مليار دوالر 47املصدرة إىل حنو 
أما خالل السنوات اخلمسة األخرية، فقد شهد سوق الصكوك منوا كبريا ورواجا غري 

مليار دوالر، ومتكنت  47.48م مبلغ 2010مسبوق، حيث بلغت إصدارات الصكوك سنة 
مقارنة بإصدارات سنة  %50وبنسبة  %7م بنسبة 2007بذلك جتاوز ذروة إصدارات سنة 

مليار  85.1ويسجل مبلغ  م2011م، ليتضاعف بعدها إمجايل إصدارات الصكوك سنة 2009
مليار  131.2م فقد بلغ إمجايل إصدار الصكوك رقما قياسيا وصل إىل 2012دوالر، أما سنة 

مقارنة بالسنوات السابقة، وميثل ثالثة  %54.2دوالر، وهو ما ميثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 
  .أضعاف حجم سوق الصكوك قبل األزمة املالية العاملية

م، واليت تقدر بنحو 2012مإىل غاية 2001وبالتايل، وإمجايل الصكوك املصدرة عامليا من سنة 
مت إصدارها فقط خالل %56إصدار، فإن 2923بلغ  مليار دوالر وبعدد إصدارات 426

  .28إصدار1619مليار دوالر من خالل 278م أي مبقدار 2012- 2010
إن استثمار صناديق الثروة السيادية يف منطقة اخلليج العريب وفق أدوات مالية إسالمية، مثل 

نتيجة  االستثمار يف الصكوك السيادية، له األثر البالغ يف تطوير سوق الصكوك، وذلك
لدخول متعاملني جدد، والسيما أن الصناديق السيادية اليت تتميز عن غريها من املستثمرين 

وما يؤكد ذلك جند مثال أن من بني العوامل اليت سامهت يف انتعاش سوق . بضخامة مواردها
م دخول مستثمرين جدد لالستثمار يف الصكوك السيادية، ففي النصف 2010الصكوك عام 
مليار دوالر  16.5فس العام بلغ إمجايل الصكوك اليت مت إصدارها عامليا ما قيمته األول من ن

م واليت بلغ إصدارها 2009عن النصف األول من عام %16.3أمريكي، مشكال زيادة بنسبة 
وهذا مرده إىل االنتعاش االقتصادي لألسواق الناشئة وبرامج . مليار دوالر أمريكي 7.6عامليا 

الضخمة واإلنفاق على البنية التحتية، غري أنه بلغت نسبة مسامهة صناديق  التحفيز احلكومية
  .  29م2010من متويل النصف األول من عام %79.7الثروة السيادية وشبه السيادية 

يف سوق الصكوك اإلسالمية وخنص بالذكر  لالستثماروما يدعو صناديق الثروة السيادية 
من % 97يف دولة قطر مثال  م2011بداية عام  الصكوك السيادية واليت فاقت نسبتها مع

  :إمجايل سوق الصكوك، هو ما يلي
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عوائد الصكوك ليست التزاما يف ذمة املصدر، وإنـما عوائد :من حيث العائد .1
الصكوك ناشئـة عن ربحٍ أو غلة العقود اليت بنيت هيكلة الصكوك عليها؛ فلو كان الصك 

جرة اليت يـدفعها مستأجر األعيـان صك أعيان مؤجرة فعائد الصك متحقق من األ
املصككة، وإن كـان صك مضاربة فعائد الصك يتحقق من ريع املضاربة واملتاجـرة يف 
اال الذي أنشئـت الصكوك ألجله، بيـنما عوائد السـندات إمنا هي الـتزام من 

قها؛ وهـي ثابتة يف ذمته يلزمه الوفاء ا يف مواعيد استحقا) مصـدر السند(املقترض 
أما بالنسبة ملتوسط عـائد الصكوك . وعلـيه فيكون عائد السند التقليدي زيادة يف القرض

، وهو أعلى بكثري من متوسط العـائد على سندات اخلزانة 2010يف عام  %12.6فقد بلغ 
  .30على مواعيد استحقاق خمتلفـة %3إىل%1.5األمريكية الذي يتراوح ما بني 

ل بالصكوك اإلسالمية على اقتسـام املخاطرة بني ينص العم: من حيث املخاطرة .2
األطراف املشاركة يف العمليـة االستثمارية، بني رب املال واملضارب أو بني الشركاء وذلك 

 .حسب طبيعة الصكوك اإلسـالمية مما يدفع الغرر والظلم وحيقق العدالة

املالية العاملية  تأثر سوق الصكوك باألزمة:من حيث التأثر باألزمة املالية العاملية .3
 17سلبا كغرية من أسواق الدين نظرا الخنفاض قيم األصول وخاصة العقارية إذ مل يتجاوز 

، لكن سرعان ما استعاد توازنه وثقة م2009مليار دوالر يف  32و م2008مليار دوالر يف 
ة بعدما أظهرت ثبات يف مواجهة األزم" م2009املدخرين منذ بداية النصف الثاين من عام 

وهي معدالت مرتفعة حيث مل حتققها أي % 7وحتقيقها لعائدات جمزية وصلت خالل األزمة 
 .31"أداة مالية أخرى يف ظل األزمة
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 استشراف دور الصناديق السيادية يف تطوير صناعة التمويل اإلسالمي: احملور الثالث
جيب األخذ ا  ما زالت  تواجه الصناعة املالية اإلسالمية العديد من التحديات اليت

ومعاجلتها لتقوية النظام املالية اإلسالمي، ويف ظل ما تشهده الصناديق السيادية من وفرة يف 
السيولة ودعمها لالستقرار املايل والعمل على أن تكون العب أساسي يف معاجلة آثار 

  فماذا ميكن أن تقدمه هذه الصناديق للصناعة املالية اإلسالمية ؟ .األزمات املالية
حل صناديق الثروة السيادية ودورها يف دعم االستثمار طويل األجل و: أوال

  32:مشكلة إفراط البنوك اإلسالمية من صيغ اهلامش املعلوم
قامت بتقييم مبدئي لعدد من املصارف Zaher and Hassanيف دراسة حديثة لـ  

  :ظيف األموالاإلسالمية يف بلدان إسالمية خمتلفة، ظهرت األرقام التالية عن صيغ تو
  .نسب صيغ التوظيف يف البنوك اإلسالمية):  04(جدول رقم 

  
 السنة أخرى اإلجارة املضاربة املشاركة املراحبة
41.54 8.17 12.56 8.7 26.79 1994 
45.58 8.72 15.25 9.72 21.06 1995 
40.3 7.2 12.7 11.5 28.3 1996 

37.00 19.00 6.00 9.00 29.00 1997 
مقترحة للتعاون بني املصارف اإلسالمية،  استراتيجيةد عبده حممد مصطفى، رأس املال املخاطر حمم :املصدر

  .1615: ، ص2005مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية معامل الواقع وأفاق املستقبل، اإلمارات، 
كما هو واضح من اجلدول السابق بلغت املراحبة أكرب نسبة من توظيف األموال يف 

يف السنوات األربع % 37، % 40.3، % 45.43، %42.49: حيث كانت كل السنوات
  .علي التوايل 1997،  1996،  1995،  1994

ويرجع البعض ظاهرة إفراط املصارف اإلسالمية يف استخدام املراحبة علي حساب املضاربات 
  .واملشاركات إيل املخاطر االئتمانية العالية املرتبطة باملضاربة واملشاركة

بني السمات البارزة يف الصناعة املالية اإلسالمية هو االعتماد على االستثمار  إذ من 
قصري األجل على حساب االستثمار طويل األجل الذي مل حيظ حلد اآلن بأمهية تذكر، 
فمدخالت البنوك اإلسالمية تعامل يف الغالب معاملة احلسابات اجلاريـة يف حق السحب، 

يف أزمة، فبينما كانت مدخالا قصرية األجل كانت أهدافها  األمر الذي أوقع تـلك البنوك
االستثمارية طويلة األجل فتحولت من األسلـوب االستثماري طويل األجل إىل األسلوب 
التجاري قصيـر األجل حبثا عن السيولة والرحبيـة احملدودة، وهذا ما جتلى هلا باالعتماد على 
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فأصبح الواقع العملي ، لصيغ التمويلية واالستثمارية األخرىاز به مقارنة باتصيغة املراحبة ملا مت
هلذه البنوك مناقض متاما للتصورات النظرية القائمة عليها، وفرطت يف دورها التنموي ومن 
مبادئها واليت كان من أمهها االعتماد على االستثمار طويل األجل وفق مبدأ املشاركة 

  .واملضاربة
تراتيجيات إعادة وتفعيل الدور االستثماري للبنوك اإلسالمية وعليه ميثل البحث عن سبل واس

ومن بني . والذي خيدم التنمية االقتصادية واالجتماعية حمور الدراسات االقتصادية اإلسالمية
احللول املمكنة هلذا الواقع العملي هو االستفادة من الثروة الكـبرية اليت متلكها الصناديق 

طابع االستثمارات طويلة األجل مع  لصناديق السيادية يغلب عليهاالسيادية والسيما أن نشاط 
ندرة اللجوء إىل السحب من املوارد املستثمرة مبا يسمح هلا بالصمود أمام ضغوط السوق، 

ختدم كالمها،  استراتيجيةوهذا ما جيعلهما يكمالن بعضهما، وذلك بالدخول يف استثمارات 
  .ـروعةوفق  مبدأ املضاربة أو املشاركة املش

إن دخول الصناديق السيادية كشريك مع البنوك اإلسالمية يف مشاريع استثمارية 
طويلة املدى  يف  إطار املشاركة واملضاربة، ستمكن البنوك اإلسالمية من حل مشكلة اإلفراط 
من صيغة املراحبة واالنتقال من مرحلة اهلامش املعلوم إيل مرحلة املشاركة يف األرباح 

  .33تثاال للشعار الذي نادت به عند نشأاواخلسارة ام
 ملاذا ال تستثمر صناديق الثروة السيادية يف  الصكوك ذات العائد الثابت؟:ثانيـا
إذا كانت صناديق الثروة السيادية تتجه لالستثمار يف السندات حبثا عن العائد الثابت،        

وك اإلسالمية من حيث العائد ومن خالل املقارنة بني األسهم والسندات التقليدية والصك
واملخاطرة والتأثر باألزمة املالية العاملية، جند أنه هناك إمكانية الستثمار الصناديق السيادية يف 

ومن مجلة هذه الصكوك صكوك اإلجارة ألا تتمتع باالستقرار، قد . الصكوك اإلسالمية
عوائد اإلجارة مقارنة بعقود حيث تتميز يصل قريبا إىل درجة الثبات يف عوائدها الصافية، 

املشاركة باستقرار العوائد، بالنظر إلمكانية حتديدها ومعرفتها مسبقا، وهلذا فإن خماطر تقلب 
عوائد صكوك اإلجارة منخفض نسبيا، غري أا تتأثر مبخاطر السوق كالفوائد، فارتفاع قيمة 

يقية للصكوك، والعكس املوجودات يف مقابل ثبات أقساط اإلجيار يقلل من العوائد احلق
ومبا أنه يفترض أن صكوك اإلجارة السيادية اليت تصدرها احلكومة تتمتع ، 34صحيح

بدرجـة عالية من الثقة والضمان،  فإا تصلح كبديل جيد لسندات اخلزينة تستخدم يف 
  .إطار السياسة النقدية واملالية للدولة
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  للمؤسسات املالية اإلسالميةصناديق الثروة السيادية وتوفري السيولة : اثالثـ
حتتاج الصناعة املالية اإلسالمية إىل السيولة املالية لتنفيذ املشاريع التنموية واليت ختدم        

أغراضها، وبالنظر إىل ما تتمتع به صناديق الثروة السيادية وما متتله من السيولة العالية، حيث 
أن  مسامهة  م2008الصادر يف أفريلOCDEينص تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

صناديق الثروة السيادية خالل األزمة يف املنطقة يف ضح الكتلة النقدية يف املؤسسات املالية 
كان له أثر اجيايب يف حتقيق االستقرار املايل، وذلك نتيجة تدخلها يف األوقات احلرجة، وكذا 

ة، كما ينص التقرير أن صناديق الثروة يف الوقت اليت كان فيه ازدياد التهرب من املخاطر
  .السيادية تؤدي دورا مهما يف حتقيق النمو االقتصادي على املستوى احمللي والدويل

ملاذا ال يلزم البنك لإلسالمي للتنمية صناديق الثروة السيادية   :رابعـا
  التابعة للدول األعضاء فيه باالستثمار فيه بنسب معينه؟

تستفيد ثروة الصناديق السيادية هو اإلسالمية ليت جتعل الصناعة املالية من بني احللول ا      
، ة إلزام هذه الصناديق وخنص بالذكر صناديق الثروة السيادية اليت متتلكها الدول اإلسالمي

باالستثمار أو املسامهة يف رأس املال للبنك اإلسالمي للتنمية جلدة بغرض توسيع البنك أعماله 
تنموية مبا يعود باإلجياب على أهدافه وعلى العائد احملقق لصناع السياسات االستثمارية وال

أصدر البنك اإلسالمي للتنمية مؤخرا مع بداية الربع الثاين من  ، حيثبصناديق الثروة السيادية
مليون دوالر وبأجل استحقاق مدته مخس سنوات وعائد  750، صكوكا بقيمة م2011عام

. برنامج إصدارات الصكوك متوسطة األجل اخلاصة بالبنك ، يف إطار% 2.35 سنوي قدره
من اإلصدار للبنوك % 48ومما يلفت االنتباه هنا هو ختصيص البنك اإلسالمي للتنمية ما نسبته 

وقداشتملت صكوك البنك اإلسالمي للتنمية على حمفظة .املركزية واملؤسسات احلكومية
ظة وحسابات قبض لعمليات مراحبة من حجم احملف%65,8خمتلطة من أصول إجارة تشكل 

تتكون من أصول %65,8، وكانت أصول اإلجارة اليت تشكل  %34.2واستصناع تشكل 
وملا كانت . عينية حمددة ميلكها البنك اإلسالمي للتنمية ومؤجرة ألطراف أخرى متعددة

كن البنك أصول اإلجارة ميكن حتويلها من قبل البنك اإلسالمي للتنمية حبرية بأي سعر، فقد مت
من حتويل حسابات القبض أيضا من خالل خلط حسابات القبض اخلاصة بعمليات املراحبة 

وقد حظيت صكوك البنك اإلسالمي ). العني( مع أصول اإلجارة ) الدين( واالستصناع 
  .35للتنمية باستقبال حسن يف السوق، واكتتب فيها املستثمرون اإلسالميني والتقليديني
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  لثروة السيادية وتطوير األسواق املالية اإلسالميةصناديق ا: خامسا
يعتمد تطوير السوق املالية اإلسالمية على أمرين، تطوير جانب العرض وذلك بتشجيع        

إنشاء شركات األموال وخلق أدوات مالية جديدة، وتطوير جانب الطلب من خالل توفري 
اع السياسات لصناديق الثروة اجلو املناسب للمستثمرين، وبالنظر  الستراتيجيات صن

فإنه ميكن هلذه الصناديق أن جتعل من األسواق املالية اإلسالمية وجهة استثمار . السيادية
مفضلة هلا ملا متتاز به هذه األخرية من حيث ابتعادها عن االستثمار الومهي واملضاربات 

قيقية يف التنمية االقتصادية املدمرة هليكل النظام املايل العاملي واتصافها مببدأ املسامهة احل
ومن جهة أخرى إقبال صناديق الثروة السيادية له األثر . باالعتماد على االستثمار احلقيقي

البالغ على تطوير األسواق اإلسالمية بدخول مؤسسات ذات أموال ضخمة، يف ظل حاجة 
، مما يعود بالفائدة الصناعة املالية اإلسالمية لتعميق وتوسيع سوق األوراق املالية اإلسالمية

وجيعل هلا جاذبية أكرب يف توفري التمويل "على مجيع املؤسسات العاملة يف االقتصاد اإلسالمي، 
املختلف االحتياجات واآلجال، ومثة عالقة إجيابية قوية بني تنمية سوق األوراق املالية 

  .36"دياإلسالمية وتنمية البنوك، وكذلك فيما بني سيولة السوق والنمو االقتصا
  صناديق الثروة السيادية ومتويل العجز املوازني بأدوات مالية إسالمية: سادسا
   وفقا هلذا البديل، حتدد الدولة املشاريع املطلوب متويلها أو األصول املطلوب شراؤها      

       أو استئجارها، وتكـلفة هذه املشاريع أو األسعار املعروضة لألصول موضوع الشراء
وبعد استكمال البيانات الالزمة ومراجعتها يقوم البنك املركزي بتصنيف . ئجارأو االست

املشاريع واألصول يف جمموعات متشاة من حيث النوع وفترة التمويل املطلوبة، مث يقـوم 
بطرح الصكوك السيادية اخلاصة باالستصناع، أو املراحبة، أو االستئجار وفقا للقواعد الشرعية 

وتقوم اجلهة املمثلة حلملة الصكوك بصفتها وكيال عنهم  بشراء األصول، مث . ةوالفنية املعتمد
بيعها أو تأجريها للدولة، كما تقوم بإبرام عقود االستصناع مع الدولة، وذلك بالتنسيق مع 

  .37البنك املركزي
ودف احلكومة من إصدار الصكوك إىل إنعاش اقتصادها واستقطاب األموال 

روة السيادية عوض استثمارها بالدول األجنبية، وتوسيع قاعدة مواردها الضخمة لصناديق الث
اليت توفر متويال مستقرا مرتبطا باقتصاد حقيـقي مما يقلل من اآلثار التضخمية، ويف املقابل 
دف كذلك احلكومة إىل الربط بني الوعي االدخاري والـوعي االستثماري، فتحمي صغار 

ق، كما للصكوك احلكومية أثر بالغ يف تطوير األسواق املالية املستثمرين من تالعب األسوا
وتنميتها وتوسيـع دائرة نشاطها ومستثمريها مما خيلق كيانا اقتصاديا ذا قاعدة صلبة قادرة 



  دية من منظور إسالميصناديق الثروة السيا
  جعفر هين حممد .أ

 عشر الثالث العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       23

وكـذا لتأمني أقصى درجات إدارة الـسيولة . على التعـامل مع األزمات بشكل احترايف
  .عجلة التنمية واالستثماراليت تشجع وتعزز مكانة االقتصاد وحترك 

ية يف الصناعة املالية مربرات ودوافع استثمار صناديق الثروة السياد: سابعـا
  .ةاإلسالمي

إن استثمار صناديق الثروة السيادية لدول اخلليج العريب يف الدول املستقبلة له وباألخص  .1
ا للعوائد املتوقعة الدول األجنبية يعد مبثابة تكلفة وهدر للمال العام وهذا عند مقارنتن

واليت أحيانا تكون بالسلب إذا أخذنا بعني االعتبار تكلفة الفرصة . والتكاليف هلذه الصناديق
  :البديلة، باإلضافة إىل ما يلي

االستثمار يف الدول األجنبية يساهم يف توفري مدخرات إضافية من شأا رفع مستويات  ×
عفة يف مستويات الدخل واإلنفاق لتلك االستثمار لديها، وهو ما يؤدي إىل زيادة مضا

 ؛الدول، يعتمد ذلك على قيمة مضاعف اإلنفاق االستثماري ا
باإلضافة غلى فرص التوظيف اليت . الفرصة الضائعة واملتمثلة يف صورة الناتج احمللي الضائع ×

 ؛قد ختلقها توظيفات تلك الصناديق السيادية
ك الدول مع كل دينار يتم استثماره فيها، خلق فرص وظيفية حقيقية مباشرة ملواطين تل ×

 ؛وغري مباشرة نتيجة للحركة االنتشارية اليت حتدثها تلك االستثمارات يف االقتصاد الوطين هلا
حتقيق أرباح إضافية لألعمال بتلك الدول تسهم يف رفع عوائد عناصر اإلنتاج ا، ومن مث  ×

 ؛زيادة مستويات الدخل القومي اإلمجايل ا
يف منطقة اخلليج  ء الصناديق السيادية أسهما يف رأس املال البنوك اإلسالميةن شراإ .2

االستثمارية املتبعة اليت تقتضي شراء أسهم يف رأس مال البنوك  إلستراتيجيتهاتبعا  العريب
 .التقليدية على حنو ما ذكرناه سالفا، سوف حيمي أصوهلا من التآكل أثناء األزمات املالية
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  مقارنة بني البنوك اإلسالمية مقابل البنوك التقليدية): 02( شكل رقم

  
باتريك إمام وكانغنيكبودار، يف صاحل النمو؟ انتشار الصريفة اإلسالمية ميكن أن يكون حافزا للتنمية  :املصدر

ق م ، صندو2010يف البلدان اليت يشكل املسلمون نسبة كبرية من سكاا، جملة التمويل والتنمية، ديسمرب 
  .45: النقد الدويل، واشنطن، ص

البنوك اإلسالمية أكثر استقرارا من البنوك التقليدية وهذا ما بينته دراسة أعدها صندوق  .3
"  Marten Chihak" مارتن شيهاك " تشري دراسة جتريبية أعدها الباحثان :   النقد الدويل

               اإلسالمية من صندوق النقد الدويل تتعلق بالبنوك  Heiko Hesse"هيكو هيس" و
              سنة  12دولة خالل فترة  20يف ) مصرفا 397(والبنوك التقليدية )  مصرفا 77( 
ما كان جمموع أصوهلا مليار دوالر ( إيل أن البنوك اإلسالمية الصغرية ) م2004 - 1993( 

ا كان جمموع أصوهلا أكثر م( هي األكثر استقرارا يف العينة والبنوك اإلسالمية الكبرية )  فأقل
  :هي األقل استقرارا يف العينة، حيث) من مليار دوالر

 ؛البنوك اإلسالمية الصغرية أكثر استقرارا من البنوك التقليدية الصغرية ×
 ؛البنوك التقليدية الكبرية أكثر استقرارا من البنوك اإلسالمية الكبرية ×
 .38وك اإلسالمية الكبريةالبنوك اإلسالمية الصغرية أكثر استقرارا من البن ×
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خالف نتائج الدراسة املقارنة، حيث تبني  ىعل م2008دلت األزمة املالية العاملية وقد 
بأن البنوك اإلسالمية الكبرية هي كذلك أكثر استقرارا وأقل تأثرا من البنوك التقليدية 

  .39الكبرية
ة الراهنة أن وقد أظهرت معظم الدراسات اليت تناولت األزمة االقتصادية واملالي

املؤسسات املالية اإلسالمية كانت أقل تأثرا وتضررا باآلثار السلبية لألزمة، مما ساهم يف زيادة 
أمهية هذه املؤسسات وانتشارها على مستوى العامل ففي حني أن صناعة اخلدمات املالية 

سنويا %20ن فقط من األصول العاملية، إال النمو بلغ أكثر م%1اإلسالمية متثل حاليا حوايل 
م ب 2007م، كما قدر جمموع عائدات اخلدمات املالية اإلسالمية يف اية عام 2000منذ عام 

  .مليار دوالر  53
مؤسسة يف خدمات املالية اإلسالمية أن  500وأظهر مسح حديث مشل أكرب 

النوافذ األصول اليت حتتفظ ا البنوك املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بشكل كامل مبا يف ذلك 
مليار دوالر يف عام  639من %28.6املصرفية اإلسالمية يف البنوك التقليدية ارتفعت بنسبة 

بنك تقليدي يف العامل منوا  1000مليار دوالر، خالل هذه الفترة حقق أكرب  822م إىل 2008
  .مليار دوالر 96.395م لتصل إىل 2009اعتبارا من يوليو  %6.8سنويا لألصول بلغ فقط 

األداء القوي للمؤسسات املالية اإلسالمية يف خضم األزمة دعم تزايد أمهتها، هذا 
واجلدول التايل يبني املقارنة بني أداء املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية من حيث احلجم 

اليت ) السعودية، الكويت، قطر، واإلمارات العربية املتحدة والبحرين(الكلي يف منطقة اخلليج 
من موجودات التمويل اإلسالمي %80سوق التمويل اإلسالمي وهو ميثل حوايل  متثل أكرب

  .العاملي
مقارنة بني املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية يف منطقة اخلليج ): 5(جدول رقم 

  خالل أزمة الرهن العقاري
 املصارف اإلسالمية املصارف التقليدية  

 232.189 1.135.669 )مليار دوالر(األصول 

 7.666 22.008 )مليار دوالر(األرباح 

م2008-2007منو األصول   16.3% 38.2% 

م2008- 2007منو األرباح   6.1- % 20.1% 

 %3.3 %1.9 األصول/ األرباح
Source: Islamic Development Bank & Islamic Research and Training Institute, 
Islamic Finance and Global Financial Stability, April 2010, p30. 
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يشري اجلدول أعاله إىل مرونة املؤسسات املالية خالل األزمة مقارنة بنظريا التقليدية 
وجيسد القدرة الذاتية ملؤسسات التمويل اإلسالمي اليت تسترشد الغرض واألهداف من خالل 

  .مبادئ الشريعة اإلسالمية
مصارف إسالمية يف  10ية مع أكرب مصارف تقليد 10كما أظهرت مقارنة بني أداء أكرب 

  :منطقة احلليج خالل األزمة ما يلي
 42.8مصارف تقليدية عانت نسبة اخنفاض بلغت  10القيمة السوقية امعة ألكرب  -

يف رمسلة سوق املصارف اإلسالمية للفترة ما بني ديسمرب %8.5مقابل اخنفاض بنسبة %
 م؛2009م وماي 2006

مليار دوالر عام  116ة للمصارف التقليدية بشكل كبري من اخنفض صايف األرباح امع -
م يف املقابل ارتفعت أرباح 2008مليار دوالر يف  42م إىل خسارة صافية قدرها 2006

مليار دوالر بينما  4.6إىل  4.2خالل نفس الفترة من %9املصارف اإلسالمية الصافية بنسبة 
 شهدت أربعة من املصارف التقليدية خسائر؛

لتصل إىل %36م، منى إمجايل أصول املصارف التقليدية بنسبة 2008م و2006امي بني ع -
مليار دوالر إىل  94من %55تريليون دوالر بينما منت أصول مصارف اإلسالمية بنسبة  17.4
          %24مليار دوالر، وكان النمو يف جمموع حقوق املسامهني خالل هذه الفترة  147

 اإلسالمية على التوايل؛للمصارف التقليدية و%36و 
مصارف تقليدية املساعدة املالية احلكومية وبلغ املبلغ اإلمجايل هلا  10تلقي مخسة من أكرب  -

من أسهم املصارف التقليدية املتضررة جمتمعة، يف %26مليار دوالر، أو ما يقارب  163
يكلة وعلقت تداول املقابل تلقت مؤسسة مالية إسالمية واحدة فقط املساعدة املالية إلعادة اهل

 .أسهمها
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القيمة السوقية، األرباح الصافية، األصول : التغريات يف كل من): 3(شكل رقم 
    واألسهم ما قبل وبعد األزمة

                                                                              %  

  
Source: Islamic Development Bank & Islamic Research, op cit, p.35 

إن املصارف اإلسالمية أكثر استعدادا ملواجهة تداعيات األزمة املالية من املصارف التقليدية، 
خصوصا أا تبدو أكثر رحبية وأقل انكشافا على املخاطر من املصارف التقليدية، باإلضافة 

مبدئيا املقومات األساسية اليت  إيل متتعها بوفرة السيولة، وأن النظام املايل اإلسالمي ميتلك
تؤهله ليكن منافسا للنظام املايل التقليدي، شريطة جماة التحديات اليت تواجه الصناعة املالية 

  .40اإلسالمية ككل
تتنوع أوجه االستثمارات والتمويل يف الصكوك اإلسالمية بتنوع الصيغ االستثمارية  . 4

وهذا ...من مشاركة ومضاربة وإجارة واستصناع وسلموالتمويلية بالصناعة املالية اإلسالمية 
التنوع يف إصدارات الصكوك يتيح للمستثمر اخليار يف استثمار أمواله تبعا للصيغة اليت يراها 
أنسب له، وهذا قد خيدم صناع السياسات بصناديق الثروة السيادية أكثر من تركيزهم على 

  ؛األسهم والسندات التقليدية
وال النفط مسة من مسات االقتصاد العاملي، ويف شكل فوائض يف ميزان أصبحت فائض أم. 5

ات اليت متتلكها دول اخلليج،واألوىل استثمار هذه الفوائض يف الصناعة املالية عاملدفو
  ؛اإلسالمية وخصوصا يف ظل رغبة شعوا يف ذلك

يمكنها من س، إن استثمار الصناديق السيادية ألصوهلا وفق صيغ التمويل اإلسالمية.  6
احلفاظ على مواردها من التآكل و الضياع السيما إذا تعلق األمر بثروة األمم، واليت من 
أجلها أنشئت هذه الصناديق من أجل تنمية هذه الثروة واحلفاظ عليها، ولذلك فإن السبيل 

   . الوحيد لترشيد استثمار أصول هذه الصناديق هو االستثمار يف الصناعة املالية اإلسالمية
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  :النتائج والتوصيات
لقد تناولنا يف هذه الورقة البحثية موضوع صناديق الثروة السيادية وكيفية االستفادة        

منها لدعم الصناعة املالية اإلسالمية، وذلك من خالل عرض اخللفية األساسية لصناديق الثروة 
املشاركة، ومدى السيادية، وسرد خصائص ومزايا التمويل اإلسالمي وباألخص التمويل ب

استـقرار البنوك اإلسالمية مقارنة بالتقليدية، وكذا عرض أهم االستراتيجيات والقنوات اليت 
ومت التوصل إىل . ميكن أن تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية لدعم الصناعة املالية اإلسالمية

  :ما يلي
مار يف األسواق واملؤسسات تعترب الصناديق الثروة السيادية صناديق ادخارية دف لالستث .1

 .املالية الكربى سعيا وراء العائد للحفاظ على ثروة األمم
متلك الدول اخلليجية حصة كبرية من إمجايل صناديق الثروة السيـادية، كما تشهد هذه  .2

الدول منو ملحوظ يف الصناعة املالية اإلسـالمية، مما يتيح هلا إمكانية اكرب يف استثمار ثروا 
  .ة يف استثمارات حملية تدعم التنمية ا وفق أدوات الصناعة املالية اإلسالميةالسيادي

تعد مؤسسات النظام املايل اإلسالمـية أكثر استقرارا وأقل تأثرا باألزمة املالية العاملية  .3
 .مقارنة مبؤسسات النظام املايل التقليدي

لة الـعالية لتمويل املشاريع حتتاج الصناعة املالية اإلسالمية إىل الدعم احلكومي والسيو .4
 .االستثمارية والتنموية، ولتطوير مؤسسات البنية التحتية للنظام املايل اإلسالمي

قفزة نوعية وطفـرة ) الصكوك اإلسالمية باألخص(تشهد أدوات االستثمار اإلسالمي  .5
شاركة يف يف املعامالت اإلسالميـة نظرا ملا متتاز به من حيث العائد واملخاطـرة وطبيعـة امل

 .الربح واخلسارة، وأا تأثرت نسبيا باألزمة املالية العاملية مقـارنة باألدوات التقـليديـة
  :بناء على النتائج املتوصل إليها، نوصي مبا يلي

يف سوق الصكوك اإلسالمية وباألخص  ضرورة ولوج صناديق الثروة السيادية لالستثمار .1
  .ا الكبريةالصكوك السيادية لالستفادة من مزاياه

باعتبار صناديق الثروة السيادية صناديق حكومية، ويف ظل سعي بعض احلكومات لدعم  .2
الصناعة املالية اإلسالمية ا، فإنه ميكن ذلك من خالل استثمار ثروة هذه صناديق يف 
املؤسسات املالية اإلسالمية وإمدادها بالسيولة يف حاالت العجز املايل الذي قد يكتنف 

املالية اإلسالمية أثناء عملها وخصوصا أثناء األزمات املالية اليت أصبحت تالزم املؤسسات 
 .النظام املايل العاملي وما تتسم به من مدى عمق انقطاع السيولة يف أسواق التمويل الرئيسية

     تركيز صناديق الثروة السيادية لدول اخلليج العريب على االستثمار يف املشاريع احمللية .3
 .ليمية وفق صيغ إسالمية كاملشاركة واملضاربةأو اإلق
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توثيق التعاون بني صناع السياسات بصناديق الثروة السيادية للدول العربية والبنك  .4
 .اإلسالمي للتنمية مبا خيدم التنمية والتكامل يف الدول العربية

العمل على وضع استراتيجيات ومعايري  جتذب  أصحاب صناديق الثروة السيادية  .5
 . ثمار يف الصناعة املالية اإلسالمية ودعمهالالست

  :املراجـع
                                                 

، م2015تريليونات دوالر أمريكي حبلول العام 10...ستيفن جن وسبريوسأندروبولوس، منو معتدل 1
  .م2008وجهات نظر مورغان ستانلي، نوفمرب 

، حني تساءل أندرو  م2005مل يكن قد ابتكر إال يف العام " صندوق الثروة السيادية " مصطلح  إن∗
، صحيح أن صناديق الثروة " من الذي ميسك بثروة األمم :"روزانوف ، وهو حملل أسواق مالية قائال

عب مركز يف السيادية كانت موجودة منذ وقت طويل ، إال أا مل تنتقل من كوا العبا هامشيا إيل ال
  .التمويل العاملي سوي يف منتصف العقد السالف ، أصبح ينظر إليها ذه الصفة 

ماجد عبداهللا املنيف، صناديق الثروة السيادية ودورها يف إدارة الفوائض النفطية، جملة حبوث اقتصادية عربية، 2
  .63: ، ص43،2009القاهرة، العدد 

3Gilles Morisson,les fonds souverains problématique et enjeux perspectives pour 

l'Afrique sub-saharienne,Institute bancaire et financier international ,banque de 

France,  2008 , p2-3 . 
 الصندوق،نشرة حمافظي جملس أمام يف كلمة الدويل النقد صندوق عام مدير آان،تصريح -دومينيكستراوس4

  .م2008 .يةااللكترون الصندوق
5BelaichaAmine et Autres, un fonds d investissementd état pour l’ Algérie :  
approche institutionnelle et confrontation au modèle traditionnel des fonds 

souverains  , collègue international  :crise financière internationale  ,ralentissement 

économique mondial et effets sur les économies euro _maghrébines ,"  Université 

de Bejaïa , Algérie,2009,p3. 
6Kavaljit Singh,Frequently Asked QuestionsAboutSovereign Wealth Funds   ,
research collaboration between Public Interest Research Centre and The Corner 

House   , UK, 2008,p5 
7IBDM , P5  
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  واقع البنوك األجنبية يف اجلمهورية اليمنية

  
   *أمني حممد حمي الدين/ د

  اليمن –جامعة صنعاء 
Abstract :  

During the 90s of 20th century, the signifiance of forgien 
banks, as financial services supplyers, increases abruptly. Such an 
abrubt increase is due to several factors such as the domestic 
liberation that include removing obstacles away to enter these 
banks, technology evolution, the consequences of banking crisis 
during 90s, privating the government-owned banks as well as 
increasing financial integration and globalization that increase due 
to the sequence enterance of foreign banks at various patterns into 
various countries of various enterance levels.  

The study investigates the reality of foreign banks through 
three functional indicators, i.e. assets, trusts and credits. It 
compares these indicators with local banks. As there are some 
international experts indicating that the enterance of foreign banks 
lead to their obsession over the largest share of these indicators. 
Thus the study is divided into three chapters as follows. The first 
chapter studies the assets trends of foreign banks. The second 
chapter examines the trusts of foreign banks. The third chapter 
shows the banking credits of foreign banks.  

The study concludes with several findings including the 
decrease of foreign banks assets in comparision with the size of 
these banks in the banking system. Furthermore, the foreign 
coinage trusts take the first grade in the structure of foreign banks 
trusts 44.81%. The credit submited to the private sector decreases 
in comparision with the credit submitted to the government. In 
addition, there are many other findings shown in the study. 
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  : املقدمة 
ارتفعت أمهية البنوك األجنبية كمقدمي اخلدمات املالية بشكل حاد خالل التسعينيات 
من القرن العشرين، مدفوعة بالعديد من العوامل مثل التحرير احمللي الذي اشتمل على إزالة 

والتقدم التكنولوجي، وأعقاب األزمة املصرفية يف ، حواجز الدخول على هذه البنوك
خصخصة البنوك اململوكة للدولة وزيادة التكامل املايل والعوملة الذي  إىلت؛ واالجتاه التسعينيا

خمتلف البلدان ذات املستويات املختلفة  إىلزاد من توايل دخول البنوك األجنبية بأمناط خمتلفة 
  . من الدخول

ن ناحية فم، إن دور البنوك األجنبية هو التخفيف من أوجه القصور املايل للبنوك احمللية
وتوفري مصادر ، ميكن للبنوك األجنبية أن تكون حمفزة للتنمية املالية من خالل اخلربة املتفوقة

واحلث على االندماج يف نظم مصرفية جمزأة والذي بدوره ميكن أن حيسن ، جديدة للتمويل
،  البالدالدراسات اليت مت إجراؤها عرب إىلوباالستناد . كفاءة الوساطة احمللية ويوفر االئتمان

فقد مت التأكيد على أن البنوك اململوكة لألجانب متتلك تكاليف تشغيل منخفضة ورحبية أعلى 
من البنوك احمللية اخلاصة، يف حني أن البنوك اململوكة للدولة متتلك تكاليف تشغيل أعلى 

ك األجنبية كما يبدو أيضا أن دخول البنو .ورحبية أقل مقارنة بالبنوك األجنبية واحمللية اخلاصة
. زيادة يف املنافسة  إىليف البلدان النامية يعمل على خفض هوامش الفائدة والرحبية، مما يشري 

ويرى البعض أن البنوك األجنبية تعمل على معاجلة أوجه القصور يف النظم املصرفية احمللية من 
لية، ولكن خالل ختفيض تكاليف االقتراض وزيادة فرصة احلصول على االئتمان للشركات احمل

من ناحية أخرى يري البعض األخر أنه يف ظل وجود تباينات يف املعلومات فإن البنوك 
جتزئة السوق من خالل قيام البنوك األجنبية  إىلاألجنبية ذات اخلربة املتفوقة باإلقراض تؤدي 

ن  الذي ميكن أ ألمرابقشط الكرمي تاركة للبنوك احمللية خفض عملية اإلقراض اخلاص ا ،
    1 .تقليل فرص احلصول على االئتمان إىلتؤدى املنافسة 
أن منط وتوقيت دخول البنوك األجنبية  تعتمد على   إىلالبحوث التجريبية  وتشري

درجة التكامل االقتصادي بني الوطن األم للبنك األجنيب والبلد املضيف، وفرص السوق 
. ،) مبا يف ذلك املعاملة الضريبية (األخرى املتاحة يف البلد املضيف، وقيود الدخول و األنظمة 

ومتارس البنوك األجنبية . وحجم البنك، والكفاءة، والقيود املفروضة على اخلدمات املصرفية
   2.أنشطتها املباشر خارج نطاق بلداا األم من خالل ثالث استراتيجيات رئيسة
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ستقلة عن البنك األم  وهي عبارة عن وحدات مصرفية ليس هلا صفة قانونية م :الفروع   - أ
  . ولكنها جزء رئيس منه وتلحق به أصوهلا وتقع علية مسؤولية الوفاء بالتزاماا

وهي بنوك أو مؤسسات مستقلة قانونا ومملوكة بالكامل أو اجلزء  :البنوك التابعة   - ب
  .األكرب من رأس ماهلا للبنك األم 

بالتعاون مع مستثمرين من  وهي مؤسسات تقيمها البنوك األجنبية  :البنوك املشرتكة   -  ت
الدول املضيفة أو دول أخرى على أساس املشاركة يف األرباح واخلسائر وحتمل املسؤوليات 

وتتميز هذه املؤسسات بأا تعترب كيانات . واملخاطر حبسب حصة كل شريك يف رأس املال 
  .قانونية ومالية مستقلة عن املؤسسات املالكة هلا 

     :األجنبية  مربرات استقدام البنوك  -1
 :والدراية ، جتلب البنوك األجنبية معها  رؤوس األموال والتكنولوجيا  - أ

تقدمي تقنيات مصرفية  :مبزايا عديدة مثل أنصار البنوك األجنبية بأا تتمتع  يزعم
إذ أنه ( وتقدمي وفورات حجم و وفورات نطاق ممكنة . جديدة وجماالت ابتكار مالية حديثة

كون أن ، جنبية املساعدة يف تشجيع عملية توحيد واندماج النظام املصريفمبقدور البنوك األ
والوساطة ، خدمات التأمني: لديها معرفة وخربة باألنشطة واخلدمات املالية األخرى مثل 

وحتسن وتطور البيئة التنافسية  حيث أن املصارف . 3) وإدارة احلافظة االستثمارية، املالية
حيث أن دخول ( وتنمي وتطور األسواق املالية . تملة للبنوك احمللية  األجنبية متثل منافسة حم

وتعمل على جذب . املصارف األجنبية قد يساعد يف تعميق السوق املشترك بني املصارف 
) . مصارف أجنبية يف بلدان أخرى  إىلاألعمال التجارية للعمالء الذين كانوا ليذهبوا 

عن طريق نقل ممارسات مصرفية جيدة ودراية ( املايل وحتسن وتطور البنية التحتية للنظام 
وجتذب استثمارات ) . ومهارات إشرافية ورقابية، وتنظيم مايل، وشفافية، وحماسبة، فنية

حيث أن تواجد املصارف األجنبية قد يزيد من كمية التمويل املتاح للمشاريع (أجنبية مباشرة 
   .) تنويع قاعدة التمويل ورأس املالاحمللية من خالل تسهيل تدفقات رؤؤس األموال و

حيث أن تواجد املصارف األجنبية قد يزيد من كمية التمويل ( استثمارات أجنبية مباشرة 
املتاح للمشاريع احمللية من خالل تسهيل تدفقات رؤؤس األموال وتنويع قاعدة التمويل ورأس 

  .4)املال
ونظرا ألا ، ضل وزيادة املنافسةلقد رافق دخول البنوك األجنبية إنشاء نظام مايل أف

الفروع األجنبية للبنوك العاملية على أا  إىلتتلقي الدعم من البنوك األم التابعة هلا فقد ينظر 
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 Robertويري  5.أكثر أمانا من البنوك احمللية اخلاصة خاصة يف أوقات الضائقة االقتصادية 

Lensink and Niels Hermes (2003) ف األجنبية هلا آثار انتشار إجيابيةأن  دخول املصار .
فد حتفز  البنوك . ففي البداية حيث ميكن للمصارف األجنبية تقدمي خدمات مالية جديدة

األمر الذي قد حيسن كفاءة الوساطة املالية للنظام املايل ، تطوير مثل هكذا خدمات إىلاحمللية 
مصرفية حديثة وأكثر كفاءة واليت بل أن املصارف األجنبية ميكن أن  تقدم تقنيات . احمللي

حيث  متكن  املصارف احمللية  من استنساخ هذه ، تعد شيء جديد بالنسبة للمصارف احمللية
, وتساعد املصارف األجنبية يف حتسني اإلدارة للمصارف احمللية. التقنيات املصرفية احلديثة

املصارف احمللية خاصة  خصوصا إذا كانت املصارف األجنبية تشارك بصورة مباشرة يف إدارة
 إىلكما أن دخول املصارف األجنبية قد يفضي . فيما يتعلق باملشاريع املشتركة واالستحواذ

وهذا قد . حتسن يف التنظيم املصريف والرقابة من قبل السلطات التنظيمية يف البلدان املستضيفة
  .6يسهم يف حتسني نوعية العمل املصريف للمصارف احمللية

 :ملنافسة الكفاءة و ا  - ب
أسواق  إىلتعد املنافسة والكفاءة مبثابة العنصر الداعم ملؤيدي دخول البنوك األجنبية  

حيث متيل ، يزيد من كفاءة القطاع املصريف احمللي األجنبيةالدول النامية، فدخول البنوك 
ود ومما الشك فيه أنه ترتب على وج. األرباحخفض التكاليف وزيادة  إىلاملنافسة املتزايدة 

والتطور ، هذه البنوك العديد من اآلثار اإلجيابية مثل حفز وحتسني مستوى املهارات البشرية
دولة خالل  80ففي دراسة حلوايل . وتطوير منظومة اخلدمات املصرفية املقدمة، التكنولوجي

وجِد أن دخول البنوك األجنبية صاحبه اخنفاض سعر الفائدة وتقليص  1998-1995الفترة 
بنكا كعينة  219أداء  إىلوبالنظر . اخلاصة بالبنوك احمللية مما يعكس مزيدا من الكفاءةالنفقات 

أن دخول البنوك  إىلمن إحدى عشر دولة من شرق ووسط أوربا استخلصت الدراسة 
األجنبية ترتب عليه خفض أسعار الفائدة على القروض وخفض النفقات مما زاد من املنافسة 

دخول البنوك األجنبية أدى  إىلا اجلنوبية خلصت بعض الدراسات والكفاءة، ويف دول أمريك
بينما . حتسني كفاءة النظام املصريف احمللي من خالل خفض التكاليف غري اإلدارية  إىل

ختفيض معدالت  إىلوجدت دراسات أخرى على دول أخرى أن دخول البنوك األجنبية أدى 
وجود نظام  إىلد أرجع السبب يف ذلك اإلقراض وعدم التحسن يف الكفاءة واملنافسة وق

مصريف مركزي قبل وبعد الدخول مما يعكس ضغوطا تنافسية حمدودة على األنشطة املصرفية 
  7.وصعوبة دخول وخروج البنوك األجنبية
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 :القطاع اخلاص  إىلتوسيع االئتمان املقدم   -  ت
مع العديد من  يرى املؤيدون لتواجد البنوك األجنبية أن هذه البنوك هلا عالقة وطيدة

حىت يف ، املؤسسات وصناديق اإلقراض الدولية واليت متكنها من حتقيق معدالت إقراض مرتفعه
حالة صواب الرأي القائل أن البنك األجنبية تركز على الشركات ذات املالءة املالية القوية 

الصغرية تعزيز معدالت إقراضها للمشروعات  إىلفان هذا من شأنه أن يدفع البنوك احمللية 
  .واملتوسطة احلجم 

تشري البيانات املصرفية ألربعة دول من دول أمريكا الالتينية يف منتصف التسعينيات من القرن 
أن البنوك األجنبية جتاوزت البنوك احمللية من حيث حصتها من إمجايل اإلقراض أو  إىلاملاضي 

ألف شركة يف دول  60 وباستخدام بيانات حوايل، معدل منو إقراضها للمشروعات الصغرية
شرق أوربا وجِد أن متويل البنوك األجنبية من خالل القروض اليت تقدمها هلا أثر إجيايب على 

ويرى املعارضون أن البنوك األجنبية يقتصر . منو األصول واملبيعات داخل هذه الشركات 
 إىلالذي يودي  ، األمرفيما يتعلق خبدمات التجزئة املصرفية، نشاطها على العمالء الكبار

من خالل اشتراطها  حد أدىن مرتفع لرأس مال ، ختفيض متويلها للمشروعات الصغرية
املشروع الذي ميكن إقراضه، عالوة على االرتفاع املبالغ فيه يف تكلفة التمويل وكذلك يف 
تعرفه اخلدمات املصرفية لدى هذه البنوك باملقارنة بالبنوك احمللية، وقد ظهر ذلك بشكل 

بالنسبة لألشكال املتطورة اليت طرحتها البنوك األجنبية يف جمال القروض الشخصية  خاص
 .8واالئتمان االستهالكي حيث حترص على التوجه للشرحية العليا من الدخول 

  :إقراض املؤسسات املتوسطة والصغرية   - ث
الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم دورا رئيسيا يف اقتصاديات األسواق  تؤدي

وتقوم بإجياد نسبة كبرية ، يف املائة من إمجايل الشركات 90شئة والنامية  ألا متثل حوايل النا
وتوليد قيمة ) يف املائة من العمالة املوجودة يف كثري من البلدان  50أكثر من (من العمالة 

. حيث تعد هذه الشركات أيضا مصادر هامة من مصادر االبتكار . مضافة يف االقتصاد 
ويعترب ، احلصول على االئتمان أمرا بالغ األمهية من أجل بقاء األعمال التجارية الصغريةويعترب 

النظام املصريف التجاري هو املزود الرئيسي لالئتمان املمنوح للشركات الصغرية واملتوسطة 
وقد تلعب املصارف دورا أكرب يف اقتصاديات األسواق الناشئة اليت تكون فيها هذه . احلجم 
وهناك رأي سائد على نطاق واسع يكمن يف أن . ف من أهم الوسطاء املاليني املصار

املصارف األجنبية جتلب آثار إجيابية للبلدان املضيفة اليت تقوم فيها هذه املصارف بإنشاء 
فقد أكد العديد من الباحثني على إمكانية وجود قيود متويل ، ومع ذلك. مصارف حملية 
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ة واملتوسطة احلجم نظرا ألن البنوك األجنبية قد تقوم فقط كبرية على املؤسسات الصغري
فإن غالبية الدراسات املهتمة بعالقة ، وعموما. خبدمة كبار العمالء الذين يتسمون بالشفافية 

متويل األعمال التجارية الصغرية باالئتمان املصريف ركزت على حصة املصارف من احملفظة 
أن املصارف الكبرية متيل  إىلوتشري األدلة . ات االئتمانية املخصصة ملثل هذه الشرك

  9 .لتخصيص حصة صغرية من حمفظتها االئتمانية للشركات الصغرية واملتوسطة احلجم
الذين استخدموا بيانات استبيان شارك ،  Clarke et al (2002)وهناك أحد الدراسات 

أن حضور  إىلصلوا حيث تو.بلدا  36شركة من الشركات العاملة يف  4000فيها أكثر من 
جلميع ) كما يراه مديرو الشركات ( املصارف األجنبية عمل على ختفيض قيود التمويل 

كما أن دخول املصارف األجنبية يفيد الشركات الكبرية أكثر من الشركات . الشركات  
دالئل على وجود أي ضرر لتمويل املنشآت الصغرية  إىللكنهم مل يتوصلوا ، الصغرية

 إىلومن اجلدير بالذكر أنه حىت لو كانت املصارف األجنبية تدخل . احلجم واملتوسطة 
فإن املنافسة املتزايدة يف سوق ، السوق احمللي من أجل تقدمي خدمات لكبار عمالء الشركات

اجلملة قد جتبِر املصارف احمللية على ختصيص املوارد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف 
هذه املصارف بعملية اختيار عمالء من ذوي اجلدارة االئتمانية من بني  الوقت الذي تبدأ فيه

  .أولئك العمالء 
 :االستقرار املصريف   -  ج

إن تزايد عوملة األسواق املالية والروابط املشتركة بني االقتصاديات قد زادت السرعة  
كما أن فروع . اليت قد تعمل ا األحداث يف السوق الواحد على التأثري يف األسواق األخرى 

ألن هذه ، املصارف األجنبية ميكن أن تكون مصدرا لالستقرار خالل فترات التوتر الداخلي
ولكن بإمكان هذه الفروع أيضا أن تكون . الفروع تعترب جزءا من الكيانات العاملية املتنوعة 

يات كوا تعمل مبثابة آل، مصدر ناقل لعدوى األحداث اليت حتدث يف مكان آخر من العامل
نقل للسياسات املتبعة من قبل مسامهيها استجابة للصدمات املوجودة يف بلدها األم أو يف 

  10.أماكن أخرى حيث لديها استثمارات
ويرى البعض أن البنوك األجنبية قد تلعب دورا مهما يف االستقرار لكوا متتلك  القدرة  

ة مناسبة ورأس مال كايف بسبب امتالكها مصادر سيول، على تنويع املخاطر بشكل أفضل
لذا فإن هذه . تكوين احتياطيات لظروف الصدمات يف البلدان املضيفة  إىلميلها  إىلباإلضافة 

البنوك تكون قليلة التأثر باألزمات مما يؤهلها للقيام بدور املقرض املستقر مقارنة بالبنوك 
نتني واملكسيك يف عامي ويدعم هذا القول  سلوك البنوك األجنبية يف أزمة األرج. احمللية
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بدراسة سلوك اإلقراض اخلاص   Goldberg et al (2000)حيث قام  1995وعام  1994
أن املصارف األجنبية  إىلوخلصوا ، باملصارف األجنبية واحمللية يف األرجنتني واملكسيك

أظهرت منو أقوى يف القروض وصاحبه تذبذب منخفض مقارنة جبميع املصارف اململوكة 
ولكنها أقرت بأن ، وبالتايل فقد سامهت يف إجياد مزيد من االستقرار يف االئتمان، احمللية

. وليس امللكية يف حد ذاا هي العنصر اهلام يف النمو وتقلبات االئتمان املصريف، سالمة البنك
وقد يعمل التواجد احمللي للمصارف األجنبية أيضا على تعزيز استقرار قاعدة الودائع من 

يف املصارف اليت تتسم باجلودة  يف تقدمي  باإليداعاح للمودعني احملليني بالقيام خالل السم
  .خدماا 
خاصة , لقد اتسمت البنوك األجنبية مبعدالت مرتفعه لإلقراض مقارنة بالبنوك احمللية 

أن ) 2000ويري روزنغرين . يف  كل من الربازيل وتشيلي وكولومبيا يف اية التسعينيات 
. ختفيف الصدمات املالية للبلد املضيف إىلن قبل البنوك متعددة اجلنسيات مييل اإلقراض م

، ويرى معارضو البنوك األجنبية أن البنوك األجنبية  ضعيفة االرتباط أو الصلة بالدول النامية
أا تتسم مبرونة أكرب  إىلكما أن لديها فرصا استثمارية بديلة مقارنة بالبنوك احمللية، باإلضافة 

كما يتخوف املعارضون من أن يصاحب وجود البنوك األجنبية عدم . قراضية العملية اإليف
االستقرار بسبب صدمات أو أزمات قادمة من البلد األم مما يترتب علية نوع من عدم 

  .االستقرار يف السوق املصريف احمللي
 : احلكومي على القطاع املايل التأثرياحلد من   -  ح

صارف األجنبية يف خفض تأثري ونفوذ احلكومة على القطاع ميكن أن يسهم تواجد امل 
، مثل ضوابط أسعار الفائدة، األمر الذي قد يقلل من أمهية سياسات الكبح املايل، املايل احمللي

حيث أن احلكومات يف العديد من البلدان املتحولة . وغريها ، وسياسات االئتمان املوجه
. هذا النوع من السياسات ) وأحيانا ال تزال تستخدم (اقتصاديا والبلدان النامية استخدمت 

. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن مثل هذه السياسات قد يقلل من كفاءة املصارف
فقد يسهم تواجد ، فإنه إذا مل تقوم احلكومة بدورها يف األسواق املالية احمللية، وبناء عليه

  11.احملليةاملصارف األجنبية أيضا يف حتسني كفاءة املصارف 
  :رفع نوعية رأس املال البشري   -  خ

دخول املصارف األجنبية من رفع نوعية رأس املال البشري يف النظام املصريف  ساعد
فمن ناحية تقوم املصارف األجنبية باسترياد املدراء . احمللي من خالل العديد من الوسائل

هذا قد ميكن املصرفيني احملليني املصرفيني أصحاب املهارة العالية للعمل يف فروعها األجنبية و
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ومن ناحية أخري فإن زيادة نوعية . من التعلم من املمارسات املصرفية هلؤالء املدراء األجانب
رأس املال البشري املتوافر للنظام املصريف احمللي قد يساهم يف ممارسات مصرفية حملية أكثر 

فأن احلد من التكاليف قد حيدث ومع ذلك .  واليت قد تساعد يف احلد من التكاليف, كفاءة
جلب التكاليف أوال لالرتقاء  إىلفقط يف املدى األطول طاملا أن املصارف قد تكون حباجة 

  .بأعضائها 
  : أهمية الدراسة -2

تنبع أمهية الدراسة  من  كوا تدرس واقع البنوك األجنبية يف اجلمهورية اليمنية  من  
وهيكل القروض   األجنبيةوجودات البنوك وظيفية هي م متغرياتخالل تتبع  ثالثة 

كما تنبع أمهية الدراسة من األمهية النسبية اليت حتتلها البنوك . والسلفيات وهيكل الودائع 
. من حجم النظام املصريف % 25 األجنبيةحيث تشكل البنوك ، األجنبية داخل النظام املصريف

الودائع وكذلك ، دات البنوك األجنبيةوهلذا حتاول الدراسة تتبع  ما إذ كانت اجتاهات موجو
حيث .  اجتاهات االئتمان املقدم من هذا البنوك تعكس األمهية النسبية للبنوك األجنبية أم ال 

استحواذها على النصيب  إىلأن دخول البنوك األجنبية يؤدى  إىلتشري بعض اخلربات الدولية 
  . األكرب من هذه املؤشرات 

  : الدراسة  هدف -3
مناقشة اثر دخول البنوك األجنبية على اجتاهات املؤشرات الوظيفية  إىلاسة الدر دف

حيث تري الدراسة أن دخول البنوك ، هلذه البنوك  واملتمثلة يف املوجودات والودائع واالئتمان
 إىلزيادة نسبة مسامهتها يف حشد الودائع، وكذلك زيادة االئتمان املقدم  إىلاألجنبية مل يؤد 

من مكونات النظام  %25فالبنوك األجنبية تشكل  نسبة . نة بالبنوك احملليةاخلاص مقار
وبرغم هذه النسبة للبنوك األجنبية إال أن هذه . للبنوك احمللية  %75املصريف مقارنة بنسبة 

املرتبة الثالثة يف هيكل تركيب النظام املصريف بعد البنوك التجارية احمللية والبنوك  احتلتالبنوك 
  . يف هذه املؤشرات  يةاإلسالم

  :منهجية الدراسة  -4
تعتمد الدراسة بصورة عامة على املنهج الوصفي بأسلوب حتليلي القائم على تتبع  

املتغريات األساسية للبنوك األجنبية واملتمثلة يف اجتاهات املوجودات املصرفية  واجتاهات 
  .القطاع اخلاص  إىلالودائع و كذلك اجتاهات االئتمان ملقدم 
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  :حمتوي الدراسة   -5
ثالثة مباحث خصص املبحث األول  لدراسة اجتاهات موجودات  إىلمت  تقسيم الدراسة 

أما املبحث ، وخصص املبحث الثاين  لدراسة اجتاهات ودائع البنوك األجنبية، البنوك األجنبية
  .الثالث  فقد خصص لدراسة اجتاهات االئتمان املصريف للبنوك األجنبية 

  موجودات البنوك األجنبية:  املبحث األول
  إىل 2005مليار ريال عام  221,997.0موجودات البنوك األجنبية من   ارتفعت

لتنخفض  2009مليار ريال عام  353,888.3  إىلمث  2007مليار ريال يف عام  333,021.5
لقد بلغ متوسط إمجايل موجودات البنوك .  2011مليار ريال يف عام   327,962.7 إىل

  ).1(ملحق ، مليار ريال 322,368.8بية خالل الفترة حوايل  األجن
إمجايل  موجودات  النظام املصريف  يف عام  إىللقد بلغت نسبة موجودات البنوك األجنبية 

لتنخفض يف عام ، %25.6نسبة  إىل 2007مث اخنفضت  يف عام % 28.3نسبة  2005
أما  النسبة املتوسطة . % 18.6نسبة  إىل 2011لتصل يف عام %  21.1نسبة  إىل 2009

  ) . 1(،جدول رقم % 22.5إمجايل موجودات النظام املصريف   إىلملوجودات البنوك األجنبية 
  إمجايل موجودات النظام املصريف إىلنسبة  موجودات البنوك )   1(جدول رقم 

                 %:الوحدة 
  ترةمتوسط الق  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  البيان

  77.5  81.4  81.9  78.9  75.4  74.4  72  71.7  البنوك احمللية

  22.5  18.6  18.1  21.1  24.6  25.6  27.8  28.3  البنوك األجنبية

  .بيانات البنك املركزي وحسابات الباحث  :املصدر 
 إىلالسابقة مع  بعض الدول العربية جند أن نسبة موجودات البنوك األجنبية  النسبةومبقارنة 
ويف مصر بلغت النسبة ، %14موجودات النظام املصريف بلغت يف اجلزائر نسبة إمجايل 

وذلك يف عام  %34ويف  املغرب نسبة ، %36ويف لبنان ، %23ويف األردن ، 23%
  2008.12يف عام  %28أما يف تونس فتبلغ  النسبة ، 2010

إمجايل  موجودات  إىلة فنجد أن نسبة موجودات البنوك احمللي، أما باملقارنة مع بالبنوك احمللية
 %74.4 إىلمث ارتفعت هذه النسبة  %71.7ما نسبته  2005النظام املصريف  بلغت يف عام 

.  %81.4نسبة  إىل 2011مث ترتفع يف عام   %78.9 إىل 2009لترتفع يف عام  2007عام 
فقد بلغت  إمجايل موجودات النظام املصريف  إىلأما النسبة املتوسطة ملوجودات البنوك احمللية 

  ).1(جدول رقم ، %77.5نسبة 
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إمجايل موجودات النظام املصريف  اجتهت   إىلإن النسبة املتوسطة ملوجودات البنوك األجنبية  
مازالت تتناسب مع  حجم هذه املصارف يف النظام  أااالخنفاض خالل فترة الدراسة إال  إىل

وميكن . م النظام املصريف من حج %25املصريف، حيث تشكل املصارف األجنبية نسبة 
ظروف هيكلية متمثلة يف مستوي  إىلاخنفاض موجودات البنوك األجنبية واحمللية  إرجاع

املواطنني، وطبيعة السياسات اليت تتبعها والعادات املصرفية لدي ، الدخل،وطبيعة حجم البنوك
  13.استقرار البنوك جلذب الودائع، و أخريا ظروف االقتصاد الكلي ومدي ما يتسم به من

  الرتكيب اهليكلي ملوجودات البنوك األجنبية  -1
يظهر التركيب اهليكلي ملوجودات البنوك األجنبية  أن النسبة املتوسطة للقروض  

 %16.42للحكومة ونسبة  %38من إمجايل املوجودات  منها نسبة  %54.62بلغت نسبة 
, األمهية األصول اخلارجيةللمؤسسات العامة،  وقد تالها يف  . %14للقطاع اخلاص ونسبة 

بنوك يف اخلارج  %20.19من إمجايل املوجودات  منها  نسبة  %21.51حيث بلغت نسبة 
مث االحتياطيات بنسبة متوسطة ، استثمارات أجنبية.%  07نقد أجنيب ونسبة  %1.25ونسبة 
أرصدة لدى البنك املركزي ونسبة  %12.2من إمجايل املوجودات منها  % 12.64بلغت 

من إمجايل  % 9.51مث شهادات اإليداع بنسبة متوسطة بلغت . نقد حملي  . 45%
ملحق ، من إمجايل املوجودات%  1.71مث أصول أخرى بنسبة متوسطة بلغت . املوجودات 

  :اآليت  إىل يشري التركيب اهليكلي ملوجودات البنوك األجنبية . )1(رقم 
القروض والسلفيات وهو وضع يتفق  إىلمن هذه املوجودات موجه  % 54.7إن حويل   -1

والباقي  %6.49مع هيكل ودائعها املرحية ؛ حيث ال تشكل الودائع اجلارية سوى نسبة 
األمر الذي يعين أن املوائمة حاضرة بني هيكل ، إخل..ودائع بالعملة األجنبية وودائع اآلجل 

وبني هيكل املوجودات  أغلبها متوسطة وطويلة األجل اليتموارد البنوك األجنبية اخلارجية 
نسبة  أنجند ، ومبقارنة هذه النسبة مع بعض التجمعات الدولية. اليت معظمها قصرية األجل

يف  %50ونسبة ، OECDيف دول  %43املوجودات تشكل يف املتوسط  نسبة  إىلالقروض 
يف الدول  %49ونسبة ، الناشئة األسواققي دول  %54ونسبة ، دول أخري مرتفعة الدخل

  14.ميةالنا
إقراض احلكومة  واملؤسسات العامة كون  إىلمن املوجودات موجهة   %38إن نسبة   -2

هذه القروض تتيح معدالت عائد مرتفعة وخماطر متدنية مقارنة بالقروض األخرى املمنوحة 
مزامحة  إىلويري البعض أن هذا الوضع يعرب عن سياسة مالية مسرفة تؤدي . للقطاع اخلاص

من زيادة  Crowing outوتظهر فكرة اإلزاحة .  احلصول على االئتمانللقطاع اخلاص يف
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طلب القطاع احلكومي على االئتمان املصريف بسب االجتاه املتزايد الرتفاع حجم النفقات 
احلكومية، فزيادة طلب احلكومة على األرصدة املتاحة لإلقراض اليت يتيحها النظام املصريف 

إزاحة القطاع اخلاص من احلصول على االئتمان املتاح بسبب  إىللغرض متويل اإلنفاق يؤدي 
قيام احلكومة بسحب األموال اليت كان من املمكن أن يقترضها القطاع اخلاص لتمويل 

  15.استثماراته اخلاصة
لقد احتلت املوجودات األجنبية للبنوك األجنبية املرتبة الثانية يف إمجايل املوجودات   -3

شيوع ظاهرة إحالل األصول  إىلوهو األمر الذي يشري  %21.51وبنسبة متوسطة للفترة 
أن حيازة األصول األجنبية تتيح فرصة للبنوك  إىلاألجنبية حمل األصول احمللية، ويشري البعض 

وسيادة ظروف ، للتأمني من خماطر االقتصاد الكلي عندما يتسم االقتصاد باالضطراب
واضطراب أسعار الصرف، ، تخدام العملة احملليةالتضخم، وارتفاع تكاليف املعامالت عند اس

واالنكماش الذي ميتد لفترات طويلة يف الدول النامية، بل أنه حىت يف ظروف االستقرار تظل 
  .األصول األجنبية مطلوبة كسياسة لتنويع حمفظة األصول 

 موجودات البنوك األجنبية  بلغت يف املتوسط نسبة   إىلإن نسبة القروض اخلاصة  – 4
ضعف مسامهة البنوك األجنبية يف التعميق املايل  إىلوهي نسبة متدنية وتشري % 16.42

استحسان البنوك األجنبية إلقراض احلكومة كوا  إىلوإن السبب يف ذلك يرجع . لالقتصاد
القطاع اخلاص   إىلاألضمن واألربح، األمر الذي جيعل هذه البنوك  تتردد  يف منح االئتمان 

إلطار التشريعي الضامن حلقوق البنوك وطول فترة املقاضاة وضعف اجلدارة بسبب  ضعف ا
االئتمانية للمشروعات الصغرية واملتوسطة، وقلة  املشروعات االستثمارية اجلديدة اليت 

  .يطرحها القطاع اخلاص 
  :الناتج احمللي اإلمجايل  إىلنسبة موجودات البنوك األجنبية   -2

خالل %. 5.9الناتج احمللي  إىلات البنوك األجنبية  شكلت النسبة املتوسطة ملوجود
وذا تكون ) . 2(جدول رقم ، %20.4مقارنة بنسبة متوسطة للبنوك احمللية بلغت ، الفترة

البنوك  األمهيةالناتج وتالها  إىلالبنوك احمللية قد احتلت املرتبة األويل يف نسبة االئتمان 
ضعف  إىل إرجاعهاألمر الذي  ميكن .  متواضعة ومع ذلك فان هذه النسب تعترب . األجنبية

 إىلباإلضافة ، مع ارتفاع مستوي الدخل األخرىالنظام املصريف يف جذب الودائع  واملوارد 
  . ضعف العادات املصرفية لألفراد
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   الناتج احمللي اإلمجايل إىلنسبة موجودات البنوك احمللية واألجنبية  ) 2(جدول رقم 
                %:الوحدة 

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  البيان
متوسط 

  القترة
  20.4  22.13  23.99  23.22  19.18  18.97  16.7  15.41  البنوك احمللية

  5.9  5.05  5.20  6.21  6.27  6.53  6.44  6.09  البنوك األجنبية

  26.3  27.17  28.75  29.43  25.44  25.50  23.14  21.50  النظام املصريف

  .يانات البنك املركزي وحسابات الباحث ب :املصدر 

  ودائع البنوك األجنبية: املبحث الثاني 
 إىل 2005مليار ريال عام ) 194,046.0(ارتفعت ودائع البنوك األجنبية من 

 2009مليار ريال عام ) 292,238.3( إىلمث ، 2007مليار ريال عام  )276,796.3(
أما القيمة املتوسطة إلمجايل ودائع .  2011مليار ريال يف عام ) 260,681.1( إىللتنخفض 

   ) .3(جدول رقم ، مليار ريال )267,112.4(األجنبية فقد بلغت حوايل 
  )مباليني الرياالت (حجم ودائع البنوك األجنبية والبنوك احمللية ) 3(جدول رقم 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البنوك

البنوك 
 احمللية

443,830.2 604,090.5 773,921.2 920,097.0 1,049,894.5 1,231,451.9 1,087,448.3 

البنوك 
 األجنبية

194,046.0 246,877.4 276,796.3 312,277.7 292,238.3 286,870.2 260,681.1 

  . 2012، البنك املركزي اليمين :املصدر 
عام  إمجايل  ودائع  النظام املصريف  بلغت يف إىلإن نسبة ودائع البنوك األجنبية 

لتنخفض يف عام ، %26.3نسبة  إىل 2007مث اخنفضت يف عام %  30.4نسبة  2005
أما النسبة املتوسطة . % 19.3نسبة  إىل 2011لتصل  يف عام % 21.8نسبة  إىل 2009

) 4(جدول رقم ، %23.4إمجايل ودائع النظام املصريف فقد بلغت  إىللودائع البنوك األجنبية 
 OECDومبقارنة هذه النسب مع بعض التجمعات الدولية جند أا تبلغ يف املتوسط يف دول . 

، %42ويف دول األسواق الناشئة ، %25ويف دول أخرى مرتفعة الدخل نسبة  %20نسبة 
  16.%49ويف الدول النامية نسبة 
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فنجد أن نسبة ، ئع النظام املصريفإمجايل ودا إىلأما باملقارنة مع نسبة ودائع البنوك احمللية  
،  2007عام  %74.1نسبة  إىل 2005عام  %69.6ودائع البنوك احمللية ارتفعت من نسبة 

أما .  %80.6نسبة  إىل 2011لتصل  يف عام ، %78.2نسبة  إىل 2009لترتفع يف عام 
، %76.6بلغت  إمجايل ودائع النظام املصريف فقد إىلالنسبة املتوسطة لودائع البنوك احمللية 

وهنا نالحظ  أن اجتاه نسبة ودائع البنوك احمللية كانت عكس اجتاه نسبة ) .  4(جدول رقم 
 إىلاألمر الذي يشري ، التزايد خالل فترة الدراسة إىلودائع البنوك األجنبية حيث اجتهت 

  .القدرة التنافسية للبنوك احمللية بالنسبة للبنوك األجنبية يف جذب ودائع األفراد 
  إمجايل ودائع النظام املصريف إىلنسبة ودائع  البنوك احمللية واألجنبية ) 4(جول رقم 

                %:الوحدة 
 متوسط القترة 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان

 76.6 80.6 81.1 78.2 74.6 74.1 0,71 69.6 البنوك احمللية

 23.4 19.3 18.9 21.8 25.3 26.3 29.0 30.4 البنوك األجنبية

  .بيانات البنك املركزي وحسابات الباحث : املصدر 
االخنفاض خالل معظم سنوات الدراسة، إال أن  إىلوبالرغم من اجتاه ودائع البنوك األجنبية 

إمجايل ودائع النظام املصريف مازالت تتسق مع حجم املصارف األجنبية يف  إىلنسبتها املتوسطة 
منافسة البنوك احمللية  إىليرجع سبب اخنفاض نسبة ودائع البنوك األجنبية و. النظام املصريف

بشدة للبنوك األجنبية يف جذب الودائع، وعدم تقدمي البنوك األجنبية أساليب جديدة جلذب 
وكذلك قلة انتشار فروع البنوك ، الودائع فهي تتبع نفس األساليب املتبعة يف البنوك احمللية

 إىلاختيار البنوك األقرب  إىلاجلمهورية، األمر الذي يدفع بالعمالء األجنبية على مستوي 
  . مساكنهم

  الرتكيب اهليكلي لودائع البنوك األجنبية  -1
أن النسبة املتوسطة للودائع  إىلإن التركيب اهليكلي لودائع البنوك األجنبية يشري 

ودائع البنوك األجنبية، من إمجايل  %44.81بالعملة األجنبية خالل الفترة قد بلغت ما نسبته 
تلتها يف األمهية الودائع ، %32.17متوسطة بلغت  وقد تالها يف األمهية ودائع األجل بنسبة

مث الودائع حتت الطلب خالل الفترة حيث بلغت نسبة   %10.43املخصصة بنسبة متوسطة 
كيب يظهر التر. ) 5(جدول رقم   %6.11مث ودائع التوفري بنسبة متوسطة بلغت ، 6.49%

  :اهليكلي لودائع البنوك األجنبية احلقائق اآلتية
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احتالل الودائع بالعملة األجنبية املرتبة األوىل يف تركيب هيكل ودائع البنوك األجنبية  -1
بالرغم من اخنفاض العائد عليها مقارنة بالودائع بالعملة ، % 44.81وبنسبة متوسطة تبلغ 

ن املودعني للودائع بالعملة األجنبية مقارنة بالعملة اطمئنا إىلاحمللية والسبب يف ذلك يرجع 
احمللية خوفا من تآكل مدخرام بسبب تقلبات سعر الصرف املتوقعة السيما وأن 

حدها األدىن واليت متثل تغطية  إىلاالحتياطيات األجنبية قد تآكلت بصورة كبرية ووصلت 
 Dollarisationع بظاهرة الدولرة هذه الظاهرة يف الواق إىلويشار . مخسة أشهور للواردات 

قيام األفراد والشركات باستخدام العملة األجنبية كبديل للعملة احمللية  إىلوهي تعبري يشار به 
  17.يف املعامالت ويف الودائع

  التركيب اهليكلي لودائع البنوك األجنبية واحمللية كمتوسط للفترة ) 5(جدول رقم  
 اإلمجايل خمصصة توفري اآلجل ةبالعملة األجنبي حتت الطلب البند

 البنوك احمللية 
2011- 2005  متوسط الفترة  

% 
13.64 43.91 28.85 10.69 2.89 100 

 البنوك األجنبية

  2011- 2005متوسط الفترة 

% 
6.49 44.81 32.17 6.11 10.43 100 

  بيانات البنك املركزي وحسابات الباحث  :املصدر   
تبة الثانية يف هيكل تركيب ودائع البنوك األجنبية وبنسبة احتالل ودائع اآلجل املر -2

األمر الذي يعطي للبنوك فرصة أكرب يف منح االئتمان ، %32.17متوسطة للفترة تبلغ 
املتوسط والطويل األجل بسبب انعدام اخلوف من املسحوبات من هذه الودائع مقارنة 

زمنية معينة تتيح للبنوك التخطيط  كما أن هذه الودائع مربوطة بآجال. بالودائع اجلارية 
أن  إىلوإن احتالل هذه الودائع املرتبة الثانية يرجع يف الواقع . الستثماراا بصورة جيدة

العائد منها يعترب جمزيا مقارنة بالودائع األخرى بالرغم من اجتاه البنك املركزي لتخفيض سعر 
  . 2013وعام  2012الفائدة مرتني خالل عام 

الودائع اجلارية املرتبة الرابعة بعد الودائع املخصصة من إمجايل ودائع البنوك  احتالل -3
األمر الذي يتيح هلذه البنوك إمكانية االحتفاظ بنسبة ، %6.49األجنبية  وبنسبة متوسطة تبلغ 

 إىلسيولة متدنية ملواجهة السحب من هذه الودائع، كما أن هذه الودائع كانت تتجه 
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لتنخفض  2007عام % 6.7نسبة  إىل 2005عام  %8.4ضت من نسبة التذبذب، حيث اخنف
لقد بلغت النسبة . %  7.5نسبة  إىل 2011مث ترتفع يف عام ، %6نسبة   إىل 2009يف عام 

  . % 6.5املتوسطة لودائع حتت الطلب للبنوك األجنبية حوايل 
ة يف إمجايل ودائع النظام احتالل البنوك األجنبية املرتبة الثانية يف نسبة الودائع األجنبي -4

مقارنة بنسبة  %23.8املصريف بالعملة األجنبية حيث بلغت النسبة املتوسطة هلذه الودائع 
بنوك جتارية حملية  إىلأما يف حالة تقسيم هيكل البنوك . للبنوك احمللية%  76.2متوسطة  

ثة يف نسبة ودائع العملة فان البنوك األجنبية حتتل املرتبة الثال, وبنوك أجنبية وبنوك إسالمية
إمجايل ودائع النظام املصريف، حيث حتتل املرتبة األويل البنوك التجارية احمللية بنسبة  إىلاألجنبية 

تالها يف األمهية البنوك اإلسالمية ، %38.9متوسطة من إمجايل ودائع النظام املصريف بلغت 
  % .37.3بنسبة متوسطة بلغت 

 :الناتج احمللي اإلمجايل  إىلة نسبة ودائع البنوك األجنبي  -2
 2005عام % 5.32الناتج احمللي نسبة  إىللقد شكلت ودائع البنوك األجنبية  كنسبة 

لتصل  2009عام % 5.13نسبة  إىلمث اخنفضت  2007عام % 5.43نسبة  إىلمث ارتفعت 
 إىلنبية أما النسبة املتوسطة لودائع البنوك األج.  2011عام  % 4.01نسبة  إىلهذه النسبة 

  ). 6(جدول رقم  %4.89الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفترة قد بلغت 
الناتج احمللي اإلمجايل ارتفعت  إىلجند أن نسبة ودائع البنوك احمللية ، وباملقارنة مع البنوك احمللية

نسبة   إىلمث ارتفعت  2007عام % 15.18نسبة  إىل 2005عام  %12.17من نسبة 
أما النسبة  . %16.74نسبة  إىل 2011لتنخفض هذه النسبة يف عام   2009عام  18.43%

  . %15.99الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفترة  إىلاملتوسطة لودائع البنوك احمللية 
 الناتج احمللي اإلمجايل إىلنسبة ودائع البنوك احمللية واألجنبية ) 6(جدول رقم 

  :%الوحدة
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان

متوسط 
 القترة

 15.99 16.74 18.32 18.43 15.16 15.18 13.51 12.17 البنوك احمللية

البنوك 
 األجنبية

5.32 5.49 5.43 5.14 5.13 4.27 4.01 4.89 

 20.88 20.75 22.58 23.56 20.30 20.61 18.93 17.49 إمجايل البنوك

  بيانات البنك املركزي وحسابات الباحث :املصدر 
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  ائتمان البنوك األجنبية: حث الثالث املب
احلصول على قطاع مايل يعمل بشكل ، وبالتحديد، على متويل الحصولإن 

لقد أظهرت جمموعة متزايدة   .للنمو االقتصادي والتنمية جيد يعترب من األمهية األساسية
اقها ألي بلد من البلدان له عالقة مباشرة بآف  من املؤلفات أن مستوى التنمية املالية

تعمل النظم املصرفية الوطنية الغري فعالة غالبا على تقييد ، خاصة وبصفه .االقتصادية 
احلصول على  إىلتفتقر  النمو ألن الشركات اليت لديها احتياجات متويلية خارجية

يكون دور البنوك األجنبية يف ، يف هذا السياق. وخاصة يف البلدان النامية، االئتمان
ميكن للمقرضني األجانب ، فمن ناحية . املالية غري واضحا لقصورالتخفيف من أوجه ا

وبإمكام ، أن يكونوا مبثابة عوامل حمفزة للتنمية املالية من خالل اخلربة العملية املتفوقة
اليت ، نظم مصرفية جمزأة و رمبا حيثون على االندماج يف، توفري مصادر جديدة للتمويل

قد ، من ناحية أخرىو.اطة احمللية و توافر االئتمانالوس بدورها ميكن أن حتسن كفاءة
عملت على ، يف املقابل، ضغوط تنافسية على املصارف احمللية اليت متارس القيود األجنبية

درجة أن التوافر العام االئتمان ينخفض   إىل ختفيض أنشطة اإلقراض اخلاصة ا
تصادي احمللي على حد سواء مسألة وبالتايل، يعترب تأثري البنوك األجنبية على النشاط االق

جتريبية وتوجيهيه هامة حبيث أن العمل القائم يعمل على تقدمي تنبؤات متضاربة وأدلة 
  18 .جتريبية متناقضة

من  ارتفعيف اجلمهورية اليمنية قد  األجنبيةوبناء عليه جند االئتمان املصريف للبنوك  
لينخفض  يف عام  2007يار ريال عام مل  64,969.8 إىل 2005مليار ريال عام  29,065.8

أما . مليار ريال  50,683.4 إىل 2011مليار ريال ليصل يف عام   52,272.1  إىل 2009
مليار   53,116.7ائتمان البنوك األجنبية خالل الفترة فقد بلغت   إلمجايلالقيمة املتوسطة 

  ) .2(ريال، ملحق 
, 2005ايل ائتمان النظام املصريف يف عام إمج إىللقد بلغت نسبة ائتمان البنوك األجنبية 

 إىل 2009لتنخفض يف عام  % 18.1 إىل 2007مث ارتفعت هذه النسبة يف عام % 13.1
أما النسبة املتوسطة الئتمان .  % 13.5نسبة  إىل 2011مث ترتفع يف عام  % 12.9نسبة 

  ) .7(جدول رقم  ،%14.9إمجايل ائتمان النظام املصريف فقد بلغت  إىل األجنبيةالبنوك 
مع بعض التجمعات اإلقليمية والدولية جند أن هذه النسبة بلغت يف  النسبةومبقارنة هذه  

ويف دول ، %26ويف دول أخري مرتفعة الدخل نسبة  %21نسبة  OECDاملتوسط يف دول 
  19.%49ويف الدول النامية نسبة ، %44األسواق الناشئة 
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إمجايل االئتمان للنظام  إىلد أن نسبة إئتمان البنوك احمللية جن، أما باملقارنة مع البنوك احمللية 
مث ترتفع  %81.9نسبة  إىل 2007لتنخفض يف عام  2005عام  %86.9املصريف بلغت نسبة 

نسبة  إىل 2011لتنخفض مرة أخرى يف عام  2009عام  %87.2نسبة  إىلمرة أخرى 
يف إمجايل االئتمان املقدم من اجلهاز  أما النسبة املتوسطة ملسامهة البنوك احمللية.  86.5%

  )  .7(جدول رقم ، خالل الفترة% 85.1املصريف نسبة 
  إمجايل ائتمان النظام املصريف إىلنسبة ائتمان البنوك احمللية واألجنبية ) 7(جدول رقم 

  %: الوحدة  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان
  متوسط

 القترة 
 85.1 86.6 88.2 87.2 80.95 0,82 0,84 86.9 البنوك احمللية

 14.9 13.5 11.7 12.9 19.0 18.1 16.0 13.1 البنوك األجنبية

 .بيانات البنك املركزي وحسابات الباحث  :املصدر 
إمجايل االئتمان جند أا ضعيفة  إىلإن املتتبع لنسبة االئتمان املقدم من البنوك األجنبية 

وهذا الوضع ال يتفق ، % 25مجايل النظام املصريف واليت تشكل مقارنة حبجم هذه البنوك يف إ
أن البنوك األجنبية جتاوزت البنوك احمللية من حيث  إىلمع بعض الدراسات اليت أشارت 

ولكن هذا الوضع يتفق مع ، حصتها من إمجايل اإلقراض أو معدل منو إقراضها للمشروعات
جود تباينات يف املعلومات فإن البنوك أنه يف ظل و) 2008(ما ذهب إليه ديترا جنيتش 

جتزئة السوق من خالل قيام البنوك األجنبية  إىلاألجنبية ذات اخلربة املتفوقة باإلقراض تؤدي 
بقشط الكرمي تاركة للبنوك احمللية بتخفيض عملية اإلقراض اخلاص ا وبالتايل ميكن أن تؤدى 

إن ارتفاع نسبة االئتمان بالنسبة للبنوك .  تقليل فرص احلصول على االئتمان  إىلاملنافسة 
احمللية  البنوكن أب  Atif Mian    (2003)إليهذهب  احمللية مقارنة بالبنوك األجنبية يتفق مع ما

االحتفاظ بنسبة قروض مرتفعه يف حمفظة أصوهلا  إىلحيث متيل  اإلقراضعلى  إقداملديها 
ال ، على الرغم من سياسة اإلقراض املتهورةو. وأصول سائلة متدنية مقارنة بالبنوك األجنبية 

يوجد هناك فرق يف معدل التخلف عن السداد الذي مت قياسه بالنسبة للبنوك احمللية والبنوك 
حيث أن تقديرات املخاطر املستقلة حلافظات القروض بواسطة وكاالت التصنيف . األجنبية 

  20.االئتماين تؤكد أيضا هذه النتيجة
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  الئتمان البنوك األجنبية الرتكيب اهليكلي  -1
أن القروض  إىليشري التركيب اهليكلي الئتمان البنوك األجنبية حسب األجل الزمين 

تالها يف ، %91.4والسلفيات القصرية األجل احتلت املرتبة األويل بنسبة متوسطة بلغت 
مث القروض والتسهيالت ، %4.9األمهية مث القروض املتوسطة األجل وبنسبة متوسطة  

وباملقارنة مع التركيب اهليكلي للبنوك احمللية جند أن . %  3.7ملصنفة بنسبة متوسطة للفترة ا
تالها يف األمهية القروض ، %45.5استثمارات البنوك اإلسالمية احتلت املرتبة األوىل وبنسبة 

  %18.5مث القروض والتسهيالت املصنفة بنسبة ، %27.0والسلفيات قصرية األجل بنسبة 
يظهر التركيب ) . 2(ملحق رقم ، %9.1القروض املتوسطة والطويلة األجل بنسبة  وأخريا

  :اهليكلي الئتمان البنوك األجنبية احلقائق اآلتية  
القطاع اخلاص من البنوك األجنبية هي قروض قصرية  إىلإن جل القروض املقدمة   -1

. ل ومتويل التجارة متويل رأس العام إىلوتذهب %  91.4  إىلاألجل، حيث تصل نسبتها 
  % .27.0بينما تبلغ نسبة هذا النوع من القروض بالنسبة للبنوك احمللية 

أن  متويالت  إىلإن التوزيع القطاعي هلذه القروض والسلفيات القصرية األجل تشري  -2
للبنوك % 14مقارنة بنسبة % 30أخرى غري مصنفة  احتلت املرتبة األوىل وبنسبة متوسطة 

% 26.4ها يف األمهية القروض قصرية األجل  لقطاع الصناعة بنسبة متوسطة احمللية، تلت
مقارنة % 23.6للبنوك احمللية، مث متويل الواردات بنسبة متوسطة % 12.5مقارنة بنسبة 

 % 10.2مث متويل التجارة يف السلع املصنعة بنسبة متوسطة , للبنوك احمللية% 16.7بنسبة 
لية، مث القروض قصرية األجل لقطاع البناء والتشييد بنسبة للبنوك احمل% 28.2مقارنة بنسبة 

مث القروض والتسهيالت املصنفة بنسبة . للبنوك احمللية %6.1مقارنة بنسبة  %5.9متوسطة 
 %0.1مث متويل الصادرات بنسبة . للبنوك احمللية %18.5مقارنة بنسبة  %3.7متوسطة 

للبنوك  %1.8مقابل نسبة  %0.0زراعة بنسبة للبنوك احمللية، مث قطاع ال %1.8مقابل نسبة 
  .احمللية 

احتل قطاع التجارة والذي يشمل متويل الواردات ومتويل التجارة يف السلع املصنفة   -3
للبنوك  %44.9من إمجايل القروض املقدمة من البنوك األجنبية، مقارنة بنسبة % 33.8نسبة 
  .احمللية 

 إىلال تذهب  % 4,9ىت النسبة املتحققة وقدرها وح، حمدودية القروض متوسطة األجل -4
وبالرغم أن البنوك . أنشطة الزراعة والصناعة والبناء والتشييد وإمنا ظهرت حتت بنود أخرى 

% 9.1إمجايل ائتمان هذه البنوك  إىلاحمللية تقدم قروض متوسطة األجل تبلغ نسبتها املتوسطة 
  .ت أخرى اآلن معظمها  تتجه لتمويل الواردات ومتويال
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 الناتج احمللي اإلمجايل  إىلنسبة ائتمان البنوك األجنبية   -2
لقد . يعترب  هذا املؤشر أحد املؤشرات  لقياس تطور حجم االئتمان داخل االقتصاد 

مث  2005عام  . %80نسبة   األجنبيةالناتج احمللي اإلمجايل للبنوك  إىلبلغت نسبة القروض 
 2009عام  . %93نسبة  إىلمث اخنفضت  %1.27نسبة   إىل 2007ارتفعت يف عام 
 إىلأما النسبة  املتوسطة الئتمان البنوك األجنبية .  . %78نسبة  إىل 2011لتنخفض  يف عام 

  ) .  8(جدول رقم ، .%97الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفترة  فقد بلغت نسبة  
% 5.31نسبة  2005بلغت يف عام الناتج  إىلوباملقارنة بالبنوك احمللية جند أن نسبة القروض 

مث  %6.3نسبة  إىل 2009لترتفع يف عام ، %5.78نسبة  إىل 2007مث ارتفعت يف عام 
لقد بلغت النسبة املتوسطة الئتمان البنوك احمللية .  %5.01نسبة  إىل 2011تنخفض يف عام 

  ) .8(جدول رقم ، %5.56الناتج نسبة  إىل
  الناتج احمللي اإلمجايل إىلحمللية واألجنبية نسبة ائتمان البنوك ا) 8(جدول رقم 

 %:الوحدة 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان
متوسط 

 القترة
 5.56 5.01 5.86 6.3 5.58 5.78 4.91 5.31 البنوك احمللية

البنوك 
 األجنبية

80 . 94 . 1.27 1.31 93. 78. 78. 97. 

النظام 
 املصريف

6.11  5.85 7.05 6.89 7.22 6.64 5.79 6.53 

 .بيانات البنك املركزي وحسابات الباحث  :املصدر 
الناتج احمللي  إىلوعند مقارنة نسبة االئتمان الذي تقدمه البنوك األجنبية والبنوك احمللية معا 
حيث جند أن ، اإلمجايل  مع الدول العربية ميكن االستنتاج بأا األدىن يف اجلمهورية اليمنية 

،  ويف لبنان %109بينما بلغت يف األردن نسبة ، %6.53بلغت يف اليمن نسبة   هذه النسبة 
ويف سورية ، %58.89ويف السعودية نسبة ، %62.95ويف مصر نسبة ، %153.99نسبة 

ويف العراق نسبة ، %31.78ويف موريتانيا نسبة  %34.31ويف اجلزائر نسبة  ، 43.16%
ملتوسط السائد يف منطقة الشرق األوسط كما أن هذه النسبة تظل أقل من ا 21.8.38%

املتدنية ال تنم عن دور  النسبةومما الشك فيه أن هذه .  %48ومشال أفريقيا واليت تقدر بنسبة 
  . يعتد به للبنوك األجنبية واحمللية يف إحداث عمق مايل يف االقتصاد
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 الودائع للبنوك احمللية والبنوك األجنبية  إىلنسبة القروض اخلاصة   -3
. يس  هذا املؤشر درجة استخدام املوارد اخلارجية للمصارف يف تقدمي االئتمانيق

الودائع التقليدية  ويرى البعض  أن هذه النسبة تكون أعلى  إىلوكذلك أمهية التمويل بالنسبة 
األمر الذي يعين أن البنوك األجنبية ، للمصارف احمللية مقارنة بالبنوك األجنبية يف الدول النامية

  .أقل نشاطا يف جمال اإلقراض  تكون
من نسبة  األجنبيةجند أن هذه النسبة ارتفعت بالنسبة للبنوك ، )9(جدول  إىلوبالرجوع  

نسبة  إىل 2009لتنخفض يف عام  2007عام  %23.5نسبة  إىل 2005عام  15%
لقد بلغت النسبة املتوسطة لقروض  %.19.4نسبة  إىل 2011عام   يفلترتفع ، 18.1%

ومبقارنة هذه النسبة مع بعض التجمعات الدولية جند .   %19.9الودائع  إىلاألجنبية البنوك 
يف دول  %1.06ونسبة ، OECDيف دول %  1.16هذه النسبة بلغت يف املتوسط نسبة  أن

يف الدول  %88ونسبة ، يف دول األسواق الناشئة % 1.24ونسبة ، أخري مرتفعة الدخل
   22 .2009النامية وذلك يف عام 

نسبة  إىل 2005عام  %43.6أما باملقارنة مع البنوك احمللية جند أن هذه النسبة اخنفضت من 
 إىل 2011لتصل يف عام  %34.1نسبة  إىل 2009لتنخفض يف عام  2007عام % 38.1
   %.34.8الودائع  إىللقد بلغت النسبة املتوسطة لقروض البنوك احمللية .  %30.0نسبة 

  الودائع للبنوك األجنبية والبنوك احمللية إىلض اخلاصة  نسبة القرو) 9(جدول رقم 

 البند 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 متوسط الفترة
 البنوك احمللية 43.6 36.5 38.1 36.8 34.1 32.0 30.0 34.8
 البنوك األجنبية 15 17.1 25.3 25.5 18.1 18.2 19.4 19.9

 النظام املصريف 34.91 30.91 34.23 33.95 30.66 29.38 27.92 31.29
  .بيانات البنك املركزي وحسابات الباحث  :املصدر 

  
  
  
  
  



  واقع البنوك األجنبية يف اجلمهورية اليمنية
  أمني حممد حمي الدين.د

 الثالث عشر العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       53

  نتائج الدراسة
حد كبري مع حجم هذه  إىلإن النسبة املتوسطة ملوجودات البنوك األجنبية تتالءم   -1

من حجم النظام  %25املصارف يف النظام املصريف، حيث أن املصارف األجنبية تشكل نسبة 
إمجايل النظام املصريف يف بعض الدول العربية يبلغ  إىليف، علما بأن حجم البنوك األجنبية املصر
يف  %39يف األردن، ونسبة   %40يف مصر، ونسبة  %52يف اجلزائر، ونسبة  %64نسبة 

  يف تونس   %50يف املغرب، ونسبة   %50لبنان، ونسبة 
لقروض والسلفيات منها نسبة ا إىلمن هذه املوجودات موجهة  % 54.7إن حوايل   -2

وهو وضع يتفق مع هيكل ودائعها املرحبة ؛ حيث ال تشكل ، احلكومة إىلموجه  38%
األمر ، اخل ..والباقي ودائع بالعملة األجنبية وودائع اآلجل % 6.49الودائع اجلارية إال نسبة 

البنوك األجنبية الذي يعين أن املواءمة بني الرحبية والسيولة متحققة حيث أن هيكل موارد 
  . اخلارجية أغلبها متوسطة وطويلة األجل بينما هيكل املوجودات معظمها قصرية األجل

احتالل املوجودات األجنبية للبنوك األجنبية املرتبة الثانية يف إمجايل املوجودات وبنسبة  -4
بية شيوع ظاهرة إحالل األصول األجن إىلوهو األمر الذي يشري  %21.51متوسطة للفترة 

  . حمل األصول احمللية
الناتج احمللي اإلمجايل هي األدىن مقارنة  إىلميكن االستنتاج أن موجودات البنوك األجنبية  -5

الناتج  إىلببعض الدول العربية، بدليل أن نسبة موجودات البنوك األجنبية زائد البنوك احمللية 
بينما بلغت  هذه النسبة ، %26.3ة احمللي يف اجلمهورية  اليمنية قد بلغت يف املتوسط للفتر

، %255.75ويف العراق نسبة ، %196.74بالنسبة للنظام املصريف ككل يف األردن نسبة 
ويف  %82.18ويف السعودية نسبة  %97.20ويف مصر نسبة ، %325.11ويف لبنان نسبة 

  .% 43.33ويف موريتانيا نسبة  %78.36سوريا 
املرتبة األوىل يف تركيب هيكل ودائع البنوك األجنبية  احتالل الودائع بالعملة األجنبية -6

بالرغم من اخنفاض العائد عليها مقارنة بالودائع بالعملة ، % 44.81وبنسبة متوسطة بلغت 
  احمللية 

احتالل البنوك األجنبية املرتبة الثانية يف نسبة الودائع األجنبية يف إمجايل ودائع النظام  -7 
. للبنوك احمللية  %76.2مقارنة بنسبة متوسطة   %3.8ا املتوسطة نسبته بلغتاملصريف حيث 

بنوك جتارية حملية وبنوك أجنبية وبنوك إسالمية، فان  إىلأما يف حالة تقسيم هيكل البنوك 
إمجايل ودائع النظام  إىلالبنوك األجنبية حتتل املرتبة الثالثة يف نسبة ودائع العملة األجنبية 

تالها ، %38.9رتبة األوىل البنوك التجارية احمللية بنسبة متوسطة بلغت املصريف، حيث حتتل امل
  . %37.3يف األمهية البنوك اإلسالمية بنسبة متوسطة بلغت  
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احتالل ودائع اآلجل املرتبة الثانية يف هيكل تركيب ودائع البنوك األجنبية وبنسبة  -8
ة املرتبة الرابعة بعد الودائع بينما احتلت الودائع اجلاري. %32.17متوسطة للفترة بلغت 

األمر الذي يتيح ، %6.49املخصصة من إمجايل ودائع البنوك األجنبية  وبنسبة متوسطة بلغت 
  هلذه البنوك إمكانية االحتفاظ بنسبة سيولة متدنية ملواجهة السحب من هذه الودائع 

قروض قصرية القطاع اخلاص من البنوك األجنبية هي  إىلإن جل القروض املقدمة   -10
متويل رأس العامل ومتويل  إىلوهي تذهب  %91.4حيث بلغت نسبتها املتوسطة  ، األجل

أما بالنسبة . القطاع اخلاص  إىلمقدمة من البنوك احمللية  % 27.8مقارنة بنسبة .  التجارة
  .للبنوك احمللية  %9.1مقارنة بنسبة  %4.9فقد بلغت نسبة  األجلللقروض املتوسطة 

القطاع اخلاص من إمجايل ائتمان  إىلنسبة القروض املقدمة من البنوك األجنبية  بلغت -12
ضعف مسامهة  إىلوهي نسبة متدنية من دون شك وتشري % 14.9البنوك يف املتوسط نسبة  

  .البنوك األجنبية يف التعميق املايل لالقتصاد
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  املالحق

  )مباليني الرياالت(وك  األجنبية امليزانية املوحدة للبن  )1(ملحق رقم 
*

  
  . 2012بيانات البنك املركزي اليمين ،املصدر 
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  )مباليني الرياالت( احلكومةسلفيات البنوك  األجنبية  باستثناء سلفيات  )2(ملحق رقم 
  

  
  

    2012، البنك املركزي اليمين :املصدر 
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  )مباليني الرياالت(احمللية  امليزانية املوحدة للبنوك   )3(ملحق رقم 
 

  
  

  2012البنك املركزي اليمين ، :املصدر 
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  )مباليني الرياالت( احلكومةسلفيات البنوك احمللية  باستثناء سلفيات  )4(ملحق رقم 

  

  
  

 .   2012البنك املركزي اليمين  :املصدر 
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  2015-2014دراسة حتليلية ألداء اجلزائر يف تقرير التنافسية العاملي 

  
  

   *راتول حممد /أد

  اجلزائر – الشلفجامعة 
  **سي علي أمساء /أ

  اجلزائر - الشلفجامعة 
Abstract :  

This study aims to highlight the importance of reading 
competitiveness indicators and clarify its impact on the 
productivity of the national economy, and in this context we seek 
to provide an analysis of the performance of the Algerian economy 
in Global Competitiveness Report for the year 2014-2015, in the 
main axes upon which the general index of the report, and the 
interpretation of decline or progress recorded by tracking the 
performance of sub-indices for each axis, and its positive or 
negative impact on the main axis. 
Keywords : Competitiveness, the Global Competitiveness Report, 
the Global Competitiveness Index. 

  : مقدمة
يعتمد األداء التنافسي ألي بلد على أداء قطاعاته االقتصادية املختلفة و تنافسية 
املؤسسات العاملة يف هذه القطاعات، و قدرا على إنتاج سلع و تقدمي خدمات قادرة على 

ت املتسارعة اليت املنافسة يف األسواق الدولية و ضمان البقاء و االستمرار فيها يف ظل التغريا
يشهدها النظام االقتصادي العاملي، و املرتكزة على حترير التجارة الدولية من القيود اجلمركية 

                                                 
: مايل  الشلفلتجارية وعلوم التسيري، جامعة أستاذ التعليم العايل كلية العلوم االقتصادية وا *

ratoulmed@yahoo.fr  
كلية العلوم  أستاذة مساعدة قسم أ، طالبة دكتوراه، عضوة مبخرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا، **

 asmagister@hotmail.fr  مايل الشلف جامعة، التجارية وعلوم التسيريو  االقتصادية
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و القيود الكمية، مما أدى إىل اشتداد املنافسة يف األسواق الدولية، و اليت أصبحت اليوم 
  .تشكل حتديا كبريا بالنسبة للدول النامية

امية اليت فتحت األسواق الدولية أمامها بعد حتريرها من اجلزائر واحدة من الدول الن
القيود التقليدية، غري أن نوعا جديدا من القيود أصبح يتم العمل به، و يتعلق األمر باحلواجز 
التقنية اليت تلزم املؤسسات بضرورة احترام معايري اجلودة و السالمة البيئية ملواجهة املنافسة 

  .عمل على تفعيل آليات تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطينالدولية، و هو ما يتطلب ال
  :إشكالية الدراسة

تندرج هذه الدراسة كمحاولة لتقييم األداء التنافسي لالقتصاد اجلزائري استنادا إىل مؤشرات  
التنافسية، و حماولة ربط نتائج التقييم مبجريات بيئة األعمال و االستثمار و هي بذلك تشكل 

لتكثيف اجلهود قصد تطوير االقتصاد الوطين و تنمية مؤسساته دف حتسني أداء  مرتكزا
و عليه و بناء على ما سبق . اجلزائر يف تقارير التنافسية يف مقدمتها تقرير التنافسية العاملي

 :تسعى هذه الورقة البحثية إىل اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية التالية
  ضمن تقرير التنافسية العاملي؟ هو وضع االقتصاد اجلزائري ما

  :التالية األسئلة الفرعيةو تندرج ضمن اإلشكالية املطروحة 
 هو الفرق بني التنافسية و املنافسة؟ ما -
 هو ترتيب اجلزائر ضمن مؤشرات التنافسية الدولية؟  ما -
 كيف ميكن جعل االقتصاد اجلزائري اقتصادا تنافسيا؟ -

  : فرضيات الدراسة
 :التالية الفرضياته التساؤالت وضعت و لإلجابة على هذ

 .املنافسة هي حمرك تنافسية الدول -
 .الوضع التنافسي لالقتصاد اجلزائري حرج حيتاج إىل وقفة دراسية و وصفة عالجية -
 .حتسني مناخ األعمال و االستثمار مفتاح دعم تنافسية االقتصاد اجلزائري -

  :حماور الدراسة
  :ناول هذا املوضوع عرب ثالثة حماورملعاجلة اإلشكالية املطروحة مت ت 
 .مفاهيم و مرتكزات أساسية حول التنافسية :احملور األول -
 .واقع أداء اجلزائر يف مؤشر التنافسية العاملي :احملور الثاين -
 .متطلبات تنمية تنافسية االقتصاد اجلزائري :احملور الثالث -
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  : أهداف الدراسة
 :هداف التاليةتسعى هذه الورقة البحثية إىل حتقيق األ

 .حتديد اإلطار املفاهيمي النظري للتنافسية -
 .حماكاة الواقع العملي ملوضوع التنافسية باإلشارة إىل حالة االقتصاد اجلزائري -
       تقييم أداء اجلزائر ضمن مؤشرات التنافسية الدولية، و التعرف على جوانب القوة  -

 .وجوانب الضعف يف أداء االقتصاد اجلزائري
 .أثر اجلهود احلكومية على تنافسية االقتصاد اجلزائري تقييم -
 .حتديد السياسات الواجب تطبيقها لدعم تنافسية االقتصاد اجلزائري -

  : أهمية الدراسة
 :تأيت أمهية هذه الدراسة من خالل

 .تزايد االهتمام مبوضوع التنافسية على مستوى املؤسسات، القطاعات و الدول -
ة على متابعة الوضع التنافسي للدول عرب التقارير اليت إشراف هيئات عربية و دولي -

 .تصدرها
تعد التنافسية الركيزة األساسية اليت تدور حوهلا اإلصالحات االقتصادية للدول الراغبة  -

 .لالندماج يف االقتصاد العاملي

  :منهج الدراسة
وصول إىل قصد اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة و اختبار صحة الفرضيات املذكورة و ال 

 .الوصف أداةمن خالل  األهداف املرجوة، استعملنا املنهج االستنباطي

  مفاهيم و مرتكزات أساسية حول التنافسية: احملور األول
تعترب التنافسية إحـدى إفـرازات العـوملة، حيث تـقاربت األسـواق و تـالشت 

زادت درجة االعتماد احلـدود اجلغرافية و السياسية، و انفجرت الثورة التكنولوجية و 
املتبادل بني دول العامل، و اجته العامل حنو مزيد من التحرير التجاري، و هكذا متت عوملة 
االقتصاد العاملي، مما أدى إىل زيادة درجة التنافسية الدولية، و هذا ما يتطلب ضرورة العمل 

  .تسويقي و التكنولوجيعلى مسايرة هذه التغريات العاملية من خالل تطوير األداء املايل و ال
  :مفهوم التنافسية: أوال

مصطلح التنافسية من املفاهيم احلديثة نسبيا، زاد االهتمام به من طرف الدول  
  .الصناعية خاصة، و رجال األعمال و الشركات الكربى مع اتساع ظاهرة العوملة االقتصادية
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 )Ronald Wilson Reagan(حينما عهد الرئيس األمريكي  1بدأ شيوع مصطلح التنافسية
بتكوين جلنة لبحث تنافسية الصناعات األمريكية و تدهور قدرا التنافسية أمام مثيالا 
اليابانية، على إثر تفجر قضية العجز الكبري يف امليزان التجاري للواليات املتحدة األمريكية 

ليتم بعدها  ، خاصة مع اليابان و زيادة مديونيتها اخلارجية)1987_1981(خالل الفترة 
      2.إنشاء جملس السياسة التنافسية األمريكية

و قد زاد االهتمام بالتنافسية بشكل واسع يف تسعينات القرن العشرين إثر ايار االحتاد 
السوفيايت و تشكل ما أطلق عليه النظام االقتصادي العاملي اجلديد حتت مظلة العوملة 

كنولوجيا املعلومات و االتصاالت و زيادة أمهية التجارة االقتصادية، و ما رافقها من ثورة يف ت
اخلارجية يف االقتصاد الدويل، و حماولة الدول احلصول على نصيب أكرب منها من خالل 

كما احتدم النقاش بني املهتمني بتحديد مفهوم   3.استخدام التكنولوجيا احلديثة يف اإلنتاج
كفيلة بتدعيمها، و زاد االهتمام مبوضوع التنافسية و قياسها و استخالص السياسات ال

التنافسية كأداة لتحقيق استدامة يف النمو االقتصادي و الرفاه االجتماعي عقب التطورات اليت 
شهدها االقتصاد العاملي خاصة تلك املرتبطة باألزمة االقتصادية اليت هزت العامل يف السنوات 

 :ثالث فئاتإىل  ا املعمول التنافسية تعاريفم تقسي مت الصعوبات هذه إزاء واألخرية، 

 :للدول اخلارجية التجارة أوضاع إىل املستندة التنافسية تعريف: األوىل الفئة  -1
ل يد حيث للدولة، ريالتجا امليزان بأوضاع التنافسية مفهوم ربط يتم الفئة هلذها طبق

 التعريفهو  و نافسية،تال يف اتدهور يعين العجز وجود و للدولة تنافسية قوةى عل فيه الفائض
 العشرين القرن مثانينات يف مريكيةاأل املتحدة الواليات تنافسية تدهور لتفسريالذي استخدم 

  4.باليابانة مقارن

 التجــارة أوضــاع إىل املســتندة التنافســية تعريــف: الثانيــة الفئــة -2
  :املعيشة و مستويات اخلارجية

التجاري  ميزاا يف لتوازن الدولة يقحتق إىل الفئة هلذه وفقا التنافسية مفهوم يشري
ف التعاري من و قد جاءت العديد. ألفرادها املعيشة مستويات حتسني على قدرا إىل إضافة

 :يلي ما نذكر منها الفئة، متوافقة مع هذه

عرف هذا : التنافسية للسياسة ياألمريك الس قبل من التنافسية تعريف  - أ
ولة على إنتاج السلع و اخلدمات اليت تقابل األذواق يف قدرة الد"الس التنافسية بأا 

 5".األسواق العاملية، و يف الوقت نفسه حتقيق مستوى معيشة متزايد على املدى الطويل
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عرفت هذه : ةالتنمية االقتصادي و نظمة التعاونمل طبقا التنافسية تعريف  - ب
 إنتاجحرة و عادلة أسواق ظل  ا دولة ما يفالدرجة اليت تستطيع "املنظمة التنافسية بأا 

يف الوقت نفسه احملافظة على األسواق الدولية، و اليت تنجح يف اختبار دمات اخلسلع و ال
  6".على املدى الطويل  ملواطنيها ةل احلقيقيوالدختوسيع 

مفهوم  )Paul Robin Krugman(االقتصادي األمريكي  انتقدو يف هذا اإلطار 
نجاح يف األسواق العاملية، مؤكدا أن تشخيص املشكلة االقتصادية التنافسية املستند لشرط ال

من منظور الفشل يف املنافسة يف األسواق العاملية هو تشخيص خاطئ، و أن القول بأن 
االزدهار االقتصادي للدولة يتحدد بشكل كبري عن طريق النجاح يف األسواق العاملية قول ينم 

أن العنصر األهم  )Krugman(يف هذا الشأن يرى  عن قصر النظر يف مفهوم التنافسية، و
 ،ن يف تفعيل العوامل احمللية للدولة خاصة رفع معدالت اإلنتاجيةمحلل املشكلة االقتصادية يك

  . فإن مفهوم التنافسية ظهر لتغطية صعوبات اقتصادية هي يف األصل حملية املنشأعليه و 

يشري مصطلح  :فقط املعيشة ياتملستو وفقا التنافسية تعريف: الثالثة الفئة. ت
قدرة االقتصاد على توفري مستوى معيشي مرتفع "التنافسية على مستوى االقتصاد الكلي إىل 

   7".للمواطنني من خالل تعظيم اإلنتاجية و دعم قدرات االبتكار
و يرى تقرير التنافسية العاملي الصادر عن املعهد الدويل إلدارة التنمية يف السويد أن 

قدرة الدولة و املنشأة على توليد ثروة أكرب من منافسيها يف األسواق "فسية تشري إىل التنا
و يشري تقرير التنافسية العاملي إىل أن الدول الصغرية أكثر قدرة على االستفادة من  8".العاملية

مفهوم التنافسية من الدول الكبرية، حيث تعطي التنافسية الشركات يف الدول الصغرية فرصة 
  . إىل رحاب السوق العاملي احملليخروج من حمدودية السوق لل

      القدرة على تزويد املستهلك مبنتجات "التنافسية على صعيد املنشأة بأا و تعرف 
وخدمات بشكل أكثر كفاءة و فعالية من املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية، مما يعين جناحا 

ملي يف ظل غياب الدعم و احلماية احلكومية، و يتم ذلك مستمرا هلذه املنشأة على الصعيد العا
   العمل، رأس املال (من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج املوظفة يف العملية اإلنتاجية 

 رفع على قادرة تكون عالية تنافسية قدرات متلك اليت فإن الشركات و عليه  9)".والتكنولوجيا
 معيشةى مستو فإن دولية، تقارير أشارت كما و أنه إىل بالنظر دوهلا،د معيشة أفرا ستوىم

ق األسوا اقتحام على و قدرا فيها العاملة الشركات بنجاح كبريل يرتبط بشك ما دولة
  .املباشر األجنيب االستثمارو أ خالل التصديرن م الدولية
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طة اإلنتاجية و يرتبط مفهوم التنافسية ارتباطا وثيقا ببيئة األعمال املواتية اليت متكن األنش
حيث تلعب  ،واخلدمية من حتقيق مزايا تنافسية ومن مث تعزيز التنافسية على املستوى القومي

سياسات الدولة و ممارساا االقتصادية بأدواا املختلفة دورا كبريا يف تعزيز و تدعيم تنافسية 
ياسات االستثمار و يئة السياسات املالية و النقدية، س: األنشطة اإلنتاجية و اخلدمية، مبا فيها

سياسات تعزيز القدرات التكنولوجية الذاتية، السياسات التصديرية،  االستثماري،املناخ 
        سياسات تنمية املهارات البشرية، السياسات اإلصالحية لألطر التشريعية و املؤسسية 

املادية، حتديث  وأساليب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة، سياسات حتديث البنية األساسية
    10.اجلهاز اإلداري احلكومي و سياسات نشر و تداول املعلومات

جمموعة من "التنافسية بأا  )و آخرون Michael Porter(و يف هذا اإلطار عرف 
املؤسسات و السياسات االقتصادية الداعمة ملعدالت منو اقتصادي عالية يف األمد املتوسط، 

بة يف الدول املتقدمة إىل زيادة األجور و رفع الرحبية و خلق حيث تؤدي معدالت النمو املوج
مزيد من فرص العمل، يف حني تساعد تلك املعدالت يف الدول النامية على التخفيف من 

   11".حدة الفقر و ضمان حتسن جماالت التنمية البشرية
       جتدر اإلشارة إىل أنه و يف إطار تعريف التنافسية بوصفها جمموعة من املؤسسات

ية حيث حيدد مستوى اإلنتاج ،والسياسات و العوامل اليت حتدد مستوى إنتاجية دولة ما
عدالت العائد اليت حتققها االستثمارات املنجزة يف االقتصاد و اليت تعترب موجها ملعدل النمو، م

 ىعلتوجد فرصة كبرية ليتمكن البلد األكثر تنافسية من حتقيق مكاسب يف النمو و االزدهار 
  12.املديني املتوسط و الطويل

منظومة متكاملة  األبعاد يشري إىل متعدد و معقد مفهوم التنافسية أن يتضحمما سبق 
ترتكز على جهود الدولة لتوفري بيئة أعمال مواتية لالستثمار قصد إنتاج سلع و تقدمي 

 إمجايل خدمات قادرة على تلبية حاجات األسواق الدولية من جهة، و حتقيق منو سريع يف
رفع مستوى ب مما يسمح ،الناتج احمللي بالنسبة للفرد على مدى فترات طويلة من جهة أخرى

  .  معيشة األفراد
  :مؤشرات قياس التنافسية القومية: ثانيا

توفر مؤشرات القدرة التنافسية املعلومات الالزمة اليت تساعد صانعي القرار على مواجهة  
  13:ية من خاللحتديات النمو و زيادة اإلنتاج

توضيح حالة االقتصاد باملقارنة بني أداءه يف الفترات املختلفة و بني أداءه مقارنة بأداء  -
 .االقتصاديات األخرى
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 .تشخيص العوامل اليت تعيق النمو و الكفاءة االقتصادية -
إقناع قادة الصناعة و املسؤولني احلكوميني و اجلهات املاحنة باحلاجة إىل اإلصالحات  -

 .صادية و حتسني األوضاع التنافسيةاالقت
  .اليت يرغب يف دخول جماهلا العامليةمفيدة لتعريف املستثمر الدويل بالبيئة  أداةتعترب  -

 يستند تقييم التنافسية يف تقرير التنافسية العاملي إىل مؤشر التنافسية العاملي الذي وضعه
) Xavier Sala-i-Martin( ريكيةأستاذ االقتصاد جبامعة كولومبيا بالواليات املتحدة األم

لصاحل املنتدى االقتصادي العاملي، و هو أيضا أحد املشاركني يف إعداد تقرير  2005يف عام 
و حيتوي يف  ،، حيث يدمج هذا املؤشر مؤشري تنافسية النمو و تنافسية األعمال2014عام 

االقتصاد (لية جودة بيئة األعمال احمل/مكوناته مؤشرات االقتصاد الكلي و مؤشر نوعية
  .)اجلزئي

ن سنوي ع بشكل تقرير التنافسية العاملي يصدر :عن مؤشر التنافسية العاملي حملة  -1
ة تنافسي و يعىن بدراسة،  (World Economic Forum)14العاملي االقتصادي املنتدى

ة سيلتناف احملددة العوامل و للمؤشرات وفقا ترتيبها و التقرير يف املشاركة الدول تاقتصاديا
 Xavier(يقول  الشأنو يف هذا ، املشاركة الدول بأداء مقارنة عمالاأل بيئة و االقتصاد

Sala-i-Martin(" : د يوفر نافذة تطل على االجتاهات طويلة األم مؤشر التنافسية العامليإن
ة اليت تشكل تنافسية اقتصاديات العامل، و يف هذا اإلطار نعتقد أنه يقدم رؤية متعمقة و مفيد

للمجاالت املهمة اليت يتعني على الدول اختاذ اإلجراءات بشأا إذا ما أرادت حتسني إنتاجيتها 
   ."الذي سيحدد مستقبلها االقتصادي األساسو هو 

ب ، و ما يقر)نوعية وكمية (يتم حساب املؤشر باستخدام نوعني خمتلفني من البيانات 
كل رئيسي من قبل املنظمات الدولية من ثلث املؤشرات تتوافق مع البيانات املقدمة بش

صندوق النقد الدويل، اليونسكو و غريها، أما بقية املؤشرات  الكربى مثل البنك الدويل،
املستخدمة فتستمد من استطالعات الرأي السنوية اليت جيريها املنتدى االقتصادي العاملي مع 

رجال األعمال يقدم تقييما  ، هذا املسح لكبار)مسح الرأي التنفيذي( املديرين التنفيذيني
   .للقدرة التنافسيةر نوعيا أكث

ن ميها عل احلصول و يتم االقتصادي باألداء املتعلقة البيانات منها :الكمية البيانات -
 .املنشورة و الدولية احمللية اإلحصائية خالل النشرات
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        ءآرا يعتمد الذي امليداين املسح خالل من عليها احلصول يتم :ةالنوعي البيانات -
 على بناء اختيارهم يتم حيث التقرير، ذا املشاركة يف الدول األعمال رجال ومالحظات

  .العاملي االقتصادي املنتدى قبل من حتدد معينةس أس
ا وضعه حبسب املشاركة الدول تصنيف على منهجيته يف تقرير التنافسية العاملي و يرتكز

ي تؤد اليت احملركات أن التقرير يفترض ملختلفة، حيثا االقتصادي و التطور النمو مراحل يف
املوارد  على املعتمد االقتصاد مرحلة املراحل الثالث للنمو، و هي باختالف ختتلف للتنافسية
 على املعتمد االقتصاد مرحلةو  و الفعالية الكفاءة على املعتمد االقتصاد مرحلة، الطبيعية

 احمللي اإلمجايل للفرد من جهة و أمهية املوارد الطبيعية يف ، و ذلك وفق الناتجو االبتكارة املعرف
  .االقتصاد من جهة أخرى

يتم حساب درجات مؤشر  :اموعات األساسية ملؤشر التنافسية العاملي -2
حمورا أساسية، متثل  12التنافسية العاملي عن طريق مجع البيانات العامة و اخلاصة املتعلقة بـ 

سية و اليت تكون مجيعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة، تتوزع الدعائم األساسية للتناف
  :يلي هذه احملاور على ثالث جمموعات كما

 أربع حماور اموعة هذه تضم :جمموعة املتطلبات األساسية: اموعة األوىل  .أ 
  :فرعيا كما يلي مؤشرا 46 حتتها يندرج

حتدد اإلطار القانوين و اإلداري تعد عنصرا أساسيا للتنافسية، ذلك أا  :املؤسسات -
التحديد : ندرج ضمن هذه الفئةيللتفاعل بني األفراد، املؤسسات و احلكومة لتوليد الثروة، و 

الواضح حلقوق امللكية، اإلدارة العامة الفعالة و الشفافة، استقاللية القضاء و نزاهته، ضمان 
 .ركاتالش ةاحلوكماألمن املادي، إىل جانب املعايري الصارمة 

فالبنية : تعترب عنصرا أساسيا يف النشاط االقتصادي لعدة أسباب :البنية التحتية -
التحتية للنقل أمر بالغ األمهية يف إيصال السلع بشكل سريع و منخفض التكلفة لألسواق، 
كما تسمح إمدادات الكهرباء بإنتاج سلس و دون انقطاع،  فيما تضمن خدمات 

 .ية االتصال الفعالاالتصاالت السلكية والالسلك

هذا العنصر بالغ األمهية ذلك أن غياب  :االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي -
االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي يصعب أعمال املؤسسات، حيث حيد التضخم من 
قدرة الشركات على التخطيط و االستثمار، كما يؤدي ثقل عبء الضرائب على املدى 
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ل الدين العام و عدم فعالية النظام املايل إىل اخنفاض األموال املوجهة الطويل وارتفاع معد
 .الستثمار إضافة إىل ارتفاع معدل الفوائدل

يعترب هذا العنصر حامسا ذلك أن القوى العاملة اليت  :االبتدائيالصحة و التعليم  -
 .ااانيتتمتع بصحة جيدة و هلا مستوى تعليمي تكون أكثر استعدادا الستغالل كامل إمك

      احملاور من األكرب اموعة حتوي :ةالكفاء حمفزاتاموعة الثانية جمموعة . ب
 49ها حتت و ينضوي التقرير، حمورا حيتويها 12أصل  من حماور 6 تضم حيث واملؤشرات

 :فرعيا مؤشرا

من املستحيل على الدول تسلق سلم  :االستثمار املتقدم يف رأس املال البشري -
   دون االستثمار يف التعليم العايل و التدريب، مع األخذ يف االعتبار املهارات املطلوبة التنمية 

واليت ترتكز عليها عملية إنتاج و تطوير منتجات أكثر تعقيدكَا، ذلك أن لو نوعية التعليم  م
 العايل الدور األكرب يف رفع تنافسية اقتصاد ما، حيث يكون اتمع قادرا على اخلوض يف

    جماالت اإلنتاج املتقدم و البحث و التطوير املتخصص، إىل جانب رفع مستويات اإلدارة 
 .وتنامي االستثمار يف جماالت التدريب و تطوير مهارات و قدرات القوى العاملة

تعترب املنافسة القوية عامال مهما يف الرحبية و االبتكار، ألا من  :كفاءة سوق السلع -
ة، و تسهل دخول أنشطة جديدة من جهة ؤوق الشركات غري الكفجهة تستبعد من الس

 .أخرى

يعترب عنصرا مهما لضمان االستخدام األمثل للكفاءات داخل  :كفاءة سوق العمل -
ساس اجلدارة و املهارة أاالقتصاد، فسوق العمل املرن إىل جانب وضع هيكل احلوافز على 

 .أفضلدون متييز هو ما جيعله أقدر على حتقيق تنافسية 

األسواق املالية، حيث يضم هذا  بأداءزاد االهتمام مؤخرا  :تطوير األسواق املالية -
رحبية النظام املايل كمصدر للتمويل : العنصر عاملني رئيسيني لزيادة القدرة التنافسية مها

 .بالنسبة للشركات، إىل جانب استقرار و موثوقية النظام املايل

             رة البلد على اعتماد أحدث التقنياتيعكس قد: التكنولوجي االستعداد -
       و هنا ال بد من التفريق بني مصطلح اعتماد التكنولوجيا. واستخدامها لزيادة اإلنتاجية

واالبتكار التكنولوجي، فهذان العامالن هلما تأثريان خمتلفان على القدرة التنافسية، فاعتماد 
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على  االبتكار التكنولوجي يعململيات القائمة، يف حني التكنولوجيا يسمح بزيادة إنتاجية الع
 .احلدود التكنولوجية دفع

يأخذ هذا العنصر بعني االعتبار بسبب األسواق الكبرية و املمتدة، واليت : حجم السوق -
 .تعترب أسواق حملية متتد إىل األسواق الدولية و تسمح للشركات بتحقيق وفورات احلجم

 حمورين تضم هذه اموعة :و التطوير االبتكار عوامل جمموعة اموعة الثالثة  . ت
 :فرعيا مؤشرا 16 حوايل و رئيسني

يلعب تطور سري األعمال و االستراتيجيات لدى الشركات دورا  :تطور بيئة األعمال -
هاما يف تعزيز اإلنتاجية و إنتاج سلع متطورة و مميزة و متنوعة عرب آليات إنتاج متقدمة نسبيا، 

       ح أنشطة التسويق و التوزيع بزيادة اإلنتاجية من خالل زيادة قيمة السلع يف حني تسم
 .واخلدمات

يعد االبتكار عنصرا حامسا يف حتقيق إنتاجية مستدامة من خالل قدرته على دفع  :االبتكار -
حدود التكنولوجيا، و يربز االبتكار ضمن منظومة شاملة و مترابطة و متكاملة من البيئة 

حيث تشمل املؤسسات الوطنية سواء العامة و اخلاصة و مراكز البحث و التطوير  ،لهالداعمة 
 .و توافر العلماء و املهندسني املتميزين و التشديد على محاية حقوق امللكية الفكرية

  واقع أداء اجلزائر يف مؤشر التنافسية العاملي: احملور الثاني
       سنوات  سبعاملؤشرات على مدى  ترتكز هذه الدراسة على حتليل أداء احملاور و

     وربطها بأبرز اإلجراءات ذات العالقة، يف حماولة لتفسري أسباب تقدم أو تراجع األداء، 
وحتليل انطباعات رجال األعمال العاملني يف القطاعات االقتصادية على اعتبار أن التقرير قائم 

  .يف جزء كبري منه على تقييم اجتاهام و آرائهم
ضم تقرير التنافسية العاملي : ترتيب اجلزائر ضمن مؤشر التنافسية العاملي: والأ
اقتصادا، و هو ما جيعله التقييم األكثر مشوال من  144 منعددا قياسيا  )2014-2015(

     املشمولة يف الدراسة  قتصادياتنوعه، كما أنه حيتوي على معلومات تفصيلية عن كل اال
و قد استبعد تقرير  .مؤشر 100ات عاملية تغطي أكثر من وجداول بيانية و تصنيف

البنني، البوسنة و اهلرسك، (من التغطية مخس دول، و يتعلق األمر بـ  )2014-2015(
، و ذلك بسبب تعذر إجراء مسح البيانات، فيما )بروناي دار السالم، اإلكوادور و ليبرييا

  15.مشلت الدراسة دولة طاجاكستان
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جيد أا احتلت ) 2015-2014(اجلزائر ضمن تقرير التنافسية العاملي  إن املتتبع لترتيب
 مرتبة 31و  2013مرتبة مقارنة بعام  21دولة، متقدمة بواقع  144من أصل  79املرتبة 

-2012(، اجلزائر جاءت يف مراتب متأخرة ضمن تقرير التنافسية لعام 2012مقارنة بعام 
مرتبة مقارنة بعام  23دولة، متراجعة بواقع  144من أصل  110حيث احتلت املرتبة  )2013
فالتراجع كان فعليا و ال يفسر ) 2012- 2011(لصاحل دول شاركت يف تقرير عام  2011

  . وضعها التنافسي أفضل من اجلزائر 16مبشاركة دول جديدة
، مع )2014-2008(اجلدول التايل يوضح تطور أداء اجلزائر التنافسي خالل الفترة 

  .أن زيادة املرتبة تعين تراجعا يف الترتيب إىل هالتنوي
  )2014-2008(اجلزائر التنافسي خالل الفترة  أداءتطور : 1جدول رقم  

Source : World Economic Forum, the global competitiveness reports (2010-

2011)/(2011-2012)/(2012-2013)/(2013-2014)/(2014-2015) 
يف ترتيبها ضمن مؤشر  أن اجلزائر سجلت حتسنا 1يتضح من خالل حتليل اجلدول رقم 

 17درجات 4مرتبة، و ذلك بتحقيق ) 12(و هذا بواقع  2011- 2008التنافسية العاملي بني 
 2008درجة مقارنة بعام  0.3درجات، مع تسجيل ارتفاع بـ  7من أصل  2011عام 

درجة و هذا ما يعين تراجع  3.7درجة بتحقيق  0.3بواقع  2012لتنخفض درجة املؤشر عام 
كما يالحظ تراجع ترتيب اجلزائر بشكل كبري بني الدول . لتنافسي لالقتصاد اجلزائريا داءاأل

 2010عام  86إىل املرتبة  2009دولة عام  133من أصل  83املشاركة، و ذلك من املرتبة 
دولة مشاركة، و ذلك بسبب االنكماش االقتصادي الذي أدى إىل فقدان  139من أصل 

إىل  2009د انتقل االقتصاد الكلي من الترتيب الثاين عامليا عام امليزة التنافسية للدولة، فق
، و يعود هذا التراجع يف مستوى االقتصاد الكلي إىل عدة 2010عامليا عام  57الترتيب 

العجز الكبري يف امليزانية، اخنفاض املدخرات الوطنية، ارتفاع معدل  18:عوامل نذكر منها
  . التضخم و الدين العام

2010-2011  
  )139من أصل (

2011-2012  
  )142من أصل (

2012-2013  
  )144من أصل (

2013-2014  
  )148من أصل (

2014-2015  
  )144من أصل (

  املؤشر  املرتبة  املؤشر  املرتبة  املؤشر  املرتبة  املؤشر  املرتبة   املؤشر  املرتبة
86  4  87  4  110  3.7  100  3.8  79  4.1  
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 2011مقارنة بعام  2012مرتبة عام ) 27(رتيب االقتصاد اجلزائري بواقع كما تراجع ت
دولة، حيث مشل هذا التراجع جمموعات احملاور  144من أصل  110حيث احتلت املرتبة 

دولة مشلها املسح  144من أصل  79و قد صنفت اجلزائر يف املركز . الرئيسية الثالث للتقرير
درجة  4.1، و ذلك بتحقيق 2013دولة عام  148صل من أ 100مقابل املرتبة  2014عام 
    ،2013درجة مقارنة بعام  0.3درجات، مع تسجيل ارتفاع بـ  7من أصل  2014عام 

  .و ذلك بفضل الوضعية االقتصادية الكلية املتينة
و قد استند الترتيب إىل عدة مؤشرات من بينها احمليط االقتصادي الكلي و الذي 

عامليا من  47دولة، كما احتلت اجلزائر املرتبة  144من بني  11ملرتبة احتلت اجلزائر فيه ا
  .حيث حجم السوق

و يف مسح أجراه املنتدى االقتصادي العاملي مشل عددا من رجال األعمال طلب منهم 
       دوهلم و ذلك بتصنيفها  اقتصادياتحتديد أكثر مخسة عوامل تعيق ممارسة األعمال يف 

انظر (عامال، و من مث جدولة إجابام و ترتيبها  16من أصل  5إىل ) اليةاألكثر إشك( 1  من
األعمال يف اجلزائر  أداءو الذي يوضح أن أكثر التحديات اليت تعيق ). 2اجلدول امللحق رقم 

من إجابات رجال األعمال الذين مشلهم  %15.1إمكانية احلصول على التمويل مبعدل 
البريوقراطية احلكومية بنسبة  و %13.9ساد مبعدل استطالع الرأي، يليها مشكل الف

تليها أنظمة و لوائح العمل ، %9.4، كما تشكل معدالت الضرائب عائقا بنسبة 12.6%
  .%6.1و مثلها مشكل نقص القوى العاملة املؤهلة مبعدل ، %6.2املقيدة مبعدل 

إن : تتصنيف اجلزائر ضمن مراحل تطور القدرات التنافسية لالقتصاديا: ثانيا
أداء احملاور الرئيسية لقياس التنافسية يؤثر يف كل بلد بشكل خمتلف حسب مرحلة التطور اليت 
       مير ا اقتصاد البلد، فكلما انتقلت الدول من مرحلة ألخرى متيل األجور إىل االرتفاع
 و تعمد معها الدولة إىل رفع إنتاجية العمل للمحافظة على دخل أعلى، و من هنا تتضح
العالقة الطردية بني التنافسية و اإلنتاجية و األجور، فكلما ارتفع األداء التنافسي لالقتصاد 
كلما ارتفعت اإلنتاجية و ارتفعت معها األجور، و هكذا ينتقل البلد إىل مرحلة التطور 

و يف هذا اإلطار يقسم تقرير التنافسية العاملي الدول املشاركة ضمن مخس مراحل . الالحقة
  19:على الشكل التايل االقتصادياتطور القدرات التنافسية  حسب

يف هذه املرحلة  :الطبيعية املوارد على املعتمدة تاالقتصاديا: األوىل املرحلة  -1
 الطبيعية، املوارد املتوفرة كوفرة األيدي العاملة و املوارد أساستتنافس الدول فيما بينها على 

ر سع أساس على تاالقتصاديا هذه يف األعمال تمنشآ بني املنافسة طبيعة تعتمد حيث
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. ةاملنخفض األجور و املتدنية نتاجيةاإل ذات العمالة استخدام إىل تعمد و تطورةاملنتجات غري امل
 بشكل املؤثرة العوامل أن نرى التنافسية العاملي حماور مؤشر و جمموعات لتقسيم بالنظر و

 املتطلبات حتت جمموعة املندرجة احملاور هي اموعة هذه تاقتصاديا تنافسية يف أساسي
 .ةاألساسي

 .ةالثاني و األوىل املرحلة بني االنتقالية املرحلة يف تاالقتصاديا :األوىل االنتقالية ملرحلةا -2

يف هذه املرحلة  :الفاعلية و الكفاءة على املعتمدة تاالقتصاديا: الثانية املرحلة -3
ة فاعلي و كفاءة نتاج أكثرإتحداث و تبين طرق يتوجب على الدول بذل مزيد من اجلهد الس

 على احملافظة مع األجور ارتفاع مواكبة من للتمكن املنتجات بنوعية لالرتقاء السعيو
 حمفزات جمموعة حماور على املرحلة هذه يف التنافسية القدرة تعتمدو  األسعار،ت مستويا
 .الكفاءة

      الثانية املرحلة بني ما االنتقالية ملرحلةا يف تاالقتصاديا :ةالثاني االنتقالية املرحلة -4
 .والثالثة

يف هذه املرحلة : االبتكار و املعرفة على املعتمدة تاالقتصاديا :الثالثة املرحلة -5
 لتتمكن نوعها من فريدة مبتكرة و منتجات تقدمي املنافسة بني االقتصاديات على أساسز ترتك

  الذي ال األمر ملواطنيها، املرتفع املعيشة مستوى على ةاحملافظ و العمالة أجور رتفاعا جماراةن م
 منتجاتر بتكاث و استحداال الدول هذه يف األعمال منشآت سعي خالل من إال حتقيقه كنمي

 تأثريح يصب بالتايلو  ،تطورا أكثرها و اإلنتاج وسائل على أحدث خمتلفة معتمدة و جديدة
 .تاالقتصاديا لتلك التنافسية للقدرة ماالتطوير مه و االبتكار عوامل جمموعة حموري

إذن فمؤشر التنافسية يعطي أمهية أعلى للعوامل املؤثرة يف تنافسية االقتصاد حسب 
 أداء، و الذي يوضح أن تقييم )3انظر اجلدول امللحق رقم (مرحلة التطور اليت مير ا 

لة األوىل و الثانية خالل االقتصاد اجلزائري يصنف ضمن املرحلة االنتقالية األوىل بني املرح
، حيث قدر الوزن النسيب للمؤشرات الفرعية موعة املتطلبات األساسية بـ 2014عام 
. %5.2 و لعوامل االبتكار و التطوير بـ  %35.7و موعة حمفزات الكفاءة بـ  59%

ا مل ، جند أ2014دولة عام  144من أصل  79فإىل جانب ترتيب اجلزائر املتأخر يف املرتبة 
تتمكن بعد من االنتقال إىل املرحلة الثانية و ما زالت تراوح مكاا يف املرحلة االنتقالية 
األوىل، و هذا ما يشكل عبئا كبريا لتحسني ترتيبها العام و هو ما حيتم ضرورة العمل على 
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احملاور التنافسي لالقتصاد اجلزائري للعمل بكفاءة و فعالية أكرب، و على كافة  داءحتسني األ
  .لتحسني تصنيفه إىل املرحلة الثانية

أداء االقتصاد اجلزائري يف مؤشر التنافسية العاملي مقارنة بالدول : ثالثا
 144حققت العديد من دول الشرق األوسط مراتب متقدمة يف القائمة اليت تضم  :العربية

يف املرتبة األوىل حبلول دولة اإلمارات ) 2015-2014(دولة ضمن تقرير التنافسية العاملي 
عامليا، مث اململكة العربية السعودية  16عامليا، تليها قطر يف املرتبة الثانية عربيا و  12عربيا و 

عامليا، مث  40عامليا، تليها الكويت يف املرتبة الرابعة عربيا و  24يف املرتبة الثالثة عربيا و 
، و ذلك بفعل )4اجلدول امللحق رقم انظر (عامليا  44البحرين يف املرتبة اخلامسة عربيا و 

اجلهود الذي بذلتها هذه الدول لتحسني بنيتها التحتية مما انعكس على تنافسية بيئة األعمال 
   .بشكل عام

دولة اإلمارات العربية املتحدة و اليت دخلت قائمة أول عشرين دولة يف هذا التقرير 
ها كأكثر الدول العربية تنافسية، ، تؤكد موقع2013مراتب مقارنة بعام  7متقدمة بواقع 

دولة اإلمارات  أداءمنوا يف العامل، فقد حتسن  قتصادياتإضافة لكون اقتصادها من أسرع اال
مؤشرا خالل سنة واحدة فقط، و أحرزت  144مؤشرا فرعيا من أصل  78بشكل الفت يف 

العاملي، و حلت األوىل  مراكز عاملية متقدمة يف العديد من املؤشرات الرئيسية لتقرير التنافسية
عامليا يف مؤشرات جودة الطرق، غياب اجلرمية املنظمة و قلة التضخم، و حلت الثانية عامليا 
يف مؤشرات مشتريات احلكومة من التكنولوجيا املتقدمة، فعالية اإلنفاق احلكومي، جودة 

  .البنية التحتية وقطاع الطريان و قلة العقبات التجارية
إلمارات يف املرتبة الثالثة عامليا يف مؤشرات ثقة املواطن بالقيادة كما جاءت دولة ا

السياسية و احلكومة، قلة البريقراطية احلكومية، جودة املوانئ،  كفاءة اإلجراءات اجلمركية، 
استقطاب التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنيب املباشر و يف اجتذاب املواهب املتخصصة 

و قد حافظت اإلمارات و للعام الثامن على التوايل على تواجدها ... ةيف بناء اقتصاد املعرف
: القائمة على اإلبداع و االبتكار اليت يعرفها املنتدى العاملي بأا قتصادياتعامليا ضمن اال

اليت ميكنها احملافظة على مستوى أعلى لألجور و العمل بتخطيط استراتيجي  تاالقتصاديا"
  20."يشة و جودة احلياةلالرتقاء مبستويات املع

و مبقارنة اجلزائر مع بقية الدول العربية جند أا احتلت مراتب متأخرة عامليا، فهي على 
مستوى منخفض من التنافسية مقارنة بالدول العربية، حيث جاءت يف املرتبة العاشرة عربيا 
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ناسبة لتقليصها ، و هو ما يشري لوجود فجوة تنافسية ال بد من اختاذ اإلجراءات امل2014عام 
  . وحتسني تنافسية اجلزائر مقارنة بالدول العربية املماثل اقتصادها القتصادنا

شهد أداء  :حتليل أداء اجلزائر حسب احملاور الرئيسية و املؤشرات الفرعية: رابعا 
بعد ذلك ، )2014-2013(اجلزائر حتسنا يف مجيع املؤشرات لكل اموعات بني عامي 

  ). 5انظر اجلدول امللحق رقم () 2012-2011(يف مجيع املؤشرات بني عامي  التراجع املسجل

تراجعت مرتبة اجلزائر عامليا يف جمموعة املتطلبات  :جمموعة املتطلبات األساسية  - أ
، ليتحسن ترتيب اجلزائر يف هذه 2011مرتبة مقارنة بعام ) 14(بواقع  2012األساسية عام 
، و يعود السبب الرئيسي هلذا 2013بة مقارنة بعام مرت) 27(بواقع  2014اموعة عام 

بفارق  74التحسن إىل حتسن ترتيب اجلزائر يف مؤشر اهلدر يف اإلنفاق العام باحتالهلا املرتبة 
يف مؤشر احملاباة يف قرارات املسؤولني  77، كما احتلت املرتبة 2013مرتبة مقارنة بعام  27

يف مؤشر ثقة  80، و جاءت يف املرتبة 2013 مرتبة مقارنة بعام 33احلكوميني بفارق 
يف مؤشر استقاللية  85، و املرتبة 2013مرتبة مقارنة بعام  28اجلمهور يف السياسيني بفارق 

، فيما تراجعت مرتبة اجلزائر يف مؤشر 2013مراتب مقارنة بعام  10القضاء متقدمة بفارق 
، حيث جاءت يف 2013مرتبة مقارنة بعام  14بفارق  2014قوة محاية املستثمرين عام 

كما سجل حتسن يف ترتيب املؤشرات اخلاصة بوجهة نظر قادة األعمال . عامليا 83املرتبة 
غري أنه ال بد من . حول كلفة اإلرهاب واجلرمية املنظمة و أعمال العنف على األعمال
 تنضوي حتت حمور اإلشارة إىل أنه و رغم حتسن ترتيب اجلزائر يف أغلب املؤشرات اليت

املؤسسات، إال أا ما زالت حتسب على املراتب املتأخرة بعيدة كل البعد عن املراتب 
املتقدمة، و من اجلدير بالذكر أيضا أن هذه املؤشرات املقاسة توضح مدى ضعف الشراكة 
بني القطاعني العام و اخلاص، و املطلوب من احلكومة مستقبال العمل على تفعيل آليات 

 .شراكةال
يف حمور استقرار االقتصاد الكلي  2014كما أحرزت اجلزائر تقدما يف الترتيب عام 

، حيث شهدت مؤشرات هذا احملور كلها حتسنا يف 2013مرتبة مقارنة بعام  23بواقع 
الترتيب، و ما يالحظ أن مؤشري معدالت االدخار الوطين اإلمجايل و الدين احلكومي العام 

من  2014على التوايل عام  5و  4ة مهمة، ذلك أما جاءا يف املرتبتني يشكالن ميزة تنافسي
دولة، كما حتسن ترتيب اجلزائر يف مؤشر عجز امليزانية احلكومية بشكل الفت  144أصل 
     ، 2013مرتبة مقارنة بعام  51عامليا متقدمة بواقع  20، حيث احتلت املرتبة 2014عام 

بأكثر من ثالثة أضعاف خالل النصف األول من عام  و ذلك رغم ارتفاع عجز املوازنة
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، و هو ما 2013مليار دج خالل الفترة نفسها عام  200مليار دج مقابل  755ليبلغ  2014
 1258.6إىل  2013مليار دج يف النصف األول من  840يفسر بارتفاع نفقات التجهيز من 

مليار دج مقابل  2271تسيري ، بينما بلغت نفقات ال2014دج يف الفترة نفسها عام مليار 
، يف وقت تراجعت عائدات النفط بأكثر من 2013مليار دج خالل الفترة نفسها عام  2056

 2086مليار دج مقابل  1870، حيث بلغت 2014خالل النصف األول من عام  10%
  2013.21مليار دج خالل الفترة نفسها من عام 

مرتبة مقارنة بعام  58بواقع  2014كما حتسن ترتيب اجلزائر يف مؤشر التضخم عام 
عامليا، و ذلك بفعل النجاعة املسجلة فيما يتعلق بالتضخم،  66، حيث احتلت املرتبة 2013

حيث وضعت احلكومة سياسة للحفاظ على القدرة الشرائية من خالل دعم أسعار املنتجات 
، و يف هذا %3.5واخلدمات األساسية و هو ما مسح خبفض نسبة التضخم و إبقاءه يف حدود 

تواصل  2013احلد من التضخم الذي شرع فيه يف فيفري "الشأن أكد حمافظ بنك اجلزائر أن 
 %2.7 فبعد بلوغه نسبة." 2014و خالل اخلمسة أشهر األوىل من  2013على مدار سنة 
يف ماي  %1.6شهدت وترية التضخم السنوي تراجعا حمسوسا عند  2014خالل جانفي 

خالل الفترة نفسها من  %3.9مقابل  2014يف نوفمرب  %2.6عند  قبل أن تستقر 2014
  2013.22عام 

بعد أن سجل أعلى مستوياته عند  %3.3بلغ  2013يذكر أن معدل التضخم عام 
و يعزى هذا االرتفاع إىل زيادة األجور يف ، 2011عام  %4.5مقابل  2012عام  8.9%

كان بيان  و .الطلب زن بني العرض والسنوات الثالث األخرية األمر الذي أحدث عدم توا
صادر عن الديوان الوطين لإلحصائيات أرجع ارتفاع النسبة إىل ارتفاع األسعار عند 

إضافة مؤشر جديد هو مؤشر التصنيف  2010يذكر أنه مت عام  .%9االستهالك بنسبة 
عامليا عام  68مقابل املرتبة  2014عامليا عام  66، حيث احتلت اجلزائر املرتبة 23االئتماين
  .2010منذ عام  59و املرتبة  2013

مرتبة ) 11(بواقع  2014اجلزائر يف حمور الصحة و التعليم األساسي عام  أداءحتسن 
، مع مالحظة متكن اجلزائر من إحراز تقدم ملموس يف مؤشري معدل 2013مقارنة بعام 

 1لت على التوايل املرتبة انتشار فريوس اإليدز و معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي، حيث سج
و هو ما يدل على األثر اإلجيايب للسياسات احلكومية يف قطاعي الصحة و التعليم  41و 

التنافسي  داءجيب استغالهلا لتحسني األ 24األساسي، وهو ما جيعل هذين املتغريين ميزة تنافسية
  .مستقبال
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عامليا  106احتالهلا الترتيب و قد جاء ترتيب اجلزائر  ضمن حمور البنية التحتية متأخرا ب
متأثرا بتراجع أغلب مؤشراته الفرعية و اليت تشمل جودة البنية  )2014- 2013(للفترة 

التحتية، جودة الطرق و البنية التحتية للسكك احلديدية، جودة البنية التحتية للموانئ، جودة 
تزويد الكهرباء، و ذلك  البنية التحتية للنقل اجلوي، اشتراكات اهلاتف النقال، نوعية خدمات

 10مليار دوالر منذ  400رغم ختصيص جزء هام من الربامج اخلماسية املتتالية اليت بلغت 
سنوات يف مشاريع البنية التحتية كالطرقات و السدود و املوانئ و خمتلف املرافق، إال أن 

    25.جنازهاجلزائر بقيت حبيسة مراتب متخلفة ما يطرح أسئلة جوهرية عن حقيقة ما مت إ
 2014شهدت هذه اموعة حتسنا يف الترتيب العاملي عام  :جمموعة حمفزات الكفاءة  - ب

، و ذلك بسبب حتسن كافة احملاور اليت تنضوي حتت 2013مراتب مقارنة بعام ) 8(بواقع 
مراتب بفعل حتسن ) 3(هذه اموعة، حيث حتسن حمور التعليم العايل و التدريب بواقع 

مرتبة و جودة تعليم ) 19(املندرجة ضمنه مبا فيها جودة النظام التعليمي بـ أغلب املؤشرات 
مرتبة و مؤشر إيصال ) 20(مرتبة و جودة إدارة املدارس بـ ) 19(الرياضيات و العلوم بـ 
) 10(مراتب و مدى توفر خدمات البحوث و التطوير بـ ) 5(االنترنت للمدارس بـ 

مرتبة، فيما شهد مؤشرا االلتحاق بالتعليم ) 21(بـ مراتب و مؤشر مدى تدريب املوظفني 
  . مرتبة و مرتبتني على التوايل) 15(الثانوي و االلتحاق بالتعليم العايل تراجعا بواقع 

و يف حمور كفاءة سوق السلع احتلت اجلزائر مراتب متدنية، و ذلك باحتالهلا مراتب 
شدة املنافسة احمللية و إمجايل : نهامتأخرة يف عدة مؤشرات تندرج ضمن هذا احملور، نذكر م

معدل الضرائب و معدل األرباح، انتشار العوائق التجارية، التعريفات اجلمركية، انتشار 
و ضمن اموعة ذاا شهد حمور كفاءة . امللكية األجنبية و مؤشر عبء اإلجراءات اجلمركية

مليا مراتب متأخرة جدا غري أن اجلزائر احتلت عامراتب، ) 8(بواقع تقدما العمل  سوق
دولة عام  148من أصل  147مقابل  2014دولة عام  144من أصل  139باحتساا 

ذلك بفعل احتالل اجلزائر مراتب متأخرة يف أغلب مؤشرات هذا احملور مبا فيها  و، 2013
رة قد، مؤشر االعتماد على اإلدارة احملترفة التعاون يف العالقة بني العمال و صاحب العمل،

املرتبة اجلزائر احتلت  البلد على إبقاء املواهب، قدرة البلد على جذب املواهب، يف حني
  .)2014-2013(للفترة  معدل مشاركة املرأة يف القوة العاملةمؤشر األخرية يف 

و يف مسح أجراه الديوان الوطين لإلحصائيات للحصول على أهم املؤشرات املتعلقة  
ة اليت تعرف كنسبة السكان املشتغلني على إمجايل السكان بسوق العمل بلغت نسبة العمال
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لدى الذكور،  %60.5(على املستوى الوطين  %37.5سنة فما فوق حوايل  15البالغني 
    2014.26خالل أفريل  %9.8فيما بلغت نسبة البطالة .)..لدى اإلناث 14%

مراتب، ) 6(ع املايل حتسنا بواق السوق و ضمن هذه اموعة دائما شهد حمور كفاءة
غري أن اجلزائر ما زالت تراوح مكاا يف مراتب متأخرة، حيث احتلت املرتبة ما قبل األخرية 

، و ذلك بفعل تذيل اجلزائر 2014دولة عام  144من أصل  137و املرتبة  2013عام 
يف  2014عام  133الترتيب يف أغلب مؤشرات هذا احملور، حيث احتلت اجلزائر املرتبة 

و املرتبة . دى توفر اخلدمات املالية و متانة البنوك على الرغم من العوائد النفطيةمؤشري م
يف مؤشر القدرة على  135يف مؤشر التمويل من خالل سوق األسهم احمللية، و املرتبة  134

مرتبة مقارنة بعام ) 11(حتمل تكاليف اخلدمات املالية، على الرغم من أنه شهد تقدما بواقع 
عامليا يف مؤشر تنظيم بورصات األوراق املالية  136احتلت اجلزائر املرتبة ، فيما 2013

، و عليه جيب أن تركز اجلزائر جهودها على 2013مراتب مقارنة بعام ) 6(متقدمة بواقع 
  .حتسني كفاءة أسواق املنتجات، أسواق العمل و األسواق املالية

مراتب ليكون بذلك احملور ) 7(و قد شهد حمور اجلاهزية التكنولوجية تقدما بواقع 
األكثر تقدما ضمن جمموعة حمفزات الكفاءة، و رغم حتسن ترتيب اجلزائر يف كل املؤشرات 
املندرجة حتت هذا احملور إال أا احتلت مراتب متأخرة جدا يف مؤشر مدى توفر أحدث 

ار التقنيات ومؤشر استيعاب التكنولوجيا على مستوى الشركات و مؤشر نقل االستثم
و ضمن اموعة ذاا عرف . األجنيب املباشر للتكنولوجيا، و مؤشر اشتراكات اهلاتف النقال

بواقع مرتبة واحدة، بعدما حتسن ترتيب مؤشر  2014حمور حجم السوق تقدما بسيطا عام 
مقابل املرتبة  2014عامليا عام  45مراتب، حيث جاء يف املرتبة ) 4(حجم السوق احمللي بـ 

عامليا  45حيث جاء يف املرتبة ) 3(، ومؤشر الناتج احمللي اإلمجايل بـ 2013ا عام عاملي 49
، ما جيعلهما ميزة تنافسية جيب استغالهلا 2013عامليا عام  48مقابل املرتبة  2014عام 

) 3(يف حني تراجع ترتيب مؤشر حجم السوق األجنيب بـ . التنافسي مستقبال داءلتحسني األ
قيمة الصادرات، حيث أكدت نشرية صادرة عن اجلمارك اجلزائرية  اضمراتب مشريا الخنف

، حيث بلغت حوايل 2013مقارنة بعام  %3.11بنسبة  2014تراجع الصادرات عام 
و يعود هذا . 2013مليون دوالر عام  64974مقابل  2014مليون دوالر عام  62956

بفعل هبوط  2013بعام مقارنة  %4.47االخنفاض إىل تراجع صادرات احملروقات بنسبة 
  .أسعار النفط
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حتسن ترتيب اجلزائر ضمن هذه اموعة عام : عوامل االبتكار و التطوير جمموعة  -  ت
، بفعل حتسن ترتيب اجلزائر يف احملورين 2013مراتب مقارنة بعام ) 10(بواقع  2014

بة عام مرت) 13(التابعني هلذه اموعة، حيث تقدم أداء حمور تطور بيئة األعمال بنحو 
متأثرا بتقدم مؤشراته الفرعية التسعة، غري أا ظلت تراوح مكاا ضمن مراتب  2014

متأخرة السيما مؤشر نوعية املوردين احملليني، التحكم يف التوزيع الدويل، تطور عمليات 
  . اإلنتاج إىل جانب مؤشري عمليات التسويق و االستعداد لتفويض السلطة

مرتبة مقارنة بعام ) 13(بواقع  2014ور االبتكار عام حم أداءمن جانب آخر تقدم 
مدفوعا بتقدم مؤشراته الفرعية السبعة، غري أن عددا من املؤشرات و رغم حتسنها يف  2013

حتسب على مراتب متأخرة، السيما مؤشر القدرة على االبتكار  2013الترتيب مقارنة بعام 
مؤشر جودة مؤسسات البحث العلمي  حيث احتلت اجلزائر املرتبة ما قبل األخرية، و

و مؤشر إنفاق منظمات األعمال على البحث و التطوير حيث احتلت  127باحتالهلا املرتبة 
، و قد احتل مؤشر التعاون بني اجلامعات و منظمات األعمال يف جمال 138اجلزائر املرتبة 

  .عامليا 137البحث والتطوير املرتبة 
  تنافسية لالقتصاد اجلزائري متطلبات تنمية: احملور الثالث

إن حتول االقتصاد اجلزائري من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق جعل املؤسسات 
اجلزائرية تنشط يف حميط اقتصادي شديد املنافسة، و أمام ضعف القدرة التنافسية هلذه 

تايل تعزيز املؤسسات فإنه البد أن تضع احلكومة أدوات خمتلفة لرفع قدرا التنافسية، و بال
  .تنافسية االقتصاد الوطين

  ترقية االستثمار: أوال
يعترب االستثمار األجنيب من األولويات الرئيسية لتعزيز تنافسية االقتصاد الوطين، ملا له 
من دور يف توفري التكنولوجيات احلديثة و تشجيع اإلنتاج و تنويعه و االستفادة من خربته 

  طلب من الدولة ضرورة العمل على حتسني بيئة األعمالإلحداث طفرة صناعية، و هو ما يت
و إجياد مناخ مالئم لالستثمار، من خالل تقليص التدابري اإلدارية املتبعة و فترة معاجلة ملفات 

. االستثمار، و تسهيل منح األراضي إلقامة املشاريع و منح إعفاءات ضريبة لفائدة املستثمرين
لى االستثمار يف األنشطة اإلنتاجية اليت متلك فيها اجلزائر من جانب آخر ال بد من التركيز ع

  .ميزة نسبية، و من مث تطوير هذه امليزة و حتويلها إىل ميزة تنافسية
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  دعم عملية تأهيل املؤسسات االقتصادية: ثانيا
تعد عملية دعم و مرافقة املؤسسات الوطنية العمومية و اخلاصة ضرورة ملواجهة 

طدم ا بفعل حتديات املنافسة اخلارجية، و هو ما يتطلب حتسني كفاءة اليت قد تصالصعوبات 
   هذه املؤسسات و يئة حميطها من خالل تكييف أنشطته املالية، املصرفية، اإلدارية، اجلبائية

  .واالجتماعية مع الواقع اجلديد، و هو ما من شأنه حتسني تنافسيتها
  التقييس و القياسة: ثالثا

على مطابقة اجلودة عنصرا ضروريا يف جمال التقييس، ففي إطار إجراءات يعترب اإلشهاد 
حترير التجارة اخلارجية و ما ينجر عنها من تفكيك الرسوم اجلمركية أصبحت املنتجات 
الوطنية تواجه منافسة شديدة يف األسـواق احمللية و الدولية، و تعترب اجلـودة الوسيلة 

دليل  27نافسة، فحصول املؤسسة على شهـادات اإليـزوالرئيسية للحماية ومواجهة هذه امل
على مطابقة منتجاا لشروط و معايري متفق عليها عامليا، كما أنه يرفع من ثقة املتعاملني 
  معها، و هذا ما يتطلب تطبيق القوانني و التشريعات اليت تتعلق بالصحة العامة و األمن

ظمة الضبط املتكامل جلودة املنتجات واليت حتددها والسالمة و احترام املواصفات القياسية و أن
  .املنظمة الدولية للتوحيد القياسي

  دعم عمليات التصحيح اهليكلي: رابعا
يتم ذلك من خالل العمل على تنمية دور القطاع اخلاص يف بناء االقتصاد الوطين مع 

ن التكامل بني ضرورة إحياء دور الدولة االستثماري و اإلنتاجي، و حماولة إجياد نوع م
القطاع العام و القطاع اخلاص لتجسيد االستثمارات وفق معايري الكفاءة االقتصادية بغية 

  .حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية
  مراجعة القوانني االقتصادية: خامسا

البد من مراجعة القوانني االقتصادية قصد جذب االستثمارات األجنبية و جلب العملة 
   ويل التكنولوجيا، لتستفيد منها املؤسسات الوطنية قصد إحياء الصناعة الوطنيةالصعبة و حت

  .وتوطني اإلنتاج
  االهتمام بتبني املفهوم التسويقي: سادسا

يعترب إتقان فن التسويق مفتاح دعم تنافسية اقتصاديات الدول، و الذي يقوم على 
سواق و طبيعة املنافسة ا، كما دراسة األسواق لتكوين نظام معلومات عن اجتاهات تلك األ
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يتم االعتماد عليه يف تقييم الفرص املتاحة، و من مث حتديد األهداف و رسم السياسات 
  .املناسبة الختراق تلك األسواق

  تطوير الشراكة: سابعا
         و يتم ذلك بتوفري مستلزمات تطوير الشراكة من خالل توفري اهلياكل القاعدية

التحتية و تطوير اخلدمات الضرورية لدعم التنافسية، كاخلدمـات  ومشروعات البنية
املعلومـاتية والتـكويـن و البـحث و التطوير و محاية املـلكية الصناعية و غريها، كما 
جيب النظر إىل الشراكة باعتبارها فرصة للتعلم من الشريك و االقتداء به لتـطوير األهداف 

سلوك اإلداري عموما، مما يساعد على حتسني تنافسية و االستراتيجيات والسياسات و ال
  .االقتصاد و يعزز فاعلية املؤسسات الناشطة فيه

  تشجيع الصادرات خارج احملروقات: ثامنا
و يتم ذلك من خالل العمل على وضع آليات خاصة لتنمية الصادرات خارج 

تتماشى طبيعة احملروقات و التدرج يف حترير الواردات بشكل انتقائي، حيث جيب أن 
املنتجات املستوردة مع متطلبات السوق الوطنية من حيث املواد األولية و املنتجات الوسيطة 
و السلع النهائية، والعمل على تبسيط إجراءات استرياد السلع الوسيطة و مستلزمات إنتاج 

  .الفروع الصناعية ذات النشاط التصديري
  اعتماد الذكاء االقتصادي: تاسعا

املعارف تطورت العوامل احملددة لإلنتاج لتشمل اإلدارة الذكية و التكنولوجيا مع تقدم 
العالية و االبتكار و اإلبداع، و ختلف املؤسسات الصناعية عن مواكبة هذا االجتاه جيعلها تفقد 
أسواقها احلالية و مينعها من دخول أسواق جديدة، حيث تنافس السلع اليت ختتزن كمية من 

إنتاجية الذكاء السلع التقليدية و تطردها من األسواق، و لتجنب ذلك جيب  الدراسات و من
إنشاء مكـاتب دراسات تضم باحثني و مهندسني على درجـة عالية من التفكري التطبيقي 
والعمل على مرافقتها و تسهيل نشاطها، ملا هلا من دور يف تشجيع املؤسسات على تقدمي 

و البحث، و بالتايل تتميز بكثافة إنتاجية العقل و بالتايل  منتجات تتسم بكثافة عنصر اإلبداع
إضافة إىل ذلك فإنه من الضروري مرافقة املؤسسات الوطنية عن . 28كثافة الذكاء االقتصادي

  .طريق تقدمي دعم مايل و تقين هلا لتطوير قدراا يف جمال االبتكار و البحث العلمي
      و استحداث مدارس تكوين املهندسنيهذا و جيب تطوير سياسات التعليم العايل 

والتقنيني السامني يف القطاعات األكثر تنافسية و فتح جماالت التكوين مبا يتالئم مع متطلبات 
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           سوق الشغل، مع ضرورة تنويع قنوات التكوين بإشراك كافة الشركاء االقتصاديني
  .واالجتماعيني

  :وصياتتال و نتائجال
مات الدولية استطالعات سنوية للرأي دف قياس مستويات تنافسية جتري أبرز املنظ

تقييم منو و ذلك عرب تقارير التنافسية بغية الدول وفق جمموعة من املؤشرات،  تاقتصاديا
أداة لتقييم كما تعترب هذه التقارير األعمال و جذب الكفاءات و حتليل العائد على االستثمار، 

و يعترب . تستقطب األعمال و االستثمارات و وسيلة لتطويرهاالسياسات و اإلجراءات اليت 
تقرير التنافسية العاملي أبرز هذه الدراسات و أمهها باعتباره األكثر مشوال بني جمموع هذه 

التنافسي  داءبتحليل األ )2015- 2014(التقارير، و قد مسح حتليل تقرير التنافسية العاملي 
دولة مشلها  144ف على املرتبة اليت حيتلها عامليا بني لالقتصاد اجلزائري من خالل التعر

يسمح ذلك بتقييم السياسات االقتصادية و بيئة األعمال يف اجلزائر، و قد مسحت  ، إذالتقرير
  :التالية النتائجهذه الدراسة التحليلية بالتوصل إىل 

بني   التوازن  علىعلى املدى الطويل مع احملافظة   االزدهار  التنافسية هي القدرة على حتقيق -
، و تشري التنافسية إىل إجياد ميزة تسمح للمؤسسة للدولة و أفرادها اإلنتاجية و جودة احلياة

 .باالستمرار يف السوق و مواجهة املنافسة، و بذلك فإن املنافسة هي احملرك األساسي للتنافسية
ناسبة لتوفري كفاءة يف تأيت أمهية التنافسية من كوا تعمل على توفري البيئة التنافسية امل -

ختصيص و استخدام املوارد و حتفيز اإلبداع و االبتكار من أجل تعزيز و حتسني مستوى 
اإلنتاجية و جودة اإلنتاج و من أجل حتسني مستوى معيشة املستهلكني عن طريق خفض 

 .التكاليف و األسعار
خمتلف حسب مرحلة إن أداء احملاور الرئيسية لقياس التنافسية يؤثر يف كل بلد بشكل  -

 .التطور اليت مير ا اقتصاد البلد
 اقتحام على فيها العاملة الشركات بقدرة ريحتسني تنافسية الدول إىل حد كبيرتبط  -

 .املباشر األجنيب االستثمارو أ خالل التصديرن م الدوليةق األسوا
شاركة دول ال يفسر مب) 2013-2012(يف تقرير التنافسية العاملي اجلزائر تراجع ترتيب  -

جاء لصاحل دول شاركت ألنه  فعلي، بل هو تراجع جديدة وضعها التنافسي أفضل من اجلزائر
 .2012-2011تقرير عام يف 
مل تتمكن اجلزائر بعد من االنتقال إىل املرحلة الثانية و ما زالت تراوح مكاا يف املرحلة  -

 .يبها العاماالنتقالية األوىل، و هذا ما يشكل عبئا كبريا لتحسني ترت
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اجلزائر على مستوى منخفض من التنافسية مقارنة بالدول العربية، و هو ما يشري لوجود  -
 .فجوة تنافسية بينهما

التنافسي لالقتصاد الوطين و على مجيع احملاور  داءو أمام التراجع الكبري الذي شهده األ
ذا التقرير و العمل على ضمن تقرير التنافسية العاملي، فإنه ال بد من الوقوف عند نتائج ه

تنافسي مستدام، و يف هذا اإلطار  أداءو حتصيل  داءختطيط طويل األجل لتحسني هذا األ
  :التالية التوصياتنضع 

سن القوانني من خالل  العمل على استقطاب أكثر لالستثمارات األجنبية املباشرةضرورة  -
و ذلك  ،و مناخ استثماري جذاب ةمواتيتوفري بيئة أعمال بغية  و تعديل التشريعات القائمة

 .للدور الذي تلعبه يف تعزيز النمو و خلق الوظائف و زيادة اإلنتاج و نقل التكنولوجيا
التنافسي لالقتصاد الوطين و تشجيعها  داءتعزيز دور الشركات الكربى يف حتسني األ -

تاج و حتسني لالنفتاح على العامل اخلارجي عرب تطوير شراكات أجنبية، تسمح بتطوير اإلن
 .نوعيته، مما يسمح هلا باكتساب أسواق جديدة

العمل على تفعيل برامج تأهيل املؤسسات من حيث حتديث تقنيات اإلنتاج و ضرورة  -
رفع الطاقة اإلنتاجية و تنويع املنتجات و مالئمتها مع األسواق العاملية، مما يسمح بتعزيز 

 .اإلنتاجية و حتسني تنافسية االقتصاد الوطين
إصالح األنظمة التعليمية و ربطها بسوق الشغل، و العمل على إزالة العقبات ضرورة  -

االستثمار يف رأس املال البشري من خالل إضافة إىل  .اليت حتول دون حرية انتقال العمالة
التعليم و التدريب و التطوير و دعم مؤسسات البحث و التطوير، بغية تفعيل االبتكار و 

 . ارة و اإلنتاجتطوير أساليب اإلد
االنفتاح و السعي للتأقلم مع البيئة العاملية و ذلك من خالل تفعيل اتفاقيات الشراكة  -

التأقلم مع تغري الطلب العاملي و ، و ضرورة القائمة و حماولة توقيع اتفاقيات دولية جديدة
ادة هيكلتها و هو ما يعين حتديث الصناعة و إع ،التوجه حنو سلع ديناميكية يزيد الطلب عليها

 .بشكل خيدم التنافسية
العمل على تنمية قطاعات اقتصادية حمورية جديدة بعيدا عن القطاعات التقليدية ضرورة  -

شرة حنو اكقطاع الطاقة مثال، و هذا متاشيا مع االجتاه احلديث لالستثمارات األجنبية املب
 .يةالقطاعات املعتمدة على كثافة الذكاء االقتصادي و التقنية العال

العمل على تكوين تنافسية مستدامة من خالل بناء نظام وطين للبحث و التطوير ضرورة  -
يعتمد على املهارات البشرية العالية املتوفرة حمليا، و عدم االكتفاء باسترياد املعدات و التقنيات 

 .احلديثة، و هو ما يتطلب رفع معدل اإلنفاق على البحث و التطوير
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  املالحق
 ترتيب أكثر العوامل إشكالية ملمارسة األعمال: 2جدول رقم 

  يف االقتصاد اجلزائري من وجهة نظر رجال األعمال

  
  نسبة إجابات رجال األعمال  عوامل تعيق ممارسة األعمال

 )%(  
  15.1  إمكانية احلصول على التمويل   1
  13.9  الفساد  2
  12.6  البريوقراطية احلكومية  3
  9.4   معدالت الضرائب  4
  6.2  قوانني العمل املقيدة   5
  6.1  تراجع كفاءة مستوى التعليم للقوى العاملة  6
  5.8  عدم كفاية املعروض من البنية التحتية   7
  5.5  ضعف أخالقيات العمل للقوى العاملة الوطنية   8
  5.1  النظام الضرييب  9

  4.7  سياسة عدم االستقرار  10
  4.3  أنظمة العمالت األجنبية  11
  3.2  التضخم   12
  2.9  االنقالبات و عدم االستقرار احلكومي  13
  2.2  عدم كفاية القدرة على االبتكار  14
  1.9  اجلرمية و السرقة   15
  1.1  ضعف الصحة العمومية  16

Source : World Economic Forum, the global competitiveness report 
2014-2015, p 106 
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  النسبية للمؤشرات الفرعية و عتبة الدخل املوافقة ملراحل التطور األمهية: 3جدول رقم 

  

مرحلة 
االعتماد 

املوارد  على
  الطبيعية

 املرحلة
 االنتقالية

  األوىل

مرحلة 
 علىاالعتماد 
 و الكفاءة
  الفاعلية

 املرحلة
 االنتقالية
  الثانية

ة مرحل
عتماد اال
 على

  االبتكار
احلد األدىن للناتج 

* فرداحمللي اإلمجايل لل
  )دوالر أمريكي(

>  2000  2000-
2999   

3000- 
8999  

9000-
17000  

<17000  

الوزن النسيب ملؤشرات 
جمموعة املتطلبات 

  األساسية
60% 40-60%  40%  20-

40%  20%  

الوزن النسيب ملؤشرات 
جمموعة حمفزات 

  الكفاءة
35%  35-50%  50%  50%  50%  

الوزن النسيب ملؤشرات 
جمموعة عوامل 

  لتطويراالبتكار و ا
5%  5-10%  10%  10-

30%  30%  

Source : World Economic Forum, the global competitiveness report 
2014-2015, p 10 

بالنسبة لالقتصاد املعتمدة على املوارد املعدنية، ال يعترب الناتج احمللي اإلمجايل للفرد املعيار الوحيد لتحديد *
  .مرحلة التنمية
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  طور ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر التنافسية العامليت: 4جدول رقم 
 2014-2010خالل الفترة 

  الدولة
2010  

من أصل (
  )دولة 139

2011  
من أصل (

  )دولة 142

2012  
من أصل (

  )دولة 144

2013  
من أصل (

  )دولة 148

2014  
من أصل (

  )دولة 144
  ê   87 ê  110 ê  é 100  é79 86  اجلزائر

  é  17 é  18 ê  ê20  ê24 21  السعودية
  é  37  35 é  ê43  ê44 37  البحرين

  ê  94 ê  107 ê  ê118  ê119 81  مصر
  ê  27 ê  24 é  é19  é12 25  اإلمارات 

  ê  71 ê  64 é  ê68  é64 65  األردن
  é  34 é  37 ê  é36  ê40 35  الكويت

  é  91 ê  ê103  ê113 89  92  لبنان
  ê   ---  113 ê  é108  ê126 100  يابلي

  ê  73 é  70 é  ê77  é72 75  املغرب
  é  32 é  32  ê33  ê46 34  سلطنة عمان

  é  14 é  11 é  ê13  ê16 17  قطر
  ---   ---   ---   ê  98 ê 97  سوريا
  é  40 ê   ---  83  ê87 32  تونس
  ê  ê145  é142 140  138  ---   اليمن

  141  141       موريتانيا

Source : World Economic Forum, the global competitiveness reports 
(2010-2011)/(2011-2012)/ (2012-2013)/(2013-2014)/ (2014-2015) 
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  2014 -2012بني مرتبة اجلزائر يف احملاور الرئيسية يف تقرير التنافسية العاملي : 5جدول رقم 

Source : World Economic Forum, the global competitiveness reports 
(2012-2013)/(2013-2014)/(2014-2015) 

  
  
  

  احملاور الرئيسية
2012  

من أصل (
  )دولة 144

2013  
من أصل (

  )دولة 148

2014  
من أصل (

  )دولة 144

التغري يف 
املراتب 
2013-

2014  
  ê  é100  é79  +21 110  الترتيب العام

v 89  جمموعة املتطلبات األساسية ê  ê92  é65  +27  
  ê  é135  é101  +34 141  املؤسسات .1
  ---   ê  ê106  106 100  النبية التحتية .2
  ê  ê34  é11  +23 23  استقرار االقتصاد الكلي .3
  ê  é92  é81  +11 93  الصحة و التعليم األساسي .4
v 136  جمموعة حمفزات الكفاءة ê  é133  é125  +8  
  ê  é101  é98  +3 108  التعليم العايل و التدريب .5
  ê  é142  é136  +6 143  كفاءة سوق السلع .6
  ê  ê147  é139  +8 144  كفاءة سوق العمل .7
  ê  ê143  é137  +6 142  منو األسواق املالية .8
  ê  ê136  é129  +7 133  اجلاهزية التكنولوجية .9

  ê  é48  é47  +1 49  حجم السوق .10
v 144  طويرعوامل االبتكار و الت ê  é143  é133  +10  
  ê  144  é131  +13 144  تطور بيئة األعمال .11
  ê  141  é128  +13 141  االبتكار .12
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 اهلوامش
                                                 

اعته يف األسـواق  يتمثل الفرق بني التنافسية و املنافسة يف أن التنافسية هي قـدرة البلد على تصريف بض 1
اخلارجية، أما املنافسة أو املزامحة هي الشروط اليت يتم وفقها اإلنتاج و التجارة يف البلد املعين، مبعىن الشروط 

كما أن املنافسة تشري إىل تسابق عدد من املنتجني على إنتاج سلع و خدمات من  .اليت تصف السوق املعنية
العمالء، أما التنافسية فتشري إىل قدرة املؤسسات على مواجهـة  خالل حماولة كل منهم جذب أكرب عدد من 

منافسة اآلخرين من خالل حتسني اجلودة أو خفض التكلفة، و بذلك فإن املنافسة هـي احملـرك األساسـي    
  .للتنافسية

  92: ، ص2003عمر صقر، العوملة و قضايا اقتصادية معاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،   2
طالب شهاب، أهم مقومات دعم القدرة التنافسية لالقتصاد البصري، جملة دراسات البصرة، السـنة  علي  3 

  265:، ص2011، 12السابعة، العدد 
 ، املكتـب اجلـامعي احلـديث،   )اإلجيابيات و السـلبيات (حمي حممد مسعد، عوملة االقتصاد يف امليزان  4

  234: ، ص2008 ،اإلسكندرية، مصر
  92: ابق، صعمر صقر، مرجع س  5
، سلسلة جسر التنميـة، املعهـد العـريب    83رياض بن جليلي، سياسات تطوير القدرة التنافسية، العدد  6

  6 :ص ،2009للتخطيط، الكويت، ماي 
عطية صالح سلطان، حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات العامة و اخلاصة وفقا ملعايري اآلداء االستراتيجي،   7

حتسني القدرات التنافسية للمؤسسات العامة و اخلاصـة وفقـا ملعـايري األداء    "ة ورقة عمل مقدمة يف ندو
  304: ص، 2007املنعقدة يف القاهرة جبمهورية مصر العربية، جوان " االستراتيجي

سـامي عفيفي حـامت، االجتـاهات احلديثة يف االقتصاد الدويل و التجارة الدولية، الكتاب األول، الدار   8
  283: ، ص2005نانية، القاهرة، مصر، املصرية اللب

  304: ص، مرجع سابقعطية صالح سلطان،   9
  231: ، صمرجع سابقحمي حممد مسعد،   10

عادل رزق، اإلدارة االستراتيجية لتحسني القدرة التنافسية للمؤسسات العامة و اخلاصة، ورقـة عمـل     11
و " و اخلاصة وفقا ملعايري اآلداء االسـتراتيجي حتسني القدرات التنافسية للمؤسسات العامة "مقدمة يف ندوة 

  366: ، ص2007، جوان العربية مصرمجهورية املنعقدة يف القاهرة، 
12 Margareta Drzeniek Hanouz, Sofiane Khatib, étude de la compétitivité du monde 
arabe 2010, World Economic Forum,  p 6 

  97 :عمر صقر، مرجع سابق، ص  13
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يقع مقرهـا جبنيـف،    1971العاملي هو مؤسسة اقتصادية عاملية مستقلة أنشئت عام  االقتصادي ملنتدىا  14

دف إىل حتسني أوضاع االقتصاد العاملي من أجل تلبية متطلبات العوملة، يتم متويل أنشطة هذه املؤسسة من 
تدى، إضافة إىل التربعات الـيت  شركة يف العامل، و هم أعضاء يف املن 1000خالل الرسوم اليت تقدمها أكرب 

حتصل عليها، يقوم هذا املنتدى بعقد حوارات بني األطراف املختلفة مثـل الشـركات و احلكومـات و    
السياسيني و األكادمييني و املفكرين ملناقشة قضايا تتعلق باالقتصاد العاملي كالعوملة و التبادل التجاري العاملي 

تدى عدة تقارير يف عدة جماالت منها تقرير التنافسية العاملي إىل جانـب  و التصنيع و غريها، كما يصدر املن
  .تقارير إقليمية حول القدرة التنافسية مثل تقرير القدرة التنافسية العربية

15 World Economic Forum, the global competitiveness report 2014-2015, p 11 
، ليبرييا، غينيا، الغابون(الدراسة و يتعلق األمر ب  دول مشلتها ستدخول  )2013-2012(شهد تقرير   16

بسبب تعـذر إجـراء مسـح     أنغوال بليز،دول هي  أربع، فيما استبعد التقرير )ليبياو  سرياليون، سيشل
منية ما حال دون إجراء املسح التنفيذي ـا،  األبسبب تردي األوضاع سوريا البيانات، إىل جانب استبعاد 

بسبب صعوبة إجراء املقارنات بالسنوات السابقة بفعل تسجيل  تونستقرير عن نتائج كما تقرر عدم تقدمي 
أغلب الدول الست اليت متت إضافتها جاءت يف مراتب متأخرة عن  نكما أ .فاصل هيكلي مهم يف البيانات

، سـرياليون  76بة ، سيشل املرت111، ليبرييا املرتبة 141، غينيا املرتبة 99اجلزائر، فقد احتلت الغابون املرتبة 
  113و ليبيا املرتبة  143املرتبة 

كأعلى درجة تنافسية، و كلما ارتفـع   7كأدىن درجة تنافسية إىل  1تتوزع درجات مؤشر التنافسية من   17
رصيد الدولة من النقاط عرب هذا املؤشر دل ذلك على مستوى أعلى من التنافسية، يف حني أن اخنفاض رصيد 

على مستوى منخفض من التنافسية، الشيء الذي يفسر بوجود إصالحات جـادة و   الدولة من النقاط يدل
  .نوعية يف مكونات مؤشر التنافسية، و من أمهها االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي

18  Margareta Drzeniek Hanouz, Sofiane Khatib, Op.Cit, p 19 
، إعداد قسم التنافسية، غرفة صناعة 2011_2010لعاملي دراسة حتليلية آلداء األردن يف تقرير التنافسية ا  19

  11: ، ص2010األردن، تشرين األول 
سبتمرب  4اإلمارات يف صدارة أفضل دول العامل تقدما بتقارير التنافسية العاملية، اخلميس ، جريدة االحتاد  20 

2014. http://www.alittihad.ae/details.php?id=108365&y=2014  
  .2014أكتوبر  15ر عن وزارة املالية اجلزائرية يوم األربعاء تقرير صاد  21

جويليـة   26، موقع اإلذاعة اجلزائريةباجلزائر،  2014وترية التضخم السنوي تواصل تراجعها يف جوان   22
2014 ،http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140726/8297.html  

http://www.alittihad.ae/details.php?id=108365&y=2014
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140726/8297.html
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 لوفاءل رغبته و املقابل الطرف قدرة أي ،املقابل للطرف العامة ئتمانيةاال املالءةالتصنيف االئتماين يعين   23

 علـى  اعتمـادا  أخرى مالية التزامات أي أو السندات من معني صدارإل االئتمانية املالءة أو املالية بالتزاماته
  .العالقة ذات املخاطر

، فإن هذا املؤشـر يعتـرب ميـزة    50و ترتيب املؤشر أقل من  51إذا كان الترتيب العام للدولة أعلى من  24
  .تنافسية

 ،2014سـبتمرب   5ومية اخلرب، حممد سيدمو، اجلزائر من أضعف دول العامل يف البىن التحتية، اخلمـيس  ي 25
http://www.elkhabar.com/ar/economie/353106.html#sthash.4w869Jvu.dpuf  

موقـع الـديوان الـوطين    ، 2014يـل  ملف حول النشاط االقتصادي و التشغيل و البطالة خالل أفر 26
  /www.ons.dz لإلحصائيات،

منظمة دولية غري حكومية تضم ممثلني من معظم دول العامل، ال دف للربح تعمل على ) ISO(اإليزو  27
رفع املستويات القياسية و وضع املعايري و األسس و االختبارات و منح الشهادات املتعلقة ا، من أجل 

ع و اخلدمات على مستوى عاملي يف شىت ااالت ما عدا اإللكترونيات، حيث توجد هيئة تشجيع جتارة السل
، فيما مت إنشاء جلنة تقنية مشتركة بني منظمة )CEI(خاصة ذا اال تسمى اللجنة الدولية للكهرباء التقنية 

)ISO ( و جلنة)CEI( يف جماالت اإلعالم اآليل و االتصاالت.  
28 هود الفكري و جمهود البحث و جمهود التكنولوجيا العالية يف القيمة املضافة ألية سلعة أو نعين به إدماج ا

  .خدمة تنتج يف األسواق

http://www.elkhabar.com/ar/economie/353106.html#sthash.4w869Jvu.dpuf
http://www.ons.dz/
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  دور الذكاء االسرتاتيجي يف حتقيق وتعزيز 

  للمؤسسة امليزة التنافسية املستدامة
  

  ∗حممد كنوش  /أ

  جامعة تراكيا، تركيا
Abstract :  

This paper aims to clarify the role of strategic intelligence in 
achieving and promoting sustainable competitive advantage, through to 
indicate how it contributes to both economic intelligence three elements; 
strategic vigilance; the protection and security of the institution; the 
impact ESTABLISHMENT in their environment, so that economic 
intelligence is interested in management and research and the disposition 
of the information of the institution in its external environment, while 
the second component of strategic intelligence, the knowledge 
management managing and disposition of the information in the internal 
environment of the institution; so that, through effective and efficient 
management of knowledge within the institution can the latter to build a 
sustainable competitive advantage, and through economic intelligence 
can control and the protection of its competitive advantage and influence 
in the external environment to make them a source of opportunities for 
the institution. 
Key words:  
Strategic Intelligence, Economic Intelligence, Knowledge Management 
Sustainable competitive advantage 

  املقدمة
، ويف االتصال نظراً للتطور العلمي والتكنولوجي، ومع تطور تكنولوجيا اإلعالم و

ظل القوانني اجلديدة املنظمة للتجارة العاملية؛ و اليت من أهم مميزاا تفكيك مجيع القيود 
واحلواجز اجلمركية، هذا ما جعل املؤسسات تعيش يف بيئة عاملية وتتعامل مع سوق عاملية 

مجيع التغريات اليت حتدث  االعتبار، حبيث أصبح لزاماً على املؤسسات أن تأخذ بعني واحدة
   القريبة منها سواءيف هذه السوق العاملية، وتكون على علم وحذر من مجيع هذه التغريات 

                                                 
 Mohamed_knouch@yahoo.fr  مايل تركيا جامعة تراكيا، ،أستاذ مساعد  ∗

mailto:Mohamed_knouch@yahoo.fr
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 لالستمراريةأو البعيدة، ولكي تضمن املؤسسة حصتها السوقية مبا حيقق هلا الرحبية الضامنة 
بد هلا من العمل على حتقيق ميزة تنافسية والعمل على إستمراريتها، وهذا ال يتأتى والبقاء ال

نظام للذكاء اإلستراتيجي؛ مبا يتيح للمؤسسة التعامل مع مجيع  اعتمادللمؤسسة إال من خالل 
الفرص املتاحة وجتنب  الغتنام استعدادالتغريات يف بيئتها الداخلية واخلارجية وجعلها على 

  :اخلارجية، لذلك حناول يف هذه الورقة البحثية اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل التهديدات
    كيف يمكن الذكاء اإلستراتيجي املؤسسة من حتقيق وتعزيز ميزا التنافسية املستدامة؟

  : يلي وحناول اإلجابة على هذا السؤال من خالل التطرق إىل ما
  راتيجياإلطار املفاهيمي للذكاء اإلست: أوال
  اإلطار املفاهيمي للميزة التنافسية املستدامة: ثانيا
  دور عناصر الذكاء اإلستراتيجي يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة: ثالثًا

  اإلطار املفاهيمي للذكاء اإلسرتاتيجي: أوال
 تعريف الذكاء اإلسرتاتيجي -1

الذكاء الالزم ذو نتاج إليعرف الذكاء اإلستراتيجي بأنه عملية منهجية ومستمرة 
القرارات على املدى الطويل وتشمل حتسني  اختاذالقيمة اإلستراتيجية بشكل فعال لتسهيل 

فريى  (Brouard, 2002 )القرارات اإلستراتيجية، أما  اختاذاخلدمات للعمالء املشاركني يف 
، كي تقرر أن الذكاء اإلستراتيجي هو عملية معلوماتية تصغي املنظمة من خالهلا إىل بيئتها

كما يعرف . 1ها لتحقيق أهدافهادد األنشطة املطلوبة يف إطار سعيوتتخذ اإلجراءات وحت
الذكاء اإلستراتيجي على أنه ما جيب أن تعرفه املؤسسة حول حميط أعماهلا مبا يكسبها املقدرة 
  على حتقيق الربح، كما ميكنها من توقع التغيري الذي ميكن أن حيدث مستقبالً يف احمليط

بالنسبة للمستهلك،  مضافةوإدارته؛ قصد تطبيق إستراتيجية املؤسسة مبا يؤدي إىل تقدمي قيمة 
  .2وتعظيم األرباح يف األسواق احلالية واألسواق اجلديدة

ويعرف الذكاء اإلستراتيجي بأنه ذلك الذكاء القائم على رؤية واضحة وحمددة حيث أن      
يقها أمر هام وأن هذه األهداف والغايات حتتاج إىل وضوح األهداف واملعايري املراد حتق

  . هذا النوع من الذكاء استعمالمشاركة اجلميع من خالل 
كما يعرف الذكاء اإلستراتيجي على أنه مجلة العمليات واإلجراءات اليت يهدف من     

خالهلا إىل احلصول على املعلومات املناسبة وجعلها يف متناول أيدي األشخاص الذين 
حيتاجون إليها يف الوقت املناسب، مبا جيعلهم قادرين على توقع التغريات املستقبلية يف بيئة 

  .3القرارات املناسبة هلاته التغريات مبا يصب يف خدمة أهداف املنظمة واختاذاألعمال 
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 أهمية الذكاء اإلسرتاتيجي -2
القيام مبجموعة تتجسد أمهية الذكاء اإلستراتيجي بكونه أداة هامة بيد املدراء دف 

من اخلطوات اإلستباقية للوصول إىل املراكز التنافسية املتقدمة يف البيئة العاملية، هاته البيئة اليت 
 تشهد منافسة شديدة من أجل البقاء وحتقيق الرحبية؛ وتتجلى أمهية الذكاء اإلستراتيجي فيما

  4:يلي
رئة يف ظل املتغريات البيئية تدعيم قدرة اإلدارة العليا يف صياغة اإلستراتيجيات الطا -

 .املتسارعة والشديدة التعقيد
حتقيق موقع تنافسي متقدم قياساً باآلخرين من خالل إسناد األفراد واموعات الفاعلة  -

 .داخل املنظمة
 يقود إىل التميز من خالل توفر املقدرة على وضع احللول اإلستراتيجية ملشكالت العمل -

 .املعقدة
 واختاذمرة تساعد يف إدراك وفهم املعلومات من قبل املدراء لصناعة  عملية منهجية ومست -

 .القرارات الرشيدة يف الوقت املناسب
 .استشراف التغريات البيئة أو أي تغريات مستقبلية يف بيئة األعمال - 
كما تربز أمهية الذكاء اإلستراتيجي يف الرفع من قدرات املدراء والعاملني يف التكيف مع  -

 . 5ت اليت التحدث يف بيئة العملاملتغريا
  مكونات الذكاء اإلسرتاتيجي -3

يتشكل الذكاء اإلستراتيجي من مكونيني رئيسيني أحدمها يهتم بالبيئة اخلارجية وهو 
 :واملكون الثاين يهتم بالبيئة الداخلية وهو إدارة املعرفة وفق الشكل التايل االقتصاديالذكاء 
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  ء اإلستراتيجيمكونات الذكا): 1(الشكل

 
Source: Cetisme partnership, Economic intelligence: A guide for 
beginners and practitioners, European commission, 2002, p: 19. 

  : مكونات الذكاء اإلستراتيجي ويتشكل من) 1(يوضح الشكل     
ملعلومات يف البيئة اخلارجية برصد ومجع ا االقتصادييهتم الذكاء  :االقتصاديالذكاء  - 3-1

البحث عن : "على أنه  االقتصاديوالتصرف فيها مبا خيدم أهداف املؤسسة ويعرف الذكاء 
املعلومات ذات الصلة يف سياق االقتصاد، السياسة، االجتماعية و احمليطية اليت تستعملها 

   .6"و حميطية جتماعيةاتراتيجية اقتصادية، سياسية، املنظمة لتنفيذ إس
سعة من هو فئة وا االقتصاديالذكاء : "على أن Torontoكما عرف من قبل جامعة       

، و توفري سبل ع املعلومات و ختزينها و حتليلها، الالزمة جلمالتطبيقات و التكنولوجيات
كما يعرف  ".الوصول إىل البيانات ملساعدة العمالء على حنو أفضل يف القرارات التجارية

على أنه مجلة العمليات من التنسيق والبحث، واملعاجلة، والتوزيع ومحاية  االقتصاديالذكاء 
  .7يف ظل البيئة التنافسية االستمراريةمبا ميكن املؤسسة من  االقتصاديةاملعلومات 
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   االقتصاديمكونات الذكاء  -1- 3-1
ة يتألف نظام الذكاء االقتصادي من ثالث نظم مترابطة و متكاملة و هي اليقظ      

  اإلستراتيجية، األمن و التأثري،
  :يل يوضح مكونات الذكاء االقتصاديو الشكل التا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Source : M. Boudjemia, Intelligence économique : concepte, définition et mode 
opératoire, séminaire de sensibilisation à l’intelligence économique et à la veille 
stratégique, Algérie, 23 décembre 2008. 

  اليقظة اإلسرتاتيجية -1-1- 3-1  
، وتعرف االقتصاديصر املكونة لنظام الذكاء العنا إلستراتيجية أهما اليقظة  تعترب

القرار من خالل مالحظة و حتليل البيئة  اختاذاليقظة اإلستراتيجية على أا نظام للمساعدة يف 
الفرص املتاحة  واستغاللحلالية واملستقبلية من أجل جتنب املخاطر ا االقتصادية راآلثاو 

  :، ولليقظة اإلستراتيجية أربعة وظائف رئيسية هي8للمؤسسة
  
  

 الذكاء اإلقتصادي

  يطالتأثري يف احمل
له أثر على بعض    

األعضاء يف احمليط للتأثري 
على احمليط لصاحل 

 .املؤسسة 

  اليقظة التنافسية؛  -
  اليقظة التكنولوجية؛ -
  اليقظة التجارية؛ -
اليقظة مبختلف  -

 .أنواعها

  محاية أوأمن املؤسسة
محاية املعلومات   

اخلاصة باملؤسسة ضد 
و املخاطر اخلارجية 

التسرب الغري إرادي أو 
 .ذو النية السيئة 

 أواألمن احلماية اإلستراتيجية اليقظة التأثري

  مكونات الذكاء االقتصادي): 2(الشكل رقم 
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 .و هو توقعات لنشاط املنافسني أو تغريات احمليط :التوقع - أ 

طرائق جديدة ألداء األعمال،  واكتشاففرص وأسواق جديدة،  كتشافا :االكتشاف -ب
ؤسسات اليت ميكن شرائها أو اليت ميكن إقامة املتملني، احملدد أو اجلنافسني امل على التعرف 

 .معهم شراكة من أجل التطوير، اكتشاف فرص يف السوق

مراقبة تطورات عرض املنتجات يف السوق، التطورات التكنولوجية أو طرق  :املراقبة -ج 
 . تغري يف إطار النشاطالتنظيمات اليت نتاج اليت تسمح أو تستهدف النشاط،اإل

مما يسهل  )املنافسني(أخطاء و جناح اآلخرين تعلم خصائص األسواق اجلديدة،  :التعلم - د 
 .ب جديد للتسيري أو بناء نظرة موحدة للمسرييناليتقدير املشاريع، وضع أس

به األوىل تن. اإلنذار و املتابعة: نظام اليقظة اإلستراتيجية بني أسلوبني متكاملني جيمع 
  .أما الثانية تسمح بتتبع التطوراتولني للظواهر اجلديدة أو البارزة، املسؤ

  محاية وأمن املؤسسة      1-2- 3-1
بالرغم من أن املبادرة تعد من أولويات معظم األعمال املتعلقة بالذكاء االقتصادي 

ء االقتصادي إال أن اجلانب الدفاعي للذكا ،)املعلومات النافعة للمؤسسة ستغاللااحلصول و (
كما تطرقنا يف تعريف الذكاء االقتصادي فهو جمموع النشاطات املتناسقة . ال ميكن جتاهله

هذه  عة للمتعاملني االقتصاديني،للبحث و التحليل و التوزيع مث االستغالل للمعلومة الناف
زمة للحفاظ النشاطات املختلفة تتم بكل التدابري القانونية مع توفري مجيع ضمانات احلماية الال

كن تعريف حيث مي، 9على إرث املؤسسة يف ظل أفضل شروط النوعية و اآلجال و النوعية
الدفاعية لضمان محاية نشطة وجمموعة من الوسائل أو اإلمكانيات ال: "أمن املعلومات على أنه

  .10"التراث املعلومايت للمؤسسة و نشاطاا
  :من املعريف و املعلومايت للمؤسسةو الشكل التايل يوضح أهم األخطار اليت دد األ
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Source : M.Boudjemia, Intelligence économique : concepte, définition et mode 
opératoire, séminaire de sensibilisation à l’intelligence économique et à la veille 
stratégique, Alger, Algérie, 23 décembre 2008. 

 
يعد املنافسة االقتصادية و الصناعية  إن العالقة بني ميدان االستخبارات وميدان       

موضوعا مشاا للفترة ما بعد احلرب الباردة و الذي نعرفه اليوم، حيث أن اخلطر العسكري 
طر ضد املباشر أصبح يتراجع ليترك اال واسعا ملخاطر جديدة تعد غري مباشرة من بينه اخل

رير نشاطات العديد من القطاعات مبا أن حتتصادية الذي أصبح يربز بصفة خاصة املصاحل االق
لعاملية حبيث أصبح تطوير التبادل احلر جعال معظم الدول معرضة إىل التحركات االقتصادية او

اجليواقتصاد أي بعبارة " إدوارد لوتفاك"املنافسني يأخذون منعرجا يسميه أهم الشركاء و
عن  مثلة يف وسائل اقتصادية و جتاريةأخرى تواصل االستراتيجيات العسكرية الدبلوماسية مت

املصاحل "ترمجة هذه احلساسية اجلماعية لرهانات األمن االقتصادي أصبحت تتحدد يف مفهوم 
  . أي ترتيب العناصر األساسية للطاقات االقتصادية و العلمية للوطن " األساسية لألمة

ولة عن األمن اجلماعي، ف و تقر بأا ليست الوحيدة املسؤ أصبحت الدولة تعترو بالتايل   
افاملؤسسات هي أيضا جيب أن تشارك بصفتها عنصر ا يف األمن االقتصادي الوطين يف أساسي

  .11محاية و متابعة مصاحلها اخلاصة املشروعة

األخطار 
احلالية 

 راديةاإلاألخطار غري 

 عمل إرادي يف ريب املعلومة

 .التجسس •

 .اقتحامات لنظم املعلومات •

 .سرقة الدات الداعمة للمعلومة •

 .اعتراض اإلتصاالت •

الزالزل، (الكوارث الطبيعية  •
 ...).،الفيضانات

 ...).انفجار، (احلوادث التقنية  •

األخطاء بسبب اإلمهال أو عدم الكفاءة  •

يف دد األمن املعرليت أهم األخطار ا) : 3(الشكل رقم 
 للمؤسسة
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ؤسسة من العمل على بيئتها املعلومة بطريقة متكن امل ستخداماالتأثري هو  :التأثري -1-3- 3-1
و للتأثري عدة  اجهة التيارات اليت قد تكون ضارة،مو ،جلعلها أكثر مالءمة لتحقيق أهدافها
 .12و هذا للتأثري على قادة الرأي تصالاالت وسائل أمهها التأثري عن طريق محال

  االقتصاديخصائص الذكاء  -2- 3-1
كي و االستراتيجي بني كافة مستويات يهتم الذكاء االقتصادي بدراسة التفاعل التكتي

ا باملستويات الوسيطة مرور) املستوى الداخلي للمؤسسة( النشاط املعنية به انطالقا من القاعدة
 ختاذااالستراتيجيات املعتمدة لدى مراكز (إىل املستويات الوطنية  وصوالً) اجلماعات احمللية (

أو الدولية  )امعات املتعددة اجلنسيات(سياتمث املستويات املتعددة اجلن) القرار يف الدولة
ومن بني اخلصائص الرئيسية للذكاء االقتصادي ، )تيجيات التأثري اخلاصة بكل دولةاسترا(

  :  13يلي نذكر ما
 ؛التكتيكي للمعلومة ذات املزايا التنافسية يف اختاذ القرارات و االستخدام االستراتيجي  .أ 
 ؛االقتصاديني واناألعقوية لتنسيق جهود  إدارةوجود   .ب 
 ؛املركزية واحمللية اإلداراتوجود عالقات قوية بني املؤسسات و اجلامعات و   .ج 
 ؛تشكيل مجاعات الضغط والتأثري  .د 
 ؛القانونية واجليوسياسية االقتصادية، التقنية، املعارف العلمية، إدماج  .ه 
 .ات واحلصول عليها بطريقة شرعيةماملعلو السرية يف نشر  .و 
  االقتصاديذكاء ما حيققه ال -3- 3-1 

املنافسة و سرعة  شتداداا اليوم خاصة مع نظام الذكاء االقتصادي مهم جد إن
مة املالية قتصاد العاملي اليوم من جراء األزالتطورات التكنولوجيا، و خاصة مع ما يصيب اال

يف العاملية احلديثة اليت رفعة من مستوى التضخم يف أهم دول العامل و هذا ما ألزم املؤسسات 
تلك الدول على البحث عن فرص يف الدول األخرى خاصة منها النامية اليت مل تتأثر باألزمة 
املالية لسبب ختلفها االقتصادي، و هنا تربز أمهية الذكاء االقتصادي حبيث أنه يوفر احلماية 

كذا ستالء على الفرص قبل منافسيها وللمؤسسة من التهديدات اخلارجية، و ميكنها من اإل
  . كيف مع القواعد اجلديدة للسوقالت

  :و الشكل التايل يوضح بشكل أوسع أمهية الذكاء االقتصادي بالنسبة للمؤسسة
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  :إدارة املعرفة - 3-2
  تعريف إدارة املعرفة -1- 3-2

عملية تعريف وحتصيل وختزين واسترجاع ونشر وتطبيق "إدارة املعرفة بأا  تعرف
توظيف "وقد عرفها آخرون بأا " ل الفكري الظاهر والضمين ملنفعة أفضل للمؤسسةرأس املا

  .14"للحكمة املتراكمة لزيادة سرعة االستجابة واالبتكار

 ماذا جيلب الذكاء االقتصادي للمؤسسة

التكيف مع القواعد اجلديدة 
 للسوق

 محاية املؤسسة من لفرص املتاحةإغتنام ا
 التهديدات

االنتقال من تطور الذكاء  •
االقتصادي إىل بناء نظام خمابرايت 

 .استراتيجي

توقع التغريات : يكون توقعي •
 .الصناعية

يف دعم الفكر : يكون فعال •
 اإلستراتيجي

.لتسيري األزمات: تكون استجابة•

 الذكاء االقتصادي يقدم حلول تقنية
لتكيف مع ظروف كل مؤسسة عملياتية ل

للسماح هلا بالتفاعل مع حميطها بتشغيل 
فعالية اليقظة، كسب التأييد 

(Lobbying) وتوفر هلا الوعي ،
  .باألخطار اليت ددها

لذا جيب أن 
 :يكون 

اختاذ  سرعة يف األنظمة املساعدة للتحليل و يف/هذا ما يسمح خبلق يف املؤسسة وحدة استخبارية وسهولة
  .رات اإلستراتيجية مبا حيقق السبق والتفوق للمؤسسةالقرا

  
Source : Melle Nabila Sahnoune, Introduction à la démarche d’Intelligence 
économique dans l’entreprise, Séminaire de sensibilisation à l’intelligence 
économique et à la veille stratégique, Alger _ Hôtel El Aurassi, Algerie, le 
23.12.2008, p : 03 

 ماذا جيلب الذكاء االقتصادي للمؤسسة): 4(رقم  ل الشك
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مصدر أساسي « بأا تربز يف املنظمة القادرة على توليد املعرفة فهي  Wickكما يعرفها     
رئيسي ألعمال املنظمة ضمن نشاط مهم  للقيمة املضافة ونوع من امليزة التنافسية، وسوق

يتخلل كل جانب فيها، ومستخدموها ذوو مؤهالت عالية وثقافة راقية فهم صناع 
  .15»املعرفة

بأا عبارة عن نظام خللق وأسر أو خزن  (Jennex, 2005)كما يعرفها جينيكس  
  . 16واسترجاع وإعادة استعمال املعرفة

قدرة املنظمة على : إدارة املعرفة بأا Nonaka&Takeuchiويعرف نوناكا وتاكوشي  -
خلق املعرفة اجلديدة، ونشرها يف مجيع أحناء املنظمة، وجتسيدها يف املنتجات واخلدمات 

  .17واإلجراءات
وتنظيم وحتويل  واختياركما تعرف على أا العملية اليت من خالهلا تقوم املنظمة بتحديد     

ا يف متناول استعمال املنظمة، يف أسلوب منظم ميكن املعلومات املهمة إىل خربة وجعله
الوصول إليها وقت احلاجة، من أجل حل املشاكل اليت ميكن أن تواجه املنظمة، وهي تتعلق 

، وهناك من يعرف إدارة 18بتسيري املعرفة داخل املنظمة من حبث ونشر وحفظ واسترجاع
تثمار رأس املال الفكري يف املنظمة املعرفة على أا عبارة عن جهد منظم يستهدف تنمية واس

من خالل حصر املعرفة من مصادرها الداخلية واخلارجية، وخزا وتوزيعها وتنظيمها 
واستخدامها، وتسهيل املشاركة بني األفراد خللق معرفة جديدة وتطبيقها يف األنشطة اإلدارية 

  .19كاختاذ القرارات وحل املشكالت
  أهمية إدارة املعرفة -2- 3-2

إن اهلدف األساسي إلدارة املعرفة؛ هو توفري املعرفة اجلديدة للمنظمة بشكل    
؛ وترمجتها إىل سلوك عملي خيدم أهداف املنظمة بتحقيق الكفاءة والفاعلية؛ من خالل 20دائم

والتشغيلية  اإلستراتيجيةختطيط جهود املعرفة وتنظيمها بصورة تؤدي إىل حتقيق األهداف 
أسباب املعرفة حيث أن املعرفة السليمة والكافية هي جوهر احلكمة  للمنظمة، إذ تركز على

واإلبداع والعمل لتوفري اإلمكانات، والقدرات التنافسية املتميزة، حيث أن إدارة املعرفة تعمل 
على توفري قدرات وإمكانات واسعة يف تقنية املعلومات، لتنعكس مجيعها على سلوك األفراد 

م وتؤثر على مناذج األعمال والتقنية املعتمدة، اليت تعمل يف املنظمة وتالمس قدرام وإمكانا
على حتقيق االنسجام بني املمارسات والتوجهات احلالية واملستقبلية واملتابعة املستمرة، للتأكد 

، وميكن إمجال أمهية إدارة 21من بناء القدرات املعرفية والعمل املستمر على تطويرها وإدامتها
  .22لنقاط التاليةاملعرفة يف ا
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  متكن إدارة املعرفة املؤسسات من ختفيض التكاليف؛ -
  حتقيق أهدافها؛ اجتاهتعد عملية نظامية متكاملة لتنسيق أنشطة املنظمة املختلفة؛ يف  -
  تعزز قدرة املنظمة لالحتفاظ باألداء املنظمي املعتمد على اخلربة واملعرفة وحتسينه؛ -
  ؛ 23ة من التبصر مبستقبلها، والتعلم من جتربتها اخلاصةمتكن إدارة املعرفة املنظم -
  عمليات إدارة املعرفة -3- 3-2

هناك اختالف طفيف بني الباحثني يف موضوعات إدارة املعرفة حول عدد عمليات 
إدارة املعرفة، لذلك سوف يتم التركيز يف هذه الدراسة على أكثر عمليات اإلدارة إشارة من 

  :24قبل الباحثني وهي
ويقصد بعملية تشخيص املعرفة؛ مجلة اإلجراءات والعمليات اليت تقوم ا  :يص املعرفةتشخ -

املنظمة لتحديد نوعية وطبيعة وماهية املعرفة اليت تريدها، وألي أغراض تريدها، باإلضافة إىل 
ومن أهدافها توفري مبدأ املالءمة مع . حتديد معرفة املنظمة وحتديد األشخاص احلاملني هلا

 .ات املوضوعة للمشروع الذي يكتنفهالغاي
بعد عملية التشخيص املعرفة؛ تأيت عملية اكتساب املعرفة، وقد أشار  :املعرفة اكتساب -

فهي إما تكون من : العديد من الكتاب إىل أن مصادر اكتساب املعرفة مصدرين رئيسيني
فرادها وكذلك من مصدر داخلي من خالل الدورات العلمية التكوينية اليت تقدمها املؤسسة أل
 .خالل عمليات البحث والتطور، وإما من مصادر خارجية من خالل الشراء

. تعين عملية توليد املعرفة، إبداع أو خلق املعرفة عند عدد من الكتاب:  توليد املعرفة -
ويتزايد االهتمام بتوليد املعرفة داخل املؤسسات مبعدل ال مثيل له، ومن األسباب اليت تدعو 

هو اشتداد املنافسة بني املؤسسات يف األسواق، هذه املنافسة اليت تعتمد يف الغالب إىل ذلك 
وتقتصر على املنظمات اليت متلك املعرفة من خالل توليدها وملكيتها احلصرية هلا؛ ال من 
خالل احلصول عليها من مصادر خارجية، وبالتايل االشتراك مع املنظمات األخرى العاملة يف 

 .هذه املعرفة نفس القطاع يف

عملية خزن املعرفة؛ تعين تلك العمليات اليت تشمل االحتفاظ والبحث  :خزن املعرفة  -
الداخلي والوصول واالسترجاع واملكان واإلدامة للمعرفة داخل املنظمة، وتشري عملية خزن 

للكثري من املعرفة إىل أمهية الذاكرة التنظيمية، فاملنظمات تواجه خطرا كبريا نتيجة لفقداا 
املعرفة، اليت يعرفها األفراد اللذين يغادروا، وتعترب عملية خزن املعرفة؛ عملية مهمة وحساسة 
بالنسبة للمنظمات، وخصوصا اليت تسجل معدل دوران كبري للعمال ذلك أن التكوينات 
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 واخلربات اليت  صرفت عليها الكثري من األموال، لكي تكسبها لعماهلا ميكن أن تصبح بال
  .25قيمة يف حال مغادرة األفراد الذين حتصلوا على هذا التكوين داخل املنظمة

إن تطوير املعرفة يركز على زيادة قدرات ومهارات وكفاءات  :تطوير املعرفة وتوزيعها -
عمال املعرفة، وهذا يقود إىل ضرورة االستثمار يف رأس املال البشري الذي ينعكس على قيمة 

ذه العملية بتطوير نظم العمل داخل املنظمة، من خالل األحباث املنظمة، كما تم ه
  .والدراسات داخل املنظمة لصاحلها اخلاص

أما توزيع املعرفة فإنه ما مل تقوم املنظمة بإيصال املعرفة بالشكل الكايف، ويف الوقت     
رفة، وكذا املناسب فلن تتحصل املنظمة على عائد من اجلهود املبذولة يف تشخيص وتوليد املع

اجلهود املبذولة يف العمليات السابقة، وتشمل عملية  توزيع املعرفة كالً من تقاسم املعرفة 
حيث تعترب إتاحة املشاركة يف املعرفة، أو وضعها يف إطار . ونشرها ونقل املعرفة وتشاركها

  بتوزيعها على كافة املهتمني ا أمرا حيويا للمنظمة، نظام وإجراءات تسمح
إن آخر عملية من عمليات إدارة املعرفة؛ هي استخدام املعرفة وتطبيقها  :املعرفة تطبيق -

حبيث أن امتالك املنظمة أفضل معرفة وأحدثها، ال يعين شيء ما مل توضع هذه املعرفة موضع 
التطبيق أي أن املعرفة، هي وسيلة وليست غاية حبيث جيب االجتهاد يف تطبيق املعرفة، مبا 

ءة وفعالية للمنظمة، يف املصاريف أو األموال اليت كلفتها هذه املعرفة، يضمن حتقيق كفا
ولتحقيق ذلك جيب على املديرين أن يبذلوا جهودا جبارة لنشر ثقافة منظمة تدعوا إىل تطبيق 

 .فعال للمعرفة
 ً   اإلطار املفاهيمي للميزة التنافسية املستدامة :ثانيا

  مفهوم امليزة التنافسية املستدامة - 1 
امليزة : جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح امليزة التنافسية املستدامة ورد بصيغ خمتلفة مثل

التنافسية املستمرة أو امليزة التنافسية املتواصلة؛ وهي كلها حتمل نفس املدلول، كما أنه البد 
فسية مع من اإلشارة إىل أن مفهوم امليزة التنافسية املستدامة ينطلق أساسا من مفهوم امليزة التنا

إضافة عامل الزمن املستقبلي، وقد تباينت وجهات نظر الكتاب والباحثني يف حتديد مفهوم 
عبارة الرحبية  اعتمادإىل  استند، إذ جند بورتر قد طرح أقل املفاهيم غموضاً؛ عندما االستدامة

، لذلك سوف ننطلق يف تعريفنا للميزة 26طويلة األجل يف اإلشارة إىل مفهوم االستدامة
  .التنافسية املستدامة من تعريف امليزة التنافسية ذاا

وتظهر مراجعة أدبيات التسيري أن املفهوم األساسي للميزة التنافسية يرجع إىل      
Chamberlin  مث إىلSelzmick  الذي ربط امليزة بالقدرة، مث حصل تطور يف هذا املفهوم
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امليزة التنافسية بأا الوضع  "Schendeler and Hofer" هوفر"و "شاندلر"حني وصف 
" الفريد الذي تطوره املنظمة مقابل منافسيها من خالل ختصيص املوارد، مث وضع كل من

اجليل التايل من الصياغة املفاهيمية للميزة التنافسية،  Porter and Day" داي"و "    بورتر
 اإلستراتيجيةم ضمن ، أي كمتغري تابع ال يستخداإلستراتيجيةحيث اعتربوا أا تعد هدف 

وتطوير امليزة التنافسية  امتالكبالنظر إىل أن األداء املتفوق يرتبط بامليزة التنافسية، ذلك أن 
 لالقتصادميثل هدفًا استراتيجيا تسعى املنظمات لتحقيقها يف ظل التحديات التنافسية الشديدة 

  .27املبين على املعرفة والكفاءات البشرية
أوضاع تفوق خملوقة ومصنوعة ميلكها مشروع معني، : لتنافسية على أاوتعرف امليزة ا    

  :ومواهب فاعلة يف جماالت ابتكاريهنتيجة الدراسة والبحث واالكتشاف ومن خالل ملكات 
  .28اإلنتاج؛ التسويق؛ التمويل؛ الكوادر البشرية -

ريف للميزة التنافسية وانطالقًا من التعاريف املقدمة للميزة التنافسية ميكننا تقدمي تع    
مقدرة املنظمة على تقدمي سلع أو خدمات متميزة على املنافسني بصفة : "املستدامة على أا

  ".دائمة ومستمرة وهو ما جيعلها يف موقع تفرد مقارنة مبنافسيها يف القطاع
  مصادر امليزة التنافسية املستدامة -2

كاملعرفة الفنية، القدرات (رات املتميزة هناك مصدران للميزة التنافسية يتمثالن يف املها
، لذا فان امليزة 29)اخل... كاملوارد املالية، طاقة إنتاجية ممتازة(واملوارد املتميزة ) والذكاء

املؤسسة ملواردها الداخلية أي االعتماد على نقاط قوا،  استغاللالتنافسية تنشأ عن طريق 
، وميكن من خالل هذين 30تتيحها البيئة التنافسية من مجيع الفرص اليت االستفادةباإلضافة إىل 

  : 31املصدرين استغالهلا بفعالية للحصول على املصادر النهائية التالية
األمثل  للموارد املتاحة، وتقاس بكمية  االستغاللتتجسد الكفاءة يف  :الكفاءة - 2-1  

ويل املدخالت إىل املؤسسة أداة لتح باعتباراملدخالت املستخدمة إلنتاج خمرجات حمددة، 
معدل كفاءة املؤسسة؛ كلما قلت املدخالت املطلوبة إلنتاج خمرجات  ارتفعخمرجات، فكلما 

معينة فاملؤسسة تتميز تكاليفها باالخنفاض إذا كانت تستحوذ على كفاءة إنتاجية عالية مقارنة 
  .مبنافسيها، مما يسمح هلا ببناء ميزة تنافسية

ت السريعة والتطورات املتعاقبة، زاد اهتمام املؤسسات بتلبية نتيجة للتغريا :اجلودة -2- 2 
رغبات املستهلكني واحلرص على رضاهم، إذ مل يعد السعر العامل احملرك لسلوك املستهلك، 
بل أصبحت اجلودة هي االهتمام األول له والقيمة اليت يسعى للحصول عليها هذا ما أوجب 

  .لسوق أن تقدم منتجات ذات جودة عاليةعلى املؤسسات اليت ترغب يف البقاء يف ا



  للمؤسسة املستدامة حتقيق وتعزيز امليزة التنافسية دور الذكاء االستراتيجي يف
  حممد كنوش  .أ

 عشر الثالث العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       104

نشاط املؤسسة يف البيئة  الستمرارتعد األصول الفكرية ركيزة أساسية  :املعرفة -3- 2 
تلك املؤسسات املعتمدة على  اهتمامالتنافسية املرتكزة على املعلومات واملعرفة، فلقد زاد 

. أساسيا ضمن سياستها االستثماريةشرطًا  باعتبارهااألصول الفكرية القابلة للقياس، فاملعرفة 
كما أصبح قياس القيمة احلقيقية للمعرفة أمرا ضروريا للمؤسسات ذات املعامالت اخلاصة، 

فاملنظمات الناجحة هي اليت تستثمر . اخل...وبراءات االختراعات، والعالمات التجارية املتميزة
يمية لالستفادة منها يف عمليات إنتاج يف ما تعرفه، حبيث تنقل تلك املعرفة عرب قنواا التنظ

  .السلع واخلدمات أو يف تطوير اهلياكل والوظائف والعمليات
  أنواع امليزة التنافسية املستدامة  -3

إن وجود امليزة التنافسية يساهم يف خلق وضعية تنافسية متفوقة تسمح للمؤسسة من 
على  االعتمادسة؛ إما من خالل حتقيق أرباح أعلى من منافسيها، وذلك من خالل قدرة املؤس

وهناك . 32التميز بتكاليف منخفضة وإما من خالل االعتماد على متيز منتجاا على منافسيها
  :نوعني من أنواع امليزة التنافسية اليت ميكن للمؤسسة االعتماد عليهما ومها

ؤسسة تقدمي يقوم هذا النوع من امليزة التنافسية على حماولة امل :ميزة التكلفة األقل 3-1
منتجات أو خدمات بتكلفة منخفضة مقارنة مبنافسيها، وألجل ذلك عليها معرفة العوامل 
احملركة للتكاليف، ومن مث مراقبتها، حيث أن التحكم يف التكاليف ميكن املنظمة من حتقيق 

  :33تكلفة أقل مقارنة باملنافسني وتكون املراقبة من خالل العوامل التالية
ويقصد ا توسيع املؤسسة لعدد منتجاا أو توسيع خدماا من  :لسلماقتصاديات ا -أ

  .أجل توزيع التكاليف الثابتة على أكرب قدر ممكن من الوحدات
ويقصد به أن تكرار نفس العمل يؤدي إىل تقليل فترة اإلجناز وبالتايل  :منحى التعلم -ب

  .ةربح الوقت، والوقت بدوره ميثل مورد ذو قيمة يف عصر السرع
هناك بعض األنشطة اليت تتداخل مع بعضها البعض يف سلسلة  :مراقبة االرتباطات - ج

إنتاجها؛ أي هناك حلقات مشتركة يف سالسل اإلنتاج البد من املؤسسة العمل على معرفة 
     .                              هذه احللقات املشتركة والتركيز عليها واستغالهلا من أجل ختفيض التكاليف

غالبا ما تلجئ املؤسسات إىل تطبيق  بعض اإلجراءات بصفة  :مراقبة اإلجراءات -د
مرجتلة، وقد يعود ذلك إىل سوء فهم هذه اإلجراءات، وسرعان ما يكشف حتليل التكاليف 
عن ضرورة  إلغاء أو تغيري بعض اإلجراءات اليت ال تساهم إجيابيا يف حتقيق ميزة التكلفة 

   .حسن إلغاؤها والتخلص منها إذا كان ذلك ال يؤثر سلبا على امليزةاألقل، لذلك يست
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ويقصد بذلك حماولة تقريب األنشطة من بعضها البعض  :مراقبة متوقع األنشطة - هـ
تقريب عمليات اإلنتاج من مصادر املواد األولية لتخفيض تكلفة النقل، أو : جغرافيا مثل

ض تكلفة النقل أو تقريب أماكن اإلنتاج من الزبائن التقريب من مصادر املواد األولية لتخفي
لتخفيض تكلفة التوزيع ويف هذا الصياغ توجد نظريات لتحديد املوقع الصناعي مثل نظرية 

  .فونتونن لتحديد املوقع
ويقصد بذلك حماولة املؤسسة تنظيم أنشطتها اإلنتاجية واخلدماتية  :مراقبة الرزنامة -و

  .ا بتخفيض التكاليفوفق رزنامة زمنية تسمح هل
ويعتمد هذا النوع من امليزة على قدرة املؤسسة على تقدمي منتج  :ميزة التميز - 3-2  

جودة أعلى، خصائص خاصة (متميز وفريد وهلا قيمة مرتفعة من وجهة نظر املستهلك 
، لذلك يصبح من الضروري فهم املصادر احملتملة لتميز )اخل...باملنتج، خدمات ما بعد البيع

  .34ملنتج من خالل أنشطة سلسلة القيمةا
  مقومات بناء امليزة التنافسية املستدامة -4
تعترب امليزة التنافسية املستدامة؛ السبيل الوحيد الذي يضمن للمؤسسة البقاء يف ساحة         

وميكن القول أن استدامة امليزة التنافسية . املنافسة، وذلك باالعتماد على املهارات واملعرفة
  : 35يلي مؤسسة يتوقف على مالل

حيث أن بناء امليزة التنافسية  ):األصول والقدرات التنافسية(أسس التنافس  -1- 4   
واستدامتها يف األسواق يتطلب توفر جمموعة من األصول واملوارد والقدرات التنافسية، مثل 

تهلك، أو توفر توفر مهارات خاصة يف التصميم والتصنيع، إلنتاج سلع مميزة وذات قيمة للمس
  .قدرات بشرية كافية قادرة على التنافس

إن حتديد املؤسسة الختياراا من املنتجات واألسواق املستهدفة،  :ميدان التنافس - 4-2  
اليت يتم التنافس ا هو من متطلبات االستدامة؛ من خالل توظيف قدرات املؤسسات يف 

  .املكان املناسب، ومن خالل املنتجات املناسبة
 حيث أن بناء ميزة تنافسية والعمل على استدامتها يتوقف على :طرائق التنافس - 4-3

التسعري،  إستراتيجيةاملوقع،  إستراتيجيةاملنتج،  إستراتيجيةاليت تتبناها املؤسسة؛  اإلستراتيجية
  .اخل...التوزيع إستراتيجية

  :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل
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  .بناء امليزة التنافسية املستدامةمقومات ): 05(الشكل رقم

  
  أهمية الكفاءات والقدرات يف ضمان استدامة امليزة التنافسية -5

ة هو حتقيق ميزة على أن حلم أي مؤسس Day and Wensley يؤكد كل من 
تنافسية مستدامة، ويوضح الشكل املوايل منوذجا مقترحا للميزة التنافسية املستدامة كعملية، 

  :36داي ووينسلي القتراحطبقا 
  منوذج بناء ميزة تنافسية مستدامة) 06(الشكل رقم

  
  :ويظهر من هذا الشكل بأن هناك مصدرين اثنني للميزة التنافسية املستدامة مها
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  املهارات أو الكفاءات احملورية  - 5-1  
هي عبارة عن األصول غري امللموسة، اليت متثل جمموع املهارات الفارقة ذات الطابع 

إضافة إىل الرتابة التنظيمية اليت تشكل أساسا جيدا لطاقات املنظمة على التنافس  اخلاص،
، حيث أن الكفاءات املتميزة متثل بالنسبة للمنظمة نقاط قوة؛ تتيح هلا 37وحتقيق امليزة التنافسية

متيز منتجاا أو حتقيق خفض جوهري يف التكاليف مقارنة مبنافسيها، وهذا ما ميكنها من 
ميزة تنافسية مستدامة، وتشري القدرات إىل مهارات املؤسسة يف التنسيق بني مواردها  حتقيق

  .، بطريقة مثلى38ووضعها قيد االستخدام اإلنتاجي
  املوارد املتميزة  - 5-2
بعملية حتليل املوارد للوصول ا إىل حتقيق مزايا تنافسية مستدامة، فقد  Barneyاهتم         

اخل، اليت ...للموارد وهو كل األصول، الطرق التنظيمية، املعلوماتأعطى تعريفًا واسعا 
اليت تضمن هلا السري احلسن  اإلستراتيجيةتتحكم يف املؤسسة وتسمح هلا بتصميم وتنفيذ 

موارد رأس املال : بتصنيف املوارد إىل ثالثة أصناف هي Barneyوالفعالية، وقد قام  
يف وضع  Barneyملية التحليل اليت يشترطها البشري، موارد رأس املال التنظيمي، فع

، )ملف القيمة(املرتكزة على املوارد، جيب أن حتقق للمؤسسة ميزة تنافسية  اإلستراتيجية
املوارد الغري متجانسة، أي احتكار املؤسسة لقيمة املورد  1991وأضاف إىل دراسته سنة 

دي باملؤسسة إىل امتالك أصل املورد بصفة مؤقتة بالنظر إىل املنافسني اآلخرين، األمر الذي يؤ
هو نسبية حركية املوارد  Barney، األمر الثاين الذي افترضه Barneyالعائد الذي قال به  

، مثل اكتساب براءة اختراع هاتان الفرضيتان 39اليت تسمح هلا بكسب ميزة تنافسية مستدامة
مهية اعتماد مبادئ اإلدارة تسمحان إىل حد كبري بكسب ميزة تنافسية مستدامة، وهنا تظهر أ

  :40باملوارد والقدرات، هذه اإلدارة اليت تقوم على أربعة مهام داخل املؤسسة هي
  حتديد املوارد النادرة؛ - أ

  محاية هذه املوارد النادرة؛ -ب
  استغالل هذه املوارد بطريقة مثلى؛ - ج
  .خلق وإجياد املوارد النادرة -د

 ً   يجي يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامةدور عناصر الذكاء اإلسرتات: ثالثا
 االقتصاديكما أسلفنا يف الشرح سابقًا فإن الذكاء اإلستراتيجي يتشكل من الذكاء         

وكذلك إدارة املعرفة؛ وسوف نوضح كيف يساهم كل عنصر من العناصر املكنون للذكاء 
  .االستراتيجي يف حتقيق وتعزيز امليزة التنافسية املستدامة
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  وامليزة التنافسية املستدامة   االقتصاديالذكاء  -1
 االقتصاديتعترب كل من اليقظة التنافسية وعنصر احلماية من أهم مكونات الذكاء 

وهلما بالغ األمهية يف حتقيق وتعزيز امليزة التنافسية املستدامة، حناول فيما يلي توضيح ذلك 
  . االستفاضةمن  بشيء

  جية يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامةدور اليقظة اإلسرتاتي - 1-1
يف ظل التحوالت البيئية اجلديدة اليت تعيشها املؤسسة، وإثر التوجه املتسارع حنو 
التكنولوجيا وحنو البحث املستمر لألنشطة ذات قيمة مضافة قوية، ويف ظل عوملة األسواق، 

ة تكاد تصل إىل حروب وكثرة املعلومات ومصادرها، أصبحت املنافسة بني املؤسسات حاد
أصبح  استدامتهاخفية، كما أن حتقيق محاية املؤسسة مليزا التنافسية والعمل على  اقتصادية

من الصعوبة مبا كان، وألجل ذلك تسعى املؤسسات جاهدة من أجل تسيري املعلومات من 
اليقظة ، وهذا ما تتكفل به االقتصاديةمجع وتوليد وتوزيع ومحايتها من عمليات اجلوسسة 

اليقظة التنافسية للمؤسسة  حتققهاإلستراتيجية وخصوصا اليقظة التنافسية منها، ومن أهم ما 
  :نذكر

  ؛واملنافسنياملعرفة املعمقة لألسواق  -
  إكساب املؤسسة موقع قوة من أجل طرح سلعها وخدماا املبتكرة يف السوق؛ -
  الزيادة من أثر التآزر والتعاضد يف املؤسسة، -
  اجليدة حلاجيات الزبائن؛ االستجابةان ضم -
  التحسني املستمر للمنتجات واخلدمات املقدمة من قبل املؤسسة؛  -
  .استدامتهامحاية امليزة التنافسية والعمل على  -

كما أن السري احلسن لعملية اليقظة التنافسية يؤثر تأثريا إجيابيا على املؤسسة وعلى      
القرار، كما تضيف  اختاذالتنافسية على البحث والتطوير وعلى نشاطها حيث تساعد اليقظة 

  .منها نتائج تتطابق وحاجات املؤسسة واستخراجللمعلومة قيمة ناجتة عن حتليل هذه األخري 
  امليزة التنافسية  واستدامةإسرتاتيجيات حلماية  اعتماد - 1-2

. من قبل املنافسني تكون املؤسسات يف سوق املنافسة، غالبا معرضة للتحدي واهلجوم
وميكن أن تصدر التحركات اهلجومية يف السوق من الدخالء اجلدد يف الصناعة، أو من 

ويتمثل الغرض األساسي . املؤسسات القائمة، اليت تسعى لتحسني أوضاعها يف السوق
لالستراتيجيات الدفاعية يف تقليل خماطر التعرض للهجوم، ويف إضعاف أثار أية هجمات قد 

باإلضافة إىل التأثري على املنافسني لتوجيه جهودهم ملنافسني آخرين، وعلى الرغم من حتدث، 
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أن االستراتيجيات الدفاعية عادة ال تعزز امليزة التنافسية للمؤسسة، إال أا تساعد على تقوية 
الوضع التنافسي للمؤسسة وحتصينها ومحاية مواردها وإمكاناا القيمة من التقليد، ودعم أية 

  :41يزة تنافسية لديها، وهناك توجهان أساسيان لالستراتيجيات الدفاعية مهام
  إغالق السوق أمام املنافسني إسرتاتيجية -1- 1-2

وتتضمن أكثر التوجيهات املستخدمة للدفاع عن الوضع احلايل للمؤسسة إجراءات         
كن وضعها يف طريق متنع املتحدي من البدء يف أي هجوم تنافسي، وهناك عدد من العقبات مي

يف السوق ومنها املشاركة يف تكنولوجيا بديلة لتقليل خماطر  42املتحدين الذين يظهرون
التهديد بأن املنافسني سوف يقومون باهلجوم بتكنولوجيا أفضل، كما أنه باإلمكان أيضا 
تقدمي مسات جديدة أو إضافة مناذج جديدة أو توسيع خط اإلنتاج لسد الفجوات 

كما ميكن استعمال األسعار من خالل ختفيضها .ات الشاغرة أمام املتحدين اجلددواالختصاص
  .لتضيق اخلناق وإحلاق خسائر كبرية باملهامجني تؤدي م لإلفالس يف بداية دخوهلم للسوق

كما ميكن أيضا حماولة إحباط رغبات املشتركني يف جتريد العالمات التجارية        
مدة تغطية الضمان املقدم هلم وتقدمي التدريب ااين وخدمات للمنافسني من خالل إطالة 

الدعم اانية، وهناك العديد من الطرق واألساليب الكفيلة بوضع العقبات يف طريق املنافسني 
  .ملنعهم من التأثري سلبا وتشكيل خطر على احلصة السوقية للمنظمة

  الرد العنيف اإلشارة إىل احتمالية االنتقام و إسرتاتيجية -2- 1-2
يتطلب التوجه اآلخر لالستراتيجيات الدفاعية، التوضيح الكايف للمنافسني املتحدين 
أنه يف حالة قيامهم باهلجوم، فإنه من احملتمل أن يكون هناك انتقام قوي أو رد عنيف، ويتمثل 

ركة هدف ذلك يف إثناء املنافسني املتحدين عن اهلجوم ، عن طريق تقوية احتماالت كون املع
التنافسية سوف تكلف أكثر مما يستحقه األمر، أو على األقل صرف انتباههم خليارات أقل 

  :43اشتماالً على التهديد،ومن املمكن توصيل الرسالة للمنافس املتحدي عن طريق
إعالن التزام اإلدارة باحلفاظ على حصة املؤسسة احلالية يف السوق على املأل وبشكل  -

  واضح ال حيتمل اجلدل؛
وأيضا . اإلعالن عن اخلطط اخلاصة الستخدام طاقات مالئمة وكافية لتلبية االحتياجات -

  إعالن جتاوز النمو املتوقع يف حجم الصناعة للجميع،
اإلعالن عن خمطط عالمة جتارية جديدة أو مناذج مهمة جديدة على أمل حث املنافسني  -

  على تأجيل حتركام يف السوق؛
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املؤسسة بسياسة مطابقة شروط املنافسني اآلخرين أو أسعارهم  اإلعالن عن التزام -
  ومضاهاا؛

القيام باستجابة عكسية قوية من حني آلخر لتحركات املنافسني الضعفاء لتعزيز صورة  -
  .املؤسسة كمدافع قوي عن وضعها ومكانتها يف السوق

  إدارة املعرفة وامليزة التنافسية املستدامة -2
املعرفة على أا مصدر مهم خللق الثروة، وهذا ما أدى إىل تزايد أصبح ينظر إىل    

، كما أصبح 44وتنامي االهتمام بعمليات املعرفة وإدارا داخل املنظمات يف السنوات األخرية
،  من 45ينظر إىل املعرفة على مستوى املنظمات على أا مصدر للميزة التنافسية املستدامة

لعمليات والتكنولوجيا، وكل العناصر اليت ميكن أن تلعب دورا خالل تأثريها على األفراد وا
  .يف خلق ميزة تنافسية على مستوى املنظمة

  أثر إدارة املعرفة على العاملني   - 2-1
تؤثر إدارة املعرفة على العاملني يف املنظمة بطرق خمتلفة؛ حبيث ميكن من خالل إدارة          

للعاملني داخل املنظمة، وهذا ما يسمح للمنظمة ) learning(املعرفة توصيل عملية التعلم 
كما تسهم إدارة املعرفة يف جعل العاملني أكثر مرونة، باإلضافة إىل تدعيمها . بالنمو بإطراد

لرضا العاملني وتساهم يف بناء قدرام يف مواجهة وحل املشاكل اليت تصادفهم أثناء أدائهم 
  : ذلك كما يلي ، وميكن توضيح46ملهامهم داخل املنظمة

  أثر إدارة املعرفة على تعلم العاملني -1- 2-1
تستطيع إدارة املعرفة مساعدة العاملني على التعلم واالنطالق حنو املعرفة املتجددة يف 

    externalizationختصصام املختلفة، ويتم ذلك بطرق خمتلفة مبا يف ذلك ختريج املعرفة 
ومتشاركني يف التطبيق،  اجتماعياجعلهم متفاعلني و   internalizationودمج املعرفة 

يف حني تعرف عملية دمج . وميكن تعريف ختريج املعرفة على أا جعل املعرفة متاحة للجميع
  .املعرفة على أا حتويل املعرفة الواضحة إىل معرفة ضمنية

  employed adoptabilityأثر املعرفة على موائمة العاملني   -2- 2-1
الذي تساعد فيه عمليات إدارة املعرفة يف املنظمة وتشجع العاملني على يف الوقت 

التعلم املستمر، فإن كافة العاملني سوف يستخدمون املعلومات واملعرفة اليت حصلوا عليها يف 
حل املشاكل اليت تواجهها املنظمة خالل عملهم اليومي داخل املنظمة، وبالتأكيد عندما 

لتغريات الكبرية اليت من املمكن حدوثها مستقبالً، فإم سوف لن يكون العاملني حذرين من ا
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يتفاجأوا من حدوث هذه التغريات، وأن احلذر من األفكار اجلديدة وكذلك املشاركة يف 
، كما ميكن أن حيدث إستراتيجيةالنقاشات احلرة ليس فقط جتعل العاملني يتمتعون بيقظة 

بد من التنبؤ ا مستقبالً، وتكييف عمل املنظمة كتغريات مستقبلية، هذه التغريات اليت ال
حسب التغريات اليت ميكن أن حتدث وأن ال تصبح خارج املنافسة، و كذلك املشاركة يف 
النقاشات احلرة ليس فقط جتعل العاملني متأهبني لالستجابة إىل أية تغريات قد حتدث وإمنا 

عها، وهنا تكون إدارة املعرفة قد حققت أيضا جتعلهم أكثر قبوالً لتلك التغريات والتكيف م
املوائمة الكبرية للعاملني داخل املنظمة، كما تظهر هنا أمهية املعرفة يف تغيري ثقافة األفراد داخل 

  .املنظمة
  أثر إدارة املعرفة على الرضى الوظيفي لدى العاملني -3- 2-1

  :يتجلى أثر إدارة املعرفة على العاملني فيما يلي     
  العاملني التعلم أفضل، وحتسني أدائهم؛ مبقدوريصبح  -
  .التهيئة األفضل للعاملني للتعامل مع املتغريات اليت حتدث يف احمليط -

هذه ما يشعر العاملني بالرضا لتواجدهم يف املنظمة ذلك أن املنظمة تعمل على تدعيم      
قارنة مع العاملني يف املعرفة لديهم وزيادة مهارم، باإلضافة إىل الرفع من مستواهم م

  .47املنظمات األخرى
  أثر إدارة املعرفة على العمليات داخل املنظمة - 2-2

إلدارة املعرفة تأثري كبري على تطوير وحتسني العمليات داخل املنظمة، خاصة أنشطتها 
الرئيسية مثل اإلنتاج والتسويق و احملاسبة واهلندسة، وينعكس أثر إدارة املعرفة على العمليات 

  :48من خالل ثالثة أبعاد رئيسية وهي
  .الفعالية، الكفاءة، درجة اإلبداع واالبتكار يف العمليات -

  :49ويتجلى أثر إدارة املعرفة على األبعاد الثالث على النحو التايل    
  أثر إدارة املعرفة على فعالية العمليات -1- 2-2

قيق أهدافها، من خالل تساعد إدارة املعرفة املنظمة يف جعلها أكثر فاعلية يف حت
مساعدا يف أداء وتنفيذ العمليات بالطريقة املناسبة واملالئمة، ألن إدارة املعرفة الفاعلة تساعد 
العاملني يف املنظمة على احلصول على املعلومات ذات القيمة العالية والضرورية يف مراقبة 

ن قبل القادة اإلداريني يف األحداث اخلارجية، وهذا ينتج عن استخدام القاعدة املعرفية م
املنظمة؛ وبالتايل يؤدي إىل تقليل احلاجة إىل حتديث اخلطط وجعل هذه اخلطط أكثر 



  للمؤسسة املستدامة حتقيق وتعزيز امليزة التنافسية دور الذكاء االستراتيجي يف
  حممد كنوش  .أ

 عشر الثالث العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       112

، وباملقابل فإن إدارة املعرفة الضعيفة تؤدي إىل حدوث األخطاء يف عمل املنظمة، ألن استقرارا
  .خطر تكرار األخطاء القدمية يبقى عاليا

  ى كفاءة العملياتأثر إدارة املعرفة عل -2- 2-2
  :متكن إدارة املعرفة املنظمة من الرفع من كفاءة العمليات من خالل

حتفيز العاملني على املشاركة يف املعرفة و االستفادة من هذه املعرفة يف مواجهة حتديات  -
  .السوق

  .وتطويرهم اآلخرينجتنب الدخالء الذين يسعون للحصول على املعرفة من دون مساعدة  -
  .ل الكلف ذات العالقة بأداء العمليات وتنفيذهاتقلي -
  أثر إدارة املعرفة على االبتكار يف العمليات -3- 2-2

، shared knowledgeمبقدور املنظمة حتقيق االعتماد املتزايد على املعرفة املشتركة 
 من خالل مسامهة العاملني يف إنتاج احللول املبتكرة للمشاكل، باإلضافة إىل تطوير عمليات
االبتكار يف املنظمة، كما تعترب إدارة املعرفة أداة مساعدة على حتفيز نشاطات العصف الذهين 

brainstormingوبالتايل مساندة عملية االبتكار ،.  
  أثر إدارة املعرفة على املنتج واألداء املنظمي - 2-3
  أثر إدارة املعرفة على املنتج-1- 2-3

واملخرجات املختلفة اليت تقدمها املنظمة،  تؤثر أيضا إدارة املعرفة على املنتجات
وخاصة يف ظل اشتداد املنافسة يف السوق ذو التوجه الليربايل، وميكن مشاهدة هذه اآلثار يف 

،  واملنتجات املستندة value-added productsاملنتجات ذات القيمة املضافة : حمورين مها
  Knowledge –based productsعلى املعرفة 

  ثر إدارة املعرفة على املنتجات ذات القيمة املضافةأ -1-1- 2-3
تساعد عمليات إدارة املعرفة املنظمات على تقدمي املنتجات اجلديدة، وكذلك حتسني 
املنتجات القائمة يف حتقيق قيمة مضافة عالية مقارنة مع املنتجات السابقة، وخري مثال على 

ب اإلدارة العليا هلذه الشركة ذلك، تطبيقات شركة فورد إلنتاج السيارات حيث تطل
 %7- %5العمالقة سنويا من املديرين العاملني فيها حتقيق التحسينات بنسبة تتراوح ما بني 

األساسية ملنتجام مثل التحسينات على املخرجات ومواصفاا أو معدالت  على املعايري
ل هذه املؤثرات، يتوجهون استهالك الوقود وغريها، وباملقابل بتوجيه املديرين لغرض حتقيق مث

إىل نتائج أفضل التطبيقات السابقة، واملوجودة يف قاعدة البيانات حبثًا عن املعرفة اليت ميكن أن 
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تساعدهم يف حتقيق هذه املؤثرات،كما تنتفع أيضا املنتجات ذات القيمة املضافة من إدارة 
  .    املعرفة من اجلهود املبذولة يف عمليات االبتكار داخل املنظمة

  أثر إدارة املعرفة على املنتجات املستندة على املعرفة -1-2- 2-3
ميكن أن تساعد إدارة املعرفة يف تطوير املنتجات املستندة على املعرفة من خالل قواعد 

  .  املعرفة اليت متتلكها الشركات االستشارية واملتخصصة يف تطوير صناعة الربجميات
  األداء املنظمي أثر إدارة املعرفة على -2- 2-3  

تؤثر إدارة املعرفة وبشكل كبري أيضا على األداء املنظمي العام للمنظمة، حيث تظهر 
  :50هذه اآلثار يف اجتاهني مها

حيث يظهر عند استخدام املعرفة يف  :املنظمي األداءاآلثار املباشرة على -2-1- 2-3
د واألرباح، كما تظهر أيضا، تطوير وابتكار املنتجات اجلديدة اليت تؤدي إىل زيادة العوائ

  .األعمال يف املنظمة إستراتيجيةإدارة املعرفة مع  إستراتيجيةعندما تتواءم 
تنتج عادة من الفعاليات غري  :املنظمي األداءاآلثار غري املباشرة على -2-2- 2-3

لك، ومثال على ذ. املباشرة املرتبطة برؤية املنظمة واستراتيجياا، أو مع العوائد والكلف
  .استعراض القيادة الواعية مع الصناعة اليت بدورها تؤدي إىل زيادة والء الزبون للمنظمة

  :اخلامتة
إن أمر حتقيق املؤسسة مليزة تنافسية مستدامة أصبح قضية غاية يف األمهية؛ ذلك أن    

 أن حتقيق امليزة التنافسية املستدامة هو الضامن لتحقيق البقاء و الرحبية بالنسبة للمؤسسة، غري
ليس باألمر اهلني، وقد تبني لنا مدى أمهية  االستدامةاملؤسسة هلذه امليزة اليت تتمتع بصفة 

يهتم  االقتصاديأن الذكاء  باعتبارالذكاء اإلستراتيجي يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة، 
 حني تم إدارة بإدارة والبحث ومراقبة املعلومات والتغريات على مستوى البيئة اخلارجية يف

مؤسسة تسعى لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة أن  أياملعرفة بالبيئة الداخلية، لذلك البد على 
 .تعمل على بناء منظومة للذكاء اإلستراتيجي متكنها من حتقيق البقاء والرحبية
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Résumé : 
 La diversification de l’économie en dehors des 
hydrocarbures constitue un défi majeur, En raison de la nature 
rentière de l'économie algérienne, il n’ya pas secret que ce dernier 
dépend principalement sur les exportations de carburant pour 
financer ses programmes de développement,  et ses réserves de 
devises. 
Les séries de mesures qui ont été lancés depuis les années 90, 
visant à faciliter et à promouvoir les exportations hors 
hydrocarbures, étaient incapable d’augmenter la performance des 
entreprises algériennes dans le secteur des exportations car sa 
valeur ne dépasse pas 5% du total des exportations dans les 
meilleures conditions. 
Cela indique une détérioration de la compétitivité de la marque du 
produit national sur les marchés internationaux, et il met la 
responsabilité devant les entreprises algériennes quand leurs 
marques commercialisées à l'échelle internationale, et sous une 
forme qui va conduire à développer la structure de la production 
locale en quantité et en qualité. 
Les mots clé : Les composants de la marque, les Stratégies de la 
marque internationale, Les marchés internationaux, Les 
exportations hors hydrocarbures. 
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  :املقدمة
ف االقتصاد اجلزائري يف التقارير الصادرة عن اهليئات الدولية ضمن يصن

االقتصاديات اهلشة اليت تعاين من ظاهرة التبعية املفرطة للثروة النفطية الناضبة، وما تداعيات 
األزمة البترولية األخرية على اجلزائر إالّ مؤشرا كافيا على عدم حتمل اقتصادنا الوطين 

البترول والغاز (دمات اخلارجية املتعلقة باالختالالت الطارئة على أسعار احملروقات للص
الدوالر (من ناحية، وبالتقلبات اجلارية على أسعار صرف العمالت الصعبة ) الطبيعي
  .من جهة أخرى) واألورو

فمن جهتها شرعت احلكومة اجلزائرية مع بداية األلفية الثالثة بإطالق جمموعة من 
امج التنموية استكماال وامتدادا لسلسلة اإلصالحات العميقة يف فترة التسعينات، كإنعاش الرب

 ،)2014-2010(، والربنامج اخلماسي للتنمية )2009–2001(ودعم النمو االقتصادي 
بتعزيز تنافسية املؤسسات الوطنية اهلادفة إىل ترقية وتنويع الصادرات خارج احملروقات، 

وهو ما سيشكل حافزا هلا للعمل وفق املعايري ت الصغرية واملتوسطة، يما املشروعاسال
حىت تتمكن من دخول  املتعلقة مبجاالت اجلودة والسعر والتكنولوجيا، التسويقية الدولية

متطلبات املرحلة الراهنة  األسواق الدولية، واالستفادة من التطورات احلاصلة فيها، وجماراة
  .يلالندماج يف االقتصاد العامل

تعترب العالمة التجارية احلاضن ملختلف اإلصالحات الطارئة على  ويف هذا اإلطار 
املؤسسات اجلزائرية ومنتجاا، وهو ما يكسبها مكانة بالغة األمهية، فهي اليت ختترق األسواق 
للتأكيد على اسم املؤسسة أو املنتج، كما تعترب عنصر التمييز الوحيد بني املنتجات املتنافسة 
 واملتشاة، إذ ال تكمن قوا التأثريية يف أا أداة تسويقية وحسب، إمنا تتعدى ذلك إىل
احلفاظ على مكانة املؤسسة يف السوق وزيادة حصتها، فما زيادة الطلب اخلارجي على 

إال نتيجة لقوة ومكانة عالمتها يف األسواق اخلارجية بني ) زيادة الصادرات(املنتجات الوطنية 
  .ت األخرى اليت تزدحم ا هذه األسواقالعالما

  :مما تقدم ميكن طرح اإلشكال التايل
يف ظل اإلصالحات والربامج احلكومية الداعمة لتنمية الصادرات خارج 
احملروقات، ما هي السبل الواجب اعتمادها من املؤسسات اجلزائرية لتطوير أداء عالماا 

  ا؟  التجارية يف األسواق الدولية لزيادة صادرا
والفائدة العلمية هلذه الورقة البحثية يف أا تأيت يف وقت يشهد فيه  األمهيةوتتجلى 

االقتصاد الوطين تراجعا بسبب االخنفاض احلاد يف أسعار النفط، فقد أورد صندوق النقد 
جمموعة  ،حول الوضعية االقتصادية العاملية 2015أفريل يف تقريره األخري الصادر يف الدويل 
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اجلزائري، فإىل جانب عجز ميزان املدفوعات الذي  التوقعات السلبية بشأن االقتصادمن 
 %11.8نسبة البطالة إىل حدود   ارتفاعا يفيتوقّع  %15.7-سيسجل معدال سلبيا يف حدود 

إضافة إىل الزيادات احملتملة يف أسعار السلع واملواد   ، 2014يف  %10.6بعد أن كانت 
  . خالل السنة اجلارية %2.6إىل  2014سنة  %4.1نسبة النمو من تراجع و االستهالكية،

دوالر  50 إىل حدود - على غري املتوقع -وهذا كله بسبب اخنفاض أسعار البترول 
للربميل، وهو ما يستلزم التفكري اجلاد يف مرحلة ما بعد النفط، بتبين إستراتيجية لتنويع قاعدة 

على لة عن اإليرادات النفطية، من خالل التركيز مداخيل مالية بدياالقتصاد، والبحث عن 
تشجيع ودعم العالمات التجارية الوطنية وفق رؤية جديدة تتضمن تطبيق جمموعة من التدابري 
والعمليات املتعلقة بتحديث وتفعيل أساليب املؤسسة التنظيمية واإلنتاجية والتسويقية، دف 

العاملي، وهو ما سنهتم بتحليله يف ورقتنا هذه  تطوير عالماا وإجياد مكانة هلا على الصعيد
 هواقع البيئة التصديرية الذي تعيش الوصفي التحليلي للوقوف على املنهجباستخدام 

املؤسسات اجلزائرية وضرورة االهتمام ببناء عالمات قوية لتتمكن من توسيع حصتها يف 
ات امعة من املنشورات األسواق الدولية، باإلضافة إىل مناقشة خمتلف البنات واملعطي

  :التالية احملاورمن خالل  واجلهات الرمسية، وهذا
  العالمة التجارية وأمهيتها يف زيادة الطلب اخلارجي :احملور األول
  حتليل الوضعية التصديرية للمؤسسة اجلزائرية :احملور الثاين

  األسواق اخلارجيةسبل ومتطلّبات تطوير العالمة التجارية اجلزائرية يف  :احملور الثالث
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  :العالمة التجارية وأهميتها يف زيادة الطلب اخلارجي: احملور األول
  : تعريف العالمة التجارية: أوال

واليت استعملت من طرف  BRANDإن كلمة عالمة هي ترمجة للكلمة االجنليزية          
، وقد قُدم 1لتعليمها والتمييز بينهاسلنديني القدامى للتعبري عن أثر احلَرق بني املاشية اإل

  :ملصطلح العالمة التجارية عدة تعاريف من بينها
اسم أو رمز أو : "L’AMA(American Marketing Association(حسب  -

إشارة، أو جمموع هذه العناصر اليت ترمي إىل حتديد هوية السلع أو اخلدمات اليت تبيعها 
وهذا ما يشري إىل دور  2".متيزهم عن غريهم من املنافسنياملنظمة أو جمموعة من البائعني، و

  .مكونات العالمة التجارية يف معرفة ومتييز هوية املنتج واجلهة اليت قدمته
العالمة التجارية عالمة تدخل يف عقل املستهلك، حيث متثل عنده جمموعة من القيم  -

السلعة نفسها وأعمق أثرا،  والصفات امللموسة وغري امللموسة، وهي بذلك امشل بكثري من
أي أن العالمة التجارية  3.كما متثل للمؤسسة دخل دائم وتضمن هلا التدفق النقدي مستقبال

  .هنا ختدم املستهلك واملؤسسة معا
كما  03/06من األمر  02 أما املشرع اجلزائري فيقدم تعريفا للعالمة التجارية يف املادة -

اخلطي، السيما الكلمات مبا فيها أمساء األشخاص واألحرف  كل الرموز القابلة للتمثيل:" يلي
واألرقام، والرسوم أو الصور واألشكال املميزة للسلع أو توضيبها، واأللوان مبفردها أو 
مركبة، اليت تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع 

   4".وخدمات غريه
ل بأنه هناك اتفاقا على أن العالمة التجارية تربز من خالل التعاريف السابقة ميكن القو

هوية املنتج واملؤسسة ومتيزهم عن الغري عن طريق جمموعة املكونات الظاهرة وغري الظاهرة، 
فهي مبثابة وعد من املؤسسة للمستهلك بتقدمي هذه اموعة من املواصفات واملكونات 

 .كمزايا خاصة وثابتة وبصفة مستمرة
  :العالمة التجارية يف زيادة الطلب الدويل على منتجات املؤسسة ةهميأ :ثانيا

إن أمهية طرح وتطوير عالمات على املستوى الدويل ال يعين أن كل العالمات ميكن 
، إذ ال تتوقف العالمة التجارية عند كوا جمرد اسم أو شعار، ولكن متتد أن تنجح دوليا

ل املنتج وأدائه وكل شيء مرتبط به، فهي عبارة عن أمهيتها  لتمثِّل إدراك العميل وشعوره حو
جمموعة من املكونات القادرة على إكساب العالمة قوة يف اجتذاب تفضيل املستهلك األجنيب 

   .ووالئه
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هي املكونات اليت تؤثر بطريقة مباشرة  :دور املكونات املوضوعية للعالمة التجارية -1
ق العالمة يف األسواق الدولية، وبالتايل مدى رضا يف املستهلك، وتعرب عن مدى سهولة  تسوي
  :وتتمثل يف وارتباط املستهلكني بالعالمة كنتيجة لذلك،

اجلودة تبدأ مع حاجات املستهلك وتنتهي برضاه، فهي  :جودة املنتج احلامل للعالمة -أ
يف األصل أمر نسيب، ختتلف من شخص آلخر حسب طبيعة كل شخص، وهذا ما يتطلب 

      نتج وفق حاجة املستهلك منه يف السوق املستهدف، فالعالمة هنا ال متثل امساتكييف امل
ضماناً للجودة املنتظرة كذلك، فسلوك املستهلك من خالل شرائه ملنتج  أو رمزا فقط، وإمنا

أو خدمة معينة بصفة متكررة  حمكوم بتأثري عنصر اجلودة اليت يتوقعها من العالمة التجارية 
  .عليهااليت يقبِل 

إن العالمات التجارية ذات األسعار العالية توحي جبودة منتجاا، والعكس  :السعر -ب
بالنسبة للعالمات ذات األسعار املنخفضة، كما أن هناك عالمات متوسطة السعر واجلودة، 
هلذا فإن سعر العالمة التجارية يؤدي إىل تأكيد املكانة التسويقية واإلستراتيجية للمؤسسة يف 

  .صادراا إىل األسواق اخلارجيةوهو ما يؤثر على سواق الدولية، األ
حيقق التوزيع نقطة االلتقاء بني العالمة واملستهلك، وهو بذلك يترجم  :مكان التوزيع - ج

قيمة العالمة التجارية من خالل حضورها يف أقرب مكان، وأنسب طريقة عرض للمستهلك، 
ومتعددة تتمكن من تعزيز معىن عالمتها وإكساا فاملؤسسة باعتماد قنوات توزيع نوعية 

  .شهرة يف األسواق الدولية، وبالتايل حتقيق اإلقبال املتزايد عليها
 يعترب الترويج من أهم  املكونات املوضوعية للعالمة، فإذا كان التوزيع يترجم :الرتويج -د

يف إعطاء انطباع  حضورها واقعيا فان الترويج يترجم حضورها ذهنيا، الشيء الذي يساهم
وصورة معينة عن هذه العالمة، فكلما اعتمدت املؤسسة األساليب اجليدة واألوقات املناسبة 
للترويج لعالمتها يف األسواق الدولية كلما متكنت من ترسيخ هذه العالمة واثبات مكانتها 

  .عن غريها
حسن، فإىل جانب يدل االبتكار على قدرة العالمة على تقدمي اجلديد واأل :االبتكار -ه

اجلودة اليت تضمن بقاء العالمة البد من االبتكار الذي يثبت عصرنتها، وهو ما يوافق التطور 
  .السريع يف أذواق املستهلكني، األمر الذي حيقق االرتباط ا وزيادة طلبها
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 هي املكونات اليت تؤثر يف املستهلك بطريقة :دور املكونات الذاتية للعالمة التجارية -2
غري مباشرة، وترتبط باملكانة النفسية للعالمة لدى املستهلك، وتنقسم بدورها إىل عنصرين، 

  :هوية العالمة وصورة العالمة
،  5تعبر على ما تريد املؤسسة أن تكون عليه يف نظر املستهلك :هوية العالمة التجارية -أ

وال ميكن تعريفها إال من خالل فتكوين هذه اهلوية يتم عرب الزمن وميكِّن من محاية العالمة، 
   6:منطوقة وأخرى مرئية كما يلي أو رموز إشارات

  :حتتوي على اسم العالمة وتوقيع العالمة :اإلشارات املنطوقة -
االسم املنطوق جيسد العالمة، وهو امليزة األوىل هلا، وميثل دورا  :اسم العالمة التجارية* 

إجياد شهرة هلا، فالسم العالمة جمموعة من اخلصائص اليت هاما يف تذكرها، وبالتايل ميكِّن من 
  :توجد هلا شهرة ومسعة يف األسواق الدولية

  أن يكون متاحا وموجودا قانونيا، أي غري مستغل من قبل؛ -
  أن يكون سهل النطق واحلفظ والتذكر؛ -
  .أن يكون خمتلفا عن أمساء العالمات األخرى -

إمضاء العالمة، وهو أمر مهم يف  أوالعالمة يوجد توقيع  إضافة إىل اسم :توقيع العالمة* 
  .هوية العالمة التجارية، وهو تعبري يكتب ليسمح للمؤسسة شرح مهمتها أو رسالتها

  :تتمثل يف الشعار والبطاقة الشكلية أو ما يعرف باخلريطة البيانية :اإلشارات املرئية -
ن غريها، فله كتابة معينة وألوان خاصة، يسمح بتحديد هوية العالمة ومييزها ع :الشعار* 

ويتم تصميمه مباشرة بعد حتديد اسم العالمة اليت توافقه، وجيب أن يكون دقيقا، خمتلفا 
  .وسهل الفهم والتذكر

تربز اخلصائص املرئية للعالمة وحتدد لون الشعار ومكانه يف  :اخلريطة البيانية للعالمة* 
ة على خمتلف األدوات الالزمة للتعريف ا، كالشارات اإلطار احملدد، وتسمح بنسخ العالم

، وحتديد نوعية خط الكتابة، وتعطي هوية خاصة وفريدة للعالمة، وتدعم ...وبطاقات الزيارة
  .العملية االتصالية بني العالمة واملستهلك، وبذلك فهي تساهم يف تسهيل فهم وتذكر العالمة

ترب الصورة الذهنية احملور اآلخر ملكونات تع :الصورة الذهنية للعالمة التجارية -ب
العالمة التجارية، فهي ترتبط بكيفية استجابتها للحاجات النفسية واالجتماعية للمستهلك، 
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وذا املعىن فإن صورة العالمة ترتبط بالعناصر غري امللموسة، واألفكار املشتركة واملتولدة من 
  ".من الفم إىل األذن: "ل األخرى كخربة املستهلك عنها، من خالل اإلشهار والوسائ

وميكن أن تتكون الصورة الذهنية للعالمة من خالل املنفعة املتحصلة من االستعمال، أماكن 
  .7الشراء، الشخصية والقيمة، القصة، اإلرث التارخيي واخلربة اليت تتميز ا العالمة

ينظر ا إىل املؤسسة، وذا فالصورة الذهنية للعالمة هي تلك الصورة أو احلالة اليت 
بينما اهلوية هي الصورة أو احلالة اليت تتمىن وتسعى أن تكون عليها، وبذلك فاحلديث عن 

  :جناح العالمة التجارية يف السوق يتم عند حتقق املعادلة التالية
) = الرسالة الفعلية(الصورة الفعلية للعالمة ) = الرسالة أو الصورة املرغوبة(هوية العالمة 

  ).الصورة املدركة الرسالة أو(صورة الذهنية للعالمة ال
  :حتليل الوضعية التصديرية للمؤسسات اجلزائرية: احملور الثاني

حسب إحصائيات غرفة التجارة  2014بلغ عدد املؤسسات اجلزائرية املصدرة لسنة 
دمية ، وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بإمجايل املؤسسات اإلنتاجية واخل8مؤسسة 523والصناعة 

                              2013يف اجلزائر اليت فاق عددها املليون ونصف املليون مع اية سنة 
، لذلك سنتناول بالتحليل الوضعية اليت تعيشها مؤسساتنا الوطنية، 9)مؤسسة1675415( 

  . واليت حالت دون حتقيقها مستويات تصدير مقبولة لعالماا يف األسواق اخلارجية
  :بيئة املؤسسات اجلزائرية املصدرة: أوال

مميزات وخصائص البيئة اليت تعمل ا املؤسسة اجلزائرية ميكن تفسري  انطالقا من        
املؤشر العام  حالتها التصديرية، فهي إما بيئة مشجعة أو معرقلة، ويف هذا الصدد جند أن

الصادر عن جمموعة البنك  2015ام لسهولة أداء األعمال يف التقرير السنوي ألداء األعمال لع
 189من بني  154حيث احتلت اجلزائر املرتبة الدويل يتكون من عشرة مؤشرات فرعية، 

، وهو ما يؤشر إىل أن البيئة بيئة غري حمفزة 10مراتب مقارنة بالعام املاضي 7دولة، متقهقرة بـ
            ملؤشرات اجلزئيةعلى العمل االستثماري، وسوف نعتمد يف هذا اجلزء على جمموعة من ا

  :لتوصيف هذه البيئة كما يلي) احمليط(والكلية ) املؤسسة( 
  :11وميكن حتليلها من خالل :البيئة اجلزئية -1
تطورت املؤسسة اجلزائرية يف سياق  :مكانة  التسويق يف املؤسسة اجلزائرية -أ

طلب العرض، لذلك فهي اقتصادي حممي من املنافسة األجنبية، ويف سوق وطين يفوق فيه ال
ال تستطيع  ولكن احمليط الذي تنشط فيه عرف تغريات كبريةتعاين من ضعف تسويقي، 
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املؤسسة جماراا إال بإتباع إستراتيجية تسويقية مبنية على حصر ديدات البيئة، والتعرف على 
  .نافسنياحتياجات الزبائن و رغبام حمليا ودوليا بطريقة فعالة، وبأكثر كفاءة من امل

وميكن القول بأن االهتمام بالتسويق يف املؤسسات اجلزائرية ال يزال بعيـدا عن املستوى 
املطلوب، ومرد ذلك النظرة الضيقة للمسريين باعتبارهم التسويق مصدر للتكلفة فقط، وعدم 

، استيعام لتقنياته احملققة لألرباح الطائلة، ومتكينه املؤسسات من غزو األسواق العاملية
يف ظل وجود إدارات  ومساعدا على استغالل الفرص املتاحة هلا، وجتنيبها التهديدات البيئية،

  .تسويقية تغيب عنها املمارسة الوظيفية املرتبطة باملمارسة امليدانية
ترتبط تنافسية املؤسسات سواء العامة أو اخلاصة  :الوظيفة املالية باملؤسسة اجلزائرية -ب

حيث  قع مايل جيد وسيولة كبرية تسمح هلا بتحسني مكانتها حمليا ودوليا،بضرورة التمتع مبو
أن األموال تعطي للمؤسسة هامش أكرب للمناورة والقدرة على املبادرة وجتسيد خياراا 

  .اإلستراتيجية
تعاين املؤسسة اجلزائرية إما من ضعف التمويل الذايت الذي حيقق هلا أحسن مردود و

وء استغالله إن وجِد، بسبب عدم التوفيق بني مسؤولية استعمال األموال بأقل التكاليف، أو س
وتوجيهها ومتابعتها، فاملؤسسات العمومية مرت بعدة عمليات للتطهري املايل من اجل حتسني 

  .   مردوديتها ولكن األمور مل تتغري باإلجياب
بأن املوارد البشرية مع اعتراف الكثري  :يف املؤسسة اجلزائرية املورد البشريأهمية  - ج

لتأهيل إال أن هذا العنصر الزال يعاين من نقص ا أصبحت أساس ومصدر للميزة التنافسية،
عن طريق به وأصبح لزاما على اإلدارة اجلزائرية أن تم  وضعف ثقافة االنفتاح على العامل،

م ومؤهالم، تطوير مهارات العاملني وقدرام، وإعادة تأهيل الكفاءات ومنع تقادم معارفه
وخاصة العمل على نشر ثقافة االنفتاح الدويل يف األوساط التنظيمية، مبا يعزز عملية النفاذ إىل 

  . األسواق األجنبية
نتيجة لتحرير التجارة  :مكانة اجلودة و املواصفات الدولية يف املؤسسة اجلزائرية  -د

صفات الدولية أمرا بالغ األمهية، اخلارجية أصبح اهتمام املؤسسات اجلزائرية باجلودة واملوا
وجتسد يف حماوالت بناء نظام وطين للجودة معترف به دوليا يتضمن املعهد الوطين للتقييس 

IANOR، املعهد الوطين للقياسة القانونيةONML  اهليئة اجلزائرية ،
، كما تشري إحصائيات INAPI، املعهد الوطين للملكية الصناعية ALGERACلالعتماد

 ISO مؤسسة جزائرية قد حتصلت على شهادة املطابقة ل 450ىل أن إ 2008- 2002الفترة 
 05و 1996نسخة  ISO 14001مؤسسات حتصلت على  06و  2000نسخة  9000
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وهو طبعا عدد قليل جدا مقارنة بعدد املؤسسات املنتجة،  ،ISO 2200012مؤسسات على 
سساتنا، حيث تفرض الدول الصناعية ويعترب غري كافيا للحديث عن  قدرات تنافسية دولية ملؤ

املتقدمة معايري ومواصفات حمددة حلماية املستهلك والبيئة، يف حني تتواضع هذه املعايري يف 
 . اجلزائر على غرار أغلب البلدان النامية

يعد اإلبداع التكنولوجي مصدرا  :اإلبداع والتكنولوجيا يف املؤسسة اجلزائرية  -ه
املدى، ورغم املساعي احلثيثة للحكومة لرعاية هذا اجلانب بإقامة  للميزة التنافسية طويلة

مراكز ووحدات للبحث العلمي وهياكل للتطوير التكنولوجي إال أن الواقع العملي يثبت 
وجود انفصام بني القطاع اإلنتاجي والبحث العلمي، مما يعيق التنمية املرتكزة على اإلبداع 

  .  إىل األسواق الدولية والتكنولوجيا املشجعة على النفاذ
املؤسسة املصدرة  ميكن تلخيص أهم الظروف احمليطة املؤثرة على :البيئة الكلية -2

  :اجلزائرية يف
اختارت اجلزائر االجتاه حنو الدميقراطية وإقرار  1989منذ  :الوضع السياسي واألمني -أ

ف السلطة اإلبقاء على التعددية احلزبية واالنفتاح وانتهاج اقتصاد السوق، وقد كان هد
االستقرار السياسي من خالل التجديد للرئيس وبرناجمه ألربع عهدات متتالية، األمر الذي 

، لكن مع مراوحة ملف ترض أن يشكل ضمانة إضافية لالستثمار واملستثمرينفكان من امل
والشفافية يف  انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة مكانه، وانعدام اإلرادة السياسية

، 2و1قضية سوناطراك (املعامالت االقتصادية، خاصة يف ظل قضايا الفساد اليت شهدا البالد 
مؤشر ، وهو ما تؤكده رتبة اجلزائر يف )اخل....قضية بنك اخلليفة، قضية الطريق السيار

فيه يف تقرير املنظمة العاملية للشفافية، والذي احتلت  2014لعام  CPIمدركات الفساد 
وهو  ،13على سلم الشفافية 10من  3.6دولة مشلها التقرير بدرجة  175من بني  100الرتبة 

  .ما أسهم يف فقدان الثقة يف االقتصاد اجلزائري خارجيا وداخليا
بشكل كبري جدا كان له تأثري بالغ على  1999-1992كما أن تدهور احلالة األمنية بني 

ثمار واألموال، وعزوف املستثمرين األجانب، ماعدا أداء املؤسسات القائمة، وهجرة االست
بدأنا نشهد حتسنا يف  21بعض االستثمارات املتعلقة بقطاع احملروقات، لكن مع بداية القرن

جمال األمن، وهو ما كان سيؤدي إىل حتسني مناخ االستثمار الوطين، لكن يبدو أن البحبوحة 
ر أمهية دعم املؤسسات والتصدير خارج املالية اليت عاشتها البالد أنست أصحاب القرا

  .احملروقات
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لقد ورثت اجلزائر املستقلة تركة هزيلة من البنية التحتية اخلاصة  :البنية التحتية -ب
بالنقل، الطاقة، االتصاالت واملياه، إذ تساعد هذه القطاعات على حتديد مدى جناح خمتلف 

عن كفاءة البنية  2013الدويل لسنة األعمال االستثمارية، وقد جاء يف إحصائيات البنك 
التحتية للجزائر مؤشرات دلّ بعضها عن حتسن بعض مكونات هذه البنية، وأخرى تدل على 

  %85 ،إمكانية احلصول على الكهرباءمن السكان هلم  %98العكس، فقد قدرت نسبة 
    اخطوطه للحصول على املياه، كما سجل ختلف يف السكك احلديدية حيث قدر إمجايل

أي ما )  2كم 2.4تقريبا (مساحة البالد كم، وهي غري كافية مقارنة بشساعة  4691بـ 
يعادل ثلث مساحة الواليات املتحدة األمريكية، وهذا ما صعب من مهمة الدولة للنهوض 
ذا القطاع، لكن األعمال مستمرة يف جمال إنشاء وتعبيد الطرقات وكذا توسيع ويئة املوانئ 

مثلما هو احلال و تيعاب نقل األشخاص والسلع واملواد يف ظروف مالئمة،من أجل اس
بالنسبة لقطاع النقل تسعى احلكومة لتطوير قطاع االتصاالت، إذ أشارت نفس اإلحصائيات 

نسمة، وسجلت ضعفا يف استعمال االنترنت 100مشترك يف اهلاتف لكل  71 إىل معدل
لة اإلجراءات املتخذة يف هذا الشأن ومن مج، 14شخص 100مستخدم من بني  14مبعدل 

الذي جاء إلاء احتكار الدولـة لنشاطـات  2000لشهر أوت  03/2000القانون  سن
الربيـد واملواصالت، وكرس الفصل بني نشاطي التنظيم واستغالل وتسيري الشبكات، حيث 

ك مؤسسة مت مبوجبه إنشاء مؤسسة بريد اجلزائر اليت تكفلت بتسيري قطاع الربيد، وكذل
اتصاالت اجلزائر اليت حتملت مسؤولية تطوير شبكة االتصاالت، وأصبحت مستقلة عن وزارة 
الربيد اليت أوكلت هلا مهمة املراقبة، ويف إطار فتح سوق االتصاالت للمنافسة مت يف شهر 

بيع رخصة إلقامة واستغالل شبكة للهاتف النقال، واستمر تنفيذ برنامج فتح  2002جوان 
، ورغم املبالغ الكبرية اليت ختصصها الدولة اجلزائرية 15للمنافسة ليشمل فروع أخرىالسوق 

كالطرقات والسدود واملوانئ وخمتلف املرافق إال أا احتلت الرتبة يف مشاريع البنية التحية 
، وهو ما يعرب عن مستوى 16دولة عامليا من حيث تطور البنية التحتية 175من بني  106

  . االستثمارعلى ري مشجع متواضع ومتخلف غ
 1994عند االنتقال لتحرير التجارة اخلارجية ابتداء من  :حترير التجارة الدولية - ج

شرعت السلطات العمومية بوضع برامج لإلصالح االقتصادي، واختاذ إجراءات واسعة بغرض 
وجتارية يئة االقتصاد الوطين لالنفتاح، كما انضمت إىل عدة جتمعات وتنظيمات اقتصادية 

، ومنطقة التجارة احلرة العربية 2005إقليمية ودولية، كاتفاقية الشراكة األورو متوسطية يف 
، ناهيك عن املساعي املتواصلة لالنضمام إىل منظمة التجارة الدولية منذ 2009الكربى يف 
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ج ، ملا لذلك من دور يف تسهيل التبادل التجاري بني الدول األعضاء، وحتقيق االندما1995
االقتصادي مبا يدعم تنافسية املؤسسات الوطنية، ويرفع من أداءها االقتصادي واملايل إىل 
املستوى الدويل، كما جيسد السعي إىل اجتذاب االستثمارات األجنبية املباشرة، اليت من 

اقتصاديا، (شـأا نقل التكنولوجيا واخلربة، من خالل توفري املناخ املناسب للمستثمرين 
، ومنحهم التحفيزات الضريبية، وتعديل القوانني املنظمة )اجتماعيا وقانونيا سياسيا،

بتعديالته املختلفة، قانون االستثمار وحترير  10-90لالستثمار، مثل قانون النقد والقرض 
املتعلق بتطوير  03-01املعدل واملتمم لألمر  03- 06واألمر  12-93سياسة االستثمار 

ا أكثر انفتاحا على االستثمار األجنيب، لتقدم هلم الضمانات الكافية جلعله 17االستثمار وآلياته
  .لتحويل رؤوس األموال إىل البلد األصلي

لكن حسب إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة للتنمية والتجارة فان االستثمارات 
مليار دوالر،  22مل تتعدى يف جمملها  2013-2001األجنبية املباشرة الواردة طيلة الفترة 

حيث احنصرت ، 18ملياري دوالر خالل نفس الفترة ا مل تتجاوز االستثمارات الصادرةبينم
أغلب االستثمارات األجنبية يف قطاع النفط، إضافة إىل ما سببته خمتلف أشكال الفساد يف 

  .القطاعات األخرى من عزوف عن االستثمار
  :بنية صادرات املؤسسات اجلزائرية خارج احملروقات: ثانيا

، وهي تشكل مسامهة 2014مليون دوالر سنة  62.886الصادرات اجلزائرية  بلغت
مليون  23.724.988اليت بلغت  من إمجايل الصادرات العاملية %0.26ضئيلة جدا تقدر بـ 

إيرادات احملروقات كما  إىلمنها يرجع  %96، لكن األخطر هو أن ما نسبته 19دوالر
  :سنالحظه من خالل اجلدول التايل
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  2014- 2005تطور هيكل الصادرات اجلزائرية خالل الفترة :   01جدول رقم 
  القيمة مبليون دوالر

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 
الصادرات 

 خارج
 احملروقات

1099 1158 1332 1937 1066 1526 2062 2062 2165 582 2  

صادرات 
 60304 63752 69804 71427 55527 44128 77361 58831 53456 43937 احملروقات

إمجايل 
 88662 65917 71866 73489 57053 45194 79298 60163 54613 45036 الصادرات

 58058 54852 47490 47247 40473 39294 39479 27631 21456 20048 الواردات

امليزان 
 4306 11065 24376 26242 16580 5900 39819 32532 33157 24989 التجاري

   CNIS املركز الوطين لإلعالم اآليل واإلحصاء التابع للجمارك: املصدر
http://www.douane.gov.dz/index.php    2015- 03- 12االطالع يف( ) 

  
فهيكل الصادرات اجلزائرية يتصف عموما بعدم التغيري عرب خمتلف السنوات فهي تعتمد 

ففي السنوات  ،%97.24: در بـبشكل شبه كلي على صادرات النفط بنسبة متوسطة تق
مما يعين أن الصادرات ، عرفت بعض االختالالت بني االرتفاع واالخنفاض، 2005-2014

اجلزائرية تتطور بنفس وترية أسعار النفط العاملية، حبيث تشري إحصائيات نفس املصدر إىل أن 
والر، يف مليون د 15567بلغت   2014صادرات احملروقات خالل الثالثي األول من سنة 
مليون دوالر أي باخنفاض قدره  10624حني بلغت خالل الثالثي األول للسنة اجلارية 

دوالر إىل  100، وهذا بسبب تراجع أسعار البترول خالل هذه املدة من أكثر من 31.75%
  .دوالر للربميل 50حدود 

  :البنية السلعية لصادرات املؤسسات اجلزائرية -1
من إمجايل الصادرات موزعة  %2.76قات فهي ال تشكل سوى أما الصادرات خارج احملرو

  :بني منتجات تكرير احملروقات ومنتجات أخرى كما يوضحه اجلدول التايل
  
  
  

http://www.douane.gov.dz/index.php
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   2014لسنة السلعية الصادرات خارج احملروقات حسب اموعات   : 02اجلدول رقم 

 )مليون دوالر( القيمة اموعات وأهم املنتجات املصدرة ا
 323 %11.5جات الغذائية       املنت

 228.14 السكر

 38.35 التمور 

 15.43 املياه املعدنية والغازية

 7.69 زبدة الكاكاو

 6.05 اخلروب وحبوب اخلروب

 27.34 باقي املنتجات

 109 %3.91منتجات خام        

 96 الفوسفات

 6.61 بقايا الورق

 3.38 غري احلديدية الرماد واملخلفات اليت حتتوي على املعادن

 3.01 باقي املنتجات

  121 2    % 83.6 سلع نصف مصنعة      

 1105.2 )زيوت من تقطري قطران الفحم( املذيبات النفثا

 610.3 غاز األمونيا

 312.3 األمسدة

 93.2 باقي املنتجات

 16    % 0.53سلع جتهيز صناعية     

 2.95 قطع غيار آالت احلفر والتنقيب

 2.40 يوط وكابالت التوصيل العازلة للكهرباءخ

 0.68 املواد العضوية وما شابه

 9.97 باقي املنتجات

 20 %0.1 سلع جتهيز زراعية      

 11   % 0.36سلع استهالكية غري غذائية   
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 2.1 مواد التعليب والتغليف والنقل من مادة البالستيك

 1.9 حفاظات األطفال

 1.7 األدوية

 5.3 ملنتجاتباقي ا

 2582 %100إمجايل الصادرات خارج احملروقات   

  معلومات من من إعداد الباحثني اعتمادا على: املصدر
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique 
http://www.andi.dz/PDF/importexport/Evolution  (     )2015- 05- 02 يف االطالع

تتشكل أهم املنتجات املصدرة أساسا من مشتقات احملروقات ويتعلق األمر بالزيوت واملواد 
املشاة اآلتية من تقطري الزفت الذي سجل أعلى قيمة، ويف جانب املنتجات الغذائية اليت 

جند السكر والتمور اليت عرفت انتعاشا  من الصادرات خارج احملروقات %11.5مثلت 
متلك قدرات تصديرية هائلة يف فرع الصناعة الغذائية اليت متثل أكثر من  تصديريا، فاجلزائر

يف الناتج الداخلي اخلام الصناعي، باإلضافة إىل ما مت ختصيصه يف املخطط اخلماسي  40%
من مبالغ مالية مهمة لتحسني املنتجات الغذائية والفالحية ، إال أن التزايد  2010-2014

تبقى  2014مليار دوالر سنة  11من املواد الغذائية واليت تعدت املستمر لفاتورة الواردات 
ممثلةً أساسا يف مادة الفوسفات، أما باقي اموعات  %3.91ثقيلة، مث املنتجات اخلام بنسبة 

املمثلة باملواد االستهالكية غري الغذائية والتجهيزات الصناعية والفالحية فال تتعدى نسب 
  .)%01(مسامهاا الواحد باملائة 

تكشف هذه األرقام اختالال عميقا يف تركيبة الصادرات خارج احملروقات وقلة و
من الصادرات اليت تسيطر  %83املنتجات األولية املصدرة متثل أكثر من تنوعها، حيث أنّ 

عليها املنتجات املشتقة من احملروقات بسبب ارتفاع الطلب الدويل على املنتجات النفطية يف 
ارتفاع صادرات السكر اليت تستورد مادا  إىل جانب و االقتصاد العاملي،ظل استئناف من

  .%100األولية بنسبة 

  :البنية اجلغرافية لصادرات املؤسسات اجلزائرية -2
تتجه أغلب صادرات املؤسسات اجلزائرية حنو البلدان اليت تشترك معها اجلزائر يف االتفاقيات 

ورو متوسطية وبلدان منطقة التجارة احلرة العربية خاصة اتفاقية الشراكة األ التجارية،
الكربى، باإلضافة إىل بعض البلدان اإلفريقية، وباقي الدول يف العامل اليت تربطها معها 

  .اتفاقيات ثنائية

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique
http://www.andi.dz/PDF/importexport/
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  2014لسنة  تخارج احملروقاأهم العمالء يف الصادرات  :03اجلدول رقم 
  القيمة مبليون دوالر                                                                                      

 2582 الصادرات خارج احملروقات

 844 هولندا

 515 فرنسا

 435 اسبانيا

 134 ايطاليا

 85 بريطانيا

 71 تونس

 38 املغرب

 31 العراق

 40 تركيا

 389 باقي دول العامل

Source : http://www.algex.dz  )2015-05-11 االطالع يف(  
تعترب دول االحتاد األورويب أهم املتعاملني يف التجارة اخلارجية اجلزائرية وتعد كل من هولندا، 
فرنسا، اسبانيا وايطاليا أمهها بالنسبة السترياد املنتجات اجلزائرية خارج احملروقات يف سنة 

ونس باإلضافة إىل دولة ، أما بالنسبة للدول العربية جند كل من دول اجلوار املغرب وت2014
عن العراق، وتسعى اجلزائر إىل رفع صادراا خارج احملروقات يف األسواق املتعامل معها 

منتجات تستجيب للمعايري الدولية، وبالدخول إىل أسواق جديدة عن طريق إمتام طريق 
  . اتفاقات للتبادل احلر مع دول أوروبية وأخرى افريقية

     :بات تطوير العالمة التجارية دولياسبل ومتطل: احملور الثالث

خالل حتليل الوضعية التصديرية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية، ميكن التأكيد على أن هذه األخرية  من   
تواجه مشاكل كبرية يف فرض نفسها حمليا ودوليا رغم ما يعرف باملساعي احلثيثة للحكومة من أجل ترقية 

التساؤل املطروح أين يكمن اخللل؟ وسنحاول من خالل هذا اجلزء التطرق تنافسية املؤسسات، لذلك يبقى 
إىل ما تقوم به احلكومة اجلزائرية من جمهودات جتسيدا لدورها يف رفع تنافسية العالمات الوطنية، وكذا الدور 

  .املنوط باملؤسسة االقتصادية اجلزائرية لتعزيز مكانة عالمتها والنجاح يف تسويقها دوليا

  

http://www.algex.dz
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  :مساهمة احلكومة يف تطوير العالمات الوطنية دوليا: أوال
لقد قامت احلكومات اجلزائرية املتعاقبة بعدة إصالحات وإجراءات يف إطار تبني       

إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج احملروقات، تصب كلها يف صاحل تدعيم تنافسية 
ختالالت تسببت بضعفها التصديري، عالمات منتجات املؤسسات الوطنية اليت تعاين من ا

  20:وذلك من خالل
قامت السلطات االقتصادية العمومية بتخفيض سعر صرف  :سياسة سعر الصرف -1

العملة الوطنية مما يؤدي إىل زيادة الطلب اخلارجي على اإلنتاج الوطين من السلع و اخلدمات 
  .القابلة للتصدير، بافتراض وجود مرونة طلب سعرية

وهو نظام تديره الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان  :و ضمان الصادراتتأمني  -2
حبيث يؤدي إىل تأمني الشركات املصدرة من أخطار  1996منذ CAGEX) (الصادرات 

جتارية وغري جتارية، وأخطار الكوارث الطبيعية، باإلضافة إىل املشاركة يف املعارض الدولية 
   .واستكشاف أسواق جديدة

من خالل تقدمي قروض للمؤسسات الراغبة يف التصدير، وكذلك  :تادرامتويل الص -3
مساعدة املؤسسات الراغبة يف املشاركة يف املعارض الدولية املسجلة يف وزارة التجارة، وذلك 

  .)FSPE(من خالل إنشاء الصندوق اخلاص بتنمية الصادرات 
شركة ، وال)CACI(الصناعة مت إنشاء الغرفة اجلزائرية للتجارة و  :اإلطار املؤسساتي -4

الديوان اجلزائري لتنمية التجارة اخلارجية وكذا  )SAFEX( اجلزائرية لألسواق واملعارض
)PROMEX(  ملساعدة املتعاملني اجلزائريني يف استكشاف األسواق اخلارجية ، وربط ،

  .  يرتثمني صفقات التصدالعالقات مع املتعاملني األجانب، إضافة إىل تنمية منتجام و
وذلك من خالل االنضمام إىل عدة معاهدات  :احلماية الدولية للعالمات الوطنية -5

املعاهدات اليت تديرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية  إىلواتفاقيات دولية كاالنضمام 
مارس  08( معاهدة التعاون بشأن الرباءات اتفاقية ومعاهدة، من بينها 14والبالغة ) الويبو(

اتفاق مدريد و )1975أبريل 16 ( اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكريةو )2000
 اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعيةو  )1972يوليو  05 (بشأن التسجيل الدويل للعالمات

باإلضافة إىل املعاهدات الثنائية واإلقليمية ذات الصلة بامللكية وغريها، )  1966مارس  01 (
واحلماية لترقية ل احواتفاق بني حكومة مجهورية النمسا واحلكومة اجلزائرية ة مثل الفكري

   .21)2006يناير  01 (املتبادلة لالستثمارات
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متثلت يف إنشاء شهادة املصدر لبعض املنتجات حلماية مسعتها يف  :إجراءات أخرى  -6
اإلستراتيجية الكلية لتنمية  اخلارج، وإنشاء جملس أعلى لتنمية الصادرات مهمته القيام برسم

الصادرات الوطنية ومتابعة تنفيذها، والدعوة إىل إنشاء شركات متخصصة يف التصدير، إضافة 
إىل إنشاء سجل وطين للمصدرين على مستوى الديوان اجلزائري لتنمية التجارة اخلارجية، 

السفارات وإنشاء مستودع للتصدير على مستوى اجلمارك، وإنشاء ممثلني على مستوى 
باخلارج للتعريف باملنتج الوطين وفرص االستثمار املوجودة باجلزائر، وإصدار قانون توجيهي 
حول ترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة ليكون مرجعا لربامج و تدابري املساعدة والدعم 

  .لصاحل هذه املؤسسات
الوطنية يف  ويبدو أن احلكومة اجلزائرية حاولت دعم وحتسني تنافسية املنتجات

األسواق الدولية، إال أن عدم بلوغ األهداف املرجوة يومئ بان هذه السياسات ما هي إال 
ردود أفعال أكثر من كوا أدوات تسيري منهجية مدروسة، فهي تفتقر إىل التفعيل الذي 
 يقتضي حشد الوسائل واخلربات املالئمة، القادرة على التشخيص والتنفيذ واملتابعة املستمرة

  .        لإلجراءات والربامج اإلصالحية
  :دور املؤسسة اجلزائرية يف إنشاء وتطوير عالمتها دوليا: ثانيا
يبقى جناح اهودات احلكومية مرهونا بتبين املؤسسات اجلزائرية موعة من التدابري        

العالمة التجارية واملعايري اخلاصة بأساليب التنظيم واإلنتاج والتسويق، خلدمة وحتسني صورة 
القيمة للمستهلك األجنيب، وهو ما يستلزم تطبيق جمموعة من املتطلبات، ملنتجاا، مبا حيقق 

  .الطلب عليها حتفيزوحتديد اإلستراتيجية املناسبة لتنمية العالمة دوليا و
  :متطلبات تطوير العالمة التجارية وتعزيز مكانتها يف األسواق الدولية -1

عالمة التجارية يف األسواق الدولية عملية صعبة، وعلى قدر كبري من األمهية، إذ يعترب تطوير ال
من  ميكن للمؤسسات اجلزائرية االستعانة مبختصني يف التسويق، القانون، الدعاية واإلعالن،

  22:اجل النجاح يف تطبيق خمتلف القواعد األساسية لذلك، واليت ميكن إمجاهلا يف
الشرط  :تشابه يف بيئة التطوير الدويل للعالمةفهم أوجه االختالف وال -أ

األساسي لتطوير العالمة هو فهم األسواق الدولية، وتوقع سلوك املستهلك الدويل وردود 
دراسة اخلصائص  إىل أفعاله، ومقارنتها باألسواق احمللية، من أجل وضع خطة تسويقية تستند

املؤثرة على هذا السلوك، ودراسة األمناط االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وخمتلف العوامل 
االستهالكية والعادات والتقاليد، وعلى هذا يتم تصميم منوذج للعالمة لتتماشى مع السوق 

  .املستهدف، كتقدمي منتجات جديدة تتالءم مع اخلصائص النفسية والبيئية واألذواق املدروسة
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ل عامة يف كل من وتتمث :عدم إهمال أي مرحلة من مراحل إنشاء العالمة -ب
مرحلة التشخيص، مرحلة اقتراح االسم التجاري، مرحلة اختيار العالمة، اإليداع واملصادقة 

، فعند اختيار العالمة جيب االهتمام باختيار العالمة الرئيسية 23القانونية وأخريا اختبار العالمة
هنا مؤسسة أو الفرعية، مثل استخدام عالمة منفصلة عن اسم املؤسسة أو ال، ونذكر 

PROCTER and GAMBLE  املشهورة اليت لديها عالمات منفصلة مثل عالمة
PANTENE ،PAMPERS  ذه املراحل يؤدي إىل إجياد مسعة وصورة وغريمها، فاالعتناء

  . ذهنية تتمتع بالوضوح والتوافق واملصداقية والتنافسية
سويقية على إستراتيجية من املهم أن حتتوي اخلطة الت :وضع قاعدة تسويقية صحيحة - ج

  .توزيعية حمكمة بأساليب تضمن وصول العالمة ألكرب عدد من املستهلكني يف السوق الدويل
باالعتماد على األساليب احلديثة للدخول إىل  :اعتماد اتصاالت تسويقية متكاملة -د

ة منها السوق الدويل، مثل تنشيط العالقات العامة للعالمة، االعتماد على اإلعالنات، خاص
االلكترونية، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي لدعم العالقات العامة، وتوجيه سياسة 
تروجيية تتناسب مع خصائص كل جمتمع يف السوق الدويل املستهدف، فيمكن لعالمة ما أن 
تدخل السوق الدويل افتراضيا من أجل اختبار انطباع املستهلكني داخل هذه السوق، مث 

ديالت املناسبة للخطة التسويقية مبا يتماشى مع النتائج املتحصل عليها لضمان القيام بالتع
  .الدخول الناجح

املوزعني  يتمثل يف تنسيق اجلهود مع: التنسيق مع الشركاء يف األسواق الدولية -ه
لنفس العالمة يف خمتلف البلدان للدخول إىل األسواق الدولية، وتتم االستفادة من املعلومات 

وتثبيتها يف السوق املستهدف، مما حيقق  -دمة من قبلهم وجتارم يف توزيع هذه العالمةاملق -
توسعا جغرافيا للعالمة، وتعترب السرعة، اجلودة والتكلفة مفاتيح الدخول إىل األسواق 

  .اجلديدة
من خالل دمج  يتم احلصول على النمطية :إجياد توازن بني النمطية والتخصيص -و

ة، كأذواق ورغبات املستهلكني يف األسواق الدولية املختلفة، لتوحيد اخلصائص املتشا
العالمة املوجهة هلذه الفئة، كما ميكن ختصيص عالمة لكل سوق دويل، وينطبق هذا على 
املنتجات عالية اجلودة ذات الصورة الذهنية العالية واالنتشار الواسع يف األسواق، كاملنتجات 

  .الصناعية
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إن وضع إستراجتية لتطوير العالمة بغرض  :خمتلف إدارات املؤسسة التنسيق بني - ن
الدخول إىل األسواق األجنبية ليست مسألة سهلة، وإمنا تعترب قرارا هاما ومعقدا حيتاج 
للتخطيط واملتابعة الكاملة من كل أقسام املؤسسة، وليس فقط من قسم التسويق، حيث 

اجية تعتمد على اقتصاديات السلم لتخفيض توضع خطة تسويقية شاملة، تتضمن سياسة إنت
التكاليف إىل أدىن حد، واالختيار اجليد للقنوات التوزيعية الكفؤة، وتوفري مزيج من 

تعريف وإقناع املستهلك باقتناء املنتجات املطروحة،  القادرة على االتصاالت املتكاملة،
ات والتطلعات، وردود فعل وترسيخ الصورة الذهنية للعالمة، بعد دراسة احلاجات واالجتاه

  .املستهلكني، والعمل على ختفيف املخاطر وتعظيم املزايا
إن بناء العالمة التجارية وتطويرها هي عملية مستمرة ال  :املتابعة املستمرة للعالمة -ي

تتوقف عند مرحلة تبين العالمة وإطالقها للمرة األوىل، بل هي عملية متواصلة يتوجب فيها 
ن تراقب أداء هذه العالمة بشكل متواصل يف السوق، وأن تتابع تقدمها أو على املؤسسة أ

  .تراجعها، واملعاجلة السريعة ألي خلل يف هذا األداء
  :اسرتاتيجيات العالمة التجارية الدولية -2

إىل جانب خمتلف القواعد واملتطلبات اليت على املؤسسة اجلزائرية مراعاة تطبيقها، هناك عدة 
ا تتعلق بنوع اإلستراتيجية اليت متثل املنفذ األنسب إلدخال عالمتها إىل األسواق خيارات أمامه

اخلارجية، وبالشكل الذي تضمن به زيادة عرضها يف األسواق الدولية، وتتمثل يف جمموعة 
  24:االستراتيجيات التالية

ارجية ترتكز على تقدمي نفس العالمة إىل األسواق اخل ):العامة(اإلسرتاجتية الشاملة -أ
دون مراعاة االختالفات بني الدول، حبيث تكون القرارات مركزية وختص ثالث قواعد 

  :أساسية هي
  .تصميم العروض -
  مراقبة قنوات التوزيع -
  .مراقبة اجلودة املصممة حسب املعايري الدولية -
  25 :يلي مبا هذه اإلستراتيجية وتتميز 
 تدعيم أجل من جديدة أسواق وغزو املالع يف حضورها توسيعويعين  اجلغرايف التوسع -

  .ومصداقيتها لشرعيتها عناصر واكتساب وهويتها حضورها
 .جديدة جتارية عالمة بناء عند خاصة اإلمجالية، التكاليف من التخفيض -
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 والوصول اتساعا، أكثر مستهدفة فئة جلذب منتج تقدمي طريق عن العالمة مجهور توسيع -
 .قوية عالمة إىل
 غري التوسع يكون التجارية، عندما العالمة صورة إضعاف أو تدهور:  جند هاومن خماطر 

 .التجارية للعالمة الرئيسية القيم مع متناسق
حيث تعمل هذه اإلستراجتية بتكييف عالمة املنتجات : اإلسرتاجتية العابرة للحدود -ب

فكر عامليا "بدأ القائل أو احلاجات الوطنية على أساس يقوم على مفهوم العاملية، وهنا يطبق امل
، 26تأسست على مفهوم عاملي للمطاعم السريعة  Mc Donald’s؛  فعالمة"واعمل حمليا

  .وقامت بتقدمي عالمة تتكيف مع كل ثقافة، ومع األذواق احمللية
  27 :بـ هذه اإلستراتيجية وتتميز

  تقليل تكاليف تطوير ومحاية العديد من العالمات؛ -
 واإلعالن؛ الدعاية ع، الترويج، نفقاتالتوزي تكاليف ختفيض -
 إذا خاصة العالمة، نفس حتت املنتجات من العديد بيع خالل من احلجم، وفورات حتقيق -

  العالمة جيدة؛ كانت مسعة
  مشبعة؛ غري سوقية قطاعات استهداف خالل من جديدة أسواق اختراق  -
 املعروفة العالمة من تفادةاالس خالل معروفة، من غري جديدة عالمة تقدمي خطر تقليل  -

  .مسبقا
تقوم على تقدمي العروض حسب احلاجات اخلاصة  :اإلسرتاجتية متعددة احملليات - ج

احمللية، حبيث تقوم إدارا أساسا على االبتكار والبحث والتطوير، وهي تم بالتوقعات غري 
األلبان منتجات  قطاعالفرنسي طور يف   Bongrainاملتجانسة للبلدان املستهدفة، مثال جممع 

 .حملية لكل بلد مستهدف
 من فائدة بتحقيق Duboisو Kotler من  كل حسب املتعددة العالمة تسمح إستراتيجية

 هذا يف جتنبه جيب الذي واخلطأ .أمهية تكون أكثر أن ميكن سوقية خمتلفة، قطاعات وجود
يف خمتلف دول العامل  يةالعالمات التجار من كبري عدد تقدمي هو االستراتيجيات من النوع
 28.جتارية عالمة لكل معتربة سوقية حصة على احلصول بدون

ترتكز هذه اإلستراتيجية على توفري العروض الدولية يف السوق  :اإلسرتاجتية العاملية -د
ملؤسسات بتكييف عروضها ااألصلي، بواسطة مقدمي اخلدمات أو الشركاء، إذ تقوم هذه 

  .ة، مع توحيد وترشيد إجراءاا من أجل تقليل التكاليفمع خمتلف البيئات احمللي
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تطبق هذه اإلستراتيجية أكثر يف اخلدمات مثل كراء السيارات، الفندقة، وكاالت السفر، 
بلد مبا يقابل  146تقدم خدمات كراء السيارات يف  األمريكية Hertzفعالمة جتارية مثل 

وتستغل نظام لوجسيت وموارد بشرية  موقع للكراء، تتماشى مع احلاجات احمللية، 8500
  .موحدة

  اخلامتة
مع ما تزخر به بالدنا من إمكانات استثمارية كبرية يف الثروات الدائمة يف الزراعة 
والصناعة واخلدمات، واليت ميكن أن تعبد هلا الطريق لتصبح يف مصاف الدول املتقدمة أو 

تنافسية االقتصاد الوطين يف األسواق بدرجة أقل الدول الناشئة، ويف إطار السعي إىل رفع 
الدولية بالرفع من الصادرات خارج احملروقات، حاولنا يف هذه الورقة البحثية إبراز الدور 

يف حتفيز الطلب على املنتجات وسيلة تسويقية فعالة الذي ميكن أن تؤديه العالمة التجارية ك
كمن جوهر العالمة التجارية يف التمييز إذ ي اجلزائرية وإجياد مكانة هلا يف األسواق اخلارجية،

فهي اهلوية احلقيقية ملنتجات أي مؤسسة يف سوق اشتدت فيها  بني املنتجات أو اخلدمات،
املنافسة، وعامل الربط بني املنتج واملستهلك األجنيب، فمن هنا انطلق سباق التميز ضمن حلبة 

ول إىل اهلدف الذي يتلخص يف اإلبداع واالبتكار، حيث جتتهد املؤسسات العاملية للوص
وبالنظر إىل خصوصية  احلفاظ على حصص سوقية ومبيعات عالية يف خمتلف األسواق الدولية،

الربامج واملبادرات اليت تقوم ا احلكومة يف سبيل املؤسسات اجلزائرية وحميطها، ويف ظل 
نتاج كمي ونوعي تطوير اهليكل اإلنتاجي والتنظيمي للمؤسسات حنو ما ميكنها من حتقيق إ

تنافسي، على هذه املؤسسات أن يكون لديها اإلرادة والوعي الكافيني ألمهية هذا التوجه يف 
دعم قدراا التنافسية للتصدير، بإتباع اخلطوات الالزمة إلنشاء عالمات قوية قادرة على 

تتضمن املنافسة دوليا، ومن مث طرحها  يف األسواق الدولية وفق قاعدة تسويقية صحيحة، 
وصول العالمة ألكرب عدد من إستراتيجية توزيعية وتروجيية حمكمة بأساليب تضمن 

  .املستهلكني يف السوق الدويل
وميكن تلخيص أهم النقاط املستخلصة وما ميكن اقتراحه هلذا الوضع يف النقاط 

    :التالية
  :جالنتائ

ألجنيب ووالئه وهو ما العالمة التجارية مكون أساسي من مكونات اجتذاب املستهلك ا -1
  .يتطلب إجياد مكانة قوية للعالمة التجارية من خالل هوية العالمة
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العالمة التجارية الناجحة دوليا تتكامل فيها عوامل جودة املنتج والسعر ومكان التوزيع  -2
  .والترويج، إضافة إىل االبتكار

ا استدراك الضعف التسويقي، بالرغم من التطور احلاصل يف املؤسسة اجلزائرية يف حماولته -3
أن التسويق تكلفة تتحملها  –من حيث املمارسة  –إال أن الصورة ال تزال غامضة، باعتبارها 

  .املؤسسة، ومرد ذلك الضغوطات التمويلية اليت تعانيها
ال تزال املوارد البشرية يف املؤسسات اجلزائرية حباجة إىل كسب املؤهالت واملمارسات  -4

  . تسمح هلا بانفتاح مؤسساا دوليااإلدارية اليت
املؤسسة اجلزائرية أمامها مسار طويل لتلبية مواصفات اجلودة على املستوى العاملي،  -5

وبالتايل كسب املستهلك الدويل، مقارنة بنظرياا، وتكفي مؤشرات املؤسسات اجلزائرية 
  .احلاصلة على شهادة مواصفات اجلودة للتدليل على ذلك

البحث العلمي يف القطاع التصديري خاصة، واإلنتاجي عامة تبقى ضعيفة، أو مسامهة  -6
  .لنقل هناك قطيعة أدت إىل غياب املسامهة التكنولوجية واإلبداعية الالزمة لذلك

أدى الوضع األمين الذي عرفته اجلزائر، وكذا السياسي الذي ال يزال إىل يومنا هذا، إىل  -7
ة، ومل تستفد املؤسسة اجلزائرية من اخلربات الدولية عزوف املستثمرين وضعف الشراك

  .الالزمة
إضعاف موقف االقتصاد  إىللقد أدى الفساد املستشري يف أركان االقتصاد اجلزائري  -8

  .الوطين، وبالتايل املؤسسة اجلزائرية
رغم اخلطوات املالحظة يف ملف التجارة اخلارجية إال أن األمر ال يزال بعيدا عن  -9

لبات املساعدة يف إجياد مؤسسة تنافسية، خاصة مع ترنح ملف انضمام اجلزائر إىل املنظمة املتط
العاملية للتجارة، األمر الذي أدى إىل عزوف االستثمارات األجنبية، اليت كانت ستفيد 

  .املؤسسة الوطنية من حيث اخلربة واملهارات التكنولوجية
يف ظل  ،%97ى اقتصاد اجلزائر بنسبة تفوق ال تزال الصادرات البترولية املسيطر عل -10

نسبة ضئيلة لبعض القطاعات اليت كان من املمكن أن تكون رافدا لتطوير املؤسسة اجلزائرية 
  .لو مت إيالؤها االهتمام الالزم

إن إتباع السلطات اجلزائرية سياسة سعر صرف خمفضة لتشجيع الصادرات ال ميكنها  -11
نسبة  –ا للنسبة الضعيفة اليت متثلها الصادرات خارج احملروقات أن تؤدي إىل آثار قوية، نظر

  .من إمجايل الصادرات الوطنية -  %3إىل  2
رغم اجلهود املبذولة من هيئة ضمان الصادرات لتشجيع املصدرين ومحايتهم، إال أن  -12

ة ذلك غري كاف، وحيتاج األمر إىل إستراتيجية وطنية طويلة املدى، ترتبط باإلستراتيجي
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االقتصادية الوطنية، الن كل هذه احللول ما هي إال ردود فعل آنية ألزمات عميقة حتتاج إىل 
  .عالج شامل

ال زالت املؤسسة اجلزائرية حباجة إىل فهم دقيق للمستهلك الدويل حىت تصل إىل حتديد  -13
  .حاجاته املختلفة عن املستهلك احمللي

املة والتنسيق مع الشركاء يف األسواق الدولية من إن اعتماد االتصاالت التسويقية املتك -14
  .شأنه إجياد مكانة سوقية لعالمات املؤسسات الوطنية

إن الدراسة واملعرفة اجليدة بالسوق يضع املؤسسة أمام خيارات إستراتيجية لنفاذ  -15
ها عالمتها التجارية، إذ ال يتوقف بناء العالمة التجارية على إطالقها فحسب، ولكن متابعت

  .ودعمها سوقيا
  :التوصيات

االهتمام أكثر بالتسويق وتكوين املوارد البشرية القادرة على فهم ونقل مداركها إىل  -1
  .املستهلك األجنيب بعد احمللي

  .إقامة ندوات ومؤمترات تم مبوضوع تدويل العالمة التجارية -2
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 املسؤولية اجلزائية عن االستعمال غري املشروع لبطاقة االئتمان

 
  

   * احممدي بوزينة أمنة /د
  اجلزائر - الشلفجامعة 

Abstract :  
            In view of the increasing use of crédit cards in the deal as a 
new means of fulfilling, cases of use has increased illegally, either 
by the holder or by a person other than the holder, and this is what 
happened in the beginning of the check, but the criminal 
legislature has dealt with criminalization, but for cards Crédit has 
no own legal provision that criminalizes illegal use in Algerian 
law, setting off a problem when the lack of text based on the legal 
principle of criminal says: "There is no crime and no punishment 
except by law", so it faced eliminate great difficulties to find the 
right adjustment for cases of illegal use Crédit cards based on the 
provisions of the Penal Code. 
Key words: the means of fulfilling, crédit cards, Illegal use of 
crédit cards. 

 مقدمة
مع ظهور التجارة اإللكترونية وانتشارها أصبح اعتماد وسائل حديثة لتسوية 

استحدثت وسائل جديدة ، وذا تطور التجارةالعمليات التجارية ميثل حجر الزاوية لنجاح و
اليت بطاقة االئتمان ومن هذه الوسائل تعد أكثر مالئمة لطبيعة ومتطلبات التجارة اإللكترونية، 

ختول حاملها احلق يف احلصول على تسهيل ائتماين من مصدر هذه البطاقات، حيث يقدمها 
على  اجلهة املصدرة هلا قبل ها منإىل التاجر وحيصل مبوجبها على سلع وخدمات تسدد قيمت

نظرا لتزايد استعمال بطاقات اإلئتمان يف و، أن تتم التسوية النهائية بعد كل مدة حمددة
التعامل كوسيلة جديدة من وسائل الوفاء، فقد تزايدت حاالت استعماهلا بطريق غري مشروع 

                                                 
   : مايل جامعة الشلف  -كلية احلقوق والعلوم السياسيةأستاذة حماضرة قسم ب   *

amna_bouzina@yahoo.fr   

mailto:amna_bouzina@yahoo.fr


  لبطاقة االئتمان املسؤولية اجلزائية عن االستعمال غري املشروع
  احممدي بوزينة أمنة .د

 عشر الثالث العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       144

 البداية إما من طرف حاملها أو من طرف شخص أخر غري حاملها، وهذا ما حدث يف
للشيك، إال أن املشرع اجلنائي قد تناوله بالتجرمي، لكن بالنسبة لبطاقات اإلئتمان ال يوجد 
نص قانوين خاص ا جيرم استعماهلا غري املشروع يف القانون اجلزائري، فتبدأ املشكلة عند 

لذا ، "بدون نصال جترمي وال عقاب :"انعدام النص باالستناد إىل املبدأ القانوين اجلنائي القائل
واجه الفقه والقضاء صعوبات كبرية إلجياد التكييف املناسب حلاالت االستخدام غري املشروع 

  . لبطاقات االئتمان باالستناد إىل نصوص قانون العقوبات
وبالرجوع إىل التشريع اجلزائري، فإن املشرع مل يعرف البطاقة ومل يتناول 

بطاقة يف السنوات األخرية باجلزائر، إال أنه يف وذلك على الرغم من انتشار ال ،أحكامها
املؤرخ يف  75/59املعدل واملتمم لألمر  06/02/2005املؤرخ يف  05/02القانون رقم 

واملتضمن القانون التجاري، قد تطرق إىل بعض وسائل وطرق الدفع يف  26/09/1975
لسحب يف املادتني الباب الرابع منه وخصص الفصل الثالث منه ملوضوع بطاقات الدفع وا

يف فقرا األوىل لتعريف  23مكرر 543، وتعرضت املادة 24مكرر 543و 23مكرر 543
  .لكن مل يضع أحكاما جزائية إلساءة استعمال البطاقةبطاقات اإلئتمان، 

بناءا على ما سبق، فإن املشاكل اليت تثري التساؤل بشأن احلماية اجلنائية للتعامالت 
يف طاقات االئتمان ببة اإلئتمان تتعلق بالبحث عن توافر محاية التعامل املالية عن طريق بطاق

ضوء النصوص اخلاصة جبرائم االعتداء على األموال واملسؤولية اجلزائية اليت تترتب عن 
املسؤولية اجلزائية يف حالة  إقامةما مدى إمكانية و ،؟االستعمال غري املشروع لبطاقة االئتمان

ما هي صور و ،ع لبطاقات االئتمان من قبل حاملها أو الغري؟االستعمال الغري مشرو
  االستعمال غري املشروع لبطاقة االئتمان واملسؤولية املترتبة عن ذلك؟

وبالنظر إىل طبيعة املوضوع وتشابكه؛ فقد مت االعتماد على أكثر من منهج للوصول 
و بطالا؛ هلذا متت إىل اإلجابة عن اإلشكالية الساّبقة والتحقق من صحة الفرضيات أ

كافة املعلومات اليت مت مجعها حول النظام  وتشخيصاالستعانة باملنهج الوصفي، وذلك لرصد 
، ينهج التحليلاملكذلك متت االستعانة بالقانوين لبطاقة االئتمان واحلماية اجلزائية املقررة هلا، 

موضوع البحث يثريه  ملاوذلك  ولكن مبقاربة قانونية لكون البحث قانوين بالدرجة األوىل،
مشاكل قانونية على مستوى القانون املدين واجلنائي فيما يتعلق باالستعمال غري املشروع 

  .لبطاقات االئتمانية
  :لإلجابة عن التساؤالت السابقة، ارتأينا التعرض للنقاط التالية
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ئتمان املسؤولية اجلزائية عن االستعمال غري املشروع لبطاقات اال: املبحث األول
  من قبل حاملها

يقصد حبامل البطاقة الشخص الذي حصل عليها من البنك وفقا لشروط حمددة يف 
مبقتضى اتفاق بينهما، وهذا االتفاق يسمح حلامل البطاقة بشراء السلع واستخدامها، 

، واخلدمات أو احلصول على قرض أو السحب النقدي من أماكن التوزيع اآليل للنقود
  . تالعب حامل البطاقة أو العميل باالتفاق أو خرق الشروط احملددةفاإلساءة هنا تعين
االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان من قبل حاملها خالل : املطلب األول

  فرتة صالحياتها
ما يثري التساؤل يف هذه احلالة عن نطاق املسؤولية اجلزائية حلامل البطاقة عن األنشطة       

ه باستعمال بطاقته الصحيحة متجاوزا رصيده القائم لدى مصدر البطاقة غري املشروعة كقيام
سواء كان ذلك بسحب مبلغ من املوزع األوتوماتيكي يفوق املبلغ املوجود يف رصيده البنكي 
أو شراء سلعة أو قضاء خدمة من تاجر معتمد مع علمه بأن رصيده غري كاف لذلك، قصد 

املبلغ وتقييده، فأمام غياب نص قانوين هل جيرم  حرمان املصرف املصدر للبطاقة من خصم
  .هذا التصرف باعتباره خيانة أمانة أم نصب أم سرقة؟

  االستعمال الغري املشروع لبطاقة االئتمان وجرمية خيانة األمانة: الفرع األول
بالتدقيق يف أركان هذه اجلرمية، هل ميكن تكييف قيام احلامل باستعمال بطاقته 

مال متجاوزا رصيده لدى مصدر البطاقة سواء بالسحب أو بالوفاء على أنه الصاحلة االستع
  جرمية خيانة أمانة؟

يرى جانب من الفقه مساءلة حامل البطاقة جزائيا يف حالة استعماله لبطاقة اإلئتمان 
مبا جياوز رصيده، باعتباره جرمية خيانة األمانة على أساس أن تسليم اجلهة املصدرة بطاقة 

إىل احلامل كان مشروطا بوجود رصيد كاف يف حسابه وقت السحب، وكذلك  اإلئتمان
عند شرائه سلعة أو حصوله على خدمة من عند تاجر معتمد بواسطة تلك البطاقة يكون 
بوجود رصيد كاف، فإذا انتهي الرصيد عند استخدام البطاقة يف السحب أو الوفاء، فإن 

الله بالعقد املربم بينه وبني البنك، وبالتايل خان احلامل يكون قد أساء استعمال البطاقة بإخ
الثقة اليت أواله إياها البنك، مما يستوجب مسؤولية جزائية عن جرمية خيانة األمانة إال أن هذا 

غري ) حامل(االجتاه انتقد، بكون أن املصرف املصدر هو الذي قام بتسليم هذه البطاقة للعميل 
لك، وال يتمتع يف هذا الصدد إال حبق مطالبة عميله بتسديد جدير بالثقة، فعليه حتمل خماطر ذ

  .مبلغ القرض، واسترجاع البطاقة منه بعد فسخ العقد املربم بينهما
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كما استبعد جانب أخر من الفقه تطبيق جرمية خيانة األمانة على واقعة السحب 
وح به، ومعىن ذلك أن النقدي أو الوفاء بواسطة البطاقة من طرف احلامل مبا جياوز املبلغ املسم

قيام احلامل باستخدام البطاقة أثناء فترة صالحيتها ولو باملخالفة لشروط العقد ال يعد جرمية 
خيانة أمانة، ألن قيام هذه اجلرمية تتطلب أن تكون املبالغ اليت حتصل عليها احلامل مبوجب 

من قانون  376املادة البطاقة قد سلمت له مبقتضى عقد من عقود األمانة املنصوص عليها يف 
العقوبات اجلزائري، كما أن احلامل مل يتحصل على تلك األموال عن طريق االختالس أو 

  . التبديد
من خالل ما سبق، يتضح أن هذا الرأي فرق بوضوح ما بني بطاقة االئتمان والنقود اليت 

ان للجهة تسحب مبوجب هذه البطاقة، وانتهي إىل أن االمتناع عن تسليم بطاقة اإلئتم
املصدرة بعد إلغائها من طرفها أو بعد انتهاء مدة صالحيتها يشكل جرمية خيانة أمانة، ألا 

، لكن النقود اليت استوىل عليها مالك )الوديعة(سلمت للحامل مبقتضى عقد من عقود األمانة 
  .)1("البطاقة مل تسلم على سبيل األمانة

  بطاقة االئتمان وجرمية النصباالستعمال الغري املشروع ل: الفرع الثاني
على ضوء ما سبق، هل يعترب تصرف حامل البطاقة باستعماهلا يف السحب أو الوفاء      

  .مببالغ نقدية تتجاوز حدود رصيده يشكل جرمية نصب؟
يتجه غالبية الفقه اجلنائي إىل عدم اعتبار هذه الواقعة جرمية نصب، النعدام الطرق      

م اختاذ إسم كاذب أو صفة غري صحيحة ذلك ألن احلامل هو نفسه املالك االحتيالية، وانعدا
الشرعي من جهة، ومن جهة أخرى استخدم احلامل بطاقته الشخصية الصحيحة وبالطريقة 

واستجاب جهاز نقطة البيع لدى التاجر هلذا االستخدام طبقا للتعليمات  ،الصحيحة أيضا
ن املمكن وقف العملية أو استمرارها من قبل التاجر املعطاة له واملوجودة يف ذاكرته، وكان م

واملتضمن وجوب تأكد التاجر من حدود  ،عمال باإللتزام املثبت بالعقد بني التاجر واملصدر
الرصيد املسموح به املثبت على البطاقة، إال أن حصول احلامل على النقود كان خمالفة 

 كل جرم النصب الذي جيب أن يتوافرلشروط العقد املربم مع اجلهة املصدرة وهذا ال يش
من قانون العقوبات اجلزائري، هذا إذا كانت البطاقة خمولة للسحب ) 372(حسب املادة 

أما إذا كانت هذه األخرية خمولة للوفاء بثمن املشتريات، فنجد أن فكرة بطاقة ، النقدي
لتاجر، مث يقوم االئتمان تقوم على أساس أن مصدر البطاقة يقوم بسداد قيمة الفواتري ل

بتحصيل قيمتها من احلامل فيما بعد، وذلك مبوجب عقد بني املصدر واحلامل، فإذا خالف 
فاملسؤولية هنا عقدية، ويضاف إىل ذلك أن التاجر يعلم باحلد املسموح به  ،ذلك احلامل
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 للبطاقة، مبوجب العقد احملرر بينه وبني مصدر البطاقة، كما أنه ملزم بالرجوع إىل اجلهة
املصدرة يف حالة التجاوز، فإذا مل يفعل ذلك يعد خمطئا، ويتحمل مسؤولية هذا التجاوز، 

  .وعليه فإن احلامل ال يتوافر يف فعله أركان جرمية النصب
وأما القضاء فقد اجتهت بعض احملاكم الفرنسية إىل إضفاء تكييف جرمية النصب على         

 1976مارس  10الفرنسية بتاريخ  )DOUAI( حسب احلكم الذي أصدرته حمكمة الفعل
اليت ترى أن سحب العميل ملبالغ مالية تفوق املوجود برصيده يعترب جرمية نصب وليس جرمية 
سرقة، وسند ذلك أن العميل يكون قد أوهم البنك من خالل اجلهاز أن له رصيدا لديه، ومن 

دعم كذبه بوسائل مث يكون قد خلق ضمانا ومهيا خالفا للواقع مما يعين أنه كذب و
  .)2(احتيالية

  االستعمال غري املشروع لبطاقة االئتمان وجرمية السرقة : الفرع الثالث
كل من اختلس شيئا غري : "من قانون العقوبات اجلزائري 350طبقا لنص املادة 

: من خالل هذه املادة يتبني أن جرمية السرقة تقوم على ثالثة أركان، هي، مملوك له يعد سارقا
  .والركن املعنوي للجرمية حمل اجلرمية ويتمثل يف شيء منقول مملوك للغري، واالختالس فعل

فإذا كان قوام الركن املادي يف السرقة يكمن يف فعل االختالس، فهل ميكن تكييف        
قيام العميل بسحب مبالغ تتجاوز رصيده الفعلي باستعمال بطاقة االئتمان على أنه سرقة 

  ختالس؟لتوافر عنصر اال
ذهب جانب من الفقه إىل اعتبار هذه الواقعة سرقة، استنادا إىل أنه جتاوز رصيده الفعلي       

دون رضاء البنك أي أن تسليم النقود مل يكن اختياريا، ويدعم هذا اجلانب رأيه بالعديد من 
  :، نذكر منهااألسانيد

از الصراف اآليل آلة صماء أن التسليم اإلرادي هو الذي ينفي االختالس، وكما كان جه -
متت برجمتها بتعليمات معينة من قبل البنك، فإن إخراج هذا اجلهاز للنقود يكون غري إرادي 
شأنه يف ذلك شأن تسليم الصيب غري املميز أو انون شيئا للجاين، ومن مث يعترب فعل 

مث استوىل  االختالس قائما على من استلم شيئا من شخص جمنون أو معتوه أو صغري السن
  .)3(عليه، معىن ذلك أن التسليم الذي ينفي االختالس هو الذي يصدر عن إرادة مميزة

ويرد على ما تقدم بأن سحب حامل البطاقة مبالغ جتاوز رصيده الفعلي لدى البنك ال         
  :يقيم جرمية السرقة، ألن

القيام بعملية القياس، األدلة اليت اعتمدها هذا الفريق هي عبارة عن تشبيهات فقط أي  -
  .وحنن نعلم أن القياس حمظور يف القانون اجلنائي لتطبيق مبدأ شرعية اجلرائم
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التوزيع اآليل  آلةمن الصعوبة التسليم بفكرة االختالس كركن يف جرمية السرقة، حيث أن  -
للنقود مربجمة من طرف البنك حسب نظام معلومايت حمدد، وحني تتوافر شروط حمددة لدى 

امل البطاقة فإن جهاز الصرف يسلم له النقود حىت ولو كان ذلك متجاوزا رصيد ح
الساحب، ذلك ألن التسليم يف حقيقته مل يتم عن طريق اآللة، لكن مت عن طريق البنك، معىن 
ذلك أن اجلهاز ما هو إال أداة تتوسط بني البنك والعميل، كذلك فإن العميل مل يقم بكسر 

شكل مطابق للنظام احملدد سلفا من جانب البنك، ومن مث فإن التسليم اجلهاز، بل استخدمه ب
كما ال جيوز قياس  ،الصادر عن جهاز التوزيع اآليل هو تسليم اختياري منايف لالختالس

التسليم الصادر عن اجلهاز اآليل على تسليم الصغري أو انون من حيث انعدام اإلرادة، ألن 
  .البنك، وما تسليم اجلهاز للنقود إال تسليما ماديا فقط التسليم هنا مت يف احلقيقة من

فضال عن ما تقدم، فإنه ال ميكن قياس تسليم اجلهاز مبلغ يتجاوز املبلغ املسموح به على     
تسليم املدين حافظة نقوده للدائن استيالء هذا األخري على مبلغ يزيد عن قيمة الدين، حيث 

الرصيد كان يهدف إىل نقل احليازة الكاملة على النقود إىل  أن تسليم اجلهاز للمبلغ الزائد عن
، حيث ال ميكن )4(وليس جمرد اليد العارضة، كما هو احلال بالنسبة للمدين) احلامل(الدائن 

تكييف تصرف احلامل باستعمال بطاقته الصحيحة متجاوزا رصيده لدى مصدر البطاقة ضمن 
ء أركان هذه اجلرائم يف هذا التصرف، وكذلك، جرائم االعتداء على األموال، نظرا النتفا

لعدم جواز القياس يف املواد اجلنائية، أيدت هذا االجتاه حمكمة النقض الفرنسية اليت قضت بأن 
هذه الواقعة ال تشكل جرمية سرقة وال تقع حتت طائلة نصوص قانون العقوبات، فهذا الفعل 

  .)5(ة ومصدرهاتعاقدي فقط بني حامل البطاق بالتزاميشكل إخالل 
االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان من قبل حاملها بعد : املطلب الثاني

  إلغائهاانتهاء مدة صالحيتها أو 
يكون االستعمال غري املشروع للبطاقة االئتمانية إذا استعملها حاملها بعد إلغائها 

          دعاء بضياعها من قبل البنك الذي أصدرها أو بعد انتهاء مدة صالحيتها أو بعد اال
ويساهم يف إمكانية وقوع هذين الفرضني استغالل العميل للفترة الزمنية الواقعة ، أو سرقتها

عملية إبالغ التجار على البطاقة امللغاة أو املنتهية الصالحية وإحاطة  بني فقيام البنك بإجراء
نك بالوفاء للتاجر بقيمة مشتريات التاجر علما ذا اإللغاء األمر الذي يترتب عليه إلتزام الب

  .)6( العميل
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واجه الفقه والقضاء صعوبات كبرية يف إجياد التكييف املناسب ألفعال االستعمال 
غري املشروع باالستناد إىل النصوص العقابية التقليدية، يف حني أن استعمال البطاقة على هذا 

  .النحو تنطبق عليها نصوص النصب وخيانة األمانة
هل جيرم فعل حامل البطاقة باستعمال البطاقة اجتاه اجلهة املصدرة خبيانة : ل الذي يطرحفالسؤا

األمانة، وهل عدم إخطار احلامل بإلغاء البطاقة واستعماله هلا لدى أحد التجار املعتمدين 
لإلجابة على هذا  .يشكل جرمية نصب وخاصة إذا كان تاريخ الصالحية غري مدون عليها؟

  :نقطتنيتعرض إىل اإلشكال سوف ن
االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان من قبل حاملها بعد : الفرع األول

  انتهاء مدة صالحيتها 
يف حالة ويلتزم حامل البطاقة بشروط العقد املربم بينه وبني اجلهة املصدرة للبطاقة 

بذلك، حيث على  املتعلقة بالبطاقة جيب عليه إعالم اجلهة املصدرة هحدوث أي تغري يف أحوال
احلامل اإللتزام بتسليم البطاقة إىل املصدر يف حالة انتهاء مدة صالحيتها أو مت إلغائها من 

  فهل يعترب ذلك الفعل جرمية خيانة؟ هاطرف املصدر، فإن مل يقم بتسليم
  مسؤولية حامل البطاقة اجتاه مصدر البطاقة  -أوال
بقا من قانون العقوبات اجلزائري ميكن حصر املشار إليها سا )376(مبقتضى نص املادة     

 ،العناصر املكونة جلرمية خيانة األمانة يف جمموعة من العناصر تكون شروطا تسبق اجلرمية
ويتعلق األمر بالشيء الذي تنصب عليه اجلرمية وتسليم الشيء مبقتضى أحد العقود الواردة يف 

وتتمثل العناصر ) ة خيانة األمانةحمل جرمي(من قانون العقوبات اجلزائري  )376(املادة 
األخرى يف العناصر احلقيقية للجرمية وهي االختالس أو التبديد وما يترتب على ذلك من 

  ).العنصر املعنوي(ونية الغش ) العنصر املادي خيانة األمانة(ضرر للمالك أو احلائز 
  :بالتأمل بأركان هذه اجلرمية وتطبيقا على الغرض جند 
معلوم أن جرمية خيانة األمانة ال تقع إال على مال منقول مملوك  :ل اجلرميةبالنسبة حمل. 1

من قانون العقوبات اجلزائري، حيث أوضح بأمثله  )376(للغري، وهذا ما ورد يف املادة 
متعددة منها أورق جتارية، أو نقود أو بضائع أو أوراق مالية أو خمالصات وهي أمثلة مل 

حلصر بدليل أنه أضاف أو أية حمررات أخرى تتضمن أو تثبت أي يوردها املشرع على سبيل ا
فيتم " غري مملوك للجاين، ، ويشترط أن يكون املال املنقول حمل اجلرمية)7("إلتزام وإبراء

التسليم، بناءا على عقد من عقود األمانة الذي جيعل اجلاين حائزا حيازة ناقصة ويقوم بتغيري 
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جيعله يظهر على الشيء مبظهر املالك وجيعل احليازة تامة مث يقوم نيته يف احليازة والقيام بفعل 
  .)8("إما بتبديد الشيء أو اختالسه

وبناءا على ما سبق، كانت بطاقة االئتمان متثل حق حاملها يف استخدام مبلغ معني يف     
طاقات تنفيذ مشترياته، فتدخل يف معىن املنقول الذي ترد عليه جرمية خيانة األمانة، وتدخل ب

كما أن العقد املربم بني مصدر البطاقة وحاملها  ،االئتمان حتت صيغة أية حمررات أخرى
يتضمن شروط جيب على احلامل اإللتزام ا عند انتهاء مدة صالحية البطاقة يلتزم بردها إىل 

مبقتضى  وإمنااجلهة املصدرة، وهذا يعين أن تسليم البطاقة للحامل ليس على سبيل التمليك، 
  .من القانون املدين اجلزائري )590(وهذا يتماشى مع حكم املادة  ،قد الوديعةع
كل : "حدد القانون الركن املادي جلرمية خيانة األمانة يف قوله :بالنسبة للركن املادي .2

  ".وذلك إضرارا مبالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها ... من اختلس أو بدد
  :ضح أن الركن املادي يتكون من عنصرينمن خالل هذا النص يت       

هو خيانة األمانة يف صورة االختالس أو التبديد وهناك بعض القوانني اليت  :العنصر األول
  .تصنف صور االستعمال

هو الضرر فال يعاقب على االختالس أو التبديد، إال إذا احدث ضررا  :العنصر الثاني
: على أنه من قانون العقوبات اجلزائري )376(للغري فعليا، وهذا ما يتضح من نص املادة 

  ".إضرارا باملالكني أو احلائزين أو واضعي اليد"... 
بتطبيق ذلك على االستعمال غري املشروع للبطاقة من طرف حاملها، جند أن الركن      

املادي قائم، حيث أن احلامل امتنع عن رد بطاقة االئتمان إىل مصدرها يف حالة انتهاء مدة 
حيتها، وقام هذا األخري باستعماهلا، وجراء هذا الفعل الذي قام به ترتب عليه ضرر صال

ملصدر البطاقة يتمثل يف فقدان ثقة اجلمهور مبثل هذه البطاقات، باإلضافة إىل إلتزام مصدر 
البطاقة بالوفاء بقيمة الفواتري اليت استخدمت فيها هذه البطاقة وخاصة إذا مل تقم اجلهة 

عالم التاجر بانتهاء صالحية البطاقة، ومن هنا فإنه مىت وجد الضرر حىت ولو كان املصدرة بإ
  ".احتماليا فإن الفعل يصبح جرمية خيانة

عن طريق القصد اجلنائي، وهذا األخري يتحقق بصفة  يتحدد :بالنسبة للركن املعنوي .3
ركان اليت يتطلبها لقيام عامة إذا تعمد احلامل إتيان فعل حرمه القانون مع علمه بتوافر كل األ

اجلرمية، أي أن قوام الركن املعنوي للجرمية يتحقق بالقصد العام، واملتمثل يف عنصري اإلرادة 
والعلم، حيث أن اجلاين يعلم بانتهاء مدة صالحية بطاقته أو إلغائها ويتعمد استعماهلا، يف حني 
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إال أن ما ، ببه إضرارا مبصدرهاكان جيب عليه رد البطاقة إىل البنك املصدر هلا وهذا ما يس
ميكن قوله من خالل ما سبق أن رفض احلامل إعادة البطاقة للجهة املصدرة بعد انتهاء 
  صالحيتها أو إلغائها يعد مرتكبا جلرمية خيانة األمانة، ويعترب التاريخ الالحق إللغاء االتفاقية

ذلك ألنه التاريخ الذي جيب إعادة  هو التاريخ الذي تقوم به جرمية خيانة األمانة، إائهاأو 
  .البطاقة فيه

  مسؤولية احلامل اجتاه التاجر - ثانيا
ن ايقوم حامل البطاقة بتجديد تاريخ الصالحية عند اية العقد حسب ما اتفق عليه الطرف   

يف العقد املربم بينهما، لكن إذا استعمل احلامل بطاقته رغم أنه يعلم بانتهاء مدة صالحيتها أو 
بعد االدعاء بضياعها أو سرقتها يف عملية الشراء من عند إحدى التجار املعتمدين، فهل هذا 
الفعل يعترب جرمية نصب؟، وبناءا على ذلك يعرف النصب بأنه االستيالء على مال الغري 

 . )9(بطريقة احتيالية بنية متلكه
لعقوبات من قانون ا )372(نص املشرع اجلزائري على جرمية النصب يف املادة 

اجلزائري، حيث تبني هذه املادة أن حمل جرمية النصب ينحصر يف املنقول، ولذلك ال تتوافر 
جرمية النصب إذا متكن اجلاين عن طريق االحتيال من احلصول على منفعة، وهذا على غرار 
املشروع الفرنسي الذي توسع يف مفهوم حمل جرمية النصب يف قانون العقوبات اجلديد وفق 

، إذْ ميكن أن يكون هذا األخري نقود أو قيم أو أموال أو تقدمي خدمات )313/1( ةاملاد
بعمل يفرض إلتزاما أو إعفاء، فهل تقدمي احلامل بطاقته املنتهية الصالحية أو امللغاة  اوالرض

  .يعترب جرمية نصب؟
حيث يرى هذا اجلانب عدم قيام جرمية النصب يف حالة ما إذا كانت البطاقة حتمل  -1
ريخ النتهائها أو يف حالة قيام املصدر بإلغاء البطاقة، وذلك ألن من أبسط واجبات التاجر تا

التأكد من مدة صالحية البطاقة، وعليه إذا قبلها يف احلالتني املذكورتني آنفا ميكن القول بأن 
  .احلامل قد ارتكب جرمية خيانة األمانة والتاجر شريكا له

انتهاء الصالحية غري مدون على البطاقة، أو مل تقم اجلهة أما يف حالة ما إذا كان تاريخ  -2
املصدرة بإخطار التاجر بإلغاء البطاقة أو انتهائها، وقام احلامل باستخدام البطاقة لشراء السلعة 

من قانون  )372(أو االستفادة خبدمات من التاجر املورد يشكل جرمية النصب طبقا للمادة 
 :  أركاا وتطبيقها على هذا الفرض جندالعقوبات اجلزائري وبالتدقيق يف
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  :يتكون الركن املادي من ثالثة عناصر هي :بالنسبة للركن املادي
ويتمثل يف استخدام اجلاين وسيلة من وسائل التدليس املنصوص عليها على  :االحتيال  -

كاذب  استعمال طرق احتيالية، التصرف يف مال الغري، اختاذ اسم: سبيل احلصر اليت تتمثل يف
 .أو صفة غري صحيحة

 .تتمثل يف قيام اين عليه تسليم ماله إىل اجلاين كأثر للنشاط اإلجرامي :نتيجة إجرامية -

أي يشترط لقيام جرمية  :عالقة سببية بني النشاط اإلجرامي ونتيجة اإلجرامية -
أن يكون وهذا يقتضى " النصب أن تكون رابطة سببية بني الوسائل االحتيالية وتسليم األشياء

التسليم الحقا على استعمال التدليس، وجيب أن تكون الوسائل االحتيالية من شأا أن تؤدي 
، وبتطبيق على حالة االستخدام غري املشروع )10(إىل تسليم املال نتيجة اخنداع الضحية ا

نتهاء للبطاقة بواسطة احلامل، جند أن هذا األخري عندما يقدم البطاقة للتاجر وهو مع علمه با
جلرمية النصب، ) االحتيال(مدة صالحيتها أو بإلغائها لشراء احتياجاته يشكل العنصر األول 

فبمجرد تقدمي احلامل البطاقة للتاجر يكون مبثابة وسيلة احتيالية من الوسائل املنصوص عليها 
امل بناءا من قانون العقوبات اجلزائري، وأن جمرد تسليم التاجر املشتريات للح )372(يف املادة 

يعترب  -تقدمي بطاقة منتهية الصالحية أو ملغاة  -على الوسيلة االحتيالية اليت قام ا هذا األخري 
  .استيالء للمال

الركن املعنوي جلرمية النصب متوافر ذلك ألن اجلاين يتعمد  :بالنسبة للركن املعنوي
االحتيال من أجل االستيالء  الغش، حيث يعلم أنه يغري احلقيقة، وبأنه يأيت بوسيلة من وسائل

على مال اين عليه، وهذا ما ينطبق على حامل البطاقة املنتهية أو امللغاة، حيث يعلم بتاريخ 
ايتها وفقا للعقد املربم بينه وبني مصدر البطاقة أو بإلغائها نتيجة العقد السابق، ومع ذلك 

وجه حق، ذلك ألن التاجر سيتعرض  حياول إيهام التاجر بصحتها باالستيالء على املال بدون
  .بعد ذلك لعدم الوفاء بقيمتها من جانب مصدر البطاقة

مما سبق يتضح، أن استخدام احلامل للبطاقة بعد انتهاء مدة صالحيتها أو إلغائها من       
طرف اجلهة املصدرة لشراء سلع أو االستفادة من خدمات من التاجر يشكل جرمية نصب يف 

إال يكون هذا األخري قد أخطر من طرف املصدر بإلغاء البطاقة أو انتهاء  مواجهته، بشرط
  .صالحيتها
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  ئهالغاإ بعداالستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان من قبل حاملها  - ثالثا
حتتفظ البنوك املصدرة لبطاقة االئتمان حبقها يف إلغاء البطاقة املمنوحة للعميل يف أي 

امل، وذلك ضمن شروط العقد املربم بني البنك املصدر والعميل وقت ودون الرجوع إىل احل
حامل البطاقة، لذلك فكل خمالفة من احلامل هلذا الشرط العقدي يرتب مسؤولية يف ذمته، 
كما ميكن للحامل أن يستعمل البطاقة امللغاة يف السحب من املوزعات اآللية يف حني أن 

اآليل، مما يساعد احلامل من احلصول على مبالغ نقدية  البنك مل يقم بإعادة برجمة ذاكرة املوزع
  .دون حق

هذا ما يثري التساؤل عن مدى إمكانية إسناد جرمية النصب وحبقها يف إلغاء البطاقة 
املمنوحة للعميل حاملها يف أي وقت ودون الرجوع إىل احلامل، وذلك ضمن شروط العقد 

اقة، لذلك فكل خمالفة من احلامل هلذا الشرط املربم بني البنك املصدر والعميل احلامل البط
العقدي يرتب مسؤولية مدنية يف ذمته، باعتباره قد استخدم طرقا احتيالية يف مواجهة البنك 
كنم خالل التاجر، خاصة وأن إلغاء البطاقة يؤدي إىل خلع صفة احلامل الشرعي عن 

  .)11(العميل
من قبل احلامل متثلت الصورة  إن هناك صورتان إلساءة استخدام البطاقة امللغاة
امتناع احلامل عن رد البطاقة إىل باألوىل باستخدام البطاقة امللغاة يف الوفاء بقيمة املشتريات 

قيام احلامل باستخدام هذه البطاقة للوفاء بقيمة باملصدر بعد إلغائها من قبل األخري أو 
االستخدام فهي استخدام البطاقة  إلساءة أما الصورة الثانية ،املشتريات من السلع واخلدمات

  . امللغاة من أجل سحب األموال من أجهزة الصراف اآليل
  استخدام بطاقة االئتمان امللغاة يف الوفاء : الصورة األوىل

البنك أو (إن حامل بطاقة االئتمان قد يقوم باستخدامها بعد إلغائها من قبل املصدر    
األخري ال يعلم هذا ن أملصدر ذه املبالغ للتاجر ذلك مما يؤدي إىل إلزام ا) املؤسسة املالية

ويف هذه احلالة علينا التفرقة بني فرضني، الفرض األول يتمثل ، بإلغاء البطاقة من قبل املصدر
بامتناع حامل البطاقة عن ردها بعد أن طلبها املصدر منه والثاين يتمثل بقيام احلامل باستعمال 

  .)12(البطاقة يف الوفاء
  االمتناع عن رد البطاقة بعد طلبها من البنك املصدر : األول الفرض

تعد حيازة احلامل للبطاقة حيازة ناقصة إذْ أنه تسلم البطاقة مبوجب عقد من عقود     
أما بالنسبة لقانون  من قانون العقوبات املصري، )341(األمانة املنصوص عليها فـي املادة 

نص على إن اجلاين يتسلم املال املنقول على سبيل األمانة ت )453(العقوبات العراقي فإن املادة 
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أو بأية كيفية كانت، أي إن التسليم يكون بناء على عقد من عقود األمانة أو أن يعهد باملال 
 إىل اجلاين بأية كيفية أو يسلم له ألية غرض أو أي عقد يلزمه باحملافظة على املال ورده عيناً 

صلحة مالكه أو بناًء على نص قانوين أو حكم قضائي يلزمه أو باستعماله يف أمر معني مل
بذلك، وبالنتيجة فأي عقد أو نص قانوين أو حكم قضائي يلتزم الشخص مبوجبه باحملافظة 

جلرمية  أساساعلى املال ورده عيناً أو باستعماله بطريقة معينة يعد من أوجه األمانة اليت تصلح 
  . )13(خيانة األمانة

ول الركن املادي يف هذه اجلرمية يعد مسألة موضوعية ممكن أن يستفاد من إن إثبات حص    
امتناع اجلاين عن رد املنقول مع املطالبة به دون وجود مربر قانوين لعدم رده أو من االدعاء 

  . )14(بضياعه أو إنكاره
خيانة وعليه إذا امتنع حامل البطاقة عن ردها فيعد وكأمنا قد ارتكب الفعل املادي جلرمية    

الصورة األوىل للركن املادي (األمانة الذي يتمثل كما يذهب إىل ذلك الفقه باالستعمال 
وهو االستغالل غري املقترن بنية احلامل بتملك املال خالفاً للغرض الذي عهد به إليه ) للجرمية

خالف الغرض ) الصورة الثانية للركن املادي للجرمية(أو التصرف بسوء قصد )15(جلهأمن 
هو مقرر قانوناً أو حسب التعليمات وبالتايل  جله حسب ماأذي عهد به إليه أو سلم له من ال

وبذلك إذا امتنع احلامل عن رد البطاقة إىل املصدر فهو قد أفصح عن  ،)16(يعد خائناً لألمانة
إرادته يف تغيري حيازته على البطاقة من حيازة ناقصة إىل حيازة كاملة بنية متلكه وبذلك فإن 

إن جرمية خيانة األمانة تتحقق بقيام إذْ  ،عله تنطبق عليه النصوص املتعلقة جبرمية خيانة األمانةف
الشخص بتحويل حيازته للشيء املنقول بإضافته إىل ملكه بعد أن كان حيوزه على ذمة مالكه 

صدر يعد وبالنتيجة فإن حامل البطاقة إذا قام باالمتناع عن ردها إىل امل، )17( )احليازة الناقصة(
  . ن مل يستعمل البطاقة أو يتصرف اإخائناً لألمانة و

  استخدام بطاقة االئتمان امللغاة يف الوفاء : الفرض الثاني
اإللغاء يهدر قيمة البطاقة ئها فإن إذا قام البنك أو املؤسسة املالية املصدرة للبطاقة بإلغا

وجود، فإذا قام احلامل باستخدامها  ن البطاقة عندما تلغى ال يكون هلاأكأداة ائتمان، ذلك 
جنائياً محاية للثقة يف  ساءلتهمن أجل احلصول على سلع ومشتريات من التجار فيجب م

ولقد جزم الفقه باستناد جرمية النصب إىل تصرف  ،)18(البطاقة وللمعامالت اليت تستخدم فيها
لق هذا االجتاه من نقطة العميل املتمثل يف االستعمال غري املشروع للبطاقة امللغاة، وانط

استعمال العميل للبطاقة امللغاة، فاعتربها صفة غري صحيحة، حيث أن جمرد تقدمي احلامل 
للبطاقة امللغاة إىل التاجر من أجل الوفاء بثمن مشترياته يكون قد أقنعه بوجود ائتمان ال 
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ر بتسليم وجود له، طاملا أن إلغاء البطاقة مرهون بغلق احلساب، فيكون تصرف التاج
املشتريات على أساس أن املشتري هو حامل شرعي لبطاقة صحيحة وهي مل تعد هلا أي قيمة 
قانونية مبجرد إلغائها من طرف البنك الذي خيلع عنها فقيمتها وكأداة وفاء، فاحلامل إذن قد 

 ، إنطالقا من نقطة استعمال)19(جلأ إىل االحتيال من أجل احلصول على مال الغري وبسوء نية
العميل البطاقة امللغاة، ومل يعد للبطاقة أي قيمة قانونية مبجرد إلغائها من طرف البنك الذي 
خيلع عنها صفتها كأداة وفاء، فاحلامل جلأ إىل االحتيال من أجل احلصول على مال الغري 

  .)20(بدون وجه حق وبسوء نية، فيمكن اعتبار ذلك اختالس يف حق البنك الضامن
البد أن يقوم املصدر للبطاقة بتنبيه احلامل  ،رمي احلامل يف هذا الفرضومن أجل جت       

، وبالنتيجة إذا مل يقم املصدر بإخطار احلامل وقام )21(بإلغاء بطاقة االئتمان ومطالبته بردها
فال ميكن  ،)بتقدميها إىل التاجر من أجل احلصول على السلع أو اخلدمات(األخري باستخدامها 

ن املسألة تتعلق هنا بالقصد اجلنائي للحامل أه لعدم علمه بإلغاء البطاقة، إذْ أن تقوم مسئوليت
الذي يتمثل بإرادة استخدام البطاقة امللغاة وإرادة احلصول على السلع واخلدمات، والعلم 

  .  العلم بأنه يستخدم بطاقة ملغاةمع الذي ينبغي أن ينصرف إىل كافة مكونات اجلرمية 
فيتمثل بعدم قيام املصدر  ،الذي البد من توافره من أجل جترمي فعل احلاملأما األمر اآلخر    

للبطاقة بإخطار التاجر بإلغاء البطاقة، فإذا قدمت البطاقة امللغاة إىل التاجر ومل يكن التاجر قد 
، أما إذا قامت اجلهة )22(أخطر ذا اإللغاء من قبل البنك، فهنا تقوم املسئولية اجلنائية للحامل

ن التاجر قبلها على الرغم من ذلك، فهنا ال يسأل أصدرة بإخطار التاجر بإلغاء البطاقة وامل
، )23(حدأساذجاً ال ينخدع به  أسلوبااحلامل عن أي جرمية ألن تقدمي البطاقة امللغاة يعد 

وبذلك ال ميكن جترمي احلامل وقيام مسئوليته عن هذا الفعل ما لـم يكن قد أخطر باإللغـاء 
وإذا كانت مسئولية احلامل اجلنائية ، ن يكون التاجر غري خمطر ذا اإللغاءأو) باإللغاء عاملاً(

تقوم يف هذه احلالة، فإن اخلالف قد ثار حول التكييف القانوين لفعله أي اجلرمية اليت يسأل 
  . عنها

  حامل البطاقة يسأل عن جرمية احتيال : الرأي األول
نفقات احلامل سيئ النية تتجاوز املبلغ املضمون، وإذا  إذ يرى البعض أنه إذا كانت       

جتاوزت ال يدفع املصرف للتاجر لعدم وجود وصيد كاف يف حساب احلامل، بالنسبة للتاجر 
ميكنه مالحقة احلامل جبرم االحتيال ذلك أن استعمال البطاقة يشكل مناورة احتيالية دف 

سبة للتجاوز يف عمليات سحب األموال من إىل إيهام املورد بوجود حساب ومهي، أما بالن
الصراف اآليل، ففي لبنان مثال فإن البطاقة اليت تعطى لعمالء املصرف ال ختوهلم بسحب 
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أموال تفوق تلك املودعة يف حسام، وميكننا اإلشارة على سبيل املثال إىل اتفاقية ماستر 
ي حتويل يتجاوز احلد االئتماين أن أ: كارد للبنك التجاري الكوييت اليت تنص يف أحد بنودها

املمنوح للعميل يتطلب إجراء اتصال بني التاجر املستفسر والبنك، لذلك يوافق العميل على 
تأجيل استعماله للبطاقة إذا كان سوف يترتب على هذا االستعمال جتاوز احلد االئتماين املتفق 

  .عليه حلني احلصول على موافقة البنك بواسطة تبادل االتصاالت
أما يف فرنسا، فاملشكلة املطروحة والتساؤل الذي جرى يف هذا اإلطار، هو هل التجاوز يف 
السحب يعترب احتياال؟ وهل استعمال البطاقة وفقا لألصول العادية الطبيعية يشكل مناورة 

  .احتيالية املعاقب عليها قانونيا؟
هو غري متحقق ألن املصرف ليس هناك رأي مستقر يف االجتهاد، أما بالنسبة جلرم السرقة ف

هو الذي يضع األموال بتصرف املستفيدين، أما الغرفة اجلنائية حملكمة التمييز الفرنسية قررت 
هلا أنه مع انتفاء النص، ال يشكل هذا السحب جرما جزائيا بل إخالل بإلتزام تعاقدي إال أن 

  :القانون املتعلق بالغش املعلومايت يف فرنسا ميز بني حالني
وفقا لألصول العادية الطبيعية  يلاآلأن يعمد احلامل إىل االستفادة من املوزع  إما -

 .الصحيحة وال يكون عرضة لعقاب جزائي
وإما يلجأ إىل أفعال قصدية ومناورات غري أبه حلقوق الغري ويكون عندها للمساءلة  -

   كل من أعاقاجلزائية اليت خيتلف وصفها حبسب خطورة األفعال املقترفة، فالقانون يعاقب 
  .)24(أو غري عمل اجلهاز

نه أل ،لة حامل البطاقة عن جرمية احتيالءقضت بعض احملاكم الفرنسية مبساكما 
إال أنه قام  ،ردها إليهبطلب التعسف يف استخدام بطاقته مما اضطر املصدر إىل إلغائها و

د ائتمان ومهي باستخدامها وهي اليت جردت من كل قيمة حينما ألغيت هادفاً اإلقناع بوجو
واحلصول من البنك أو املؤسسة املالية على وفاء للتجار الذين تعامل معهم احلامل مما يشكل 

وذهب آخر إىل تأكيد هذا الرأي بالقول إن استخدام بطاقة ، )25(استيالء على ثروة الغري
ه بوجود ائتمان االئتمان االلكترونية بعد إلغائها يعد وسيلة احتيالية تتمثل يف إقناع اين علي

االحتيالية تعد صورة من ) الطرق(إن الوسائل إذْ  ،ومهي وانه صاحب رصيد دائن يف البنك
 ،ومن املمكن أن تقوم هذه اجلرمية بالصورة األخرى ،صور الركن املادي يف جرمية االحتيال

الت كما يرى الفقه اجلنائي اليت تتمثل اختاذ اجلاين صفة غري صحيحة ألن من يدعي صفة ز
  .  )26(بعد إن كانت له فهو يدعي بصفة غري صحيحة وبالتايل تقوم جرمية االحتيال

ن أن الصفة غري الصحيحة هنا تتمثل فـي أإذْ إن بعض مـن الفقـه الفرنسي يـرى    
عن احلامل فـي الوفاء بقيمة ) وكيل(والبنك ) موكل(حامل البطـاقة ممكن اعتباره 
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شريعات مل حتصر الصفات اليت بانتحاهلا تقوم اجلرمية، إذْ إن ، واملالحظ إن الت)27(مشترياته
ذلك من الصعوبة لكثرة هذه الصفات لذلك قام بعض الفقه بإعطائها تعريف متثل بأن الصفة 
غري الصحيحة تلك الصفة اليت ال تتوافر لـدى اجلاين يف الواقع، لذلك يقوم بانتحاهلا ويترتب 

، ))28ين عليه ثقة ما كان حيصل عليها لوال هذه الصفةعلى انتحاله هلا أن يكتسب لدى ا
وبالنتيجة فإن جرمية االحتيال متوفرة يف هذه احلالة من حيث أركاا املادي واملعنوي   

  .كما إن أداة اجلرمية وهي البطاقة امللغاة موجودة) القصد اجلنائي(
  حامل البطاقة يسأل عن جرمية خيانة أمانة : الرأي الثاني

وعلى العكس من الرأي األول فقد ذهبت بعض احملاكم الفرنسية إىل إن احلامل إذا        
ن االستعمال أ، إذْ )29(استمر باستخدام البطاقة بعد إلغائها فانه يسأل عن جرمية خيانة األمانة

الذي تقوم به خيانة األمانة هو ذلك االستعمال الذي ال جيوز أن يصدر من غري املالك حبيث 
وقد سار البعض مع هذا االجتاه إذْ ذهبوا إىل ، )30(ين بات ينظر إىل نفسه نظرة املالكإن اجلا

إلغاء ( إن احلامل مىت ما قدم البطاقة امللغاة لالستخدام وال أحد غريه يعرف هذه املعلومة
ذلك إن االستعمال قرين الظهور مبظهر املالك، إذْ أنه مالك هلا طاملا  ،فهو مالك هلا) البطاقة

  .)31(ه احلامل الشرعي هلا وان كانت ملغاة أو منتهية الصالحيةأن
إال إن هناك من يذهب إىل عكس ذلك ويقول إن حامل بطاقة االئتمان امللغاة ال يظهر مبظهر 
املالك وإمنا يظهر مبظهر حامل بطاقة ائتمان صاحلة لالستخدام وانه ال يزال يتمتع باملزايا اليت 

  . )32(صدر للبطاقة، وبذلك ال تتوفر حبقه جرمية خيانة األمانةمنحه إياها البنك امل
  حامل البطاقة يسأل عن شروع يف جرمية السرقة : الرأي الثالث

ن أذلك  ،ن حامل البطاقة يسأل عن شروع يف السرقةإىل أذهب بعض الفقه الفرنسي        
عليه مىت ألغيت ألي  ن هذا القول مردودأإال  ،)33(إلغاء البطاقة مت بسبب عدم وجود رصيد

  . سبب على الرغم من وجود رصيد للحامل
مع ما ذهب  -لعدم وجود نصوص خاصة جترم مثل هذا الفعل يف اغلب القوانني وحنن نذهب

من إن احلامل ممكن أن يسأل يف هذه احلالة عن جرمية  ،)34(إليه أصحاب الرأي األول
ن قانون العقوبات اليت ميكن أن يقوم م) 456(االحتيال اليت نص عليها مشرعنا يف املادة 

ركنها املادي باستخدام الطرق االحتيالية اليت مل يعرفها املشرع لصعوبة حصرها حتت 
كل كذب مصحوب بوقائع ( مسميات معينة مما اضطر الفقه إىل تعريفها تعاريف متعددة منها

ليه بصدق هذا الكذب مبا خارجية أو أفعال مادية يكون من شأا توليد االعتقاد لدى اين ع
وبذلك يلزم لتحقق الطرق االحتيالية ، يدفعه إىل تسليم ما يراد منه تسليمه طواعية واختياراً
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أن يكون هناك كذباً من جانب اجلاين سواء كان بالقول أو بالكتابة أو اإلشارة وأن يكون 
  . مصحوباً بوقائع مادية خارجية تؤيد هذا الكذب

تكون هذه الطرق من طبيعة معينة حبيث تكفي خلداع شخصاً عايل  ومل يشترط املشرع أن
الذكاء وإمنا يكفي أن تكون قد خدعت اين عليه نفسه، إذْ إن غش اين عليه وخداعه 

، وبالنتيجة فإن حامل البطاقة بادعائه بأنه حامل )35(مسألة نسبية تقاس مبقدار ذكائه وإدراكه
فعول فهو يدعي كذباً أما إبرازه للبطاقة امللغاة على إا بطاقة ائتمان صحيحة أو سارية امل

بطاقة صحيحة فهو يتخذ مظهراً خارجياً لتأييد االدعاءات الكاذبة، وبذلك فإن جرمية 
ومـن املمكن أن تقوم مسئولية  ،)36(االحتيال ممكن أن تقوم هنا باستخدام الطرق االحتيالية

صت عليه التشـريعات كصورة ثانية مـن صور احلامل عـن جرمية االحتيال بطريق آخر ن
إن مـن يدعي صفة زالت بعد إن ، إذْ الركن املـادي يتمثل باختاذ اجلاين صفة غري صحيحة

كانت له فهو يدعي بصفة غري صحيحة، علماً إن اختاذ هذه الصفة يكفي لقيام اجلرمية من 
  . )37(جل تأكيد ادعائهدون أن حيتاج اجلاين إىل االستعانة بالطرق االحتيالية من أ

  استخدام بطاقة االئتمان االليكرتونية امللغاة يف سحب النقود : الصورة الثانية
إن استخدام بطاقة االئتمان امللغاة من أجل سحب النقود من أجهزة الصراف اآليل          
ت يعد مثلما يقول البعض أمر غري متصور وبالغ الصعوبة يف ظل االحتياطا) السحب اآليل(

اليت تضعها البنوك على األجهزة التابعة هلا ألن هذه األجهزة عادةً ما ترفض القيام بعلمية 
السحب أو تقوم بابتالع البطاقة، إذْ إن وسائل الرقابة على صالحية بطاقات السحب 

مبقابل أجهزة الصراف اآليل ) االستخدام غري املشروع(االليكترونية جعلت االستعمال السيئ 
      وال يتضمن استعمال البطاقة امللغاة وراً على حالة السحب املتجاوز للرصيديكون مقص

أو املنتهية الصالحية إذْ إن هذه البطاقات يتم سحبها بطريقة آلية عن طريق األجهزة اليت تتم 
  . )38(برجمتها من أجل القيام ذا العمل بعد أن تزود بالذاكرة الالزمة لذلك

من غري املمكن احلصول على أموال البنك املودعة يف أجهزة الصراف وإذا كان األمر كذلك  
فهل من املمكن إضفاء الصفة اإلجرامية على أفعال احلامل يف هذه الصورة أي يف حالة  ،اآليل

ما إذا قام احلامل بوضع البطاقة امللغاة يف جهاز الصراف اآليل قاصداً احلصول على األموال 
  .يد؟من دون أن حيصل على ما ير

ن هذا الفعل ال يعدو كونه شروعاً يف سرقة أموال البنك املودعة يف أجهزة أذهب البعض إىل  
ن هناك من يقول بأن هذه الصورة ال تعدو عن كوا جرمية احتيال أإال ، )39(الصراف اآليل

ذلك إن احلامل احتفظ بالبطاقة على الرغم من إلغائها الذي جرده من صفته كحامل شرعي 
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قة واستمر باستخدامها بصفة غري صحيحة من أجل إيهام الغري بوجود ائتمان غري للبطا
وبالنتيجة تقوم اجلرمية باختاذ اجلاين صفة غري صحيحة ، )40( )غري موجود يف األصل(حقيقي 

  . كما ميكن أن تقوم باستعمال اجلاين طرقاً احتيالية تؤدي إىل نفس اهلدف
الة ما لو قام حامل البطاقة بارتكاب فعل مادي ممكن أن إال إن السؤال الذي يثار هنا يف ح

تقوم به جرمية االحتيال سواء أكان بإتباع طرق مادية ممكن اعتبارها وسائل احتيالية متقدمة 
أو غريها من صور الركن املادي يف جرمية االحتيال وحاول احلصول مبقتضاها على أموال 

جرمية االحتيال الناقصة أي هل من املمكن ممارسة البنك املودعة يف الصراف اآليل فهل تقوم 
  .وسائل االحتيال على اجلهاز اآليل؟

ذهب رأي يف الفقه إىل إن هذه اجلرمية ال تقوم إال إذا قام اجلاين خبداع شخصاً مثله أي ال 
وهذا االجتاه تتبناه تشريعات مصر ، )41(يتصور أن تنصرف الوسائل االحتيالية إىل جهاز آيل

  .)42(ا والدامنرك وفنلندا واليابان والنرويج والسويد ولكسمربج وايطالياوأملاني
ن غش العدادات كعداد املاء والكهرباء واألجهزة أويذهب رأي آخر من الفقه املصري إىل 

احلاسبة هو نوع من جتسيد الكذب الذي تتحقق به الطرق االحتيالية اليت تعد السلوك 
  . )43(اإلجرامي يف جرمية االحتيال

بطاقته االئتمانية امللغاة استخداماً تعسفياً يف سحب ) اجلاين(وبالنتيجة إذا استخدم احلامل 
إال إن اجلرمية ، )44(األموال من أجهزة الصراف اآليل للنقود فإن فعله يشكل جرمية االحتيال

يف هذا الفرض هي جرمية احتيال ناقصة لعدم متكن احلامل من سحب هذه األموال من 
  .آليل لألسباب اليت ذكرناهاالصراف ا

اثنان يف الصورة األوىل وفعل واحد يف (لقد الحظنا إن هناك ثالثة أفعال للحامل 
كما الحظنا إمكانية إنطباق أكثر من نص يف قانون العقوبات على هذه ) الصورة الثانية

ونية ملغاة األفعال على الرغم من إا من طبيعة واحدة متمثلة بإساءة استخدام بطاقة اليكتر
من قبل حاملها لذلك نرى وعلى الرغم من إمكانية انطباق النصوص املتعلقة جبرائم األموال 

اليت ذكرناها على أفعال احلامل جترمي كل هذه األفعال ) خيانة األمانة واالحتيال(التقليدية 
ضمن باب وفق نص واحد وحتت عنوان جرمية إساءة استخدام البطاقة االليكترونية امللغاة أي 

  .  جرائم الغش املعلومايت
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 املسؤولية اجلزائية عن االستعمال غري املشروع لبطاقات: نيثااملبحث ال
  اإلئتمان من قبل الغري 

يقصد بالغري هنا من مل تصدر البطاقة بامسه من اجلهة املصدرة، فإذا استعمل الغري 
 يف هذا اخلصوص باستبعاد بطاقة االئتمان كان استعماله هذا غري مشروع، ويعرف الغري

          هاتني الفئتني أي التاجر وموظفي البنك، وقد تظهر مشكلة الغري حني فقد البطاقة،
ألنه بدون رقم سري ال ميكن ، أو سرقتها، أو ضياع الرقم السري اخلاص ا أو سرقته

  .استخدام البطاقة البالستيكية
عدم تزوير البطاقة، إال أن هناك تقدما علميا الرغم من التقدم الفين للمحافظة على وعلى 

أيضا يف كيفية االستعمال غري املشروع لبطاقة االئتمان من جانب الغري وخاصة جرائم تزوير 
تلك البطاقة، قد يتخذ هذا التزوير صورة تزوير كلي أي خلق هلا من العدم على غرار البطاقة 

وير املادة املكونة للبطاقة نفسها وبياناا ، مبعىن أن يتم تز)أي عمل بطاقة أخرى(الصحيحة 
وهو ما يعرف بالتقليد، وأن التزوير ذا الشكل وإن كان صعب إال أنه ليس مستحيال، وقد 

  .)45(يتم التزوير بالبيانات فقط كالرقم السري أو التوقيع
الواقعة؟ فهل ساؤل إذا فرض أنه مت تزوير البطاقة فما هو التكييف القانوين هلذه توهنا يثار    

  يعترب فعل اجلاين جرمية تزوير؟
بتزوير الغري لبطاقة االئتمان، استعمال : االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان يتم إما   

  .الغري لبطاقة االئتمان املزورة، استعمال الغري لبطاقة مسروقة أو ضائعة
  تزوير الغري لبطاقة االئتمان : األول املطلب

لتزوير عندما تفقد بطاقة االئتمان من العميل أو تسرق منه فيتلقاها الغري ويقوم يتم ا      
باستبدال ما ا من بيانات ومعلومات ويقوم باستخدامها يف عمليات الشراء والسحب 
فيشكل اعتداء ليس على البنك املصدر للبطاقة فحسب، ولكن ميتد االعتداء ليشمل حامل 

يشكل يف رأي مجهور الفقهاء جرمية تزوير على اعتبار التزوير هو  البطاقة أيضا، هذا االعتداء
تغيري احلقيقية وتغيري ما على الشريط املمغنط اخلاص بالبطاقة يعد تزويرا ألنه يغري ما على 

  .البطاقة من بيانات ومعلومات
للحصول على (Skimming Devis)وتتم هذه العملية عن طريق ما يسمى بعملية  

، مث )46(االلكترونية من القطاعات املغناطيسية من إحدى البطاقات الصحيحة خصائص اهلوية
  .نقلها بنفس اخلصائص إىل بطاقة أخرى
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وتزوير البطاقة االئتمانية ذاا قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، حيث يتم التزوير الكلي   
رطة أو من باصطناع البطاقة بالكامل وتقليد ما عليها من كتابات وحروف وعالمات وأش

خالل بيانات بطاقة صحيحة يتم احلصول عليها بتصويرها فوتوغرافيا بعيدا عن أعني العميل، 
وقد يكون بتغيري بعض بيانات البطاقة كرتع الشريط املمغنط األصلي ووضع الشريط اخلاص 

  .)47(بالفاعل القائم بعملية التزوير
 التزويرالفقه للتزوير حبيث يعرف  وكل هذه احلاالت واألمناط ال تدخل يف حيز تعريف    
شأنه إحداث تغيري من بإحدى الطرق اليت نص عليها القانون تغيري احلقيقية يف حمرر : بأنه

، ولقد نص املشرع اجلزائري على )48("ضرر مقترن بنية استعمال احملرر املزور فيما أعد له
من قانون  )221-219(واد من التزوير يف احملررات العرفية أو التجارية أو املصرفية يف امل
  :العقوبات وبناءا على ذلك، سنبني أركان اجلرمية، كاأليت

يتوافر الركن املادي جلرمية التزوير، بتغيري احلقيقة بإحدى الطرق اليت نص  :املادي الركن -أ
من قانون العقوبات اجلزائري ومن بني هذه الطرق التقليد  )216(عليها املشرع يف نص املادة 

  .صطناعواال
والتقليد يف جمال التزوير، يراد به حترير املتهم كتابة خبط يشبه خط شخص أخر، وهي   

: ، أما االصطناع)49(يسعى بذلك إىل أن ينسب إىل هذا األخري البيانات اليت تضمنتها الكتابة
  .فهو خلق حمرر بأكمله ونسبته إىل غري حمرره

قيقة ضرر يلحق بشخص معني، سواء يشترط أن يترتب على تغيري احل :ركن الضرر -ب
كان هذا األخري ضررا ماديا أو أدبيا، حال أو حمتمل، ويستخلص احتمال الضرر من احتمال 
استعمال ضار للمحرر املزور، وقد يترتب ضررا اجتماعيا يصيب اتمع بأسره وال خيتص 

  .بفرد معني
عند من ) اجلنائي العام واخلاصالقصد (بال شك يتوافر الركن املعنوي  :الركن املعنوي -ج 

يقدم على تزوير بطاقة اإلئتمان، ألنه يعلم جبميع أركان التزوير، من أنه يقوم بتغيري احلقيقة يف 
إحدى احملررات العرفية وبطريقة من الطرق اليت حددها القانون، وأنه يترتب على ذلك ضررا 

العام والقصد اخلاص هو النية يف  حاال أو حمتمال بأحد األشخاص أو اتمع وهذا هو القصد
استعمال البطاقة املزورة استعماال غري مشروع للغرض أو األغراض اليت أعدت من أجلها وهو 

وعليه، مىت توافر ، ..."بقصد الغش: "... من قانون العقوبات )215(ما نصت عليه املادة 
ال بالغاية اليت يقصدها القصد اجلنائي فال عربة بعد ذلك بالباعث على ارتكاب التزوير، و

املزور، وحمل اجلرمية ينطبق على بطاقة اإلئتمان كما سبق ذكره، لكون البطاقة حتتوي على 
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معلومات وبيانات هي موضوع التزوير، واحملرر وسيلة التعبري عن عالقة قانونية بني شخصني 
  . )50("ويعاقب القانون على تغيري هذه احلقيقة والتزاماتمبا تتضمنها من حقوق 

ن يعمد أوعليه، فإن العبث بتلك البيانات يشكل الركن املادي جلرمية التزوير، ك
اجلاين إىل تغيري النقوش اليت حتملها أو التالعب يف األرقام املكتوبة عليها أو عن تقليدها، 

لتعامل نتيجة توصل املقلد لمقبولة وجيعلها شبه البطاقة املزورة يحيث يكفي أن يكون التقليد 
ىل احلصول على الرقم السري اخلاص الذي ميكنه من سحب أموال، وهذا ناتج عن التطور إ

الذي حصل مؤخرا يف ميدان اإلعالم اآليل، حيث مسع باستعمال تقنيات متكن املقلدين من 
) crédit master logiciel(احلصول على الرقم السري للبطاقات وذلك بواسطة برنامج 

  . )51( الرقم السري للبطاقةالذي يسمح بإعادة تشكيل 
جرمية التزوير على قيام اجلاين بإحداث تغري يف بطاقات  قوعلى ضوء ما سبق يتضح، انطبا

من قانون  )220-219(االئتمان، ومن مث يكون هذا األخري مسؤوال طبقا لنص املادتني 
  . )52(العقوبات اجلزائري

  مزورة إئتمان بطاقةلاستعمال الغري .1
ع اجلزائري على جترمي استعمال احملرر املزور، وجعل هذه اجلرمية مستقلة عن حرص املشر    

وجرمية استعمال حمرر مزور تعين دفع احملرر إىل التعامل، أي استخدام بطاقة  ،جرمية التزوير
لدى التاجر املورد، مث إن العقاب على استعمال احملرر  االئتمان املزورة لشراء سلع أو خدمات

من  )221(، وقد نصت املادة )53( حىت ولو مل يكن املستعمل هو املزور نفسهاملزور وارد 
يف احلاالت املشار إليها يف هذا القسم، يعاقب كل من : "قانون العقوبات اجلزائري على أنه

استعمل احملرر الذي يعلم أنه مزور أو شرع يف ذلك بالعقوبات املقررة للتزوير وفقا للتقسيم 
، حيث أن املشرع اجلزائري من خالل هذه املادة "220، )219( ادتنياملنصوص عليه يف امل

ساوى يف العقوبة بني استعمال املزور وجرمية التزوير احملررات العرفية وحسب ما نصت عليه 
كل شخص ارتكب تزويرا بإحدى الطرق : "من قانون العقوبات اجلزائري )220(املادة 

رات عرفية أو شرع يف ذلك، يعاقب باحلبس من سنة يف حمر )216(املنصوص عليها يف املادة 
  ".دج 2000إىل  500إىل مخس سنوات وبغرامة مالية من 

ويرى جانب من الفقه، إىل أن يف حالة ارتكاب املتهم فعال واحدا حتقق به التزوير 
واالستعمال، ففي هذه احلالة توقع عقوبة واحدة هي العقوبة األشد، وهذا ما يطابق املادتني 

من قانون العقوبات اجلزائري، أما إذا وقعت إحدى هاتني اجلرميتني من شخص  )34،35(
  . واألخرى من شخص أخر فكل منهما خيضع لعقوبة اجلرمية اليت ارتكبها
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أركان جرمية استعمال حمرر مزور تتمثل يف إخراج املتهم احملرر املزور إىل جمال فوعليه، 
بأن احملرر مزور فهنا توافرت أركان جرمية التزوير،  التعامل واستعماله وعلم هذا األخري

وبتطبيق ذلك على استخدام بطاقة االئتمان املزورة يف تسوية بعض املشتريات لدى أحد 
التجار، فبمجرد إظهار البطاقة املزورة لدى أحد التجار املعتمد من لدى اجلهة املصدرة 

فعل االستعمال، كما أن القصد اجلنائي  لتسوية املشتريات لديه يكون الركن املادي للجرمية
متوافر، ألن من قدمها للتاجر يعلم بالتزوير، واستعان بالبيانات املزورة ) الركن املعنوي(

، فحصل هذا األخري على منفعة جراء استعماهلا، )54(للتأثري على التاجر لقبوهلا يف الوفاء
  .لوبالتايل أحلق ضررا باحلامل احلقيقي من وراء هذا الفع

إضافة إىل ما ذكر أعاله، أن استعمال البطاقة املزورة يتوافر هلا أركان جرمية النصب  
ألنه استيالء على مال منقول مملوك  من قانون العقوبات، )372(واملنصوص عليها يف املادة 

، مما يؤدي هومهفإذا ما قدم شخص البطاقة املزورة للتاجر يكون قد أللغري بطريق االحتيال، 
إىل االعتقاد بوجود اعتماد ومهي لدى من نسبت إليه البطاقة املزورة، إال إذا أثبت  اجرالتب

  .)55(إمهال التاجر يف اختاذ االحتياطات الالزمة للبطاقة والتأكد من سالمتها وشخصية حاملها
  استعمال الغري لبطاقة ائتمان مسروقة أو ضائعة  .2
ملصدرة للبطاقة فورا عن سرقة أو ضياع بطاقته يلتزم حامل البطاقة بإخطار اجلهة ا       

مبقتضى العقد املربم بينهما، حيث يكون احلامل قد أخل بإلتزاماته التعاقدي الذي يفرض عليه 
إلتزاما باحلفاظ على البطاقة ورقمها السري حىت ال يعرفه الغري الذي قام بسرقة البطاقة أو عثر 

 ذا اإللتزام انتفاء مسؤولية البنك املصدر لبطاقة يف عليها نتيجة لفقده، وينتج عن اإلخالل
حالة االستعمال التدليسي هلذه البطاقة من طرف الغري، ويعترب هذا من أكرب املخاطر اليت 
تواجه بطاقات االئتمان، كمحاولة الغري استعمال البطاقة اليت عثر عليها أو سرقها يف عمليات 

من املوزع اآليل بطرق تدليسية غري مشروعة وعلى شراء أو قصد احلصول على مبالغ مالية 
  .ضوء ما سبق، ميكن أن ينسب إىل الغري أكثر من جرمية، نذكر هذه اجلرائم بالترتيب

لقد عرف الفقه اجلزائي جرمية السرقة بأا اختالس مال منقول مملوك  :جرمية السرقة -أ
  :رقة وهيللغري بنية متلكه، يتضح من هذا التعريف أركان جرمية الس

ويتمثل يف اختالس بطاقة االئتمان، أي االستيالء على احليازة الكاملة للبطاقة  :الركن املادي
  .رغما عن إرادة حامل
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وهي البطاقة ذاا، وهي تعترب من املنقوالت وبالتايل ممكن أن ترد  :حمل جرمية السرقة
  .عليها السرقة

االختالس الواقع على منقول مملوك يتجسد يف صورة نية ارتكاب فعل  :الركن املعنوي
وعليه، يتعرض الشخص الذي يقوم بسرقة بطاقة االئتمان للعقوبة املنصوص عليها يف ، للغري

على األكثر،  5من قانون العقوبات، وهي احلبس من سنة على األقل إىل  )350(املادة 
  .دج 20.000إىل  دج500وبغرامة مالية من 

جلرمية يف صورة استعمال اسم مزور أو توقيع مزور، إذْ يقوم هذه ا تموت :جرمية التزوير -
الشخص الذي قام بسرقة البطاقة أو الذي عثر عليها بتزوير التوقيع على فاتورة الشراء وذلك 

  .بتقليده النموذج الذي حتمله البطاقة على ظهرها
       ينطبق أيضا وصف جرمية النصب على مستعمل البطاقة املسروقة :جرمية النصب -

أو الضائعة، كما اتفق الفقه الفرنسي على ذلك مستندا على أن استعمال الشخص لبطاقة 
ائتمان مسروقة أو ضائعة يكون على أساس استعمال هذا األخري حليل تدليسية، تتمثل يف هذه 
احلالة يف استعمال اسم كاذب، وهو اسم حامل البطاقة الشرعي خلداع التاجر بوجود ائتمان 

  .ه، ويترتب على ذلك إضرار تلحق بكل من التاجر ومصدر البطاقة واحلاملومهي ل
 االستعمال غري املشروع لبطاقة االئتمان من قبل موظفي: املطلب الثاني

  البنك والتاجر
      إن خطر االعتداء على وسائل الدفع بواسطة البطاقات ال يتوقف على احلامل

ا، وإمنا قد يصل مرتكيب هذه االعتداءات إىل أو الغري الذي يسرق أو يعتدي على نظامه
  .موظفي البنوك واملؤسسات اليت تقدم خدمة الدفع ذه الطرق

 يتم: االئتمانتالعب موظفي البنك املصدر للبطاقة يف بطاقات : الفرع األول
وهي إما باتفاق موظف البنك مع العميل حامل  : التالعب يف بطاقات االئتمان بثالثة طرق

  .، أو باالتفاق مع التاجر أو مع الغريالبطاقة
  :يتم اتفاق موظف البنك مع العميل وتنعكس صورته يف فعل ما يلي: فالطريقة األوىل

  .استخراج بطاقات سليمة ببيانات مزورة أي تقدمي مستندات مزورة §
السماح للعميل بالصرف مبوجب أو  السماح للعميل بتجاوز حد البطاقة يف السحب §

  .)56(الصالحية، أو بعد صدور قرار بسحبهابطاقة منتهية 
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ففي احلالة األوىل يكون موظف البنك قد ساعد العميل على قبول احملرر املزور، للحصول 
على البطاقة االئتمانية والتساؤل يثار هنا حول مسؤولية موظف البنك عما إذا كان فاعال معه 

  يف اجلرمية أم شريكا؟
يعد فاعال للجرمية من : "ات املصري تنص على أنهمن قانون العقوب )39(نصت املادة 

يرتكبها وحده أو مع غريه، ومن يدخل يف ارتكاا إذا كانت تتكون من مجلة أعمال فيأيت 
، وبتطبيق هذه املادة على حامل البطاقة وموظف البنك "عمدا عمال من األعمال املكونة هلا

يف كونه ارتكب جرمية مع صاحب جند أن موظف البنك قد انطبق عليه الوصف القانوين 
يكون متمما هلذه اجلرمية  )39(البطاقة، فضال عن ذلك فإن عمله طبقا للفقرة الثانية من املادة 
  .فموظف البنك على علم بأن األوراق املقدمة من العمل مزورة

وتتعدد تكييفات تواطؤ موظف البنك يف استخراج بطاقة دفع بوثائق وبيانات مزورة وفقا ملا 
  :يلي
اعتبار موظف البنك فاعال أصليا يف جرمية التزوير إذا قام هو بتدوين ما هو على غري  -

 .احلقيقية يف احملرر اخلاص بالبنك وهو عامل بذلك
اعتبار موظف البنك شريكا يف جرمية التزوير، إذْ ساعد العميل على قبول البنك املصدر  -

 .استخراج البطاقة االئتمانيةللبطاقة للمستندات املزورة املطلوبة ويتمكن من 
اعتبار موظف البنك مستعمال ملستندات مزورة، وإخفاء طابع الشرعية عليها وهو عامل  -

  .بتزويرها
ففي احلالة الثانية، قد يتفق موظف البنك مع العميل على إعطائه مبلغا معينا نظري علمه باحملرر 

    طاقة للسحب أو انتهاء صالحيتها املزور الستخراج بطاقة االئتمان أو نظري جتاوز حد الب
أو صدر قرارا بإلغائها، وقد يتفق مع املوظف على اقتسام املبلغ فيما بينهما، فأي وصف 
قانوين ينطبق على أفعال املوظف يف نسب هذه اجلرائم املختلفة عما إذا كلن هذا الوصف 

  سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة؟
لنصب على هذا الفعل وال تنطبق كذلك أركان االختالس وال فال تنطبق أركان السرقة وا

حتايل وال عقد من عقود األمانة، ولكن اتفاق موظف مع العميل نظري فائدة حيصل عليها يعد 
  .)57(من قبيل الرشوة

وقد  أما الطريقة الثانية فيتم فيها اتفاق موظف البنك مع التاجر يف صورته غري املشروعة،
  :ما يلييتفقا على 

  ).البونات(جتاوز حد السحب يف صرف قيمة إشعارات البيع / 1
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      بطاقات ومهية أو مزورة أو منتهية الصالحيةحالة اعتماد إشعارات بيع منسوبة إىل / 2
  .أو مسحوبة

ويكون هذا االتفاق نظري فائدة معينة تعود على موظف البنك، بالرغم أن جتاوز حد السحب 
األحيان مثل إذا كان العميل مستمرا يف معامالته مع البنك، إال قد ال يشكل جرمية يف بعض 

أنه قد يسمح للعميل باستعمال البطاقة متجاوزا حد السحب باالتفاق مع التاجر رغم علمه 
بعدم كفاية الرصيد، فتتوافر جرمية الرشوة بتوافر الركن املادي للجرمية يف احلصول على 

املوظف من السماح للتاجر بتجاوز حد سحب البطاقة الفائدة أو املنفعة اليت تعود على 
  .)58(املتعاملة معه

فقد يتواطأ موظف البنك مع الغري وميدهم ببيانات بطاقات  ،وأما الطريقة الثالثة واألخرية
الوفاء أو السحب املتداولة وذلك الستخدامها يف تقليد أو اصطناع هذه البطاقات واستعماهلا 

  .يف أغراض شخصية
 التالعب يف بطاقات االئتمان عن طريق شبكة اإلنرتنت: لثانيالفرع ا

اخلطر الذي يهدد السوق التجارية خاصة ما يتعلق منها بالسداد أو مقابل الوفاء، من     
جراء االحتيال بواسطة بطاقات الدفع اإللكتروين جيعل املستهلك غري راغب يف هذه املعاملة، 

التقليدي بالنقود والشيكات، لذلك يظهر خطر التالعب ويرغب يف العودة إىل أسلوب الوفاء 
يف هذه البطاقات جسيما على التجارة اإللكترونية، حيث أن التجارة اإللكترونية تعتمد على 
نظام معلومايت متكامل من حيث الدعاية والتسويق واإلعالن واملفاوضات وإبرام العقد مث 

حلقات التجارة اإللكترونية اليت تعتمد على تنفيذه، وأن عملية الوفاء اإللكترونية إحدى 
اإلنترنت، ويكون نظام الدفع فيها مبين على أساس عمليات التحويل اإللكتروين من حساب 

 .العميل إىل حساب التاجر
جند كذلك االحتيال األكثر خطورة من السابق وهو الذي ميارسه بعض اهلواة واحملترفني     

له التقاط أرقام بطاقات الدفع اإللكتروين اخلاصة ببعض يف شبكة اإلنترنت ويتم من خال
هناك عدة ، والعمالء من الشبكة واستخدامها يف احلصول على السلع واخلدمات اليت يرغبوا

  : أشكال لقرصنة احلاسب اآليل واإلنترنت ونذكر منها
خطوط االتصاالت  :املشروع ملنظومة خطوط االتصاالت العاملية االخرتاق غري. 1

العاملية هي اخلطوط اليت تربط احلاسب اآليل للمشتري بذلك اخلاص بالتاجر، ويعد اجلاين هنا 
وهذا األسلوب من أخطر ما يهدد التجارة على  ،مبثابة الذي يتنصت على مكاملة هاتفية

ذلك ألن الدافع األساسي وراء اللجوء إىل مثل هذا النوع يتمثل يف رغبة حمتريف ، الشبكة
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من الصعوبة  ، لكننية يف اختراق وقهر نظم التقنية وإفشال والتفوق على احلماية هلاإجرام التق
حتديد شخصية حمتريف أنظمة املعلومات لكن ميكن حتيد كيفية االختراق وزمانه وكلمة السر 
اليت استخدمت يف االختراق وذلك من خالل مراجعة ملفات الدخول للنظام وامللفات 

 .احلمائية

يتحقق هذا األسلوب بإنشاء مواقع ومهية مشاة ملواقع الشركات : داعأسلوب اخل. 2
واملؤسسات التجارية األصلية املوجودة على الشبكة، ويظهر هذا املوقع وكأنه املوقع األصلي 
الذي يقدم خدمات املؤسسة، ولكي يتم إنشاء هذا املوقع يقوم القراصنة باحلصول على كافة 

الل شبكة اإلنترنت وإنشاء املوقع الومهي مع تعديل البيانات بيانات املوقع األصلي من خ
السابقة اليت مت احلصول عليها بطريق غري مشروع لكي ال يظهر أن هناك ازدواجا يف املواقع، 

  .يبدو املوقع األصلي وكأنه املوقع الوحيد
ويكون خطر هذا األسلوب هو استقبال املوقع الومهي لكافة املعامالت املالية 

تجارية اليت يقدمها املوقع األصلي ونذكر منها بيانات بطاقات الدفع االلكتروين، الرسائل وال
مما جيعل القراصنة يستفيدون من املعلومات املوجودة واإلطالع عليها  االلكترونية،

واستخدامها بشكل يضر املؤسسة صاحبة املوقع، ويكسب التجارة عرب الشبكة عدم الثقة يف 
لسبب وألسباب أخرى أدى باملؤسسات إىل اختاذ إجراءات أمنية معلوماتية هلذا ا ،التعامل

حلماية نفسها من الوقوع يف مثل هذه اإلساءات وذلك بوضع سقف مايل حمدد حبيث إذا 
سرب ال يكون هناك ضرر كبري ال عليها وال على العميل، ويعترب هذا السقف املايل ضئيل 

وهلذا الغرض تلجأ ، مئات املاليني من الدوالراتأمام ما ينساب عرب الشبكة يوميا من 
  . لتركيز على زيادة إنتاج وسائل احلماية األكثر تطورالمؤسسات إنتاج التقنية العاملية 

  اخلامتة
أن املشرع اجلزائري مل يقر محاية  ،سبق التعرض لهما ميكن استنتاجه من خالل 

العامة يف قانون العقوبات اجلزائري من  خاصة البطاقات االئتمان وإمنا يرجع يف ذلك للقواعد
يف بعض تشريعات احلال نصوص السرقة أو النصب أو خيانة األمانة، عكس ما هو عليه 

الدول األخرى اليت أفردت بعض األحكام اخلاصة حلماية بطاقة االئتمان كالتشريع العماين 
 يةعاية ويفرد هلا نصوص جترمينرى أن يتناول املشرع اجلنائي بطاقة االئتمان بالر ، من هنامثال

  .على غرار ما فعل بالنسبة للشيكاحلالية خاصة، ملا هلذه الوسيلة من أمهية يف البيئة التجارية 
  :التاليةقترحات امليف هذا اال نتقدم ب ،ونظرا ملا الحظناه من وجود فراغ تشريعي
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ت بعد مرحلة وضعت النصوص العقابية النافذة يف فترة مل تكن البشرية قد أدرك •
احلواسيب اآللية، وما تتيحه من تسهيالت فنية كبرية خاصة يف جمال العمليات املصرفية، لذا 
نعتقد أنه من الضروري أن يتدخل املشرع اجلنائي لسد هذا الفراغ القانوين عن طريق جترمي 
 هذا التصرف وحتديد العقوبات الواجبة يف هذا الصدد كما فعل يف الشيك، دف محاية

  .التعامل ببطاقة االئتمان
فال  ،إن النصوص القانونية اجلنائية واملدنية يف ظل التطورات الراهنة أصبحت حمصورة •

إال إذا عدلت وأضيفت هلا نصوص جديدة تتالءم مع  ،ميكنها أن تساير التطور التقين والعلمي
ين وقانون العقوبات فنصوص القانون املد، املتغريات واملستجدات والوقائع املادية باستمرار

مما يستوجب على املشرع إضافة نصوص  احلالية ال تكفل احلماية املطلوبة لبطاقة اإلئتمان،
جديدة تكفل احلماية الكافية لبطاقة اإلئتمان أثناء التعامل ا سواء من قبل حاملها أو من قبل 

  .الغري
املشروع يف صورة  ضرورة تدخل املشرع اجلزائي حلماية البطاقة من االستعمال غري •

عند شراء السلع أو احلصول على ) جتاوز الرصيد(جتاوز احلد االئتماين املسموح به للحامل 
خدمة من عند احد التجار املعتمدين لدى اجلهة املصدرة للبطاقة أو عند السحب من جهاز 

  .الصراف اآليل جياوز الرصيد
ر مرهون بتدخل املشرع لوضع الضمانات وأخريا، يبقى مستقبل هذه التقنية احلديثة يف اجلزائ

  .الكافية حلماية األطراف املتدخلة يف نظام بطاقة االئتمان
  املراجع

                                                 
 اجلزائر، ، النظام القانوين لبطاقات االئتمان، حبث لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص،مرباح صليحة )1( 

  .114 -113، ص 2005-2006
احلماية اجلنائية لبطاقات االئتمان، دراسة حتليلية تأصيلية يف القانون اإلمارايت ''فتحية حممد قوراري،  )2( 

  .19، ص 2003العدد األول،  ،، جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية''املقارن
  .16املرجع، ص  نفس) 3( 
  .117، ص املرجع السابق، مرباح صليحة) 4( 
  .21قوراري، املرجع السابق، ص  فتحية حممد) 5( 
النظام القانوين للدفع االلكتروين، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة مولود معمري ، واقد يوسف) 6( 

  .129ص ، 2011، تيزي وزو، اجلزائر
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  .107ص ،املرجع السابق ،مرباح صليحة) 7( 
يعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، دار الفكر الشحات إبراهيم حممد منصور، اجلرائم االلكترونية يف الشر) 8( 

  .61، ص 2011اجلامعي اإلسكندرية، 
  .58املرجع، ص  نفس) 9( 
  .112 مرباح صليحة، املرجع السابق، ص) 10( 
  .130 -129ص املرجع السابق، ، واقد يوسف )11( 
سة تطبيقية يف القضاء الفرنسي احلماية اجلنائية واملدنية لبطاقات االئتمان درامجيل عبد الباقي الصغري، ) 12( 

  .78-77 ، ص2001واملصري، دار النهضة، مصر، 
فخري عبد الرزاق صليب احلديثي، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، مطبعة الزمان، بغداد، ) 13( 

من اتفاقية بطاقة فيزا ) 14(البطاقة البند ) عائدية(خبصوص ملكية : أنظر كذلك .371- 370 ، ص1996
بطاقة الفيزا مملوكة للبنك وهي أمانة لدى حاملها يتعهد بردها وكذا البطاقات : "إذ جاء فيه بنك مصر

  ."املسلمة إىل مفوضيه فور قيام البنك بطلبها
  .911، ص1997 القسم اخلاص فـي قانـون العقوبات، دار النهضة العـربية، عبد املهيمن بكر،) 14( 
 ، ص1977ت، القسم اخلاص، دار احلرية للطباعة، بغداد، حممد نوري كاظم، شرح فانون العقوبا) 15( 

315.  
  .372-371املرجع السابق، صفخري عبد الرزاق صليب احلديثي، ) 16( 
  .911 عبد املهيمن بكر، املرجع السابق، ص) 17( 
ر لكتاب الثاين، دار الفكالنظام القانوين حلماية التجارة اإللكترونية، اعبد الفتاح بيومي حجازي، ) 18( 

عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة  :لنفس املؤلف كذلك .333 ص ـ،2002اجلامعي، اإلسكندرية، 
  .574 ، ص2006، يجرائم الكمبيوتر واالنترنت يف القانون العريب النموذجي، دار الفكر اجلامع

صص قانون عبد اهللا ليندة، النظام القانوين لبطاقة الدفع، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص خت) 19( 
  .135- 134، ص 2007اإلصالحات االقتصادية، جامعة جيجل، اجلزائر، 

سعودي حممد توفيق، بطاقة االئتمان واألسس القانونية الناشئة عن استخدامها، الطبعة األوىل، دار ) 20( 
  .118، ص 2001األمني للنشر، 

ألوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، نضال إمساعيل برهم، أحكام عقود التجارة االلكترونية، الطبعة ا) 21( 
  .115 ، ص2005األردن،  -عمان
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أبو الوفا حممد أبو الوفا، املسئولية اجلنائية عن االستخدام غري املشروع لبطاقات االئتمان يف القانون ) 22( 

يعة ، كلية الشر2003املقارن والفقه اإلسالمي، حبث مقدم ملؤمتر األعمال املصرفية وااللكترونية، ماي 
   .2083 والقانون، جامعة اإلمارات، الد اخلامس، ص

 ن اجلرمية تكون تامة إذا قام احلامل بتقدمي البطاقة امللغاة إىل التاجر وقبلها األخري وسلم ماأينبغي التنويه إىل  
سبب كأن يكون  طلبه احلامل إليه، أما يف حالة ما إذا قام احلامل بتقدمي البطاقة للتاجر ومل يقبلها األخري ألي
  .قد علم إن هذه البطاقة ملغاة فإن احلامل سوف يكون مسئوالً عن شروع وليس جرمية تامة

عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر واالنترنت يف القانون العريب النموذجي، املرجع ) 23( 
 اء، الطبعة األوىل، دار النهضة،عمر سامل، احلماية اجلنائية لبطاقة الوف :كذلكأنظر  .574 السابق، ص

  .106 ، ص1995 القاهرة،
  .132 -131 صاملرجع السابق، ، واقد يوسف) 24( 
عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر واالنترنت يف القانون العريب النموذجي، املرجع )25( 

  .576-575 السابق، ص
  .82ص  املرجع السابق،، مجيل عبد الباقي الصغري) 26(

(27) jean Didiere Wilfrid, Droit pénal géneral, Paris, No: 988, P 2.  
وبذلك قضت حمكمة النقض الفرنسية بأنه يعد من قبيل الصفة غري الصحيحة ادعاء اجلاين كذباً بأنه وكيل 

 بوأ :أشار إليه .1999عن شخص طبيعي أو معنوي، مما تقوم به جرمية االحتيال؛ نقض جنائي فرنسي عام 
  . 2085 الوفا، املرجع السابق، ص أبوالوفا حممد 

ن قيام الصفة الكاذبة مرده االدعاء بواقعة غري صحيحة تتمثل بالوكالة أكما قضت حمكمة النقض املصرية ب 
الستعانة لدعاء الوكالة يف حد ذاته يكفي لقيام جرمية االحتيال دون احلاجة إن أعن الغري، كما قضت ب

   .432 ، ص1986/ 20/3ة األخرى، جمموعة أحكام حمكمة النقض، جلسة بالطرق االحتيالي
 ، ص1986عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 28( 

583.  
املرجع  واالنترنت يف القانون العريب النموذجي، عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر) 29( 

  .574 السابق، ص
الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية،  حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص،) 30( 

  .1207 ص، 2012
 واالنترنت يف القانون العريب النموذجي، عبد الفتاح بيومـي حجازي، مكافحة جــرائم الكمبيوتر) 31( 

   .575 املرجع السابق، ص
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  .2083 املرجع السابق، صأبو الوفا، أبو الوفا حممد ) 32( 
  .116 نضال إمساعيل برهم، املرجع السابق، ص )33( 
 ،دار الفكر اجلامعي ،الكتاب األولوحجيتها،  عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة االلكترونية) 34( 

  .123 -122 ، ص2006 ،مصر اإلسكندرية،
  . 452 ، ص1978رؤوف عبيد، جرائم االعتداء على األشخاص واألموال،  )34(

، 1989-1988كلية القانون،  ،واثبة داود السعدي، قانون العقوبات، القسم اخلاص، جامعة بغداد )35( 
  .213-211 ص
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  باستخدام منهجية ) 2012-1970(اجلزائر خالل الفرتة 
  التكامل املشرتك و سببية جراجنر 

  ∗ عميش عائشة  /أ

  اجلزائر - الشلفجامعة 
Abstract :  

Various countries in the world, and Algeria is not an 
exception, have been competing to attract foreign direct 
investment (FDI). This has been one of the reasons to investigate 
Algeria’s position and to try to study FDI impact on heir’s 
economic, and FDI in Algeria has complemented the inadequate 
domestic capital, but its role -as has been shown through in the 
development of labor force in addition to transfer and diffusion of 
technology has not been materialized yet. 

This study aims to test the effect of foreign direct investment 
on the employment in Algeria, it used annual data for the period 
from 1970 to 2012. Where the test unit root was tested using the 
Augmented Dickey-Fuller test (ADF) and the test of Phillips-
Perron (PP), 

The results of analysis showed that this variables are not 
stationary the first level but it became stationary after taking the 
first difference, and there is a which revealed no co-integration 
between the variables, and The study appeals set of conclusions 
and recommendations identified features of the relations and the 
nature and effect between the main variables of the study while the 
Granger causality tests reject the short run relationship. 
Keywords: 
 foreign direct investment, employment, Unemployment, Algeria, 
test Unit Root, test of co-integration. 
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   :املقدمة
جنيب املباشر تتزايد يف السنوات األخرية، السيما يف الدول أخذت أمهية االستثمار األ

النامية، ليس لقدرته على توفري رأس املال فحسب، وإمنا لقدرته على نقل املعرفة والتكنولوجيا 
والعمل على احلد من مشكلة البطالة بتوفري مناصب شغل، باالستغالل األمثل للموارد احمللية، 

الدول من استغالهلا بشكل امثل لعدم امتالكها لرأس املال الكايف هذه األخرية اليت مل تتمكن 
  .أوال، والن معظم االستثمارات تعتمد على تكنولوجيا عالية الكفاءة والتكلفة ثانيا

من هذا املنطلق مت االعتماد على فرضية أن االستثمار األجنيب املباشر يؤدي إىل توفري مناصب 
لبطالة، ولغرض إثبات صحة أو خطأ هذه النظرية مت شغل وبالتايل التقليل من معدل ا

، مث قياسها وحتليلها باستخدام )2012-1974(استخدام بيانات حول اجلزائر خالل الفترة 
  .Eviews.7 الربنامج اإلحصائي
  :أهمية البحث

تكمن أمهية البحث يف مدى ضرورة االعتماد على االستثمار األجنيب املباشر باعتباره 
اديات الدول السيما النامية منها، خاصة بعد اخنفاض املصادر الداخلية بسبب حمركا القتص

  .عدم كفاية املدخرات احمللية، من اجل خلق فرص عمل والتقليل من معدل البطالة
  :مشكلة البحث

اجلزائر تواجه مصاعب  ومنها النامية البلدان من الكثريتتمثل املشكلة األساسية يف أن 
حمللية واألجنبية وتوجيهها حنو القطاعات اإلنتاجية اليت حتتاجها الربامج يف تعبئة املوارد ا

التنموية، واليت متكن من خلق فرص عمل واخلفض من معدالت البطالة، هذه الظاهرة اليت 
شغلت بال املفكرين ومست كل الفئات السيما املتعلم فيه واليت ازدادت خطورة يوما بعد 

  .ثر منه اجتماعيايوم، لتأخذ بعدا اقتصاديا أك
  :فرضية البحث

  :ينطلق البحث من فرضية أساسية مفادها
أن عملية االستثمار األجنيب املباشر هي ظاهرة عاملية تبنتها معظم الدول ألدراكم باألثر  -

االجيايب على اقتصادياا، واجلزائر كغريها من الدول عملت على جلبه من خالل سن عدة 
حمدودية املوارد وعدم كفاية املدخرات احمللية وتفاقم عدة  قوانني لتشجيعه، خاصة يف ظل

  .مشاكل، على رأسها البطالة اليت ارتفعت مستوياا خاصة بني فئة الشباب
 ريتوف ضمني الذي الشيء يف إنعاش النشاط االقتصادي، املباشر األجنيب االستثمار ساهمي −

  .دائمة شغل مناصب
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  :هدف البحث
  :يهدف البحث إىل ما يلي

 .التطرق إىل أهم املفاهيم النظرية املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر والتشغيل −
 .تتبع تطور هاذين املتغريين يف اجلزائر −
حتليل وقياس اثر تدفق االستثمار األجنيب املباشر على التشغيل باستخدام بعض األساليب  −

 .اإلحصائية و القياسية

                         األجنبي املباشر و التشغيل اإلطار النظري لالستثمار: املبحث األول
  و واقعهما يف اجلزائر

  تعريفه و أشكاله: االستثمار األجنبي املباشر: أوال
هناك عدة تعريفات و أشكال لالستثمار األجنيب املباشر، لكننا سنركز على أمهها        
  :كاأليت

  :تعريف االستثمار األجنبي املباشر -1
م االستثمار األجنيب املباشر يعد يف غاية الصعوبة، وإنه لغاية اآلن من إن حتديد مفهو

املواضيع اليت تدور حوهلا حلقات جدل ونقاش بني رجال االقتصاد ورجال املال من جهة 
  .وبني املنظمات الدولية من جهة أخرى

االستثمار األجنيب املباشر، بأنه عبارة عن إنشاء  HESS &ROSS حيث يعرف كل من
روعات جديدة يف الدولة املضيفة، أو اإلضافة إىل رصيد اآلالت و املعدات بواسطة مش

غالبا (املستثمرين األجانب، أو شراء املستثمرين األجانب للشركات احمللية يف الدول املضيفة 
  .1) أو أكثر من أصول الشركة ليعترب استثمارا أجنبيا مباشرا %10ما تكون 

" فإن االستثمار األجنيب املباشر هو )  LA BANK MONDIAL( حسب البنك الدويل
القصد يف امتالك أصل من األصول لعدد من السنوات مع وجود القدرة على ممارسة تأثري يف 

 .2" إدارة هذا األصل 
فيعرف االستثمار األجنيب املباشر على أنه حصول مستثمر ) FMI( أما صندوق النقد الدويل

ابتة يف مشروع يف اقتصاد آخر، وتنطوي هذه املصلحة على مقيم يف اقتصاد ما على حصة ث
عالقة طويلة األجل بني املستثمر واملشروع حيث تعطى له أي املستثمر احلق يف املشاركة يف 

ويسمى هذا املشروع مبشروع ) املستثمر املباشر(إدارة املشروع، ويسمى هذا املستثمر 
 .3 "االستثمار األجنيب املباشر
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 OCDE) "organisation de" نظمة التعاون والتنمية االقتصاديةوحسب تعريف م
cooperation et de développement économique ( فإن االستثمار األجنيب املباشر

من إمجايل رأس املال أو قوة  %10هو الذي ينطوي على متلك املستثمر حصة ال تقل عن 
 4.التصويت

استثمار ينطوي : "بأنه (UNCTAD) "االونكتاد"ية وقد عرفته األمم املتحدة للتجارة والتنم
، حبيث )البلد املضيف(على عالقة طويلة األمد يف موجودات رأمسالية ثابتة يف بلد معني 

تعكس هذه العالقة منفعة املستثمر األجنيب الذي يكون له احلق يف إدارة أصوله والرقابة عليها 
  .5" خصا طبيعيا أو معنويا من بلد األم أو املضيف، وقد يكون املستثمر ش

فأكثر من % 10وكما ذكرنا فان هذا النوع من االستثمار يتطلب أن ميتلك املستثمر األجنيب 
أسهم الشركة، وهي النسبة اليت متكن من القدرة على ممارسة درجة كبرية من التأثري، إن مل 

يعد استثمارا أجنبيا  فال% 10يكن التحكم يف إدارة املشروع، أما إذا كانت النسبة اقل من 
مباشرا، وهو يف هذه احلالة ميثل األشكال األخرى لتدفقات رؤوس األموال اخلاصة مثل 
استثمار احلافظة والقروض، حبيث ال يكون هلذه األشكال من التحويالت املالية تأثري مباشر 

  . يف اإلنتاج أو يف إدارة املشروع احمللي الذي يتم اإلسهام يف متويله
  :االستثمار األجنبي املباشرأشكال  -2

ميكن التمييز بني نوعني أساسيني لالستثمار األجنيب املباشر، على أساس شكل امللكية 
وتأسيس الفروع األجنبية، وتقوم الشركة األم باالختيار بينهما وفقا إلستراتيجيتها وظروف 

  :البلد املضيف، ومها
  (Joint venture)املشروعات املشرتكة - 2-1

احد مشروعات األعمال الذي " أن االستثمار املشترك هو  Kolde لدييرى كو
أو أكثر من دولتني خمتلفني بصفة دائمة، ) أو شخصان معنويان(ميلكه أو يشارك فيه طرفان 

واملشاركة هنا ال تقصر على احلصة يف رأس املال بل متتد أيضا إىل اإلدارة و اخلربة و براءة 
   .6  اخل...يةاالختراع  والعالمات التجار

فريى أن االستثمار املشترك هو ذلك االستثمار الذي ينطوي على  Terpstra أما تريبسترا
عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم يف دول أجنبية، ويكون احد أطراف االستثمار فيها شركة 

  .7عليه دولية متارس حقا كافيا يف إدارة املشروع أو العملية اإلنتاجية بدون السيطرة الكاملة 
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 owned foreign)االستثمارات اململوكة بالكامل للمستثمر األجنبي  - 2-2
investments)  

يقصد ا احتفاظ املستثمر األجنيب حبق ملكية املروع االستثماري، واحتفاظه كذلك 
  .8حبق إدارته والتحكم يف كل عملياته

م، نظرا ملا حيققه من ميزة جتنب ويعترب هذا النوع من أكثر األشكال قبوال بالنسبة للشركة األ
أي تعارض يف املصاحل مع الشركاء، حيث تعمل هذه الشركات كمجموعة مدجمة يف 

  .االقتصاد العاملي، وتتبع إستراتيجية موحدة يف كل ااالت
  اإلطار املفاهيمي للتشغيل و البطالة: ثانيا

سات االقتصادية، من يعد التشغيل من بني القضايا اليت نالت حيزا كبريا يف الدرا
حيث الدراسة والتحليل، فكان لكل دراسة طرق وأساليب خاصة يف حتديد مفهوم التشغيل 
والبطالة والعمل، لذا سنحاول يف هذه النقطة إدراج أهم املفاهيم املتعلقة ذه املصطلحات 

  .وما يتعلق ا
 :مفهوم التشغيل -1

  :ف خمتصر لكل منها كاأليتقد يتداخل مفهوم الشغل مع العمل لذا سنقدم تعري
هو ذاك النشاط اإلنساين الشاق امللزم الذي يقدم من قبل الفرد خالل فترة : تعريف العمل -

زمنية معينة، ويعد العمل املصدر األساسي إلنتاجية اتمع وتطويره، كما اعتربه ادم مسيت 
  .9ة ورفاهيتها ودافيد هيوم انه أساس ثروة األمم وخلق كل ما هو ضروري حلياة األم

وطبقا للتعريف الذي اعتمده املؤمتر  (BIT) فحسب املكتب الدويل للعمل :أما التشغيل
قره فيما أ،و1982الثالث عشر خلرباء إحصائيات العمل الذي عقد يف جنيف يف أكتوبر سنة 

يشمل مجيع األشخاص :التشغيل ملؤمتر العمل الدويل 71بعد املكتب الدويل للعمل يف الدورة 
  .10الذين هم يف سن العمل، وممن يبحثون جديا عن العمل وذلك خالل فترة اإلسناد 

  11: وعليه ميكن التمييز بني التشغيل والعمل فيما يلي
 بينما التوظيف، عملية تسبق اليت واإلجراءات الشروط من مجلة إىل يشري التشغيل أن ∗

 .توظيفال مرحلة بعد تنفيذها يتم اليت العمل املهام مفهوم يشمل
 سوق ىلوا من العاملة اليد حركيةو ديناميكية يف يتحكم فهو معياري، بعد له التشغيل ∗

 مثله لإلنتاج، وعامل وسيلة باعتباره إجرائيا، بعدا العمل ميثل بينما دخوال وخروجا، العمل
 .التقين لعاملوا املال األخرى كرأس اإلنتاج عناصر باقي مثل
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 :مفهوم البطالة -2
البطالة تشمل كافة األشخاص الذين هم يف سن "لدويل للعمل فان حسب املكتب ا

  .12" العمل وراغبني يف العمل، وباحثني عنه ولكنهم ال جيدونه، وذلك خالل فترة اإلسناد
  :قياس البطالة

يتم قياس البطالة باستعمال معدل البطالة، وهو مؤشر شامل عن األداء االقتصادي 
وارتفاعه يدل على أن فرص العمل حمدودة وأن االقتصاد وأوضاع العمل، وهو مؤشر نسيب 

ال يعمل بكامل طاقته، وهو عبارة عن نسبة العاطلني عن العمل إىل جمموع السكان يف سن 
   :ـالعمل ويعرب عنه رياضيا ب

  
  واقع االستثمار األجنبي املباشر و التشغيل يف اجلزائر: ثالثا

بين مجلة من اإلصالحات يف شىت ااالت، لقد عملت اجلزائر غداة االستقالل على ت
متبنية النهج االشتراكي بكل أسسه ومبادئه، ولكن مع تغري الظروف وعدم قدرة هذا النظام 
على التصدي لالزمات كان لزاما عليها إعادة النظر وتبين نظام اقتصاد السوق، واعتماد عدة 

قتصادية واالجتماعية، إال أا مل برامج تنموية كان من شاا حتسن يف جممل املؤشرات اال
تستطع حتقيق ما كانت تأمل الوصول إليه مقارنة بإمكانياا وحاجاا ولعل خري دليل على 
ذلك تدين مستوى االستثمار األجنيب املباشر الداخل إليها وتفاقم مشكلة البطالة رغم 

  .  االخنفاض املسجل يف معدالا
 2012-1970 الوارد إىل اجلزائر خالل الفرتة  واقع االستثمار األجنبي املباشر - 1

لقد عرف االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر خالل هذه الفترة تذبذبا كما هو يف     
   : الشكل
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من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات امعة من قاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة والتنمية : املصدر

  http://www.unctad.org/fdistatistics: ملوقع االلكترويننقال عن ا) االونكتاد(
من خالل الشكل أعاله نالحظ أن تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر عرف تباينا 

  .كبريا، بني اخنفاض وتدين كبري قبل اإلصالحات و انتعاش ومنو ملموس بعد اإلصالحات
 قبل اإلصالحات  - أ

تراكي وتأثر اقتصاده باحمليط اخلارجي واعتماده بالدرجة إن تبين اجلزائر للنظام االش
األوىل على احملروقات وبالتايل أسعارها اخلاضعة لظروف خارجية، فان حجم االستثمار 
األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر هو اآلخر عرف تذبذبا كبريا وضعفا رغم حماولة احلكومة 

  .صادية املتأزمةتقدمي كل اإلصالحات وحتسني الوضعية االقت
االستقالل، إال  منذ املباشر األجنيب االستثمار ظاهرة النامية الدول اجلزائر كبقية لقد عرفت

 1971 سنة ذلك خاصة تدفقاته، وكان يف كبري بضعف متيزتما قبل اإلصالحات أن فترة 
 ،1970عما كان عليه سنة %  99.25مليون دوالر باخنفاض قدره  0.6 إذ سجلت حجم

باإلضافة إىل ، 1971وتأميم احملروقات يف سنة ،1966تأميم الثروات املنجمية يف ماي  إثر
سجلت اكرب قيمة له  1974األجانب، لكن سنة  للمستثمرين اآلبار ملكية حق وجود عدم

مليون دوالر نتيجة ارتفاع أسعار البترول، مث عرف اخنفاضا كبريا ومستمرا  358مبا يعادل 
مليون دوالر على التوايل،  لتعترب هذه  348,7و 257بقيميت  1980و  1979إىل غاية سنيت 

األخرية ثاين اكرب قيمة حمققة يف هذه املرحلة، مث سجل هبوطا واخنفاضا رهيبا بعد ذلك 
قانون  و أيضا نتيجة صدور ،1982بسبب التراجع املستمر يف أسعار النفط بداية من سنة 

مما  خمتلطة، شركات إطار يف إالّ تتم ال ستثماريةاال املشاريع على أن نص  الذي ،1982
  .أجنيب تدخل ألي آنذاك احلكومات طرف من القاطع الرفض يدل بشكل غري مباشر على

http://www.unctad.org/fdistatistics
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  بعد اإلصالحات -ب
عرفت هذه املرحلة انتعاشا كبريا يف حجم االستثمار األجنيب املباشر، رغم انه سجل 

بغياب شبه كامل  1995-1993ة ، إذ متيزت الفتر1996مخوال و شلال قبل سنة 
 مجيع اجلزائر على مرت ا اليت املعقدة الوضعيةلالستمارات األجنبية، ويرجع السبب 

 الدين خدمات وارتفاع اخلارجية املديونية أزمة تفاقم املرحلة هذه شهدت فقد األصعدة،
 صارم تنفيذ من كذل تبع وما اخلارجية املديونية جدولة إعادة إىل السلطات اجرب اخلارجي مما

الدويل، مث سجل حجم االستثمار  النقد صندوق مع وضعها اليت اهليكلي التعديل لشروط
التذبذب املسجل يف بعض السنوات، ويعزى بغض النظر عن  1996املباشر ارتفاعا بعد سنة 

 من اجلديدة التشريعات به أتت وما ،1993سنة  والقرض النقد قانونهذا االرتفاع بصدور 
االمتيازات واستمر االرتفاع إىل غاية  من العديد مشلت واليت املباشر األجنيب لالستثمار زحتفي

نتيجة االرتفاع املسجل يف أسعار البترول،  مليون دوالر 606.6مسجال تدفق قيمته  1998
 1999خالل سنة %  51.9لكن سرعان ما لبث أن اخنفض يف السنة املوالية مبعدل قدره 

لتسجل اجلزائر اكرب تدفق منذ االستقالل جتاوزت عتبة املليار دوالر ألول وعاود االرتفاع 
عما كان عليه %  173مبعدل منو فاق  2001مليون دوالر  سنة  1196مرة يف تارخيها بقيمة 

مليون دوالر،  1065، وحافظت على نفس العتبة فوق املليار للسنة املوالية بقيمة  2000سنة 
زائر من عزلتها واستعادا الستقرارها األمين والسياسي بفضل كان ذلك نتيجة خروج اجل

املتعلق بتطوير  03-01قوانني الوئام املدين واملصاحلة الوطنية، إضافة إىل صدور األمر 
االستثمارات، وسيطرة مصر على اكرب حصة  لتصبح  أهم دولة مستثمرة يف اجلزائر خاصة 

، 2001يف   (Djezy)كوم حتت اسم جازي بعد بيع رخصة اهلاتف النقال لشركة اوراس
، باإلضافة إىل خوصصة شركة 12-93حيث جاءت هذه االتفاقية ضمن املرسوم التشريعي 

الصناعات احلديدية باحلجار لشركة أسبات اهلندية، هذا االرتفاع راجع أغلبيته لألسباب 
 ،2003ل يف سنة السالفة الذكر وليس لتحسن املناخ االستثماري والدليل االخنفاض املسج

، وهروب املستثمرين األجانب من الدول العربية 2001سبتمرب  11تداعيات أحداث بسبب
مبا فيهم اجلزائر، لكن سرعان ما تعاىف مرة أخرى بسبب دخول الشركة املصرية يف جمال 

وبيع الرخصة الثالثة للشركة الوطنية لالتصاالت الكويتية، كما  2004االمسنت يف مارس 
رغم األزمة  2008التزايد املستمر بعد ذلك إذ جتاوزت ملياري دوالر ابتداء من سنة نالحظ 

العاملية اليت ألقت بظالهلا على كافة دول العامل، وعدم تأثر اجلزائر بتداعيات األزمة اليت 
 حني يفراجع حملدودية اندماج نظامها املايل يف النظام العاملي،  2008اشتدت وطأا يف أوت 

بعدما سجل دوالر  مليون 2720,5 إىل 2011 سنة األجنيب االستثمار تدفق تفاعار عاد
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وميكن إرجاع هذا االرتفاع  ،2009مقارنة مع  2010يف سنة %  17.2اخنفاض مبعدل 
 دفع ما وهو العريب بالربيع يسمى ضمن ما العربية لبعض الدول األمنية املضطربة لألوضاع

 استثماري مناخ من عليه يتوفر ملا اجلزائري االقتصاد إىل التوجه إىل األجانب باملستثمرين
مليون دوالر، أي  1484مسجال قيمة  2012االستقرار، لكنه اخنفض يف سنة  وتوفر خصب

  %. 45.4اخنفاض مبعدل 
  واقع البطالة و التشغيل يف اجلزائر  -2

 خريكان هذا األ وقد ،ريكب بشكل التشغيل على للجزائر االقتصادي املسار أثر لقد
 من خانقة حالة إىل أفضت واليت اجلزائر، تعانی منها كانت اليت ةياالقتصاد لألزمة حیة مرآة

  .البطالة
من خالل الشكل املوايل واخلاص بتطور معدالت البطالة يف اجلزائر ميكن متييز عدة مراحل 

  .تبعا للتغري السياسي والتطور االقتصادي اجلزائري

  
 :باالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات نقال عن املوقع االلكتروينمن إعداد الباحثة :املصدر

www.ons.dz 

  :و التشغيل يف مرحلة املخططات التنموية البطالة  - أ

متيزت هذه املرحلة بتبين النظام االشتراكي بكل مبادئه، من خالل انتهاج عدة 
املخططات باالعتماد على خمططات تنموية، وقد حاز التشغيل االهتمام األكرب هلذه 

املشروعات الصناعية اليت من شاا خلق فرص كبرية للشغل، وللذكر فلن هذه املشروعات 

http://www.ons.dz
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 دينار مليار 1.6 من لالستثمار الصناعي السنوي املتوسط انتقل عرفت تزايدا مستمرا، حيث
 19.6 إىل املبلغ لريتفع 1977- 1970 بني ما دينار مليار 11.8 إىل 1969- 1967  بني ما

، هذا التطور خلف حتسن وتطور يف عملية توفري مناصب 1985-1978الفترة  خالل مليار
، 1977منصب سنة  2336000إىل  1967منصب يف سنة  1748000شغل، إذ انتقل من 

، األمر الذي أدى إىل اخنفاض يف معدالت 13 1985منصب سنة  3840000ليصل إىل 
واستمر يف االخنفاض ليسجل  1977سنة  % 22 إىل 1967سنة  % 33البطالة من حوايل 

، كما مت يف هذه الفترة إنشاء الديوان الوطين لليد العاملة الذي ساهم يف 1985سنة  % 9.7
ة نخلق العديد من فرص العمل واحلد من اهلجرة إىل اخلارج، ولعل ارتفاع سعر البترول يف س

  .ساهم هو اآلخر يف احلد من البطالة 1973
 :و التشغيل يف مرحلة ما بعد األزمة البرتولية البطالة  - ب

سجل فيها اخنفاض عاملي تزامنت هذه املرحلة مع تبين املخطط خلماسي الثاين، واليت 
حيث بلغ سعر الربميل  1986واشتدت األزمة سنة  1985يف أسعار البترول مع بداية سنة 

فاض إيرادات الصادرات دوالر، إضافة إىل اخنفاض سعر صرف الدوالر وبالتايل اخن 12.5
، وبالتايل ارتفاع حجم املديونية وعدم القدرة على الدفع مع تسجيل )يف معظمها حمروقات(

نقص كبري يف احتياطي الصرف من العملة الصعبة وتدهور األوضاع األمنية، كل هذا أثر 
 مث 1986 سنة 74000 إىل الشغل مناصب خلق معدل وصل حيثعلى عملية التشغيل، 

 وبلغ 1988 سنة  61000مث  منصب، 64000 حوايل إىل 1987 سنة الرقم ضاخنف
 % 9.7، هذا التراجع ترجم أيضا باخنفاض يف معدل البطالة من  14 1989سنة  59000

 . 1989سنة  % 18.1إىل  1985سنة 

  :و التشغيل يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية البطالة  -  ت
نقاط الضعف يف النظام االشتراكي،  1986بعد أن كشفت األزمة النفطية لسنة  

ونتيجة ملا آل إليه االقتصاد الوطين وامتناع الدول عن تقدمي القروض نتيجة الرتفاعها وعدم 
القدرة على سدادها، عملت اجلزائر جديا على تطبيق اإلصالحات االقتصادية ابتداء من سنة 

لدولية للحصول على التمويل واالنفتاح على العامل اخلارجي باللجوء إىل املؤسسات ا 1989
يف ظل شح املوارد املالية الداخلية، مع االلتزام بتبين عدة برامج تنموية كان من شاا حتسني 
املؤشرات االقتصادية و ارتفاع ملموس يف حجم العمالة، مع العلم انه يف بداية هذه املرحلة مل 

 1999سنة  % 29إىل  1990سنة  %  19.7يعرف معدل البطالة أي اخنفاض بل تراجع من
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وذلك نتيجة التسرحيات العمالية وانضمام كم هائل من القوى العاملة اجلديدة، لتعترب هذه 
العشرية مرحلة انتقالية مل يسجل فيها أي حتسن يف عملية التشغيل، إال أن السلطات عملت 

، 1994نة على التخفيف من حدة املشكلة بإنشاء الصندوق الوطين للتأمني على البطالة س
كمؤسسة عمومية للضمان االجتماعي هدفها األساسي ختفيف اآلثار النامجة عن تسريح 

 عامال 189830حيث استفاد من تعويض البطالة ما يقارب  15 ،العمال ألسباب اقتصادية
، ملساعدة 1993سنة  (APSI)مسرحا، ومت أيضا إنشاء وكالة ترقية ودعم االستثمارات 

اجناز استثمارام وجتسيدها دون عوائق، وكان هلا دور فعال إذ أصحاب املشاريع على 
  .2001-1993مشروع خالل الفترة  440منصب عمل، و  51909متكنت من استحداث 

 ):2012-2001(يف مرحلة االنتعاش االقتصادي  التشغيلالبطالة و   - ث

، وما لبتروللقد متيزت هذه املرحلة بتبين عدة برامج تنموية تزامنا مع ارتفاع أسعار ا 
سنة،  30من البطالني هم اقل من  ¾ميز هذه املرحلة هي بطالة الشباب، إذ جنذ أن أكثر من 

 :لكن عموما فقد عرفت هذه املرحلة حتسنا كبريا يف عملية التشغيل كما يلي
مليار  525خصص له غالف مايل قدره  ):2004-2001(برنامج اإلنعاش االقتصادي  -

ألف منصب  230ألف منصب شغل جديد منها  720رة خلق دج، وقد مت يف هذه الفت
سنة  % 17.65إىل  2001سنة  % 27.3مؤقت، مما أدى إىل اخنفاض يف معدل البطالة من 

2004. 
خصص له ميزانية قدرها  ):2009 -2005(الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي  -

يدة حيث انتقل من مليار دج، مكن هو اآلخر من استحداث مناصب شغل جد 4202.7
، 2009سنة  170858ليصل إىل  2008سنة  162290إىل  2005منصب سنة  64092

سنة  %11.30إىل  2005سنة  % 15.30األمر الذي يفسر اخنفاض معدل البطالة من 
 . 2009سنة  % 10.2إىل  2008

مليار  511خصص له أكثر من  ):2014 -2010(برنامج توطيد النمو االقتصادي  -
املتوسطة، وقد و الصغرية املؤسسات وترقية والريفية الفالحية م خاصة بدعم التنميةدج، اهت

متكن هذا الربنامج من حتقيق نتائج اجيابية يف كل ااالت عامة ويف التشغيل خاصة، إذ بلغ 
 .2012سنة  % 9.7مث اخنفض تدرجييا ليسجل معدل  2010سنة  % 10معدل البطالة 
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  ار اإلحصائياإلط: املبحث الثاني
  :األسس النظرية الستقرارية السالسل الزمنية 

جمموعة من املعطيات لظاهرة ما مشاهدة : "ميكن تعريف السلسلة الزمنية على أا
سلسلة من القيم العددية ملؤشر "، وهي أيضا عبارة عن 16" عرب الترتيب التصاعدي للزمن

ن لكل قيمة إحصائية فترة زمنية إحصائي يعكس تغري ظاهرة ما بالنسبة للزمن، حبيث أ
  .ty "17متغريا مستقال يقابله قيمة إحصائية مرتبطة  tتقابلها، يكون الزمن 

  Unit Root Test :اختبارات جذر الوحدة-1
تفترض غالبة الدراسات أن السالسل الزمنية املستخدمة يف التحليل هي سالسل 

ولكن يف حالة غياب صفة االستقرار عن هذه السالسل فان ذلك  (stationary) ساكنة
 Régression" سيؤدي إىل عدة مشاكل قياسية، أمهها مشكلة االحندار الزائف

fallacieuse"  واليت جتعل النتائج مضللة و غري واقعية على الرغم من جودة املؤشرات
معامل التحديد : اإلحصائية

2R،   معامل االرتباطrإحصائية فيشر ،F معنوية املعامالت ،
اخل، لذلك ومن اجل تفادي هذه املشاكل البد من اختبار سكون السالسل …إحصائيا

  .املستخدمة
استخداما هو الختبار استقرارية السالسل الزمنية هناك عدة اختبارات إال أن أمهها وأكثرها 

 واختبار Augmented Dickey-Fuller (ADF ,1981)  فولر املوسع-اختبار ديكي
Phillips-Perron (PP ,1988) ويعتمد اختبار ،ADF  يف دراسة استقرارية السلسلة

tx 18: على تقدير النماذج الثالثة التالية  
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) :حيث أن )2,0
t

iidt εσε  هي درجة التأخري ميكن حتديدها عن طريق معياري: ρ، و→
Akaike (AIK)  وSchawrz (SWZ) حيث:  

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) nnSC

nAIC

t

t

log3log

32log
2

2

ρσρ

ρσρ

ε

ε

++=

++=
 

 :حيث
2
tεσ :القيمة التقديرية لتباين اخلطأ ( )tV

t
εδ ε =2

أو عدد حجم العينة nو 
  .املشاهدات

: على اختبار الفرضية ADF يقوم اختبار


 =

1:
1:

1

0

pφ

φ

H
H

، حيث تتم املقارنة بني القيمة 

  فولر؛-لديكيtabzو القيمة اجلدولية calzاحملسوبة 
caltabإذا كان - zz         وجود جذر وحدوي ، فإننا نقبل الفرضية الصفرية، مما يعين≥

 .و بالتايل السلسلة غري مستقرة

caltabأما إذا كانت - zz fفإننا نرفض الفرضية الصفرية، مما يعين أن السلسلة مستقرة ،. 

فولر إال انه يأخذ بعني -، فيعتمد تقديره على نفس مناذج ديكيPPأما بالنسبة الختبار 
االعتبار األخطاء ذات التباين الغري متجانس، وذلك عن طريق عملية تصحيح غري معلمية 

   19:فولر، ويتم هذا االختبار وفقا للمراحل األربعة التالية-إلحصائية ديكي
بار ديكي  فوللر مع حساب للنماذج الثالثة القاعدية الخت OLSالتقدير بواسطة  ∗

 .اإلحصائيات املرافقة

∑تقدير التباين قصري املدى  ∗
=

∧

=
n

t
tn 1

22 1
εσ حيث ،tε :متثل البواقي. 

2املصحح  املعامل تقدير ∗
1S املسمى التباين طويل املدى واملستخرج من خالل التباينات

 :السابقة، حيث املشتركة لبواقي النماذج
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): هي عدد فترات اإلبطاء و احملسوبة بداللة عدد املشاهدات: l: حيث ) 9
2

1004 nl ≈ 

بريون -فيليبس  حساب إحصائية ∗
( )

k

kn
kt

∧

∧
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∧
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−
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 −

×= φ
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σ

φ 11
*
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2
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2

S
k

∧
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تشويشا ابيض، هذه اإلحصائية تقارن مع  tεعندما تكون 1، والذي يساوي 
 .Mackinnon القيمة احلرجة جلدول ماك كينون

قائم على فرضية أن السلسلة الزمنية متولدة بواسطة عملية االحندار  ADF للعلم فان اختبار
قائم على افتراض أآثر عمومية، وهي أن  PP بينما اختبار (Autorégressive AR) الذايت

 Autoregressive Integrated Moving Average لسلة الزمنية متولدة بواسطة،الس

ARIMA ،ولذا فان اختبار PPأفضل، وهو أدق من اختبار له قدرة اختبارية ADF ،
االختبارين  السيما عندما يكون حجم العينة صغريا، ويف حالة تضارب وعدم انسجام نتائج

PP.20 فإن األفضل االعتماد على نتائج اختبار
  

إن معظم املتغريات تكون غري مستقرة عند املستوى لكنها تستقر عند الفروق من الدرجة  
، حيث إذا كان I(1) األوىل، ونقول انه متكامل من الدرجة األوىل و نرمز له

)1(Ixt   .مستقرة∆txفان ∆→

  The Co-integration Test  اختبار التكامل املشرتك-2
يشري التكامل املشترك إىل طريقة للحصول على توازن أو عالقة طويلة املدى بني 

  :متغريات غري ساكنة، وهناك طريقتان تعتربان من أشهر اختبارات التكامل املشترك
، (Engle and Granger, 1987) جراجنر ذات املرحليتني-طريقة اجنل: الطريقة األوىل ∗

فولر املطور، ولكن يطبق على البواقي بدال من -ار ديكيوالذي حيمل نفس خطوات اختب
السلسلة الزمنية، ويتلخص هذا االختبار يف تقدير منوذج الدراسة باستخدام طريقة املربعات 
الصغرى مث اختبار استقرارية البواقي، حيث إذا كانت البواقي مستقرة فهذا يعين وجود 

 .تكامل ما بني املتغريات والعكس صحيح
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 Johansen)و (Johansen ,1988) منهجية جوهانسن وجوسليوس: ة الثانيةالطريق ∗
and Juselius,1990)   وهو األجنع خاصة يف حالة منوذج حيوي أكثر من متغريين

الحتمال وجود أكثر من متجه للتكامل املشترك، ولتحديد عدد متجهات التكامل املشترك 
من متجهات  q ضية أن هناك على األكثرإجراء اختبارين الختبار فر 1988اقترح جوهانسن 

 :r=q 21 التكامل املشترك مقابل النموذج العام غري املقيد

)  :ويتم حسابه كما يلي ،Traceاختبار األثر   - أ )∑
+=

−−=
k

ri
itrace n

1
1ln λλ  

، اليت تسمح حبساب πكملصفوفة التباين والتباين املشتر iالقيمة الذاتية رقم : iλ: حيث
 .رتبة املصفوفة: rملتغريات، واعدد :kالقيم الذاتية، 

، و من خالل عملية  2χتوزيع  بعيد حد إىل يشبه احتماليا قانونا اإلحصائية هذه وتتبع
يكون اختبار جوهانسن على النحو ، )Johansen-Juselius )1990 احملاكاة اليت قام ا

  :التايل
)تساوي الصفر πرتبة املصفوفة  − )0=r أي :



 =

0:
0:

1

0

frH
rH 0، حيث نرفضH  إذا

)كانت إحصائية األثر  )traceλ لقيمة احلرجةاكرب متاما من ا (Critical Value) ، و منر إىل
 .االختبار املوايل

)تساوي الواحدπرتبة املصفوفة  − )1=r أي :


 =

1:
1:

1

0

frH
rH 0، حيث نرفضH  إذا

)كانت إحصائية األثر  )traceλ احلرجة اكرب متاما من القيمة (Critical Value) ، و منر
 .إىل االختبار املوايل

)تساوي اثنانπرتبة املصفوفة  − )2=r أي :


 =

2:
2:

1

0

frH
rH 0، حيث نرفضH  إذا

)كانت إحصائية األثر  )traceλ ةاكرب متاما من القيمة احلرج (Critical Value) ، و منر إىل
 .االختبار املوايل و هكذا
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يف اية املطاف واختربنا آخر فرضية  0Hإذا رفضنا  −




=
−=

krH
krH

:
1:

1

و قمنا برفض  0

0H فان يف هذه احلالة رتبة املصفوفة هي ،kr ال توجد عالقة تكامل ، ويف هذه احلالة =
  .مشترك بني املتغريات

 : Maximum Eigen Values Testاختبار القيمة الذاتية العظمى   - ب
)   :يتم حسابه كما يلي  )1max 1ln +−−= rn λλ ويتم االختبار بنفس طريقة

  .ونفس مراحل اختبار األثر ومها يعطيان ويؤكدان نفس النتيجة
  :(Granger Causality Test)اختبار سببية جراجنر  -3

 اجتاه يف سببية عالقة وجود يعين متغريين بني مشترك تكامل وجود أن جراجنر أكد
 وجود عدم يعين متغريين بني مشترك تكامل وجود عدم أن األقل وبالتايل نستنتج على واحد
بينهما، ويتطلب اختبار سببية جراجنر أن تستخدم املتغريات بصفتها املستقرة،  سببية عالقة

ألن غياب صفة االستقرار قد جيعل االحندار املقدر زائفا، وبالتايل نأخذ املتغريين 
DLNIDEوDLNTCHلتتشكل املعادلتني التاليتني:  
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  22:يتم إجراء اختبار سببية جراجنر وفقا للخطوات التالية

 :د ا املعادلةتقدير الصيغة املقيدة، و نقص ∗
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0φ  مبعىن أن املتغري )1(يف املعادلة ،DLNTCH  ال يؤثر على املتغري
DLNIDE مث حنصل على جمموع مربعات البواقي املقدرة املستخرجة من املعادلة ،

∑): 3(املقيدة 
∧ 2

1tε . 
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، ومن مث نستطيع احلصول على )1(اليت تتمثل يف املعادلة رقم : تقدير الصيغة غري املقيدة  ∗

∑: جمموع مربعات البواقي املقدرة املستخرجة من هذه املعادلة 
∧ 2

1tµ 

 :اختبار الفرضية التالية ∗
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درجة احلرية : n-kعدد املعامل املقدرة يف الصيغة غري املقيدة، : k؛ حجم العينة، n: حيث
  % 5للصيغة غري املقيدة، مث نستخرج القيمة اجلدولية من جدول فيشر عند مستوى املعنوية 

) : ، أيn-kو  pودرجة حرية  )knpt FF −= ;05.0.  
 tFاكرب من  cFنقارن بني القيمة اجلدولية والقيمة احملسوبة لفيشر، حيث إذا كانت  ∗

والعكس  DLNIDEيسبب املتغريDLNTCH، مبعىن أن 1Hونقبل 0Hفإننا نرفض 
 .صحيح

    :، مع اختبار الفرضية التالية)2(نقوم بتكرار نفس اخلطوات السابقة على املعادلة 
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  اإلطار التطبيقي لبيانات البحث: املبحث الثالث
 بيانات استخدمنا االستثمار األجنيب املباشر والتشغيل، بني العالقة دراسة لغرض

ونظرا ألمهية األساليب الكمية ، 2012-1970جلزائر، خالل الفترة سنوية خاصة با
 العالقات جعل يف البارز الدور هلا كان واليت الزمنية، السالسل حتليل يف احلديثة والتوجهات

 املشترك، التكامل حتليل طرق باستخدام قمنا فإننا الكمي، والتحليل للقياس قابلة االقتصادية
وجيزليوس، إضافة إىل منهجية  جوهانسن منهجية إىل جراجنر إضافةو أجنل طريقة تشمل اليت

   .هذين املتغريين بني العالقة لتحليل السببية
  اختبار جذر الوحدة: أوال

إن اهلدف األساسي من هذا االختبار هو فحص خواص السالسل الزمنية ملتغريات 
 على حدا، ومن خالل الدراسة والتأكد من مدى سكوما، مع حتديد رتبة تكامل كل متغري

يف امللحق يتضح أن كال السلسلتني غري مستقرتني، وللتأكد من ذلك قمنا ) 1(الشكل رقم 
  :والنتائج مبينة يف اجلدول املوايل PPو  ADFباختبار 

  عند املستوى و عند الفروق األوىل PPو  ADFنتائج اختبار ): 1(اجلدول رقم 
   صائصاخل

  
  
 املتغريات

مستوى 
 املعنوية

  
 PPاختبار  ADFاختبار 

  Trend 
and 
intercept 

Intercept none Trend 
and 
intercept 

Intercept none 

LnTCH 

 املستوى
 0.83- 1.43- 1.47- 0.82- 1.34- 1.40- القيمة احملسوبة

 (1.94-) (2.93-) (3.52-) (1.94-) (2.93-) (3.52-) القيمة احلرجة

 0.34 0.55 0.82 0.35 0.59 0.84 االحتمال

الفروق 
 األوىل

 5.76- 5.75- 5.70- 5.78- 5.78- 5.72- القيمة احملسوبة

 (1.94-) (2.93-) (3.52-) (1.94-) (2.93-) (3.52-) القيمة احلرجة

 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.009 0.0001 االحتمال

lnIDE 

 املستوى
 0.35- 1.89- 2.87- 0.35- 1.80- 2.39- القيمة احملسوبة

 (1.94-) (2.93-) (3.52-) (1.94-) (2.93-) (3.52-) القيمة احلرجة

 0.55 0.33 0.18 0.54 0.37 0.37 االحتمال

الفروق 
 األوىل

 9.93- 10.41- 10.24- 3.63- 3.62- 3.57- القيمة احملسوبة

 (1.94-) (2.93-) (3.52-) (1.94-) (2.93-) (3.52-) القيمة احلرجة

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 0.009 0.04 االحتمال

  Eviews 7من إعداد الباحثة بناء على خمرجات برنامج : املصدر
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تشري نتائج اختبار جذر الوحدة يف اجلدول أعاله، أن املتغريين يعانيان من مشكل 
 ،)القيمة احلرجة(ولية عدم االستقرار عند املستوى، الن القيمة احملسوبة اكرب من القيمة اجلد

 0.05وميكن استنتاج نفس الشيء إذا ما الحظنا قيمة االحتمال، حيث انه إذا كان اقل من 
، لكنها 0.05فانه معنوي مما يعين أن السلسلة مستقرة والعكس يف حالة إذا كان اكرب من 

لتني يف امللحق يبني أيضا أن السلس) 2(تصبح مستقرة عند الفرق األول، والشكل رقم 
مستقرتني عند الفرق األول، وهذا ما يدل على أن هاذين املتغريين متكاملني من الدرجة 

  .PPاختبار و ADFاألوىل، وهي نتيجة مشتركة بالنسبة لكل من اختبار 
  اختبار التكامل املشرتك: ثانيا

من خالل اختبار االستقرارية مت التوصل إىل أن كل متغري على حدا متكامل من  
األوىل، وكال السلسلتني هلا معامل ذات إشارة سالبة، مما يعين أا ترجع إىل مستواها  الدرجة

الطبيعي بعد أي اضطراب، حيث أن أي اضطراب موجب يف املستوى جيب أن يتبعه فروق 
  .أوىل سالبة لكي نضمن الرجوع إىل املستوى الطبيعي

باختبار التكامل املشترك  بعد التأكد من تكامل كل سلسلة من نفس الدرجة، سوف نقوم
جراجنر للتأكد من حتقق -بني االستثمار األجنيب املباشر ومعدل البطالة باستخدام طريقة اجنل

  :الشرط الثاين وهو استقرار سلسلة البواقي للنموذج التايل
ttt idetch εβα ++= lnln  

  :ليتكون لدينا املزيج اخلطي 
ttt idetch lnln βαε −−= هناك تكامل مشترك بني السلسلتني ، ومنه نقول أن  
ttchln  وtideln  0(إذا كانت(It →εا مستقرة عند املستوىأي أ ،.  

بتطبيق  :جراجنر- نتائج تقدير معادلة احندار التكامل املشرتك بطريقة اجنل -1
tttطريقة املربعات الصغرى على معادلة االحندار  idetch εβα ++= lnln مت التوصل ،
يف امللحق، وعلى أساسه يكون النموذج ) 1(إىل نتائج التقدير املوضحة يف اجلدول رقم 

  :التقديري كاأليت
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tt identchl ln001.088.2 −=
∧

  
فيمكن اختبار سكوا من عدمه باستعمال عدة معايري  Residأما بالنسبة الستقرارية البواقي 

  :يما يليأو طرق ندرج أمهها ف
 أنيف امللحق يتضح ) 3(إذ كما هو مبني يف الشكل رقم  :الشكل البياني للبواقي  -  أ

 .سلسلة البواقي متذبذبة وغري مستقرة

تكون السلسلة مستقرة اذا كانت معامالت دالة االرتباط  :دالة االرتباط الذاتي  - ب
، ومن خالل الشكل 0fk، حيث kتقع ضمن جمال الثقة من اجل كل قيمة ل tρالذايت 
    4، 3، 2، 1:اليت تساوي k، نالحظ أن املعامالت احملسوبة من اجل الفجوات )4(رقم 

معنويا ختتلف عن الصفر، إذ أا تقع خارج جمال الثقة، مما يدل على  17إىل  9و القيم من 
لة البواقي غري مستقرة، وإلثبات صحة ما مت التوصل إليه، نعتمد على اختبار أن سلس

Ljung-Box (LB). 

نستعمل هذا االختبار لدراسة املعنوية الكلية ملعامالت دالة  :Ljung-Boxاختبار   - ت
، وهي Q-statاالرتباط الذايت، وتوافق اإلحصائية احملسوبة هلذا االختبار آخر قيمة يف العمود 

 : الصيغة التاليةتعطى ب

( ) ( ) 41.3125.209
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مبا أن القيمة احملسوبة كرب من القيمة اجلدولية، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بان كل 

20210  معامالت دالة االرتباط معدومة ......: pppH ، وكذلك االحتماالت ===
التايل فان سلسلة البواقي غري وب كلها تقترب أو تؤول إىل الصفر، Q-statاحلرجة لإلحصائية 

  .مستقرة
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فولر املطور -إن كل من اختباري ديكي :جذر الوحدة لسلسلة البواقي اختبار -2
بريون ميكنان من فحص استقرارية بواقي التقدير، والنتائج املتوصل إليها واملدرجة -وفليبس

اجلدولية بالنسبة لكل  ، توضح أن القيم احملسوبة اكرب من القيم)2(يف امللحق يف اجلدول رقم
النماذج الثالثة مما يعين أننا نقبل الفرضية الصفرية والقائلة بوجود جذر وحدوي، وبالتايل 

مما ، % 5فالبواقي غري مستقرة، كما يعزز هذه النتيجة االحتمال احلرج الذي هو اكرب من 
شغيل حسب طريقة يؤكد عدم وجود عالقة تكامل مشترك بني االستثمار األجنيب املباشر والت

  . جراجنر-اجنل

 جسليوس-نتائج تقدير معادلة احندار التكامل املشرتك بطريقة جوهانسن -أ
(Johansen-Juselius):  

للسريورة  pاإلبطاء  فترات عدد حتديد جيب املشترك للتكامل جوهانسن طريقة تطبيق وقبل
VAR دة معايري، لكن األكثر استخداما مها معياري ولتحديده هناك عAkaike            

لفترات إبطاء من  VARتتضمن تقدير منوذج  p، حيث أن طريقة اختيار Schwarzو 
، وحتسب دوال )القتصاديةهو اإلبطاء األكرب املقبول بالنسبة للنظرية ا h )hإىل  0
)( pAIK و)( pSC23: بالطريقة التالية  

( ) ( )
( ) ( ) ( )

n
npkpSC

n
pkpAIK

e

e

lndetln

2detln

2

2

+=

+=

∑

∑
  

   مصفوفة التباين: e∑عدد اإلبطاء، : pعدد املشاهدات، : nعدد املتغريات، :k: حيث
  .و التباين املشترك املقدرة لبواقي النموذج

 ,LR , FPE , AIKألنه يقلل كل من معيار  p=3نأخذ ) 3(الل اجلدول رقم من خ

HQ وبتطبيق طريقة جوهانسن من اجل درجة إبطاء ،p=3  حتصلنا على النتائج املبينة يف
اقل من القيمة  )14.823( traceλ، إذ تشري النتائج أن اإلحصائية احملسوبة )4(اجلدول رقم 
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)، كما أن االحتمال احلرج )15.494(احلرجة  )0629.0Pr =ob  ولذا  % 5اكرب من ،
)نقبل الفرضية الصفرية القائلة بان رتبة املصفوفة تساوي الصفر  )0=r مما يدل على عدم ،

  .وجود تكامل مشترك بني االستثمار األجنيب املباشر و التشغيل

  ستثمار األجنبي املباشر و التشغيلاختبار سببية جراجنر بني اال -ب
مت اختبار سببية جلراجنر لتحديد العالقة  Eviews.7باستخدام الربنامج اإلحصائي 

  :بني االستثمار األجنيب املباشر والتشغيل، مت التوصل إىل النتائج املبينة يف اجلدول املوايل
  

  DLTCHو  DLNIDE نتائج اختبار سببية جراجنر بني ): 2(اجلدول رقم 
  

  Eviews.7 خمرجات برنامج: املصدر
 H1ونرفض  H0وعليه نقبل  prob=0.4682 > 0.05من خالل نتائج اجلدول أعاله، لدينا 

ال يسبب املتغري  DLNTCH، كما أن DLNTCHال يسبب املتغري   DLNIDE، وعليه  
DLNIDE  0.05 من اكرب) 0.5023(وذلك الن االحتمال احلرج املوافق له.  

وبالتايل ميكن القول بأن االستثمار . إذن نستنتج أنه ال توجد سببية يف أي من االجتاهني
األجنيب املباشر والتشغيل ال يرتبطان بعالقة طويلة األجل يف االقتصاد اجلزائري خالل فترة 

ك لكل من الدراسة، وهو ما يعزز النتائج املتوصل إليها سابقا بإتباع أسلوب التكامل املشتر
  .جراجنر وجوهانسن-أجنل
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  النتائج والتوصيات
من خالل هذه الورقة حاولنا حتليل وقياس اثر االستثمار األجنيب املباشر على التشغيل 

، باستعمال عدة أساليب إحصائية وقد مت التوصل إىل 2012-1970يف اجلزائر خالل الفترة 
 :ما يلي

 جالنتائ: أوال
يب املباشر انتعاشا كبريا خاصة بعد اإلصالحات اليت عرفتها لقد عرف االستثمار األجن -

اجلزائر واليت كانت حتمل يف طياا الرغبة الكبرية له من خالل سن مجلة من القوانني 
املشجعة، بعدما كانت رافضة له بصفته وجها آخر لالستعمار، حيث أدركت كبقية الدول 

ة أو خلق فرص عمل كان من بني أولويات مدى أمهيته وتأثريه على اقتصادياا، والبطال
صانعي القرار، إذ عرف معدل البطالة اخنفاضا ملموسا توازنا مع تطور حجم االستثمار 

 .األجنيب املباشر الوافد إليها
مت استخدام اختبار جذر الوحدة لفحص خواص السلسلة الزمنية ملتغريات الدراسة  -
خالل الفترة ) TCHاملعرب عنه مبعدل البطالة والتشغيل  IDEاالستثمار األجنيب املباشر (

، وتبني أن كالمها غري مستقران عند املستوى ولكنهما استقرا عند ختذ 2012-1970الزمنية 
 .الفروق األوىل

للتأكد من وجود عالقة توازنية بني املتغريات قيد البحث على املدى الطويل مت استخدام  -
راجنر، وتبني أن سلسلة البواقي غري مستقرة مما يدل اختبار التكامل املشترك بطريقة اجنل ج

على غياب التكامل املشترك بني متغريات النموذج وعدم استقرارية بواقي معادلة التكامل 
 .املشترك، ونفس النتيجة أكدا منهجية جوهانسن للتكامل املشترك

جنر وتبني أن ليس لتحديد اجتاه العالقة بني املتغريات وقياسها مت استخدام اختبار كرا  -
 .هناك عالقة سببية بني املتغريات

  التوصيات: ثانيا
  :استنادا إىل ما مت التوصل إليه ميكن اقتراح التوصيات التالية

ضرورة االستفادة من مزايا االستثمار األجنيب املباشر وتفادي خماطره، واستغالله بصورة  -
اجل خلق فرص عمل وتنمية املهارات  عقالنية مبا يتماشى ومتطلبات التنمية االقتصادية من

 .احمللية
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على مسؤويل السياسة االقتصادية تنويع مصادر الدخل من اجل ترك جمال و حرية  -
التصرف و عدم التقيد مبجال واحد، مع ضرورة توفري البيانات واملعطيات اإلحصائية 

 .للمؤشرات االقتصادية من اجل تقييم الوضعية بشكل أدق وأحسن
ني القياسيني حسن التعامل مع السالسل الزمنية واختبارها قبل القيام بالدراسة على الباحث -

وهذا لتفادي الوقوع يف نتائج مزيفة ومضللة، وبالتايل غري جمدية للتنبؤ ا والتعامل معها يف 
 .املستقبل

  :راجعامل
- 1 HESS.p.and c.Ross «Economic développement :thearies, Evidence and 

policiers », the Dryden presse, Harcourts brasce collage publishers, usa (1997)p 

490.   
2- Wilson, N ET J, cacho, « relation entre l’investissement direct étranger, les 

échanges et la politique commerciale » document de travail de L’OCDE sur la 

politique commerciale, n50, édition OCDE, 2007. P63. 
، 1993، 359، الفقرة 18الطبعة اخلامسة، اجلزء  ، "دليل ميزان املدفوعات" صندوق النقد الدويل -3

  .86ص 
4- bertrant bellon et ridaha gouia, « investissement directs étranger et 

développement industrielle méditerranéen, édition economic, paris 1998, p3. 
5- UNCTAD, world investment, report 2005,"Transnational Corporation and 

internationalization of R &D'', UN, new Yourk, 2005, p 297. 

، مؤسسة شباب اجلامعة، "السياسات و األشكال املختلفة لالستمارات األجنبية"عبد السالم أبو قحف،  -6
  .15، ص 1989سكندرية، مصر، اإل
، مؤسسة شباب اجلامعة، "األشكال و السياسات املختلفة لالستثمارات األجنبية"عبد السالم أبو قحف،  -7

  .15، ص 2003اإلسكندرية، 
، دار النهضة العربية، القاهرة، "احلوافز الضريبية لتشجيع االستثمار يف مصر"عطية عبد احلليم صقر،    -8

  .14 ، ص1998مصر، 
، إثراء للنشر و التوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، "اقتصاديات العمل"حممد طاقة و آخرون،  -9

  .19، ص 2008
  .103، ص 1995، املطبعة الوطنية، عمان، "مبادئ االقتصاد الكلي"صاحل خصاونة،   -10



باستخدام  )2012- 1970(التشغيل يف اجلزائر خالل الفترة  دراسة حتليلية قياسية ألثر تدفق االستثمار األجنيب على
    عميش عائشة.أ                                                                 منهجية التكامل املشترك و سببية جراجنر 

 عشر الثالث العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       197

دمة لنيل شهادة دكتوراه يف ، أطروحة مق"حماولة وحتليل: إشكالية التشغيل"دمحاين حممد ادريوش،   -11
  .44، ص  2013- 2012اقتصاد التنمية، : العلوم االقتصادية، فرع

  .106صاحل خصاونة، مرجع سبق ذكره، ص   -12
  .56، 55ص . ، ص1991 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان املستقلة، اجلزائر اقتصاد هين، امحد -13
 الثاين الوطين امللتقى ،"-النتائج و اإلجراءات- اجلزائر يف شغيلالت سياسات" وآخرون، الرزاق عبد نذير -14

  . 05ص  ، 2008 جوان اجلزائر،- خدة بن بن يوسف جامعة حتسينه، وآليات اجلزائر يف التشغيل واقع حول
  .1994ماي  26 املوافق 1414 احلجة ذي 15 يف املؤرخ 11- 94رقم  التشريعي املرسوم -15

16 - Hamdani Hocine, « Statistique Descriptive et Expression Graphique », OPU, 

Alger , 1988, p299. 

 ، 2007 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،"اإلحصائية والنماذج الرياضي اإلحصاء" أحممد، معتوق - 17
  .159 ص

18- Régis bourbonnais, " économétrie, Manuel et exercices corrigés », Dunod, 

Paris ,8 e  édition, 2011, P  248 . 
  عمان والتوزيع، للنشر احلامد ، دار"وتطبيقات حماضرات القياسي االقتصاد طرق" حممد شيخي، - 19

 .212 ص ،الطبعة األوىل ، 2012األردن ، 
 وتصحيح املشترك التكامل إطار يف السعودية العربية اململكة واردات على الطلب حمددات العبديل، عابد -20

  .20ص  ، 2007 األزهر، جامعة ، 32 العدد اإلسالمي، لالقتصاد كامل صاحل مركز جملة اخلطأ،
21- Régis bourbonnais, op.cit, P309. 

شفيق عريش وآخرون، اختبارات السببية والتكامل املشترك يف حتليل السالسل الزمنية، جملة جامعة  -22
، 5، العدد  33لة العلوم االقتصادية والقانونية، سوريا، الد تشرين للبحوث والدراسات العلمية  سلس

  .82، ص  2011
23- Régis bourbonnais, op.cit , p 278. 

  
  
  
  
  



باستخدام  )2012- 1970(التشغيل يف اجلزائر خالل الفترة  دراسة حتليلية قياسية ألثر تدفق االستثمار األجنيب على
    عميش عائشة.أ                                                                 منهجية التكامل املشترك و سببية جراجنر 

 عشر الثالث العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       198

  مالحق اجلداول و األشكال البيانية
 lntchو سلسلة  lnideتطور سلسلة ): 1(الشكل رقم 

    

  بعد اخذ الفروق األولى lntchو سلسلة  lnideسلة سل): 2(الشكل رقم 
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تقدير العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر و التشغيل ): 1(الجدول

  MCOبواسطة 

 

  بواقي معادلة انحدار التكامل المشترك): 3(الشكل رقم 

  
  
  
  
  

دالة االرتباط الذاتي لبواقي معادلة انحدار ): 4(الشكل رقم 

  التكامل المشترك

  

  نتائج اختبار جذر الوحدة لبواقي التقدیر):2(الجدول رقم 

  

القیمة     

  المحسوبة

القیمة 

  الحرجة

االحتمال 

prob 

النموذج 

)4(  

بدون ثابت 

  و اتجاه

ADF -1.38 (-1.94) 

  

0.15 

PP -1.54 0.11 

النموذج 

)5(  

  بثابت

ADF  -1.35 (-2.93) 0.59 

PP  -1.43 0.55 

النموذج 

)6(  

بثابت 

  واتجاه

ADF  -1.40 (-3.52) 0.84 

PP  -1.48 0.81 
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  اختيار فترات اإلبطاء): 3(الجدول رقم 

  

  ك لجوهانسناختبار التكامل المشتر): 4(الجدول رقم 
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   اجلزائر يف االقتصادي النمو على الصادرات أثر
  قياسية حتليلية دراسة: 2013-1990 الفرتة خالل

  
  ∗ ميلود بورحلة /أ
  اجلزائر -تندوف باملركز اجلامعي 
  ∗∗ حممد بوطوبة /أ

  اجلزائر - املركز اجلامعي بغليزان
Résumé:  

Ce recherche vise à analyser la relation entre les 
changements dans les exportations algérienne  et du produit 
intérieur brut pendant la période 1990 -2013, en utilisant le test de 
cointégration, le test de causalité ainsi la construction d’un modèle 
de correction d’erreur, l'étude a conclue a l’existence des impacts 
significatifs et de relation de causalité entre les exportations et la 
croissance économique. 
Mots clés: le produit intérieur brut -les exportations algériennes-
les investissements publiques –cointégration.   . 

  :قدمةم
من بني املسائل اهلامة اليت تسعى العديد من الدول إىل  االقتصاديلة النمو أتعد مس

معرفة  وألمهية إدراكها إذ يعترب هذا األخري من بني أهم مؤشرات رفاهية اتمع وازدهاره ،
 دراسة وحتليل على قتصاديةاإل النظرية عكفت قتصادي،اإل النمو يف املؤثرة العوامل وحتديد

 صياغة إىل وذلك للوصول والتطبيقي النظري املستوى على قتصاديةاإل النماذج من لعديدا
 واملتغريات االقتصادي بني النمو العالقة واجتاه لطبيعة التفسريية املقدرة ذات الدوال وحتديد
ويف هذا السياق تلعب الصادرات دورا أساسيا بوصفها حمركا للنمو االقتصادي  األخرى

  .كثري من الدراسات على أمهيتها يف الرفع من معدل النمو االقتصاديحيث تؤكد ال

                                                 
   magimil48@yahoo.fr املركز اجلامعي تندوف مايل ،أسم مساعد قأستاذ  ∗

 boutoubaamed@gmail.com  مايلاملركز اجلامعي بغيليزان  ،أمساعد قسم أستاذ  ∗∗
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واجلزائر وغريها من الدول تسعى إىل الرفع من معدالت النمو االقتصادي ،وميثل 
هذا الرفع حمورا رئيسيا يف براجمها التنموية وخمططاا وسياستها االقتصادية ،أما من ناحية 

منتجات الطاقة  اجلزائر يف صادرات غالبية وتتركزفيه ، التصدير مازالت تعاين من األحادية 
 ونصف السلع املصنعة وبعض وزراعية أولية منتجات ،إىل جانب %95واحملروقات بأكثر من

يف  الصادرات هذه ودور أمهية مدى ما:  هو هنا يربز الذي السؤال ولكن .املصنعة األخرى
  .البحث فقرات يف لهنتناو سوف ما وهذا اجلزائر؟ يف االقتصادي النمو

  :فرضيات البحث
  :التوسع يف حجم الصادرات الكلية له تأثري اجيايب على النمو ويعود ذلك لسببني مها-1
 الكلية الصادرات حبجم يتأثر الدائري للدخل التدفق يف ضخ أي أن إىل تشري الكيرتية النظرية-

  .تأثري املضاعف طريق نع اإلمجايل احمللي الناتج حجم يف حتسن يقتضي ذلك وبالضرورة
 استرياد توفرها يشجع واليت األجنيب موارد النقد من يزيد الصادرات حجم زيادة أن-

  .اإلنتاج نظام لتشغيل الضرورية مدخالت اإلنتاج
  :أهمية البحث
 هذه يف أن اجلزائر يف والصادرات االقتصادي النمو بني العالقة دراسة أمهية تكمن

 الكشف يف تسهم اليت املختلفة التطبيقية الدراسات إىل ماسة حباجة هي وبالتايل نامية ، الدولة
الرفاهية يف  حتقيق مث ومن إقتصادياا، يف النمو عجلة تدفع اليت االقتصادية عن املتغريات

  .جمتمعها
 :البحث أهداف

أثر  وحتليل تقدير إىل يهدف البحث هذا فإن أعاله، املذكورة البحث ألمهية وفقاً 
 هلذه اخلارجية التجارة أمهية مدى ملعرفة وذلك اجلزائر، يف االقتصادي النمو على اتالصادر

 من العالقة هذه تتناول سوف الدراسة فان اهلدف هلذا وحتقيقاً .منوها االقتصادي يف ةالدول
  .2013-1990الفترة خالل زمنية سلسلة القياسي عرب النموذج خالل تقدير

  :منهج البحث
 مث ،وتركيبتها وتطورها لبيانات الصادرات الوصفي التحليل هجيةمن استخدام سيتم

 من وذلك اإلمجايل احمللي على الناتج الصادرات يف التغري تأثري ملعرفة التحليل القياسي استخدام
   (Error Correction) . تصحيح اخلطأ  منوذج حتليل خالل
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  :خطة البحث
التطبيقية  الدراسات يف عليها فاملتعار العلمي البحث منهجية لضوابط إتباعاً

 مدخل على تشتمل بعد مقدمة - تناوله سيتم البحث موضوع نإف الدراسة، أهداف ولتحقيق
  :وفق احملاور التالية -البحث موضوع لطبيعة توضيحي

  :العالقة النظرية بني الصادرات والنمو االقتصادي: احملور األول
  ).2013-1990(اجلزائر خالل الفترة  الدراسة التحليلية لصادرات: احملور الثاين

  ).2013-1990(الدراسة القياسية لصادرات اجلزائر خالل الفترة : احملور الثالث
  .منه املستخلصة والتوصيات البحث خامتة املقدر، وأخريا النموذج نتائج ومناقشة حتليل يتبعه مث

  :الدراسات السابقة
االقتصادي  النمو بني العالقة دراسة على تركز سابقة أحباث توفر لعدم نظرا

 النامية، الدول جمموعة ضمنهذه األخرية مصنفة  أن ومبا خاص، بشكل اجلزائر يف والصادرات
 أمهية ،وتكمن النامية الدول من تناولت عينات اليت الدراسات تلك إىل ستكون اإلشارة فان

 ةدول نفسها اجلزائر هي بان هلذه الدراسة مرجعاً واختيارها التطبيقية الدراسات هذه عالقة
  .النامية الدول بقية مع وظروفها االقتصادية خصائصها وتتشابه نامية

 متطابقة ولكن تكن مل النامية الدول على أجريت اليت التطبيقية الدراسات نتائج أغلب
 عملية يف إجيايب له تأثري الصادرات يف النمو أن إىل تشري اليت للفرضية مؤيدة عام بشكل ظهرت

 مث ومن املدخرات الطلب وتشجيع حتفيز خالل من األثر هذا ويتضح .االقتصادي نموال
 نتيجة االقتصاد يف العرض حجم زيادة إىل تؤدي الصادرات الن وذلك الرأمسايل، التكوين

   ,Thirlwall). 1989(   االسترياد على املقدرة لزيادة
على  الصادرات تأثري فرضية ديتأي إىل الدراسات هذه نتائج اغلب اجتاه من وبالرغم

 تقدير يف ,الباحثون تبناها اليت الدالية واألشكال النماذج يف تباين هناك أن إال االقتصادي النمو
 منو بني العالقة بتحليل )(Emery,1967 مبكرة قام  دراسات ففي .املتغريين هذين بني العالقة

دولة خالل الفترة  50ية يف الزمن الفترة خالل األفراد دخول متوسطات ومنو الصادرات
وباستخدام معامل االرتباط الرتيب توصل إىل وجود عالقة قوية بينهما ) 1963- 1953(

إىل  Emeryبتقسيم عينة  )(Syron and Walsh ,1968،وفيما بعد قام كل من 
جمموعتني كدول متقدمة ودول اقل تقدما ملعرفة اثر ذلك على العالقة بني النمو والصادرات 

  .اثبت عالقة قوية بينهما يف اموعتني  ولكن
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والنمو  الصادرات جبانب الواردات متغري يشمل منوذجا تضمنت أخرى ويف دراسة
 هناكأن  (Stein,1971)وجد) 1966-1961(  الفترة خالل دولة 20 من لعينة االقتصادي

 أن إال دي،والنمو االقتصا والواردات الصادرات من كل بني إحصائيا ومعنوية قوية عالقة
 ويف .بالنمو الصادرات من ارتباط أعلى كان االقتصادي والنمو الواردات منو بني االرتباط

 يف دولة عشر إلحدى pooled data)( زمنية سالسل مع مقطعية بيانات دجمت دراسة
 Massell, Pearson and) وجد كل من  )1966-1955( سنة 12 خالل الالتينية أمريكا

Fitch, 1972)وهي مصادر بثالثة يرتبط اخلارجية العوامللنمو االقتصادي الناتج من أن ا 
 عوائد أن واستنتجوا اخلاصة، وكذلك العامة الرأمسالية األجنبية التدفقات وصايف الصادرات
 مكونة زمنية سلسلة خالل دولة 16 على دراسة ويف .اإلنتاج يف منو كبري إسهام هلا الصادرات

عالقة قوية بني النمو االقتصادي  ،)Maizels 1968( وجد )1962-1953(سنوات 10 من
  .ومنو الصادرات

  خالل من االقتصادي النمو على الصادرات اثر حتليل حاولت أخري دراسات ويف
بدراسة العالقة بني معدل النمو  )(UNCTAD,1968  قام فقد االسترياد، على املقدرة زيادة

 وأظهرت )1963-1953(ولة خالل الفترة د 20االقتصادي ومعدل منو الواردات على 
 – العرض على اثر الصادرات أمهية على الدراسة أكدت كما .بينهما قوي رتيب ارتباط النتائج

   .الطلب حتفيز آثار من بدال االسترياد مقدرة زيادة أو
 12 على بالواردات النمو عالقة حول Agoisn 1973) (ويف دراسة أخرى قام ا

 منو أسواق يف التباطؤ بسبب كانت سواء الصادرات تواجه اليت املصاعب أن إىل دولة، توصلت
 النمو حقيقية على قيود تشكل قد اجلمركية، التعريفات بسبب أو العاملية األولية املواد

  .النامية الدول يف االقتصادي
 ضرائب عوائد على ,كبري بشكل يعتمد احلكومي القطاع ادخار مستوى نإف كذلك

 الصادرات اثر بدراسة  Maizels   1968 ) قام وقد .النامية الدول من كثري يف الصادرات
  :التالية لدالة االدخار صياغة إىل وتوصل نامية دولة 11 على املدخرات على

S = a + b (Y – X) + c (X)  
الصادرات متثل عوائد الصادرات ووجد أن عوائد  (X)متثل إمجايل الناتج القومي و )Y(حيث

Xقام  كما .نامية دول08 يف االدخار مستوىبشكل كبري يف  تساهم(Lee, 1971) بدراسة 
 ووجد )دولة نامية28(الدول النامية  من كربأ عينة على   Maizelsصاغها  اليت االدخار دالة
 وقد (Y – X) القوميأعلى بكثري من معامل إمجايل الناتج )X (الصادرات عوائد معامل أن

 .1ت أخرى على عينات متباينة وخالل سالسل زمنية خمتلفةدعم هذه النتائج دراسا
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 :العالقة النظرية بني الصادرات والنمو االقتصادي: احملور األول

  الصادرات يف الفكر املاركتنيلي -أوال
يعد الفكر املاركتينيلي الذي ساد خالل القرنيني السادس عشر والسابع عشر أول من 

اعتربه كقطاع ريادي حمفز لالقتصاد ،وذلك يف كتابات  اهتم بقطاع التصدير تارخييا ،حيث
فقد كان التجاريون  Colbert،Davenant ،Mun،Petty2لرواد أهم هذا الفكر من أمثال 

يرون يف تكوين فائض مستمر للصادرات املصدر الرئيسي لتعزيز القدرة الشرائية اليت تستطيع 
عت السياسة اليت اتبعها هؤالء تطبيق نظم ا الدولة توفري احتياجاا من اخلارج ،لذلك شج

 *الدروباكإعادة التصدير من اجل إنعاش حركة الصادرات ،كما اخذوا العمل بنظام 
واملستودعات واملناطق احلرة ،واإلعفاءات الضريبية واإلعانات لتشجيع الصناعات 

  .3التصديرية
  :الصادرات يف الفكر الكالسيكي - ثانيا

يني يف سعيهم لفرض قيود على التجارة اخلارجية ،من خالل نتقد الكالسيك التجارإ
احلد من الواردات والتوسع يف الصادرات بشكل يتناىف واالستخدام األمثل للموارد املتاحة 
لإلقتصاد فلقد ندى االقتصاديون الكالسيك باحلرية االقتصادية التامة يف جمال التجارة 

االقتصادي التلقائي ،وبذلك هم يرون وجوب  اخلارجية ،واليت تعتمد على فكرة التوازن 
دم مسيث جاء آبرز مفكري هذه املدرسة هو أعدم تدخل الدولة يف التجارة اخلارجية ،ف

زداد حجم السوق ،وبالتايل فهو ينظر إىل التجارة إبفكرة التقسيم الدويل للعمل كل ما 
إلنتاج ،ولقد أضاف االقتصادي اخلارجية على أا األداة اليت مبوجبها يتم توزيع الفائض من ا

ريكاردو إىل أن الدولة تتخصص يف إنتاج السلع على أساس النفقة النسبية وليست النفقة 
  .املطلقة كما أورد ادم مسيث

ولقد أشار الكالسيكيون إىل عدم تعارض التجارة اخلارجية على أساس امليزة النسبية 
هؤالء اهتماما كبريا يف كتابام ،حبيث بينوا مع النمو االقتصادي ،أما الصادرات فقد أوالها 

الدور الذي تلعبه يف توسيع القاعدة اإلنتاجية ،وكذا الفوائد اليت تنشا عنها من خالل متكني 
الصناعات التصديرية من اإلنتاج لسوق أوسع وبالتايل االستفادة من وفرات احلجم وحتقيق 

 حتقيق االستخدام األمثل للموارد احمللية تزايد يف الغلة ،إضافة إىل دور هذه الصادرات يف
،ودورها يف عملية تراكم رأس املال من خالل التشجيع على التوسع يف النشاط التصنيعي 

  .4عموما
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  : الصادرات يف الفكر الكينزي- ثالثا
يف الثالثينات من القرن املاضي ،وبعد أزمة الكساد اليت عرفها العامل يف عام 

،وأصبح األمر الشاغل لالقتصاديني "جون ماينارد كيرت "امة ل نشرت النظرية الع1929
  Efficative Demandوالساسة وصناع القرار يف الدول الغربية كيفية خلق طلب فعال 

والذي حيدد مستوى النشاط االقتصادي ،فدالة الطلب الكلي عند كيرت تشتمل على املتغريات 
  :التالية 

Y=C+I+G+(X-M)  
حتتوي على صايف التصدير  أاطلب الكلي لدى كيرت على يالحظ على دالة ال

،االستثمار "C"،كمتغري أساسي يف املعادلة إىل جانب املتغريات األخرى كاالستهالك العائلي 
"I" واإلنفاق احلكومي،"G")5(.  

كما أبرز كيرت أيضا من خالل إسهامه الدور الذي يلعبه مضاعف الصادرات  
  .دخل بنسبة اكرب من نسبة الزيادة يف قيمة الصادرات،والذي يعمل على زيادة ال

  : الصادرات يف الفكر االقتصادي احلديث-رابعا
اختلفت أوجه نظر املفكرين االقتصاديني املعاصرين للصادرات حول عالقتها بالنمو 

استحالة قيام التجارة اخلارجية بدور إمنائي يف "Marx"االقتصادي ،حيث يرى االقتصادي 
الراهن للعالقات االقتصادية الدولية اليت تسيطر عليها القوى الرجعية للنظام  ظل الكيان

الرأمسايل ،وما تقوم به من استغالل وب لثروات الشعوب الفقرية وما تستخدمه لذلك من 
وسائل القهر ،فضال عن املنافسة احلادة بني الدول الرأمسالية االستعمارية على مناطق النفوذ 

  .)6(واألسواق
فانه يرى أن جتارة الدول النامية مع الدول املتقدمة تعود عوائدها )Myrdal ()7(ما أ

لصاحل الدول املتقدمة ،لكوا متتلك صناعة قوية وتكنولوجيا حديثة ومتطورة ال تتوفر عليها 
الدول النامية ،فالتجارة حسبه يف هذه الظروف تؤدي إىل تعميق الفجوة بني اموعتني 

أن صادرات الدول النامية املعتمدة يف غالب األحيان على مواد خام وأولية ،ويضيف أيضا 
  .تتميز بطلب عدمي املرونة 

بان التجارة اخلارجية تعترب كأداة للنمو االقتصادي ،وأداة ) Nurkse(يف حني يرى 
لتوزيع املوارد بشكل كفؤ ،وأستدل يف نظريته هذه بالدور الذي لعبته التجارة اخلارجية يف 

ل من كندا ،استراليا ،جنوب إفريقيا واألرجنتني ،كما استبعد إمكانية حتقيق الدول النامية ك
لنمو اقتصادي من خالل التجارة اخلارجية ،بالنظر ملا تتلقاه صادراا من حواجز عديدة يف 
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،فهو يرى أن االنسياق وراء متتع بعض قطاعات التصدير مبيزة نسبية )8(أسواق الدول املتقدمة 
مربر لتوجيه املوارد االقتصادية اإلضافية قد يؤدي إىل هبوط بالدخل الكلي احلقيقي للبلد ك

،إضافة إىل تدهور معدالت التبادل يف غري صاحله بالنظر ملا يواجه صادرات الدول النامية 
حاليا يف األسواق الدولية من عقبات ،وبالنظر أيضا الخنفاض مستوى الكفاية اإلنتاجية لديها 

رنة مع الدول املتقدمة ،وهو االحتمال الذي أطلق عليه  بعض االقتصاديني مصطلح مقا
  .)Immiserzing growth")9"" النمو املؤدي إىل اإلفقار ظاهرة ""

 للبلدان املتحققة النمو معدالت يف االقتصاديني يساور قد الذي الشك من الرغم وعلى
 حتقق قد البلدان هذه فان التجاري، نفتاحاال جراء من واملتوسط القصري األمد النامية يف
 والنمو اخلارجية التجارة بني ترابط هناك أن حيث البعيد، األمد يف حرية التجارة من مكاسب

 السلع من االستريادية املتطلبات لتوفري عوائدها توظف أن ميكن فزيادة الصادرات االقتصادي،
 تايلور (أمثال االقتصاديني من العديد أكد الصدد هذا ويف .النامية تمعات الدول األساسية
 يكون النمو أن إال االقتصادي، النمو يف موجبة آثار أن للصادرات  1983 )رومر.وم  1981

 أن النجفي أكد أخرى جهة ،ومن)10(االقتصاد ا اليت  مير التنموية املرحلة بطبيعة حمددا
 أكثر احلوافز وتكون ومنطها، صادراتال باختالف طبيعة ختتلف الصادرات من الناشئة احلوافز

 الذي املباشر األثر تزايد مث ومن اكرب، على الصادرات الطلب يف النمو معدل كان كلما تأثريا
  .)11(االستخدام والدخل الفردي  يف الصادرات قطاع يولده أن ميكن

  2013- 1990الدراسة التحليلية لصادرات اجلزائر خالل الفرتة : احملور الثاني
  .مراحل حترير التجارة اخلارجية اجلزائرية: أوال

من بني اإلصالحات اليت بادرت إليها اجلزائر واليت تدل على انفتاحها اخلارجي 
قتصاد السوق والسري يف درب العوملة االقتصادية ،هو السعي يف مطلع إ،وتوجهها حنو 

جتارا اخلارجية   التسعينات إىل تنظيم التجارة اخلارجية ،وكإجراء أويل سعت إىل حترير
  : وذلك على مرحلتني 

، حيث اتسمت بصدور 1993-1990مرحلة التحرير التدرجيي من سنة  :األوىل
،ويف إطار قانون املالية التكميلي مت إدخال نظام 1990يف 10-90قانون النقد والقرض 

تفكيك شركات االمتياز وشركات البيع باجلملة حيز التنفيذ وهو ما ساعد بقدر كبري على 
االحتكار الذي كانت متارسه املؤسسات العمومية يف جمال االسترياد ،مما أدى إىل حتسني 
العرض من السلع ومسح لكل من حيمل سجال جتاريا أن ميارس التجارة اخلارجية وذلك ابتداء 
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،حيث ساعد ذلك على عملية املنافسة ،وصار لكل مستورد احلق يف  1991من أفريل 
  .)12(د األجنيب بالكامل بالسعر الرمسي ومت إلغاء تراخيص االسترياداحلصول على النق
نتقال إىل التحرير الكلي للتجارة اخلارجية ابتداءا من سنة مرحلة اإل :الثانية

،ويف هذه املرحلة شرعت السلطات العمومية بوضع برامج لإلصالح االقتصادي 1994
تنفيذا لشروط صندوق النقد الدويل ،واختاذ إجراءات واسعة لتحرير التجارة اخلارجية، 

،بغرض يئة االقتصاد الوطين لالنفتاح على العامل اخلارجي لدخول السلع واخلدمات 
األجنبية، وكذلك دخول رؤوس األموال األجنبية، وكان على احلكومة أن تضع حدا لتدخل 

أفريل  12بتاريخ 13-94اإلدارة يف تسيري التجارة اخلارجية ،فأصدرت التعليمة رقم 
واليت تأكد على التوجه اجلديد لسياسة التجارة اخلارجية يف اجلزائر ومنذ ذلك التاريخ 1994

مت حترير املبادالت التجارية بصفة تامة، فكل شخص طبيعي أو معنوي ،خاص أو عمومي 
ودون احلاجة إىل إذن لالسترياد 37-91مسجل يف السجل التجاري وفقا ملا جاء يف املرسوم 

-94صدر بنك اجلزائر تعليمة رقم أ13-94،وتبعا للتعليمة  )13(ارسة نشاط االستريادميكنه مم
 اليت ضمنت حرية احلصول على العملة الصعبة السترياد السلع،1994أفريل  12بتاريخ 20

  . )14(لكل األعوان االقتصاديني املقيدين يف السجل التجاري
 أنواع من نوعاً كانت سابقاً، االستريادية العمليات مبراقبة املكلفةAD-HOCاللجنة  وباعتبار

 الصعبة، العملة على احلصول املستوردين بإمكان وأصبح إلغاؤها،  مت فقد التجارة التقييد
 اجلمركية الرسوم ملعدالت تدرجيي ختفيض اجلزائر املسطرة قامت األهداف لتحقيق منها وسعيا
 املعدل هذا ويبقى 1997 سنة % 45  مث % 60 معدل إىل 1994 سنة خفضت حيث
   .)15(مرتفع

  : )16(إذن و من خالل ما سبق القول أن أهم اإلجراءات املتخذة خالل هذه املراحل
 .ختفيض قيمة العملة الوطنية -
 .رفع الدعم على األسعار  -
 .تغيري يف السياسة اجلمركية مبا يالءم سياسة التحرير -
  .رفع القيود اإلدارية و الكمية على الواردات -
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  .2013- 1990واقع الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة: ثانيا
  .2013-1990وضعية امليزان التجاري خالل الفرتة  -1

 اجلزائرية الصادرات ارتفاع حجم يف سامهت قد تكون أن ميكن كثرية عوامل هناك
 حترير التجارة اخلارجية سياسات تنفيذ الفترة هذه فقد شهدت الدراسة قيد الفترة خالل

 يف سعر ختفيض -كما رأينا أعاله-صحبها واليت م 1990 عام خالل بدأت ليتاالقتصادي ا
  .القابلة للتحويل األجنبية العمالت مقابل الوطنية العملة

إن املترقب لوضعية امليزان التجاري خالل مرحلة االنفتاح، يالحظ أنه عرف يف أغلبه 
يوضح ذلك، كما أن  أدناه)01(، واجلدول رقم 1995و  1994رصيدا موجبا عدا سنيت 

املتتبع ملعطيات هذا اجلدول، يالحظ أن امليزان التجاري عرف فائضا على طول السنوات 
األربعة األوىل، إال انه يف تناقص مستمر من سنة إىل أخرى، وهذا راجع لتناقص قيمة 

مليون دوالر 8340ىل إ1990مليون دوالر سنة11304الصادرات حبيث انتقلت من 
  . 1994.سنة

فقد حترر امليزان التجاري ليعرف فوائض متتالية وإن كان النقص  1995ا بعد سنة أم 
مليون  810بدا واضحا، حيث سجل رصيد امليزان التجاري قيمة  1998املسجل عام 

دوالر للربميل  12.94دوالر، ويعود ذلك للتدهور الكبري يف أسعار النفط اليت وصلت إىل 
خنفاض املسجل يف ، لكن هذا اإل 1997للربميل عام دوالر  19.49الواحد بعدما كانت 

أين مت  2000رتفعت أسعار البترول خصوصا عام إامليزان التجاري سرعان ما مت جتاوزه ملا 
مليون دوالر، ليعرف معدل التغطية نسبة  12858حتقيق فائض جتاري معترب جدا وصل إىل 

 أن هذا الرصيد اخنفض خالل وهذا ألول مرة يف تاريخ اجلزائر املستقلة ، إىل%  240
مليون دوالر عام  6671وإىل  2001مليون دوالر عام  9192السنتني التاليتني ليصل إىل 

،بلغت 2005، وذلك راجع إىل التذبذبات املسجلة يف أسواق النفط ،ابتداءا من سنة  2002
مليار  46أكثر من قيمة الصادرات اجلزائرية أعلى قيمة هلا يف تاريخ اجلزائر املستقلة مسجلة 

دوالر أمريكي ،إىل أن التراجع يف 50.6دوالر ،بعد أن بلغ سعر برميل النفط يف األسواق
بعد  2009دوالر يف61،ووصول سعر الربميل إىل  2008الطلب على الطاقة العاملي بعد أزمة 

مليار دوالر بعد أن بلغت  45.1ىلإدوالر أدى إىل تراجع الصادرات 94.4أن سجل مستوى 
مليار دوالر ،وعليه يستنتج من هذا أن وضعية امليزان التجاري مرهونة بصادرات 79.3

، وما العجز املسجل )سالبا أم موجبا( احملروقات، فهذه األخرية هي اليت حتدد طبيعة  الرصيد 
نتيجة  2010دليل على ذلك ،لتسجل حتسن هلا ابتداءا من سنة  1995و  1994خالل سنيت 
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 2011برميل ويف /دوالر 80.3ما يفوق  2010بلغت يف (عام لألسعارحتسن املستوى ال
برميل /دوالر111.50ماقيمته 2012برميل، مث سجلت يف /دوالر112.92رتفعت إىل إ

  ).حسب إحصائيات منظمة األوبك

  الرتكيبة السلعية للصادرات  -2
ى احملروقات إن التوزيع أو التركيب السلعي للصادرات يبقى مييزه الطابع األحادي حيث تبق

  : أدناه)02(رقم وهذا ما سنوضحه من خالل اجلدول. دائما يمن على الصادرات 
يتضح لنا من خالل تفحص معطيات هذا اجلدول تلك اهليمنة أو املكانة الكبرية اليت 
حتتلها صادرات احملروقات واليت نالت حصة األسد من إمجايل الصادرات اجلزائرية، بتحقيقها 

خالل الفترة املدروسة ، وعلى الرغم من االخنفاض %  96.20 يقل عن معدل متوسط ال
والذي  1994و  1990مليار دوالر ما بني  2.8الذي عرفته صادرات احملروقات بأكثر من 

)  1994(يعود إىل اخنفاض أسعار البترول ،إال أا بقيت متثل إىل جمموع صادرات السنة 
 9731أين انتقلت من  1995ا بداية من عام ، لتعرف بعد ذلك ارتفاع% 96,55نسبة 

إىل ما يربو ، %95.02نسبة  1995مليون دوالر أي ما ميثل إىل جممـوع صادرات سنـة 
من جمموع صادرات السنة %  96.32وهو ما ميثل  1997مليـون دوالر عام  13300عن 

خالل هذه مليون دوالر حمققة أعلى قيمة هلا  21419إىل  2000نفسها، لترتفع يف عام 
نتقل إالفترة، ويعود هذا االرتفاع بالدرجة األوىل إىل التحسن املسجل يف أسعار النفط، حيث 

، 1997دوالر للربميل سنة 19.49إىل  1995دوالر للربميل عام  17.58سعر الربميل من 
وحمققا أعلى رصيد  دوالر للربميل، متجاوزا بذلك كل التوقعات 28.7إىل  2000ليقفز عام 

يف امليزان التجاري خالل الفترة املدروسة، كما نالحظ أيضا حمافظتها على الصدارة خالل 
  %.   97.20بنسبة متوسطية بلغت 2012-2010السنوات الثالثة األخرية 

وعلى العموم فإن التحسن املسجل يف قيمة الصادرات جيد أصله يف تزايد صادرات   
بدورها بأسعار النفط، فإذا سلمنا بتعدي العالقة أمكن القول أن حتسن احملروقات واملرتبطة 

مرهون ببساطة بسعر النفط وتقلباته يف ) كمجموعة واحدة (الصادرات وبالتايل االقتصاد  
وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام هو أن صادرات اجلزائر خارج احملروقات . السوق الدولية

سنوات تزايدا إال انه يبقى ضئيال، فهي قد تسجل يف أحسن وإن كانت عرفت يف بعض ال
دوالر، تتصدرها املنتجات النصف مصنعة )2(أمللياريوبقيمة ال تتجاوز % 2األحوال نسبة

  .يف املتوسط%01بأكثر من 
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  :التوزيع اجلغرايف للصادرات اجلزائرية  -3
ة الكبرية اليت ، تتضح تلك األمهية واملكان)03(رقم  من خالل قراءة اجلدول أدناه

ومنظمة التعاون ) بلدان االحتاد األوريب والبلدان األوربية األخرى( حتتلها القارة األوربية 
كسوق لتصريف املنتجات اجلزائرية طيلة فترة الدراسة، حيث  OCDEقتصادية والتنمية اإل

 عام%  64.52إىل حنو  1991عام %  68تراوحت نسبتها إىل الصادرات اإلمجالية بني 
  .                             من إمجايل الصادرات%  89، حيث شكلت يف جمملها متوسط حصة حوايل  2001

يظهر التقسيم حسب املناطق االقتصادية أن بلدان االحتاد األورويب تبقى ابرز زبائن 
مليون 5.13طيلة فترة الدراسة، خاصة ايطاليا ب% 57.56اجلزائر بنسبة متوسطية قدرها 

مليون دوالر ،متبوعة بفرنسا مبقدار متوسطي 4.11ر يف املتوسط ،اسبانيا مبقدار دوال
اإلحتاد األوريب تأيت دول مليون دوالر، بعد 2.80مليون دوالر، وأخريا هولندا ب 3.44قدره

 30.38منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف املرتبة الثانية مبعدل متوسط وصل إىل حوايل 
أسها الواليات املتحدة األمريكية وكندا وتعترب الواليات املتحدة أكرب زبون ، وكان على ر%

  . مليون دوالر10.27للجزائر وبعدها إيطاليا بتسجيلها لقيمة متوسطية قدرها حبوايل 
 2005وتأيت دول أمريكا اجلنوبية يف املرتبة الثالثة حيث سجلت أعلى نسبة هلا سنة   

من إمجايل الصادرات اجلزائرية املتجهة حنوها، بعد % 6.79بتسجيلها ملعدل يقدر حبوايل 
،وتأيت يف املرتبة الرابعة دول أسيا 2002يف سنة% 4.95تسجيلها ألدىن معدل هلا مقداره

وما يالحظ حول هذه األخرية هو ارتفاع يف نسبة الصادرات % 5.54مبعدل متوسط قدره 
% 2.64وبنسبة 2005مليون دوالر يف  1218حنوها خاصة يف السنتني األخريتني لتنتقل من

،وتأيت 2010مليون دوالر يف4082إىل  2009يف % 7.34مليون دوالر وبنسبة 3320إىل 
أما فيما يتعلق بالتبادل مع دول املغرب العريب .على رأس هذه الدول الصني الشعبية واليابان

رية ، حيث يبقى حمتشما، على الرغم من التحسن الطفيف املسجل خالل السنوات األخ
 254مار يربو عن  2000سجلت الصادرات املتجهة حنو بلدان املغرب العريب خالل سنة 

مليون دوالر، ومتجاوزا امللياري دوالر  418إىل حوايل  2005مليون دوالر لينتقل يف عام
  .،مسجال أعلى نسبة يف هذه السنة طيلة فترة الدراسة 2013يف سنة

الصادرات اجتاه البلدان النامية عموما واألسواق العربية  وميكن إرجاع سبب اخنفاض       
  .خصوصا إىل عامل احملاكاة الذي له أثره يف إضعاف التجارة البينية
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  :الدراسة القياسية: احملور الثالث
 بني متغريي العالقة حتليل تناولت اليت الدراسات يف استخدامها مت قد مناذج عدة هناك

 منوذج نستخدم سوف الدراسة هذه ويف .إليها اإلشارة سبق كما راتوالصاد االقتصادي النمو
 االقتصادي، النمو ميثل تابع كمتغري (PIB)اإلمجايل احمللي الناتج وحتديدا متغريات، ثالثة من

 كمتغري ستثمارواإل خارجي قتصاديإ الصادرات كمتغري من كل يف دالة نهأ فتراضإ على
  :التالية العامة الرياضية صيغةالنموذج ال ويأخذ داخلي، قتصاديإ

PIB=f(EXP,INVS)……….(1)  
  :حيث

: PIBاإلمجايل احمللي الناتج قيمة. :   
EXP:واخلدمات السلع من الدولة صادرات قيمة 

INVS :احمللي لالستثمار ممثال الثابت الرأمسايل التكوين إمجايل قيمة.  
ها من إحصائيات املركز وبيانات املتغريات مقاسة بالدوالر األمريكي، وقد مت أخذ

الوطين لإلعالم واإلحصاء التابع للجمارك اجلزائرية فيما خيص الصادرات ،أما الناتج احمللي 
اإلمجايل فمن إحصائيات البنك العاملي ،واالستثمارات العمومية  والعمومية الصناعية فمن 

ب وهذه اإلحصائيات قوانني ضبط امليزانية والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على الترتي
  .2013-1990تغطي الفترة من 

   :إختبار استقرار السالسل الزمنية-أوال
 .حده على متغري كل تكامل رتبة ، وحتديد(Stationarity)من مدى سكوا  للتأكد

جذر  إختبار إجراء يتطلب ذلك فإن الدراسة حتليل متغريات منوذج على اإلختبار ذلك وإلجراء
 .(unit root test)الوحدة

 ديكي اختبار مها اختبارين نستخدم سوف الوحدة جذر اختبارات طرق تعدد ورغم
–)) ، بريون– فيلب واختبار (Dickey and Fuller:1979)Phillip( فولر –

Perron:1988  
 متولدة الزمنية السلسلة أن فرضية علي  قائم فولر - ديكي اختبار أن املعلوم ومن

 مشولية أكثر افتراض على قائم بريون-ختبار فيلبإبينما ) AR(يتالذا االحندار بواسطة عملية
 يرى بعض ولذلك(ARIMA) السلسلة الزمنية متولدة بواسطة عملية أن بافتراض

 عندما خاصة فولر-ديكي اختبار من اختباريه أفضل قدرة له بريون-فيلب اختبار أن اإلحصائيني
  .االختبارين نتائج يف تضارب هنالك أو صغري حجم العينة يكون
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% 5أصغر بالقيمة املطلقة من القيم احلرجة عند مستوى  ADFنالحظ أن إحصائية 
وبالتايل نقبل الفرضية العدمية ومعىن ذلك وجود جذر أحادي على سلسلة الناتج احمللي 

أما يف النموذج األول فإن . اإلمجايل أي أن السلسلة غري مستقرة يف النموذج الثالث والثاين
وبالتايل نرفض % 5أكرب بالقيمة املطلقة من القيم احلرجة عند مستوى  ADF إحصائية

الفرضية العدمية ومعىن ذلك عدم وجود جذر أحادي على سلسلة الناتج احمللي اإلمجايل أي 
  .أن السلسلة مستقرة

 من املطلقة بالقيمة أصغر ADF إحصائية أن أما سلسلة اإلستثمار العمومي نالحظ
 جذر وجود ذلك ومعىن العدمية الفرضية نقبل وبالتايل% 5 مستوى ندع احلرجة القيم

 الثالث النموذج يف مستقرة غري السلسلة أن أي اإلمجايل احمللي الناتج سلسلة على أحادي
  .واألول والثاين
  املتزامن التكامل اختبار- ثانيا

ث التكامل املتزامن ومبا أن لدينا متغريات مستقرة من الدرجة األوىل يلزمنا اختبارها من حي
 Johansenوبعد إجراء االختبار . من أجل البحث عن عالقة توازنية طويلة املدى

Cointegration  للتكامل املتزامن، أثبتت النتائج أنtrace test  أكرب منCritical 
Value وعليه غياب عالقة تكامل املتزامن بني املتغريين الناتج احمللي اإلمجايل والصادرات .

  .نه السلسلتني غري مستقرتني على املدى الطويلوم
أما بالنسبة لالستثمار احمللي ذو السلسلة املستقرة من الدرجة الثانية فإن النتائج أوضحت بأن 

  . هناك عالقة التكامل املتزامن
  :كاآليت الدراسة لنموذج اخلطي املزيجويكون 

  
)i :(السنة يف املتغري قيمة أي الزمن i  

B0 , B1,B2: النموذج معلمات.  
الذي ينوب عن بعض . يالحظ أن النموذج ذو طابع احتمايل لذلك مت إدراج مقدار اخلطأ

املتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف الناتج احمللي اإلمجايل لكن يصعب قياسها مثل العوامل النفسية 
  .لألفراد
  :القياسي النموذج تقدير- ثالثا

) eviews 7( اإلحصائي الربنامج وباستعمال) MCO( الصغرى املربعات طريقة باستخدام
  :على اجلدول املرفق يف املالحق، وحنصل على املعادلة التالية حنصل البيانات إدخال وبعد
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PIB   =  26075293 + 1266.069 INV + 1310.528 EXPL 
           )2772210)     *(165.5115)       (138.1294(  

  ـــ                                                                           
R2 =0.98       R2   =0.98        N=23            F= 736.13 

DW=0.649    prob = 0 إحصائية قيمة:* أن حيث.R2 :التحديد معامل.  R2 :معامل 
  .املشاهدات عدد: N .املعدل التحديد

DW: DURBIN – WATSON 
F :فيشر إحصائية. Prob :اخلطأ إحتمال.  

  :للنموذج املقدر  واإلحصائيالتحليل االقتصادي -رابعا
 لناتجللدراسة هذا النموذج البد من إجراء جمموعة من االختبارات ملعرفة هل هناك تفسري 

وأيضا مؤشر  واخلدمات السلع من الدولة صادرات قيمةمن قبل مؤشر  اإلمجايل احمللي
  .ياحملل ستثمارإلا
  :قتصاديالتحليل اإل -1

موجب أي أن العالقة طردية، وتتفق هذه  (B1) صادرات  قيمةأن معامل مؤشر 
 قيمةحيث إذا تغير مؤشر . النتيجة مع التوقعات املسبقة الذكر ومنطق النظرية االقتصادية

هلا  (B1)إذا . وحدة 1310.5يتغري بـ  اإلمجايل احمللي ناتجبوحدة واحدة فإن ال صادرات
  .ةمعنوية إقتصادي

موجب أي أن العالقة طردية، وتتفق هذه  (B2) احمللي  االستثمارأن معامل مؤشر 
 االستثمارحيث إذا تغير مؤشر . النتيجة مع التوقعات املسبقة الذكر ومنطق النظرية االقتصادية

هلا معنوية  (B1)إذا . وحدة 12.66يتغري بـ  اإلمجايل احمللي ناتجبوحدة واحدة فإن ال احمللي
  .اديةإقتص

سيتم اختبار النموذج املقدر باستعمال معايري إحصائية اليت دف  :التحليل االحصائي -2
إىل اختيار مدى الثقة االحصائية يف التقديرات اخلاصة مبعلمات النموذج حيث يتم اختيار 

واختبار املعنوية الكلية للنموذج  Tمعنوية املعلمات باستخدام إحصائية ستودنت 
 . معامل التحديد املتعددR2 و Fة فيشر باستخدام إحصائي

لتقييم معنوية معامل  Tتستخدم إحصائية ستودنت  :إختبار معنوية املعامل  - 2-1
  .النموذج

  : الفرضيات اخلاصة باملعلمات املقدرة على النحو التايل
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 H0 : B0=B1فرضية العدم 

H1 : B0فرضية البديلة  B1 

وأدىن مستوى معنوية  Ttabقدرة والقيم اجلدولية للمعلمات امل Tcalمن خالل القيم احملسوبة 
prob  5وذلك عند مستوى معنوية%.  

وبدرجة  %5نستخرجها من جدول ستودنت عند مستوى معنوية  Ttabالقيمة اجلدولية 
   : أي 20=3-23وتساوي  (n-k)حرية 

  
 Tcal Ttab Prob المعامالت المقدرة

 B0 2772210 2.086 0 الثابت

EXPL B1 138.1 2.086 0 

INV B2 165.5 2.086 0 

  :من خالل هذا اجلدول نالحظ
معنوية،   B0أي أن  H1وهكذا نقبل بالفرضية البديلة  Tcal Ttab >) الثابت( B0بالنسبة لـ 

  .%5أقل من مستوى املعنوية  %00ومنه ميكن القول أن النموذج يقبل ثابت حىت أن اخلطأ 
و لدينا أدىن مستوى معنوية  Ttab > Tcalنالحظ ) مة الصادراتمؤشر قي( B1بالنسبة لـ 

 B1، أي أن H0و عليه نرفض فرضية العدم . %5أقل من  prob = 0يساوي  B1لــ 
معنوية، ومنه ميكن القول أن مؤشر قيمة الصادرات له معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 

  .  ن املتغري املستقل يؤثر على املتغري التابع، وبالتايل فإاإلمجايل احمللي ناتج، يف تفسري ال5%
ولدينا أدىن مستوى معنوية  Ttab > Tcalنالحظ ) مؤشر االستثمار احمللي( B2بالنسبة لـ 

 B2، أي أن H0و عليه نرفض فرضية العدم . %5أقل من  prob = 0يساوي  B2لــ 
حصائية عند مستوى معنوية معنوية، ومنه ميكن القول أن مؤشر االستثمار احمللي له معنوية إ

  .  ، وبالتايل فإن املتغري املستقل يؤثر على املتغري التابعاإلمجايل احمللي ناتج، يف تفسري ال5%
  :إختبار املعنوية الكلية للنموذج - 2-2

 %98ـ وهي قريبة من الواحد، أي أن املتغري املفسر يتحكم ب R2  =0.98معامل التحديد 
 ناتج، مما يدل على أن هناك ارتباط قوي بني الاإلمجايل احمللي جناتمن املتغريات اليت تفسر ال

تفسرها  %2ومؤشر قيمة الصادرات مع مؤشر االستثمار احمللي أما الباقي  اإلمجايل احمللي
  .عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج ومتضمنة يف مقدار اخلطأ 

  :فرضيتني التاليتنيخنترب النموذج ككل من خالل ال: Fاختبار فيشر 
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    H0 :  B0=B1=0أي إنعدام العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع : فرضية العدم
     H :  B0  B1  0: غري معدوم أي B1تنص على وجود معامل : فرضية البديلة
  .؟ نستخرجها من جدول فيشر=  Fcal  =736.13  ،Ftabنقوم حبساب 

: جة احلرية حنسبه بالعالقة التاليةودر %5عند مستوى معنوية 
 

وعليه سنرفض فرضية العدم، ونقبل بالفرضية البديلة واليت تدل على    Fcal > Ftab: نالحظ
ومؤشر قيمة الصادرات مع مؤشر  اإلمجايل احمللي ناتجوجود عالقة خطية معنوية بني ال

  .إذن النموذج ككل له معنوية. االستثمار احمللي
احملسوب  Durbin-Watsonال يوجد ارتباط ذايت بني األخطاء ألن اختبار : حظةمال

وهي على  Durbin-Watsonأما القيمة اجلدولية نقرأها على جدول  1.62يساوي 
  :الشكل التايل

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0    1.1           1.54            2            2.46          2.9            4                                                                             

Durbin-Watson = 1.62 
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 :اخلامتة
 يف قتصاديإلا النمو على الصادرات حجم ثرأ وحتليل تقدير إىل الدراسة هدفت

 البلدان على العالقة هذه تقدير اليت تناولت السابقة الدراسات وتقييم ستعراضإ مت وقد .اجلزائر
 النمو على الصادرات اثر لتقدير خمتلفة مناذج قياسية عدة الدراسات هذه تبنت وقد النامية،

كوا  البيانات نوعية حيث من أو التفسريية، استخدام املتغريات نوعية حيث من االقتصادي
 .مقطعية بيانات أو زمنية سالسل

 منها أن االقتصادي، النمو علي الصادرات أثر ألمهية مربرات عدة الدراسات هذه قدمت وقد
والقطاع  الصادرات قطاع يف املدخرات وتشجيع الطلب حتفيز على تعمل الصادرات
 ز النموحتفي مث ومن الرأمسايل التكوين تراكم وبالتايل الصادرات، ضرائب عوائد عرب احلكومي،
 من االقتصادي يظهر النمو يف الصادرات دور أن إىل أخرى دراسات وذهبت .االقتصادي

 .االسترياد على احمللي االقتصاد مقدرة زيادة خالل

  :النتائج التاليةبعد دراسة هذا البحث توصلنا اىل :  النتائج 
ات الوقت قد تأثر تلعب التجارة اخلارجية دورا هاما يف حتقيق النمو االقتصادي، ويف ذ-1

  .سلبا عليه فهي سالح ذو حدين
ترتبط الصادرات إرتباطا وثيقا بالنمو االقتصادي، فهي تلعب دورا كمحرك للنمو -2

  .االقتصادي ،وهو ما يعكس االهتمام الكبري ا يف الفكر االقتصادي على مر الزمن
نفطية بأكثر من يغلب على الصادرات اجلزائرية الطابع االحادي وهي الصادرات ال-3

  .،مما وجب التفكري يف وضع استراتيجية لتنمية الصادرات خارج احملروقات98%
الصادرات والعمل على وضع برنامج  بناء علي النتائج أعاله البد من إعادة النظر يف عملية

للنمو، ويف ذلك  أوضاعها من كافة اجلوانب حيت تصبح احملرك الرئيسي متكامل لتصحيح
  :توصي الدراسة باآليت : التوصيات

  .التحول من منوذج التعاون مع الشركاء التجاريني إىل حالة التكامل -1
االستفادة من املوقع اجلغرايف للجزائر يف أفريقيا وتوظيفه يف خدمة حتصيل العمالت -2

  األجنبية عرب
ناولة لكافة الربط بالسكك احلديدية بني املوانئ البحرية والدول األفريقية، وتقدمي خدمات امل

  دول اجلوار
  .األفريقي اليت يف معظمها ال تتوفر لديها موانئ حبرية لالسترياد والتصدير

 .التهيؤ املسبق لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة-3
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  :قائمة اجلداول
  .مليون دوالر:و).2013- 1990(الصادرات اجلزائرية خالل الفترة :)01(اجلدول رقم 

  الفترة           
 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 یانالب

 13889 13375 10240 8340 10091 10837 12101 11304 الصادرات الكلیة

 5202 4277 521-  1025-  1303 2431 4420 1620 المیزان التجاري 
معدل نمو الصادرات 

% / 7.05  -
10.44  -6.88  -

17.35 22.78 30.60 3.84 

  
  الفترة           

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 انالبی

 46001 32083 24612 18825 19132 22031 12522 10213 الصادرات الكلیة

 25644 13775 11078 6816 9192 12858 3358 810 المیزان التجاري
معدل نمو الصادرات 

%  -26.46 22.60 76  -13.15  -1.60 30.74 30.35 43.38 

  
  الفترة           

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البیان

 65917 71866 73489 57053 45194 79298 60163 54613 الصادرات الكلیة
 11065 21490 26242 16580 5900 39819 32532 33157 المیزان التجاري

معدل نمو 
 8.27-  2.20-  28.9 26.25 43-  31.80 10.16 18.72 %الصادرات 

  
 .عداد الباحثني اعتمادا على بيانات املركز الوطين لإلحصاء واإلعالممن إ :املصدر
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  .مليون دوالر:و/سنوات خمتارة /التركيبة السلعية للصادرات اجلزائرية):02(اجلدول رقم 
  الفترة    
 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990 التعیین

 402 313 355 315 67 32 110 50 المواد الغذائیة
 63752 71794 71427 55527 45094 21419 9731 10865 الطاقة والزیوت
 109 167 161 94 134 44 41 32 المواد الخامة

المنتجات نصف 
 1610 1660 1496 1056 656 465 274 211 مصنعة

سلع التجھیز 
 / 1 / 1 / 11 5 3 ألفالحي

سلع التجھیز 
 27 30 35 30 36 47 18 76 الصناعي

 17 16 15 30 14 13 61 67 الكیةسلع استھ
 65917 73981 73489 57053 46001 22031 10240 11304 المجموع

 .املركز الوطين لإلعالم واإلحصاء من إعداد الباحثني بناءا على :املصدر
  .مليون دوالر:و/سنوات خمتارة/التوزيع اجلغرايف للصادرات اجلزائرية:)03(اجلدول رقم 

  
  السنة        

 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990  قةالمنط

 42773 40127 37307 28009 25593 13792 6638 6850 االتحاد األوربي 
منظمة  
OCDE 2905 2521 5825 14963 20278 24059 22325 12202 

بلدان أوروبیة 
 51 36 102 10 15 181 325 321 . أخرى

 2965 3586 4270 2620 3124 1672 299 280 أمریكا الجنوبیة
دون الدول (آسیا

 4241 4704 5168 4082 1218 210 195 270 )العربیة

الدول العربیة 
دون المغرب (

 )العربي
12 18 55 621 694 810 1069 869 

بلدان المغرب 
 2749 2075 1586 1281 418 254 226 395 العربي

 / / 41.00 / / / / / بلدان المحیط 
 67 59 146 79 49 42 18 14 بلدان إفریقیا
 65917 73981 73489 57053 46001 22031 10240 11047 المجموع

    . من إعداد الباحثني بناءا على املركز الوطين لإلعالم واإلحصاء :املصدر
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 .املصدرة السلعة صناعة يف  تدخل وآالت إنتاج مستلزمات

مصر املصرية، دار اجلامعات ""نشاط التصدير واإلمناء االقتصادي بالبلدان النامية ""حممود حسني وجدي  3
 .87،ص1973،
اثر تنمية الصادرات الغري نفطية على النمو االقتصادي يف اجلزائر ،دراسة حالة "مصطفى بن ساحة  4
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 .112،ص  مرجع سبق ذكرهمعروف هوشيار ، 5
 .41ص ذكره، سبق  ساحة، مرجعمصطفى بن  6
،تويف 1974ئزة نوبل يف االقتصاد سنة حتصل على جا1898غورنال مريدال ،اقتصادي سويدي ولد سنة  7
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 .211ص ، 2007) 1(اخللدونية للنشر  القبة ، الطبعة 
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Abstract 

This study tested the impact of formal evaluation on the 
relationship between the president and subordinates on the 
Jordanian Pharmaceutical Industry. also the research investigated 
the arising effects between both of the formal evaluation, 
procedural justice, and feedback.  

The study was used a sample of 210 employees in 18 
companies manufacturing the drug. The results indicated that each 
of the formal evaluation, procedural justice, and feedback have a 
positive effect on the trust between the president and subordinates. 
Also the formal assessment and feedback have a positive impact in 
the realization of procedural justice. Results of this research have 
important applications of companies engaged in manufacturing 
activities. Within the study took into account, has been included 
future directions for research.  
Key words : trust, feedback, formal evaluation, procedural justice.  

  مقدمة
حظيت املوارد البشرية منذ القدمي باالهتمام من قبل علماء ومفكري اإلدارة وعلم 
النفس، وباألخص علم النفس االجتماعي الذي يويل االهتمام بعالقات العمل اليت تربط 

وبغض . العمال واملوظفني على حد السواء مبنظمام وتلزمهم على إتباع سلوكيات معينة
خرى، فقد أضحى املورد البشري العمود الفقري للمنظمة وعماد النظر عن سلوكيات أ
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نشاطها واستمرارها كما أصبح مصدرا للتميز واإلبداع واخللق ألجل كسب والء الزبائن 
 .  وتوسيع احلصص السوقية وضمان االستمرارية للمنظمة

العمل  زادت يف الفترات األخرية الدراسات حول العالقات االجتماعية الناشئة يف مكان
وذلك بسبب اخنفاض األحباث يف هذا اال إذ أن الفرد وباعتباره حمب لالنتماء للجماعة 
  بطبيعته دفع العلماء لدراسة وفهم عالقاته بزمالئه، خصوصا تلك الناشئة بينه وبني رئيسه 

  .وهذا أحد الدوافع الذي أدى بالباحثتني الختيار هذا املوضوع. أو مشرفه املباشر
 الدراسةمشكلة 

نشوب حرب تنافسية بني منظمات األعمال خلق احلاجة للتفكري يف كيفية حيازة إن 
ميزة تنافسية ال ميكن ألي منظمة أخرى حيازا خصوصا بعد االنفتاح على األسواق العاملية 
وتبين الرأمسالية، فكان البد على املنظمة دراسة السلوك البشري داخلها وتطويره مبا خيدم 

إن اجتماع هذه . وكذلك استغالل السلوكيات اإلجيابية ضمن عالقات العمل مصاحلها
   :األسباب فيما بينها دفعنا إىل صياغة اإلشكالية اآلتية

    ما مدى تأثري تقييم األداء الرمسي للعالقة الرابطة بني الرئيس واملرؤوس ؟ 
I. مراجعة أدبيات الدراسة:  

  Leader-Member Exchange :عالقة الرئيس باملرؤوس .1
وقد عرفت . األوىل أن تقدم الباحثتني تعريفا للرئاسة قبل الشروع يف دراسة أي متغري

النشاط اخلاص مبباشرة وظائف التنظيم اعتمادا على السلطة املمنوحة من الرئاسة بأا ) السيد(
ي فكأن الرئاسة ه. املستويات األعلى، وغالبا ما تكون ممارسة السلطة وفق نوع سلطة اجلزاء

تعبري عن العالقة الرمسية بني الرئيس ومرؤوسيه الذين يصدر إليهم األوامر يف حدود 
فالرئيس مفروض على اجلماعة، . السلطات، وعليهم االلتزام، وإن خالفوا تعرضوا للمساءلة

  .1ويقبل األعضاء رئاسته وسلطاته خوفا من العقاب
يادة التنظيمية، وتم هذه النظرية ظهرت نظرية عالقة الفرد برئيسه كأحد فروع نظرية الق

وختتلف هذه . بدراسة الروابط االفتراضية بني عملية القيادة والنتائج التنظيمية املترتبة عليها
النظرية عن نظريات القيادة التقليدية بأا تم بدراسة العالقات الثنائية بني الرئيس واملرءوس 

القيادة على أا دالة يف كل من تفسريم بشرح ووهذا خالف نظريات القيادة األخرى اليت ت
  . 2اخلصائص الشخصية للقائد، خصائص املوقف، العالقة والترابط بينهما

أن عالقة الفرد اجليدة برئيسه تؤدي إىل زيادة مستويات الرضا ) 2004سعيد، (وأكد 
أن جودة العالقة بني كما . الوظيفي واألداء الوظيفي والفعالية التنظيمية وكذلك الثقة املتبادلة
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الرئيس واملرءوسني تؤدي إىل أن يسلك الفرد سلوكاً إجيابياً مع رئيسه مثل سلوك الدور 
  . 3الرمسي ألداء العمل وكذلك سلوك املواطنة التنظيمية

  :الثقة  .2
على الدور املركزي الذي  )Johansson, 2003   &Baldvinsdottir(أكد 

تماعي، وذلك ألن التبادل االجتماعي، أو غريه من العالقات لعبت الثقة يف عملية التبادل االج
وتعرف الثقة  بأا احلالة النفسية اليت تضم . مع اآلخرين، يتطلب ثقة الطرف للرد باملثل

  .4خراآلسلوك ف على أساس توقعات اجيابية حول وجود نية لقبول الضع
عاصرة، تعترب الثقة أنه يف البيئات امل (Hartmann & Slapnicˇar, 2009)أكد كما 

تتجلى أمهية الثقة الشخصية يف . الشخصية عامل على قدر كبري من األمهية يف األداء التنظيمي
وتعاون اجلهود  افرتضنشاطات حتتاج إىل املشاركة التنظيمية يف حاالت القيام بأعمال و

سني، إذ حتسن اجلماعية، كما أا مهمة وتكفل السري احلسن للعالقة بني املشرفني واملرؤو
عالقة التعاون وختفض من املشاكل بني األقسام وتزيد من تبادل املعلومات بني املدراء بطرق 

رغم الدور املهم الذي تؤديه الثقة الشخصية إال أا تعترب و. خالية من احلساسية واالنتهازية
ية يف تقييم غري كافية للتحكم يف سلوك املرؤوسني فعلى سبيل املثال جيب أن تقرن بالرمس

  .5األداء
هذا يثري تساؤالت حول  ، إال أنقييم األداء هلا تأثري على الثقةالتسليم بأن أنظمة ت ورغم

السمات الواجب توافرها يف أنظمة تقييم األداء املؤثرة على الثقة، وكيف هلذه األنظمة أن 
ة عامل الثق (Hartmann & Slapnicar, 2009)وقد اعترب. تتمكن من خلق هذه الثقة

مهم حيظى بالدراسة عرب أماكن ومستويات الدراسة وحتليل املنظمة، لكن الثقة اليت سنوليها 
االهتمام بالدراسة هي الثقة الشخصية للمرؤوسني اجتاه رؤساءهم واليت أوليت اهتمام كبري 

  . من عدة دراسات
لى أن املعايري أكدت الدراسات اليت حبثت يف تأثري سلوك الرئيس على ثقة املرؤوس عحيث 

وسيتم التركيز يف  .6االجتماعية والقيم األخالقية كاإلنصاف واألمانة حيسنان من هذه الثقة
  .والتغذية العكسية اإلجرائيةهذه الدراسة على معيارين مها العدالة 

  :العدالة اإلجرائية  .3
أن اإلطار النظري للباحثني يف موضوع العدالة  (Lau & Lim,2002)  يرى

  . ية يستند إىل أحباث سابقة يف ااالت القانونية وعلم النفساإلجرائ
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العدالة اإلجرائية على أا السلوك والعمليات اليت  (Lau & Lim,2002)عرف و
يرتبط وجود عدالة اإلجراءات مبدى الوفاء أو إذ  .تستخدمها املنظمة لتنفيذ الوظائف املختلفة

أي وجود فرص  ،مثلة يف كل من قاعدة االستئنافاإلخالل مبجموعة القواعد اإلجرائية املت
لالعتراض على القرارات وتعديلها إذا ظهر ما يربر ذلك، القاعدة األخالقية، قاعدة التمثيل إذ 
جيب أن تستوعب عملية اختاذ القرار وجهات نظر أصحاب العالقة، قاعدة عدم االحنياز، 

راءات توزيع اجلزاءات واملكافآت على قاعدة الدقة، وقاعدة االنسجام إذ جيب أن تنسجم إج
  . 7مجيع األفراد ويف كل األوقات

فريى أن العدالة اإلجرائية تشري إىل العدالة املدركة لعملية  (Ambrose et al, 2007)أما 
اختاذ القرارات، وهي بذلك توجب اعتماد املنظمة على إجراءات واضحة هلذه العملية، األمر 

تقر العديد من كذلك  .8 هذه القرارات املتخذة من قبل مرؤوسيهمالذي يعزز ثقة األفراد يف
  .9الدراسات على العالقة اإلجيابية املوجودة بني العدالة اإلجرائية والثقة بني الرؤساء والتابعني

على وجود عالقة قوية بني العدالة اإلجرائية والثقة الناشئة  (Yamaguchi, 2009) أكد  إذ
 يف املؤسسات اليابان، إذ أن السماح للعمال بالتعبري عن آرائهم بني الرئيس واملرؤوسني

اخلاصة ميكن أن يقلل من دوران املوظفني، مما يوحي بأن العدالة اإلجرائية ختفف من عدم 
 .10الثقة لدى العاملني

واحدة من النتائج اهلامة اليت أن (DeConinck & Bachmann, 2005) كما أكد  
العدالة اإلجرائية هو أن املوظفني، وحىت إن تلقوا نتائج سلبية  توصلت إليها البحوث عن

حول تقييم أدائهم، سوف يستجيبون بطريقة إجيابية إذا قدمت هلم تفسريات كافية حول 
ويف هذا الوضع يكون للمشرف دور حاسم يف بناء تصورات للعدالة . إجراءات تقييم أداءهم

ظفني باملشاركة يف حتديد اإلجراءات اليت يتم من هم عن طريق السماح للمويدلوتنمية الثقة 
  .11خالهلا تقييم أداءهم

إذ أن انتهاج  ،تشري األدلة التجريبية املتاحة أن العدالة اإلجرائية تدعم الثقة وبشكل عام
على  املؤثرةالقدرة على الكشف عن اآلليات  االعدالة اإلجرائية أثناء تقييم الوظائف لديه

على  ابناءوومواقف املوظفني وتوجيه سلوكهم بطريقة إجيابية، كذلك  العالقات اإلشرافية
قلل الشكوك املرتبطة بكل من العالقات التفاعلية تعدالة اإلشراف فإن  ةلامبادئ نظرية العد

  .12لق مواقف إجيابية بني املرؤوس وسلوك مشرفهخي مملبني املشرفني واملرؤوسني، 
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  :التغذية العكسية .4
أنه يف احلقيقة تعترب التغذية العكسية   (Hartmann & Slapnicˇar, 2009)يرى

ألداء اليت حيصل عليها املرؤوسني متغري وسيط بني تأثري تقييم األداء الرمسي والثقة حول ا
فالتقييم . املترتبة عن ذلك والناشئة بني الرئيس والتابعني، بدال من استعمال التقييم غري الرمسي

أن  خاصةالتقييم غري الرمسي إذ أنه حيدد أبعاد األداء بشكل واضح،  الرمسي له فوائد أكثر من
  . طريقة منح احلوافز واملكافآت ترتبط بتلك األبعاد

تتوفر للرؤساء طريقان لنظام تقييم  وهذا السياقباستخدام الرمسية يف تقييم األداء  ترتبط الثقةف
من خالل حتسني العدالة أوله فيه،  األداء الرمسي الذي من شأنه التأثري على ثقة املرؤوسني

  . احملسنة لعملية تقييم األداء الرمسي، أو عن طريق حتسني نوعية التغذية العكسية لألداء
لذلك فإن اعتماد الرمسية يف نظام تقييم األداء يؤدي إىل رفع مستوى الثقة، وذلك عن طريق 

أغلب املفكرين  إال أن .13األداءتصورات اإلنصاف والنوعية العالية للتغذية العكسية لتقييم 
يالحظون بأن الثقة رغم ارتباطها بالتقييم الرمسي لألداء وجودة التغذية العكسية فهي تعتمد 

  .أيضا على خصائص الشغل اإلدارية
يعد السياق مهم جدا يف العلوم التنظيمية ألنه يساعد  (Ferris., et al, 2008)فحسب  

 تؤثر على تصوراتنا وتفسرياتنا هلا، وتبعا هلا تؤثر على على تأطري الظواهر يف الطرق اليت
القرارات واألعمال، وهذا بالضبط ما جيري بني املشرف والتابعني له، إذ أن تفاعالت 
وتقييمات املشرف ضمن عالقات العمل تعكس هذه العالقة العملية املوجودة بني املشرف 

اطفية واالجتماعية اليت تساعد على توضيح نتائج والتابعني املبنية على العالقات اإلدراكية والع
  .  القرار

  :وفيما يلي توضيح ملفهوم التقييم الرمسي لألداء
  :التقييم الرمسي .5

على تعدد املصطلحات املستخدمة 2009) دي والعطوي، كري(يؤكد الباحثان 
عدة  للداللة على تقييم األداء وانعكست بتعدد املفاهيم اليت أعطيت لوصفه، فقد وردت

فذهب البعض إىل عدها عملية . مفاهيم تباينت يف مضمون العملية واهلدف من استخدامها
قياس موضوعية حلجم ومستوى ما مت إجنازه موازنة مع املطلوب إجنازه كماً ونوعاً على شكل 

لذا فإن تقييم األداء هنا عد شكالً من أشكال . عالقة نسبية بني الوصفني القائم واملطلوب
ة إذ يرتكز على حتليل النتائج اليت حيققها العاملون خالل مدة زمنية حمددة ومدى الرقاب

وهناك من يرى يف تقييم األداء بأنه إصدار حكم عن أداء . مطابقتها للمحتويات املستهدفة
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العاملني وسلوكهم يف العمل وإن هذا احلكم  يؤثر يف مركز العاملني خبصوص بقائهم 
برنامج يف نقلهم والزيادة أو التخفيض يف رواتبهم أو إدخاهلم وفصلهم وترتيل درجتهم و

  .14تدرييب، وعليه فإن تقييم األداء يعد قراراً إدارياً ينعكس على العاملني
أنه يوجد نوعان من التقييم تقييم الرئيس للمرؤوسني إذ (Patiar & Mia, 2009) وأكد 

هو يتناقض مع النوع الثاين من التقييم يف أغلب األحيان يراه املرؤوسني على أنه غري عادل و
إن اخلالفات الناجتة بني الرؤساء .  أي التقييم الذايت ويعىن به تقييم املوظف ألدائه بنفسه

واملرؤوسني إزاء تقييمهم هلؤالء األخريين يعزى إىل عوامل تنظيمية خمتلفة مثل اهليكل 
واملناخ، وأسلوب القيادة وسياسات ، والثقافة التنظيمية )مركزية أو ال مركزية(التنظيمي 

يف حني يرى باحثون آخرون أن االختالفات يف جمموعتني حول نظم تقييم . املوارد البشرية
األداء راجع إىل الفرد بسبب اختالف السمات الشخصية والسلوك والعالقات بني األفراد 

 ,Ferris et al) أما .15داخل املنظمة، الثقافة، ومدى استخدام تكنولوجيا املعلومات
سياسة إدراكية، عاطفية، آلية رمسية اقترنت بعبارة عن تقييم األداء أن  ونفري (2008

  .16تعتمد على سياق العالقات بني الرئيس واملرؤوسني اجتماعيةو
وخبصوص عالقة التقييم الرمسي بالعدالة اإلجرائية، فقد ختتلف النظرة هلا باختالف نوع 

بالنسبة لوظائف املبيعات تكون أقل عرضة للرمسية أثناء تقييم األداء الوظيفة فعلى سبيل املثال 
فاعتماد الرؤساء على الرمسية أثناء تقييم األداء قد ال . خاصة باعتمادهم على الثقة بالرؤساء

 .17املرؤوسنيقيقية للرؤساء اجتاه يعطي هذا النوع من التقييم صورة واضحة عن النوايا احل
الرمسي والثقة بني الرئيس واملرؤوس يف الدراسات العالقة بني التقييم  .6

 :السابقة
على أن الثقة يف الرئيس  (Hartmann & Slapnicar, 2009)أكدت دراسة 

بالتقييم الرمسي لألداء أما القوانني اإلجرائية والتغذية العكسية لعملية التقييم تعترب  ترتبط
هلا تأثريا إجيابيا أكثر اجتاه املدراء الذين  باإلضافة إىل ذلك فإن الرمسية يكون. متغريات وسيطة

  .18تكون خمرجات وظائفهم أقل انقباض
أنه عندما تكون ) Johansson, 2003   &Baldvinsdottir(كما أشارت نتائج دراسة 

الثقة بني الرئيس واملرؤوس ضعيفة فإن أي تعديل يف أسلوب تقييم األداء املعتاد من غري 
، من ناحية أخرى إذا كانت الثقة قوية فإن بالعملوى التوتر املتعلق احملتمل أن يؤثر على مست

  . هذا سيخفض التوتر املتعلق بالعمل
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من خالل دراسته لعدة نقاط يف جمال االتصال واستعمال  (Holbrook, 2002)وتوصل
داء يف تقييم األها آثاربأن تقييمات األداء وآليات املساءلة و ،آليات العدالة يف تقييم األداء

  . 19سوف ختتلف عن العالقة اليت تربط بني املشرف واملرؤوس
غالبية ردود األفعال يف املنظمة متثل بعدين إىل أن  (Celani., et al, 2008)وتوصل 
إذ أن الدراسات . توقيت التغذية العكسية، واملعلومات اخلاصة بردود فعل معينة: للقياس

كما أن . ب أن تكون يف الوقت املناسبأكدت على أن التغذية العكسية ألي عملية جي
املعلومات جيب أن تتوفر يف الوقت املناسب ألن أي تأخري سيعزى لعدم اإلنصاف وهذا 

 .20ومن مث مستوى الثقةسيؤدي إىل التأثري السليب على العدالة 
يف دراسته للدور االجتماعي الذي تلعبه العدالة أن  (Ling-yee, 2009)كذلك توصل

جرائية تعزز امتثال اإلدارة العليا والتزامها بالقيام بأداء وظائفها يف إطار حدود العدالة اإل
كما أن العدالة اإلجرائية تدفع إىل تكوين وخلق روح املشاركة بني املوظفني . الرتاهة والعدالة

  .21والذي من شأنه حتسني حكم اإلدارة على مدى تنفيذ األنشطة اجلماعية
  :ض فرضيات ومنوذج الدراسة كما يليانطالقا مما سبق ميكن عر

  :فرضيات الدراسة
H1 :االعتماد على التقييم الرمسي لألداء له أثر إجيايب يف ثقة املرؤوسني بالرؤساء.  
H2 : له أثر إجيايب يف ثقة املرؤوسني بالرؤساءتطبيق العدالة اإلجرائية.  
H3 : بالرؤساء له أثر إجيايب يف ثقة املرؤوسنياستخدام التغذية العكسية.  
H4 :االعتماد على التقييم الرمسي لألداء له أثر إجيايب يف التغذية العكسية. 
H5 :إن اإلدراك لنوعية التغذية العكسية لألداء له أثر إجيايب يف العدالة اإلجرائية.  
H6 :االعتماد على التقييم الرمسي لألداء له أثر إجيايب يف العدالة اإلجرائية.  

  :منوذج الدراسة
فترض الباحثتان وجود ثالث متغريات تؤثر يف حتقيق الثقة بني الرئيس واملرؤوسني ت

التقييم الرمسي، التغذية العكسية، العدالة اإلجرائية، وجتمع هذه املتغريات : هذه املتغريات هي
  ).1(الثالثة عالقات تأثري فيما بينها كما هو موضح بالشكل 
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  منوذج الدراسة): 1(الشكل 
  
  
    

  
  

  
  إعداد الباحثتني باالعتماد على الدراسات السابقة :املصدر

II. منهج البحث  
  :أسلوب الدراسة .1

يف  األولية بياناتالمت مجع  إذيعتمد هذا البحث على الطريقة االستنتاجية، كما أنه حبث كمي 
  . شكل رقمي لقياس متغريات الدراسة، ويهدف ذلك إىل حتليل السبب واألثر

  :تهاجمتمع الدراسة وعين .2
شركة توظف  18يشمل جمتمع البحث شركات صناعة األدوية باألردن وهي تضم 

مهمة هذه الشركات صناعة وتسويق األدوية وكذلك تقوم بعملية التصدير . عامل 4000
نتيجة لألمهية البالغة هلذا القطاع ترى الباحثتني أن إجراء مسح لكل شركات . لعدة دول

  .ائج الدراسةالقطاع أمر يزيد من مصداقية نت
 اعتمدت الباحثتني على العينة امليسرة يف مجع البيانات فهي الوسيلة األفضل جلمع البيانات

، شركة 18نظرا لتكاليف الوقت واجلهد وعدم إمكانية احلصول على قائمة املوظفني يف 
  .%91.30بنسبة استرداد بلغت استبيان  210استرجع منها ان استبي 230حيث وزعت 

  :اسةأداة الدر .3
ان باالعتماد على جمموعة دراسات سابقة ذات صلة باملوضوع، يمت تطوير االستب

ان على جزأين من يلدراسة أثر التقييم الرمسي على الثقة بني الرئيس واملرؤوسني، ومشل االستب
). اجلنس، العمر، الدخل الشهري(األسئلة، تضمنت اموعة األوىل املتغريات الدميغرافية وهي 

أي  5إىل  1فقرة على مقياس ليكرت اخلماسي  من ) 16(اموعة الثانية فقد تضمنت بينما 
  :من موافق بشدة إىل غري موافق بشدة للخيارات وقد وزعت الفقرات على املتغريات كالتايل

 التقييم الرسمي
الثقة بين 
الرئيس 

 العدالة اإلجرائية

 التغذية العكسية 
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 ).الثقة(تقيس املتغري التابع ) 3-1(الفقرات من 
 ).سيةالتغذية العك(تقيس املتغري املستقل ) 7 -4(الفقرات من 
 ).التقييم الرمسي(تقيس املتغري املستقل ) 11 -9(الفقرات من 
 ).  العدالة اإلجرائية(تقيس املتغري املستقل ) 16 -12(الفقرات من 

III. عرض نتائج الدراسة امليدانية :  
  :وصف عينة الدراسة .1

  :توزيع ألفراد عينة الدراسة) 1(يعرض اجلدول 
  عيار اجلنس، العمر، الدخلتوزيع أفراد العينة وفقا مل: )1(اجلدول 

 (%)النسبة  العدد املتغري

 اجلنس
 73.8 155 الذكور

 26.2 55 اإلناث

 100 210 اموع

 العمر

18 -29 60 28.6 
30 -39 95 45.2 
40 -49 44 21.0 
50 -59 9 4.3 
 1.0 2 فأكثر - 60

 100 210 اموع

الدخل 
 الشهري

 -200 6 2.9 
201 - 400 70 33.3 
401 -600 57 27.1 
 36.7 77 فأكثر - 601

 100 210 اموع

 SPSSإعداد الباحثتني اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

  :معامل تضخم التباين والتباين املسموح به ومعامل االلتواء .2
من وهذا مقبول ألنه ال توجد  10أن معامل التضخم أقل ) 2(اجلدول يوضح

. (Nystrom., et al, 2002) على دراسة وهذا اعتمادا) Multicolinearity(مشاكل 
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حمصور  Skewness معامل ث أنيأما بالنسبة لتوزيع البيانات فهي موزعة توزيع طبيعي حب
  .(Cao& Dowlatshahi, 2005)22 حسبوهذا مقبول  3، و3-بني 

  اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح به ومعامل االلتواء): 2(اجلدول 
 VIF Tolerance Skewness املتغري املستقل 

 1.674 .526   1.902 التغذية العكسية

 1.333 . 747 2.109 التقييم الرمسي

 1.087 .503  1.989 العدالة اإلجرائية

  SPSSإعداد الباحثتني اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

  :صدق وثبات األداة .3
قياس مت حتكيم االستبيان من طرف عدة لملالتأكد من الصدق الظاهري  أجلمن 

متت تعديالت على االستبيان اعتمادا على وخمتصني من أعضاء هيئة التدريس جبامعة مؤتة، 
  .مالحظام وتوجيهام

لقياس االتساق الداخلي  ألفالقياس مدى ثبات األداة استخدمت الباحثتني مقياس كرومباخ و
إذ أكد . هذا مقبوال استنادا إىل دراسات سابقةويعترب % 70وقد كانت النتائج أكرب من 
(Navarro., et al,2010)   أنCarmines and Zeller (1979)  وجدا أن أداة القياس

  . 0.70723أكرب أو يساوي  ألفاكرومباخ تكون مالئمة إذا كان 
  مقياس كرونباخ ألفا): 3(اجلدول

 اإلجرائية العدالة التقييم الرمسي التغذية العكسية الثقة املتغري

Cronbakh Alpha 0.839 0.850 0.878 0.854 

  SPSSإعداد الباحثتني اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
  )الثقة= املتغري التابع(الحندار انتائج حتليل ): 4(جلدول ا

 النموذج
جمموع 
 املربعات

 درجات

 احلرية

 متوسطات

 املربعات

 F قيمة

 احملسوبة

 مستوى

 الداللة
 حديدالت معامل

R2 

 0.363 0.000 39.145 17.092 3 51.276 االحندار

       0.437 206 89.946 اخلطأ املتبقي

         209 141.222 اموع

  SPSSإعداد الباحثتني اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر



  سني، دراسة  تطبيقية بشركات صناعة األدوية األردنيةتأثري التقييم الرمسي يف الثقة بني الرئيس واملرؤو
  مقراش فوزية. د+  أقطي جوهرة.د

 عشر الثالث العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       231

، هذا 0.363، معامل التحديد يساوي  )4(كما هو موضح يف اجلدول : مالءمة النموذج
مفسر بالتغري يف املتغريات املستقلة ) الثقة(من التباين يف املتغري التابع % 36.3أن يعين 

 0.000تساوي   F قيمة مستوى داللة). التغذية العكسية، التقييم الرمسي، العدالة اإلجرائية(
  . أمهية إحصائية ،  وهذا دليل بأن النموذج ذو0.05وهي أكرب من 

  دار املتعدد الختبار تأثري املتغريات املستقلة على الثقةنتائج حتليل االحن): 5(اجلدول 

 النموذج
 املعامالت النمطية املعامالت غري النمطية

T Sig 
B املعياريلخطأ ا  β 

 0.000 3.655   0.151 0.552 الثابت

 0.013 2.499 0.192 0.077 0.192 التغذية العكسية

 0.000 3.762 0.304 0.078 0.295 التقييم الرمسي

 0.015 2.453 0.192 0.084 0.207 العدالة اإلجرائية

  SPSSإعداد الباحثتني اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
التغذية العكسية، التقييم ( ةستقلامل، كلّ املتغريات )5(للنتائج املوضحة باجلدول  طبقا

ني الرئيس واملرؤوس، وذلك هلا أثر إجيايب هام على حتقيق الثقة ب) الرمسي، والعدالة اإلجرائية
  .وذا فإن كل من الفرضية األوىل، الثانية، والثالثة مقبولة. βو  Tتبعا لقيمة 

  نتائج حتليل االحندار املتعدد الختبار أثر املتغريات املستقلة على العدالة اإلجرائية): 6(اجلدول 

 النموذج
النمطية املعامالت املعامالت غري النمطية  

T Sig 
B املعياري طأاخل  β 

 0.000 7.019   0.112 0.785 الثابت

 0.000 4.996 0.321 0.060 0.298 التغذية العكسية

 0.000 7.093 0.455 0.058 0.411 التقييم الرمسي

  SPSSإعداد الباحثتني اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
له أثر إجيايب يف جتسيد أن كل من التغذية العكسية والتقييم الرمسي  الباحثتنيتوصلت 
الفرضية الرابعة واخلامسة  كل من ، وعليه فإنβو  Tوذلك تبعا لقيمة  العدالة اإلجرائية

  .مقبولتني
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  نتائج حتليل االحندار البسيط الختبار أثر التقييم الرمسي على التغذية العكسية): 7(اجلدول 

 النموذج
 املعامالت النمطية املعامالت غري النمطية

T sig 
B اخلطأ املعياري β 

 0.000 5.144   0.123 0.630 الثابت

 0.000 12.040 0.641 0.052 0.623 التقييم الرمسي 

  SPSSإعداد الباحثتني اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
فإن الباحثتني توصلتا إىل صحة الفرضية السادسة وذلك تبعا ) 7(من خالل نتائج اجلدول 

 .يث أن للتقييم الرمسي أثر إجيايب على التغذية العكسية، حبβو  Tلقيمة 
  مناقشة النتائج .4

الباحثتني أن التقييم الرمسي من شأنه دعم وتعزيز الثقة وهذه النتائج تتطابق  توصلت
ترى الباحثتني أن التقييم  إذ  )Johansson& Baldvinsdottir, 2003( مع دراسة 

التقييم وكذلك يساعد على التخلص من عدم الثقة  الرمسي يساعد يف جتسيد املوضوعية عند
بني الرئيس واملرؤوس، كما تنشئ عالقة تسهل االتصال حيث أن املرؤوس ال يشعر 

 .   باالنزعاج وسيطرة الرئيس إذا كان ذلك يف إطار نظم وقوانني مضبوطة
دعم الثقة بني  وافد مجة إذ تستفيد املنظمات منه يفنتطبيق العدالة اإلجرائية من شأنه خلق  

الرئيس واملرؤوسني، فالعدالة اإلجرائية تشعر املوظف باألمان وبعدالة توزيع إيرادات املنظمة 
 .دون متييز أو عنصرية

أن العدالة اإلجرائية تعزز الثقة داخل املنظمة، إذ ترفع نسبة  الدراسة احلالية توقد أكد
علماء سلوك الغياب، وقد أكد  يؤدي إىل اخنفاض نسبة وهذا ماالتصورات اإلجيابية، 

ت األعمال من العدالة التنظيمي، علم النفس الصناعي والتنظيمي على استفادة منظما
    .اإلجرائية

والعالقات  جيب اإلقرار بتأثري العدالة اإلجرائية على مواقف املوظفني يف العديد من القرارات
 وهو ما يدفع املوظف .)Ambrose., et al, 2007( يتوافق معهداخل املنظمة وهذا ما 

على االلتزام طويل املدى اجتاه املنظمة اليت يعمل ا وينظر لزمالئه على أم للمحافظة 
  .مالئم وتشجيع األفراد على حتقيق نتائج طيبة، وذلك من خالل خلق جونزيهني، 
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  :اخلامتة
واملرؤوسني جتد أن دراسة الباحثتني لتأثري التقييم الرمسي على الثقة بني الرئيس  بعد

 يفمدى إدراك أفراد املنظمة هلذه العدالة ومدى جتسيدها وهذه العالقة تتأثر بالعدالة اإلجرائية 
الثقة يف املشرفني تؤثر على تصورات من إذ توصلت الدراسات السابقة إىل أن . املنظمة

كما أن للدور  .اإلنصاف والدقة يف تقييم األداء بقدر خصائص عملية تقييم األداء  نفسها
إضافة . ز العالقة بني الرئيس واملرؤوسنييتعزأمهية يف االجتماعي الذي تلعبه العدالة اإلجرائية 

  .أن التغذية العكسية ملالحظات الرئيس هلا دور يف تطوير عالقة العمل إىل
ترى الباحثتني أنه على منظمات األعمال تعزيز العالقة بني الرئيس من جهة أخرى 

ني بتجسيد قواعد صحيحة للعدالة اإلجرائية وكذلك عن طريق تتبع التغذية العكسية واملرؤوس
تطوير  اإذ جيب النظر إليها على أا ضرورة من شأ ،هلذه العالقة وتقييم الرئيس للمرؤوس

  .املنظمة وتشجيع فرق العمل والنشاطات اجلماعية
  :التوصيات

  : جمموعة من التوصياتيف السطور القليلة التالية تقدم الباحثتني 
 جيب النظر إىل العدالة اإلجرائية على أا وسيلة فعالة لتعزيز واحلفاظ على جودة جو .1

إذ يترتب عن العدالة اإلجرائية  .والتماسك وتوطيد العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني ،العمل
 .للمنظمةزيادة رضا املوظفني وتقليل الصراعات وتقليل تكاليف تغيري السياسة العامة 

جيب زيادة االهتمام بضوابط العمل اليت من شأا أن تؤدي إىل تقومي السلوك والتأثري  .2
 . اإلجيايب على عالقات العمل داخل املنظمة

التخفيف من حدة الرقابة والتقييم الرمسي وإشعار املوظف باألمن الوظيفي للتخفيف من  .3
دالة اإلجرائية اليت من شأا نشر مبدأ اإلنصاف وطء اآلثار السلبية للتقييم الرمسي، وإقرانه بالع

 .اإلجيابية بني األشخاص العالقاتوصيانة 
إن املعاملة اجليدة بني الرئيس واملرؤوسني تزيد من قوة عالقة الفرد برئيسه لذلك جيب  .4

االجتاهني الذي يقضى  على الرؤساء تقوية تلك العالقة وذلك من خالل االتصال الفعال ذو
 . كل اليت تواجه العاملنيعلى املشا
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Les determinants et les obstacles a la l’internationalisation des 

PME familiales  Algeriennes  
 

                                                        Mme Moumou Ouerdia*  
                                                      Université de Tizi-Ouzou –  Algérie 
 
ABSTRACT 

Family businesses constitute a large majority in the world.In 
Europe, the percentage of family businesses between 60 and 93%. In 
Australia, three-quarters of businesses are family .Family businesses 
constitute a large majority in the world. But undoubtedly are to the 
US that remain in the list with 93% of family businesses. 

In Algeria, although no studies have been conducted and 
inexistent reliable statistics, officials and experts agree that the state 
called family business is dominant in the Algerian private economic 
activity. These SMEs operate in a particularly turbulent environment, 
particularly because of a still incomplete transition and rapid 
integration into the global economy. 

This communication has set a general objective, explain the 
organizational and entrepreneurial challenges of Algerian family 
business internationalization by identifying factors that significantly 
influence their growth, and to reflect on possible policy options for 
family SMEs face the threat of globalization. In other words we will 
study the determinants and various obstacles to the growth of the 
Algerian family SMEs 
Keywords: family SMEs, internationalization, growth factors, 
obstacles to growth. 

INTRODUCTION : 
Ces dix dernières années, l'environnement économique 

algérien a été marqué par la multiplication des petites et moyennes 
entreprises (PME) qui ont réussi, tant bien que mal, à s'imposer 
comme étant l'une des forces principales du développement 
économique du pays. Leur contribution  à  générer de la richesse et 
de l'emploi les hisse en haut du podium.   

                                                 
 * Maître Assistante classe « A », Doctorante Université Mouloud Mammeri de 
Tizi-Ouzou  moumou.ouerdia@yahoo.fr 
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Cette  mutation de l'économie algérienne a entraîné un 
développement important des PME. Composée d'une multitude de 
microentreprises semi-informelles, indépendantes et déconnectées les 
unes des autres, elles sont en majorité d'origine familiale.   
Les entreprises familiales occupent aujourd’hui une place 
prépondérante dans le tissu économique national. L’investissement 
privé en Algérie a été marqué en 2013 par une forte concentration 
des entreprises de type familial qui représentent la quasi-totalité des 
projets déclarés auprès de l'Agence nationale de développement des 
investissements (ANDI). Il est utile de rappeler que ces entreprises  
jouent un rôle économique de première importance.  

L'entreprise familiale constitue, en effet la forme 
d'organisation la plus ancienne et la plus répandue dans le monde. Ce 
domaine d'étude a pris son essor dans les années 1950-1960 pour 
bénéficier d'une véritable consécration depuis les années 1990. Mais 
il est patent de constater que si ce thème a retenu l'attention des 
chercheurs, des consultants, des médias dans les pays développés, il 
reste que dans les pays en voie de développement et particulièrement 
en Algérie (où cette forme est de loin la plus répandue) sa 
reconnaissance n'a jusqu'à nos jours connu aucune manifestation. 
Cette situation serait due à la confusion assez répandue et qui 
consisterait à assimiler dans leur ensemble cette créature ancienne à 
la PME. 
Mais si dans beaucoup de pays, on voit émerger de nouvelles 
entreprises, de petites tailles au début, moyennes aujourd’hui grandes 
demain, en Algérie les PME qui ont réussi leur passage à la grande 
entreprise ne sont pas nombreuses. Ce phénomène, pose la 
problématique de la croissance et donc de l’internationalisation. 
Dans la présente contribution, nous analysons l'internationalisation à 
la lumière des développements théoriques relatifs à l'apprentissage et 
à la connaissance au sein des organisations, le but étant d’étudier 
l’influence des caractéristiques spécifiques de la PME familiale sur 
son degré d’internationalisation. Pour cela, nous allons répondre aux 
questions suivantes : 
Ø Pour quelles raisons et dans quels cas des entreprises familiales 

décident – elles ou non d’entreprendre une stratégie 
d’internationalisation ? 



 
Les determinants et les obstacles a la l’internationalisation des PME familiales  
Algeriennes                                                                            Mme Moumou Ouerdia 

  REVUE Des économies nord Africaines N°13  3    

Ø Pourquoi les PME familiales et surtout Algériennes ne grandissent 
pas ?, 

Ø Quels sont les obstacles et les contraintes qu’empêchent cette 
catégorie d’entreprises de croître ? 

Ø La stratégie d'internationalisation est-elle affectée par les valeurs, 
culture et autres caractéristiques familiales ? Tel est les questions 
principales qui justifie la nécessité de mener une investigation 
approfondie de l’internationalisation de la PME familiale 
L’article est structuré en deux parties. La première présente le 

cadre conceptuel de la recherche, nous identifions et justifions les 
variables déterminantes l’internationalisation de la PME familiale. 
La seconde partie présente l’étude empirique. Nous décrivons les 
données empiriques, expliquons les méthodes d’analyse et 
présentons les résultats. 

1. Cade conceptuel et modèle de la recherche 
Pour atteindre  l’objectif fixé, nous allons dans un premier temps, 

clarifier le champ de recherche relatif aux concepts : PME,  
entrepreneuriat et entreprise familiale, croissance et 
internationalisation. 

1.1. Aperçu  global  sur  les  PME en Algérie :  
L’Algérie a connu une profonde mutation économique en 

passant de l’économie administrée à l’économie de marché à partir 
de la fin des années quatre vingt. Tout au long de la première 
période, l’économie algérienne a vécu sous l’emprise de l’entreprise 
publique de grande dimension sur laquelle s’appuyaient les plans de 
développement.  
Ce n’est qu’à partir du début des années quatre vingt dix et dans le 
cadre des réformes visant la libéralisation de l’économie algérienne 
que les pouvoirs publics ont commencé à accorder un intérêt 
particulier aux PME .Cet intérêt s’est traduit par la refonte de tout le 
cadre institutionnel à commencer par le code de l’investissement 
adopté en 19931. Si tôt né, le secteur de la PME doit évoluer dans un 
cadre institutionnel instable et au même temps faire face au 
phénomène de la mondialisation.  

                                                 
1 Décret législatif du 05-10-1993 relatif à la promotion de l’investissement.   



 
Les determinants et les obstacles a la l’internationalisation des PME familiales  
Algeriennes                                                                            Mme Moumou Ouerdia 

  REVUE Des économies nord Africaines N°13  4    

En 2001 a été arrêtée la première définition de la PME en Algérie2. 
Cette dernière a été introduite suite à la promulgation de la loi 18-01 
portant la loi d’orientation pour la promotion de la PME. A partir de 
là, la création et le développement de la PME, occupent une position 
de premier plan dans le processus de développement algérien. 
Le secteur de la PME est en plein essor si l’on se réfère aux chiffres 
établis par le ministère de la PME et de l’artisanat depuis quelques 
années. Bien que les chiffres demeurent faibles comparés à ceux des 
pays voisins (Assala .K, 2006), le poids des PME dans le tissu 
industriel national a augmenté considérablement.  
Le secteur privé est aujourd’hui prédominant au sein de l’économie 
suite à la libéralisation économique et le démantèlement du 
monopole de l’état. En effet, à la fin 2011, la population de PME est 
de 659.309 dont 658.737 privées, l’équivalent de 90% du total des 
entreprises3. Cette évolution, montre que l’objectif de promouvoir le 
secteur privé est atteint et que les mesures d’incitation prises par le 
gouvernement algérien à cet effet ont apporté leurs fruits.  

L’application de la définition de la PME retenue par l’union 
européenne4 adoptée par l’Algérie et fondée sur les critères 
quantitatifs, met en exergue la prédominance des très petites 
entreprises (TPE) dans le tissu industriel national. Cette situation 
peut être expliquée par l’importance de l’investissement dans les 
secteurs à faible apport en capital (Assala.K, 2006). L’Algérie 
présente une répartition inégale des PME et reste marqué depuis un 
certain nombre d’années par la prédominance d’une douzaine de 
wilayas sur les quarante huit qui abritent plus de 52% des PME 
implantées sur le territoire national. En effet, selon le bulletin 
d’information diffusé par le ministère de la PME et l’artisanat en 

                                                 
2 La PME est définie quelque soit son statut juridique, comme étant une entreprise : 

-De production de biens et services -Employant de 1à 250 personnes. -Dont le 

chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2MDS ou dont le total du bilan annuel 

n’excède 500 millions de dinars et respecte le critère d’indépendance. 
3 Bulletin d’information statistique de la PME N°20, ministère de l’industrie, de la 

PME et de la promotion de l’investissement, Mars, 2012.   
4 L’Algérie a adopté la charte de Bologne sur la PME en juin 2000.   
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mars 2012, quatre wilayas à savoir : Alger environ 11,65% du total, 
Tizi Ouzou , Oran et Bejaia accueillent prés de 27% de la population 
de PME dan le pays.  

Selon le même bulletin statistique, la répartition sectorielle de 
ces entreprises renseigne sur la présence en force des PME privées 
notamment dans les services avec 186.157 entreprises l’équivalent de 
prés de la moitié des PME de statut privé. Suivies par le secteur du 
BTPH5 et les industries manufacturières avec 63.890 entreprises. Ces 
chiffres montrent que les PME sont concentrées dans les niches ou 
des créneaux que le secteur public a délaissés .Bien que cette 
situation leur procure un certain monopole, elles sont néanmoins 
confinées pour la majorité d’entre elles dans des secteurs à faible 
valeur ajoutée (Slaouti, 2011). Elles sont spécialisées dans la 
production de biens de consommation courante avec une dépendance 
par rapport à l’extérieur en matière d’inputs et de faibles potentialités 
à l’exportation (Benmessaoud, 2009). 

1.2. Entreprenariat et entreprise familiale : 
Les thèmes de l’entrepreneuriat et de l’entreprise familiale 

témoignent d’une évolution assez similaire au point que la question 
de l’entreprise familiale est souvent agrégée à celle de 
l’entrepreneuriat (Litz 1995). 
Le premier lien se trouve dans le domaine des recherches qui sont 
consacrées aux deux thématiques ainsi que les méthodes de 
recherches utilisées. Partant des travaux d’économistes qui 
présentaient l’entrepreneur comme le moteur de la croissance 
économique et de l’innovation (Schumpeter 1934, Baumol 1968), 
ceci après la très longue ignorance de l’entrepreneur par la théorie 
économique. Les premières études consacrées à l’entrepreneuriat 
étaient essentiellement prescriptives. Ce n’est qu’à partir des années 
1970 que le monde académique commence à étudier le thème. Le 
schéma est très semblable quoique plus tardif s’agissant des études 
sur l’entreprise familiale. 
Le deuxième point de croisement se trouve dans la reconnaissance 
tardive mais réelle de l’intérêt de ces deux phénomènes par le monde 
économique. Cette évidente proximité permet de situer les travaux 

                                                 
5 Le bâtiment en particulier 
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sur les entreprises familiales à la lumière des recherches sur 
l’entrepreneuriat. Reste que les domaines ne se confondent pas même 
s’ils se chevauchent sur certains aspects. 

1.2.1 Définition de l’entreprise familiale : 
Malgré leur importance tant révélée, le survol de nombreux 

écrits, permet de constater un manque de consensus à propos de la 
définition de l'entreprise familiale. Cela est dû au fait que l’entreprise 
familiale ne peut être appréhendée ni à travers des formes juridiques 
spécifiques ni à travers des tailles spécifiques. L'absence de 
consensus montre bien la complexité de ce champ d'étude. Toutefois, 
de l’ensemble des définitions répertoriées,  nous pouvons distinguer 
deux types de définition : les définitions mono-critères et les 
définitions pluri-critères. 
Les définitions mono-critères : elles retiennent soit le critère de la 
propriété, soit le critère du contrôle, soit le critère de l’interaction 
famille/entreprise pour caractériser la nature familiale ou non de 
l’entreprise ; 
Les définitions pluri-critères : ce sont généralement la propriété et le 
contrôle qui sont conjointement retenus, avec un degré de précision 
plus ou moins important et l’implication de la famille dans 
l’entreprise. 

A l’heure actuelle, la tendance dominante est plutôt à une 
approche multi-critères avec une prédominance du critère de 
détention du capital par la famille. Les définitions qui paraissent les 
plus pertinentes sont celles qui utilisent conjointement plusieurs 
critères : le contrôle de la propriété, le contrôle ou au moins 
l’influence sur le management et l’intention de transmettre 
l’entreprise à la génération future. 

L’organisation de l’entreprise familiale est souvent informelle 
et peu comparable à la structure hiérarchique (en râteau) ou en 
matrice que l’on trouve dans les entreprises non familiales. La 
structure  la plus répondue est celle en étoile ou en soleil  ou le 
patron est au centre et s’implique dans tous les départements. 
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Figure 1 : La structure  de  l’entreprise  familiale 
Recherche et développement 

 
 
    Production                                              Finance 
                                       PDG                                                      
     Contrôle de gestion                               Marketing 
 
Source : Ghertman .M : “ Management Stratégique de l’entreprise”, Presse 
Universitaire  de  France, Paris, 1996 

1.2.2 Caractéristiques et spécificités de l’entreprise familiale : 
L’entreprise familiale qui s’est pensée comme la première 

forme (historique) d’entreprise reste aujourd’hui (ou à nouveau) la 
première forme (économique) d’entreprise. Cependant autant les 
définitions sont nombreuses autant la typologie est spécifique à 
l’entreprise familiale. Les entreprises familiales :  
• Sont dirigées vers elles-même ou orientées vers l’environnement 

familial.  
• Ont une équipe dirigeante comprend plutôt des généralistes, des 

organisateurs, ainsi que des pionniers ou entrepreneurs.  
• Ont un comportement stratégique  plutôt conservateur.  
• Sont plutôt des facteurs stables de l’économie. 
•  Ont une stratégie financière prudente orientée vers la 

pérennisation de l’entreprise.  
• Sont réservées vis-à-vis de l’endettement.  
• Sont réticentes à la distribution de dividendes qui vise à préserver 

l’autofinancement.  
• Ont une capacité et une volonté de fidéliser les effectifs. 

Fidélisation et identification forment la base de ( l’esprit maison)  
• Les dirigeants (propriétaires) de l’entreprise familiale ont un 

salaire mensuel moyen inférieur au salaire des dirigeants des 
firmes non familiales.  

• Le salaire moyen de l’encadrement technique intermédiaire est 
plus élevé dans les firmes à contrôle familial (identification du 
salarié aux objectifs de l’entreprise).  
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• L’éventail des salaires est plus resserré et les rétributions hors-
salaire sont globalement plus fortes dans les firmes à contrôle 
familial.  

1.3  L’internationalisation: un processus complexe et des approches 
conceptuelles diversifiées : 

Il existe plusieurs définitions de l'internationalisation des 
entreprises. Elles dépendent toutes des approches choisies par les 
auteurs, et par conséquent, chacune ne décrit ce phénomène que de 
façon incomplète. Celle qui intègre le mieux de différents points de 
vue est proposée par Beamish (1990) et cité par Coviello et McAuley 
(1999, p. 225) ou l'internationalisation est:  ≪ (…) the process by 
which firms both increase their awareness of the direct and indirect 
influence of international transactions on their future, and establish 
and conduct transactions with other countries ≫. Cette définition 
permet une interprétation holistique du concept d'internationalisation 
à travers quatre aspects. Premièrement, elle reconnait la composante 
behavioriste et économique d'internationalisation en intégrant 
l'apprentissage interne d'une organisation dans le comportement de 
l'investissement. Deuxièmement, en définissant  internationalisation 
en tant que le processus elle reconnait sa dimension dynamique et 
évolutive. Troisièmement, elle généralise la définition en incluant de 
différentes formes des relations avec l'étranger, aussi bien les 
exportations comme les importations. Quatrièmement, elle implique 
que le processus a un impact sur la croissance et les performances de 
l'entreprise (Coviello et McAuley 1999). La vision holistique de 
l'internationalisation des entreprises dans cette définition, permet de 
distinguer trois principaux cadres d'analyse: économique, 
behavioriste et relationnel. Même si l'objet d'analyse de ces 
différentes approches n'est pas forcement une PME, elles constituent 
un point d'ancrage pour la recherche sur l'internationalisation de ce 
type entreprises. 
De son cote, Laghzaoui (2009) propose une définition plus 
opérationnelle de l'internationalisation : ≪l'ensemble des démarches 
qu'une entreprise engage pour se développer au-delà de son territoire 
national : exportation, recherche de partenaires commerciaux, 
investissement à l'étranger, recrutement de personnel étranger etc. ≫ 
(p. 53). 
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1.4   La notion  de  croissance de l’entreprise : 
Dans le  monde  des  affaires,  le  concept  de  croissance  est  

un  concept  très  répondu  qui  fait  partie  du  vocabulaire  de tout  
gestionnaire. Il  évoque  le succès, la performance, la rentabilité, la 
réussite financière. 
Lorsqu’une  entreprise fixe  ses  objectifs, indéniablement  on  
parlera  de  croissance des ventes, croissance  de  la  part  de  marché,  
croissance  des  profits, des actifs,  des  effectifs …etc.; pour  
plusieurs dirigeants, la  croissance  devient  presque  une fin  en  soi ,  
dans  la  mesure  où  on  l’associe généralement  à  la  réussite. 
Très souvent, la notion de croissance d’entreprise sous-entend 
l’internationalisation, une augmentation des résultats en termes de : 
chiffre d’affaires, de résultat net, de volume de production, etc., alors 
qu’elle peut concerner l’augmentation de ses moyens de production 
(capital et travail) ou /et de ses résultats. 
 BIENAYME.A., définit la croissance de l’entreprise « comme un 
phénomène dont le caractère multidimensionnel découle des critères 
retenus pour en mesurer la taille ».  
La croissance de l’entreprise correspond à l’augmentation de la taille 
de celle-ci dans le temps. Le concept de taille est difficile à cerner 
pour les entreprises du fait que sa mesure dépend du critère choisi 
(volume de production, chiffre d’affaire, effectif, moyens matériels, 
etc.). Les indicateurs de taille sont  de  deux  natures: ceux qui se 
référent aux facteurs de production (inputs), ce sont les moyens 
nécessaires à la production d’un bien ou d’un service et  ceux se 
référant aux résultats de l’entreprise. 
Cette façon de définir la croissance de l’entreprise (selon la taille) 
n’explique pas d’une manière précise le type de processus 
d’augmentation concerné : ses moyens de production, ses résultats ou 
les deux en même temps (puisque l’augmentation peut concerner les 
deux  notions).  

Il est vrai que, d'une manière générale, l'entreprise familiale 
serait réticente à la croissance. Habituellement, néanmoins, la 
croissance est l’un des objectifs primordiaux que poursuit 
l’entreprise. Toutefois, elle nécessite une prise de risque importante 
par des dépenses ou des investissements supplémentaires dont les 
retours ne sont pas certains. Or, comme le soulignent Donckels et 
Frohlich (1991), le dirigeant de la PME préfère un revenu constant et 
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certain à un revenu plus élevé mais forcément plus incertain. La 
croissance nécessite par ailleurs, en cas d’insuffisance des fonds 
personnels et de l’autofinancement, le recours à des parties externes 
telles que les banques, les organismes de capital-risque ou bien les 
partenaires de l’entreprise. Cette intervention extérieure touche à un 
pilier de la philosophie de la famille contrôlant l’entreprise : le 
principe d’indépendance, parfois consacré en religion de l’entreprise, 
pourrait être violé. Aussi, les entreprises familiales, et surtout celles 
de taille moyenne, ne rechercheraient-elles pas la croissance de 
crainte de ses retombées négatives. Surtout quand les conditions 
environnementales garantissent la stabilité et la prévisibilité et 
assurent une rentabilité suffisante, il semble que la PME en général 
ne serait pas attirée par l’option de croissance. 

1.5.  Le processus d’élaboration de la stratégie au sein de 
l’entreprise familiale 

La majorité des recherches dans le domaine de l'entreprise 
familiale s’accorde à dire que l’entreprise familiale, de petite et 
moyenne taille en particulier, souffre d’une absence de planification 
stratégique. Les dirigeants des PME, familiales entre autres, seraient 
souvent réticents à l’élaboration de plans stratégiques écrits en 
invoquant l’évolution rapide de leur environnement ainsi que le 
manque de flexibilité de tels plans comme justifications. Le rapport 
du cabinet Arthur Andersen sur les entreprises familiales aux Etats-
Unis (1997), quoique relativement ancien, constate que moins du 
tiers des répondants déclarent posséder un plan stratégique écrit. 
Toujours selon ce rapport, cette absence de planification freine la 
réalisation d’actions essentielles à la survie de l’entreprise familiale. 
A contrario, les entreprises établissant des plans stratégiques sont 
plus à même à s’engager plus facilement dans des activités cruciales 
comme l’organisation fréquente de réunions de leurs conseils 
d’administration, l’emploi des membres familiaux en fonction de leur 
compétence ou l’orientation vers les marchés internationaux. Aussi, 
le rapport souligne-t-il que les deux tiers des répondants ne réalisent 
pas de ventes à l’étranger mais perçoivent la concurrence locale 
comme le défi majeur à la croissance et à la survie de leurs affaires. 
Pour l'essentiel, la PME familiale semble privilégier un 
fonctionnement informel. Il semble donc que la planification revête 
un caractère implicite et non formalisée chez les dirigeants de ces 
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entités. Peu étudiées à ce jour, les stratégies adoptées par les PME 
familiales seraient caractérisées par le localisme et la recherche de 
stabilité.  

Les recherches en stratégie de l’entreprise familiale 
convergent, d’une manière générale, sur certains points. On 
s’accorde à dire, en effet, que l’entreprise familiale a une orientation 
de repli sur soi qui affecte les perceptions que se font ses membres 
quant à l’environnement. Pour Cohen et Lindberg (1974) et Donckels 
(1991), l’entreprise familiale se caractérise par une orientation " 
intérieure " (" Inward Orientation ") c'est-à-dire vers l’efficience 
plutôt que par une orientation "extérieure" ("Outward Orientation ") 
vers de nouveaux marchés. Par ailleurs, le système familial 
permettrait, entre autres manifestations, de créer et de maintenir une 
certaine cohésion sous-jacente, et donc conservatrice, des 
hypothèses, des croyances et des convictions fondamentales que se 
fait l’entreprise quant à son environnement. L’entreprise familiale est 
donc plus résistante au changement et plus réticente à la croissance 
internationale que l’entreprise non familiale. Sa préférence irait 
davantage vers l’expansion nationale dans la même activité ou dans 
une activité sensiblement proche. 

2. Méthodologie de la recherche : 
Les phénomènes processuels, comme la prise de décision ou la 

formation de la stratégie, sont difficiles à étudier en raison de leur 
caractère flou et de la richesse des informations à prendre en compte 
dans l’espace et dans le temps. De ce fait, Langley (1997) explique 
que les outils et les méthodes issues de la recherche qualitative sont 
généralement considérés comme appropriés pour l’étude de 
processus complexes. On travaille alors sur des échantillons de taille 
réduite qui n’ont aucun objectif de représentativité au sens statistique 
du terme, mais qui répondent à des critères de pertinence de la 
structure de la population étudiée compte tenu du problème 
spécifique de l’étude (Evrard et al, 1997). 
La grande difficulté pour le choix des PME Familiales a consisté 
dans le fait qu’en Algérie  il n’existe pas de statut juridique reconnu 
de l’entreprise familiale. Pour cette raison, nous avons eu recours au 
Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise, et de la 
Promotion de L’investissement, bulletin d’information, statistiques, 
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1
er 

semestre 2012 pour nous aider à sélectionner ce type 
d’entreprises. Ainsi, les PMEF, objets d'analyse, ont été 
sélectionnées sur la base des critères liés à la fois à la définition de 
l'entreprise familiale, et à des critères spécifiques à la petite 
entreprise. 
Cette étape vise donc à présenter les premiers résultats issus des 
traitements de type qualitatifs et quantitatifs, que nous avons 
effectués à partir des données recueillies par questionnaire auprès des 
PMEF algériennes durant la période 2012-2013 dans le secteur de 
l’agroalimentaire. 
La population de notre étude s’élève à 186 entreprises (PMEF), soit 
toutes les entreprises qui ont participé à ce programme. L’instrument 
de mesure utilisé pour recueillir l’information a été l’enquête postale, 
par le biais de l’envoi de questionnaires aux entreprises de notre 
échantillon. Ont collaboré à l’enquête un total de 175 entreprises sur 
les 186 auxquelles le questionnaire a été envoyé.  
Ce questionnaire est bâti en trois parties et comporte 77 questions 
fermées et 10 questions ouvertes. Chaque question cherche à donner 
une valeur à l'un des indicateurs des variables expliquées et 
explicatives d'un modèle pressenti.  
-    La première partie consiste en la fiche d'identité de l'entreprise. 
- La seconde concerne le degré d'implication du dirigeant dans la 
stratégie de l’internationalisation ainsi que les difficultés rencontrées. 
-  La troisième partie vise à repérer les types et les formes de 
changements organisationnels engendrés de manière directe ou 
indirecte par la stratégie d’internationalisation. 

3. Résultats de la recherche  
3. 1  les facteurs  incitatifs  à  la  croissance (internationalisation)  
des  PMEF :  

Afin  d’aboutir  à  des  ensembles  plus  cohérents,  quelques  
auteurs  tels  que  Birley et  WestHead 1995  ont  tenté  d’établir  une 
classification des recherches consacrées  aux  déterminants  de  la  
croissance. D’autres  comme  Weinzimmer 1993, et  Lohmann, 1998, 
ont  cherché  à identifier  les  principales  approches  théoriques  
adoptées, souvent  implicitement, dans  le  cadre  de  ces  analyses. 
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 Un  modèle composé  de  04 groupes de variables proposé 
par Janssen .F   (2002) peut  être   schématisé  de   la  manière  
suivante : 

     Figure 2 : Synthèse des  différents  modèles  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Source : Janssen .F   (2002) 
 
 
 
Où :  
Y    : la  variable  dépendante :   l’internationalisation. 
F(x): la variable indépendante.  
X1  : la variable indépendante : les  déterminants  liés  aux  
caractéristiques du dirigeant. 
X2  : la variable indépendante : les déterminants liés aux 
caractéristiques de l’entreprise. 
X3 : la variable indépendante : les  déterminants  stratégiques.  
X4 : la variable indépendante : les  déterminants  environnementaux.  
Cela  signifie  que  lorsqu’il  y aura  des  changements ou  des  
variations  au  niveau  des  variables  indépendantes ( X1,X2 …), la  
variable  dépendante Y  va connaître  les  mêmes  variations . 
 

Déterminants liés   
Aux  dirigeants (X1) 

Déterminants liés  à 

L’entreprise (X2) 

Déterminants     
   Stratégiques(X3) 

Déterminants 
Environnementaux  (X4) 

Croissance 
Y 

Y  =  F(x1, x2, x3, x4) 
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  Figure 3 : Modèle  d’analyse : approche systémique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : selon notre analyse  

3.1.1 La variable indépendante relative aux déterminants liés aux 
caractéristiques du propriétaire –dirigeant «X1»    : 
Nombreuses  recherches  sur  les  organisations  ont  fait  état  du  
rôle  indéniable  du  dirigeant  sur  le  succès  et  l’échec  de  
l’entreprise  qu’il  « pilote ». Le  dirigeant  d’entreprise  est  
incontestablement  la  personne-clé  pour  une  meilleure  
productivité  et  une  compétition  efficace  sur  le  marché  mondial. 
Ceci  est  plus  vrai  dans  les  PME Familiales algériennes à  cause  
du  nombre  limité  de  leurs  ressources et  de  la  faible  taille  de  
leurs  opérations . Au  sein  de  cette  étude  nous  avons  identifié  
quatre  types  principaux  de  déterminants  liés  aux caractéristiques  
du  dirigeant. 
• Nos résultats montrent que  40%  des dirigeants des PME 
enquêtées considèrent la barrière linguistique comme un frein à 
l’internationalisation de leurs activités, on ne peut que s’interroger 
des effets négatifs que cet obstacle représente  pour le commerce 
extérieur de l’Algérie. 
• Les résultats de cette enquête montrent aussi, que 10% des PME 
sont exportatrices, et que celles-ci ont choisi de s’internationaliser 
dans les pays géographiquement et culturellement proches. En effet 
les entreprises internationales qui opèrent dans un groupe de pays 
ayant une même langue et des similitudes culturelles peuvent faire 
des économies de coûts  en raison  de la réduction et la complexité 
des opérations managériales (GRANT, 1987) 
• Selon plusieurs auteurs, l’âge du propriétaire dirigeant a un impact 
significatif avec le fait que certaines entreprises exportent ou 
n’exportent pas. Plus de 60% des dirigeants des entreprises enquêtées 

Facteurs explicatifs: 
• Le profil  du dirigeant  
• Les caractéristiques de 
l’entreprise 
• Les déterminants stratégiques   
•

La croissance 
(internationalisation) : 

• La rentabilité, l’emploi, 
 les exportations 
• Le chiffre d’affaire 
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ont dépassé les 40 ans, ce qui suppose une certaine maturité, alors 
que 24% seulement sont âgés moins de 40 ans ont réalisé des 
résultats nuls ou négatifs et leurs entreprises n’exportent pas. 
• 18% des chefs d’entreprises enquêtées avaient un niveau de 
formation supérieur au baccalauréat. Ils sont nombreux à avoir appris 
leur métier ailleurs avant d’arriver dans leur entreprise.  
• 90% des propriétaires -dirigeants  sont mariés ce qui suppose une 
certaine maturité. 

3.1.2 .  La variable indépendante relative aux déterminants liés 
aux  caractéristiques de l’entreprise « X2 » : 
L’impact  des  caractéristiques de  l’entreprise  sur  la  
l’internationalisation, hormis la  taille  et  l’âge, a donné  lieu  à  un  
nombre  nettement  moins  important  de  recherche  que  l’influence 
des  caractéristiques du  dirigeant. 
• Les résultats de notre enquête permettent aussi de nuancer 
l’influence de la taille qui est souvent considérée comme devant être 
à un niveau « critique » pour accéder aux marchés étrangers, en effet, 
15% des micro entreprises  ont parvenu  à réaliser un résultat 
supérieur à celles des petites ou moyennes entreprises ;alors que 50% 
des PME enquêtées ont été créées durant la période (1999-2000),  
l’âge moyen est de 10 ans, et La forme de SARL est la forme 
juridique la plus répondue (70%). 
• Large domination des PME qui sont localisées au centre du pays, 
et Alger est de loin le centre économique le plus important; La 
majorité des entreprises enquêtées qui sont localisées au sud du pays 
ont parvenu à réaliser des résultats inférieurs à celles qui sont 
localisées dans les autres régions. 

3.1.3  La variable indépendante relative aux déterminants 
stratégiques «X3»: 
La  trajectoire  stratégique  impulsée  par  le  dirigeant  reste  un  des  
paramètres  essentiels  à  prendre en  considération  pour  analyser  la  
gestion   des PME, mais   quelle  stratégie adéquate  doit  choisir le 
dirigeant  pour  réaliser  la croissance et  le  développement  de  sa  
PME ? Les résultats de l’enquête montre que : 
• Le marché des PME enquêtées est avant tout national, ensuite, il 
est local et enfin il est régional, très rarement international; Les 
entreprises exportatrices sont de grandes tailles. Les PME non 
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exportatrices considèrent le marché local comme suffisant pour leur 
activité ; 
• 72,9% des entreprises enquêtées ne sont pas informées par le 
programme de mise à niveau. L’innovation, le partenariat  ou la 
fusion  sont des pratiques  non encore utilisées.  Toutefois, 27 PME 
seulement ont pu bénéficier d’une réelle mise à niveau. 
• La mise à niveau des PME algériennes n’a pas été engagée avec 
beaucoup de  conviction et elle est conduite de façon un peu 
désordonnée et par plusieurs acteurs. Il faudrait avoir une démarche 
consensuelle et mettre en place des programmes unifiés, ou plutôt, un 
seul programme unifié pour avoir de véritables résultats. Le retard 
pris dans le domaine de la mise à niveau en Algérie, est considérable 
et les aides apportées par l’Etat sont jugées très faibles. Par 
conséquence, les PME algériennes demeurent fragiles6. De nouvelles 
actions doivent être initiées par les pouvoirs publics algériens, pour 
amener davantage d’entreprises à se mettre à niveau et ainsi atteindre 
un certain degré de compétitivité qui leur permettra de faire face à 
l’établissement de la ZLE avec l’Union Européenne. 
• la croissance interne sera positivement pratiquée par une petite 
entreprise; a contrario une grande entreprise privilégiera la 
croissance externe. 

3.1.4.  La variable indépendante relative aux déterminants 
environnementaux «X4»: 
Le  dirigeant de l’entreprise  devra s’informer sur, les  conditions  
(juridiques, fiscales, financières, douanières) dans  lesquelles évolue 
son  entreprise, comme il  s’informera sur les agrégats économiques 
les plus significatifs (politiques économique, demande, concurrence, 
niveau des revenus, pouvoir   d’achat  des  consommateurs …). Cela  
peut  s’avérer  capital  pour  les  besoins  de  son  étude  car pouvant 
l’éclairer sur  l’hostilité  d’un  environnement  ou  au  contraire sa 
clémence. 
Absence au niveau du propriétaire –dirigeant des entreprises 
enquêtées d’une vision globale de son entreprise dans son 
environnement. 

                                                 
6 10% d’entre elles disparaissent chaque année, selon les statistiques du Ministère 

de la PME et de l’Artisanat . 
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3.2.  Les contraintes et les obstacles à l’internationalisation des 
PMEF algériennes : 

Cette  analyse  se  fonde  sur  l’opinion  directe  des  
propriétaires  dirigeants  quant  aux  freins  majeurs  au  
fonctionnement  et  à l’internationalisation  de  leur  entreprise. 
Pour  se  faire  nous  allons  articuler  notre  analyse  sur la  
hiérarchisation  des  difficultés   que  les  dirigeants   des  PME  
enquêtées  ont  rencontrés . 

3.2.1 Obstacles d’ordre financiers: 
Les PME, même en économies puissantes estiment que l’accès au 

financement, notamment à moyen et à long terme, est l’un des 
principaux obstacles qui les bloquent de développer et d’investir. 
L’accès aux sources de financement est particulièrement difficile 
pour les PME qui ne disposent pas de garanties suffisantes, n’ont pas 
de références établies, ni d’historique de crédit. L’entreprise 
algérienne n’échappe pas à cette régularité. Cette étude synthétise les 
difficultés financières rencontrées par les PMEF algériennes comme 
suite : 
- Plus de 60% des dirigeants des PME enquêtées n’ont pas sollicité 
un crédit bancaire pour la création ou le développement de leurs 
entreprises car: 
• L’appui des banques est inadéquat aux besoins de financement des 
PME, les procédures d’octroi de crédit sont lourdes et non adaptées 
aux nouvelles donnes économiques (les banques n’ayant pas encore 
achevé leurs transformations aux nouvelles exigences du marché 
libre) ; 
• La plupart des dirigeants des PME enquêtées se plaignent du coût 
trop élevé des crédits, les garanties exigées par les banquiers sont 
excessives et les délais de traitement des demandes de crédit et des 
opérations sont trop longs ; 
• 28% des dirigeants  des entreprises enquêtées ont peur de la perte 
de l’indépendance ; 
• 30,8% des PME qui ont sollicité un emprunt bancaire ont 
rencontré plusieurs difficultés quant aux sorts de leurs crédits :( les 
demandes de financement de ces entreprises étaient presque 
systématiquement refusées. Pour cause, le taux de recouvrement  est  
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faible, 18% des dirigeants affirment que les délais de remboursement  
sont très réduits); 
• La prééminence de l’autofinancement dans la structure financière 
des entreprises enquêtées ce qui limite leur croissance ; 
• Une confusion est souvent rencontrée entre le patrimoine social de 
l’entreprise et le patrimoine social du propriétaire dirigeant. 
• L’inefficacité de la réglementation des changes, elle est inadaptée 
aux échanges de services ; 
• Manque de moyens de couverture contre les risques: 20% des 
entreprises questionnées, trouvent qu’il y a un manque de moyens de 
couverture contre les risques. Concernant la CAGEX7 outre qu’il 
s’agit d’un organisme peu connu des exportateurs, ces derniers 
doivent lui confier l’ensemble de leur chiffre d’affaires assurable et 
la durée du crédit accordé à leur partenaire ne doit pas dépasser les 
180 jours. Les exportateurs lui reprochent également les limites 
suivantes : Le tarif appliqué (5ou3% du montant assuré) est jugé 
excessif et n’est pas variable en fonction du risque, du produit ou du 
pays ; Les exportateurs jugent que le chiffre d’affaires qu’ils réalisent 
à l’export est assez faible pour recourir à l’assurance, en plus du fait 
qu’il est reproché à la CAGEX d’assurer des opérations plutôt sans 
risque. Enfin, les exportateurs se contentent de l’auto couverture 
contre les risques. 

Une réalité qui contraint les dirigeants des PMEF à recourir 
souvent par nécessité, aux ressources de financement familiales 
(l’autofinancement) et à celles des réseaux de financement informel, 
pour survivre, en attendant l’assainissement du réseau formel et 
l’assouplissement des conditionnalités jugées jusqu’au là 
insurmontables, par les investisseurs privés. 

3.2.2 Obstacles liés au marché du travail: 
En Algérie, le marché de travail est encore instable et sujet à tous les 
dépassements possibles. Les contraintes qu’il subit sont multiples. 
On peut citer les plus importantes énumérées par les dirigeants des 
PMEF enquêtées : 
- Manque de personnel qualifié: (9,4% seulement font recours à 
l’embauche par qualification); 

                                                 
7 CAGEX : Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations 
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- La majorité des propriétaires dirigeants des entreprises enquêtées 
préfèrent réserver les postes de confiance dans l’entreprise à leurs 
enfants ou à leurs proches;  
- Le manque accru des experts en management, des gestionnaires, 
des techniciens qualifiés…; 
- L’embauche se fait souvent de bouche à oreille même si cela se fait 
au détriment de l’intérêt de l’entreprise; 
- La plupart du personnel des PME enquêtées a des liens de parenté 
ou de voisinage avec le chef d’entreprise; 
- L’inexistence d’Instituts de formations spécialisées et la faiblesse 
de la qualité des programmes assurés ; 
- L’inadaptation des formations dispensées par les universités avec 
les besoins réels des entreprises et en matière des techniques 
modernes de management, gestion et de marketing ; 
- Difficultés de la pratique des langues étrangères chez la plupart des 
nouveaux diplômés. 

3.2.3.Obstacles administratifs et institutionnels: 
En 1990, D. North développe les notions d’environnement 
institutionnel et d’arrangements institutionnels. L'environnement 
renvoie aux règles du jeu, règles politiques, sociales, légales, qui 
délimitent et soutiennent l'activité transactionnelle des acteurs, alors 
que les arrangements renvoient aux modes d'utilisation de ces règles 
par les acteurs, ou, plus exactement, aux modes d'organisation des 
transactions dans le cadre de ces règles8. 
- Sur les 175 PME enquêtées, 13 ont essayé de monter une affaire de 
partenariat. Celles-ci ont échoué à cause des contraintes 
bureaucratiques, à savoir l’existence de plusieurs interlocuteurs pour 
l’obtention d’un seul  document; 
- 70% des répondants disent avoir rencontré des contraintes 
importantes de logistique et de transport. De plus, les démarches 
administratives sont ressenties comme trop lourdes, la prospection 
trop difficile, les coûts trop importants. Hormis les informations qui 
sont jugées peu accessibles, la présence d’experts est considérée 

                                                 
8 Ménard C., « L’approche néo-institutionnelle : des concepts, une méthode, des 

résultats », 

Cahiers d’économie politique 2003/1, n° 44, p. 103-118. 
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comme indispensable. Certaines entreprises ont insisté sur les 
dispositifs des assurances trop complexes et peu adaptés aux primo 
exportatrices, sans compter les investisseurs réticents pour les 
entreprises n’ayant jamais exportées. 
- Un accès difficile au foncier industriel: sur 175 PME enquêtées, 
38% ont été à la recherche d’une parcelle de terrain pour investir ou 
se développer, ce pour une période de temps pouvant s’étendre en 
moyenne sur près de cinq ans; 
- Les désirs de la famille ne correspondent pas toujours aux intérêts 
de l’entreprise; 
- Le foncier constitue une ressource clé limitée et un élément 
déterminant dans toutes les politiques de développement 
économique. Il est l’un des plus importants problèmes 
socioéconomiques rencontrés dans la création des PME en Algérie et 
il demeure incontestablement une contrainte majeure pour les 
investisseurs. L’historique de la propriété foncière en Algérie dénote 
une extrême confusion de la situation physique et juridique des biens 
fonciers, aggravée par la défaillance du système de publicité foncière 
et l’absence d’un cadastre général.  
Autres obstacles :  
- Les PME algériennes lourdement taxées : La pression fiscale sur les 
PME algériennes figure parmi les plus rudes au monde. C’est ce qui 
ressort de l’étude “Paying Taxes 2013”, rédigé par le cabinet d’audit 
international Price Waterhouse Cooper (PWC), conjointement avec 
la Banque mondiale, sur le niveau de la pression fiscale exercée sur 
les PME. L’Algérie s’est classée à la 170, parmi les 185 pays étudiés. 
Selon l’étude les PME du pays sont taxées à hauteur de 72%, au 
moment ou ces valeurs sont de 49,6%. Au Maroc, 42,6% en Egypte 
et 62,9% pour la Tunisie. D’après la même étude, en Afrique, le taux 
d’imposition moyen sur les PME est de 57%, ce qui en fait la région 
la plus taxée au monde. 
- Finalement, on voit aussi que les programmes et d’appui des 
pouvoirs publics ne sont pas un déclencheur significatif ou une 
motivation à exporter, bien que ces aides puissent être considérées 
comme des « facilitateurs ».  

CONCLUSION : 
Les résultats obtenus dans le cadre de cette enquête, ne 

peuvent pas être appréhendés de façon figée, car l’analyse du 
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processus de développement d’une entreprise à l’international, doit 
se faire pendant une durée de temps assez conséquente du fait que 
l’exportation constitue un long processus d’apprentissage qui 
nécessite du temps pour passer de la phase initiale à une phase de 
présence plus engagée. 
Le présent travail s’est fixé pour objectif général d’expliquer la 
stratégie d’internationalisation dans les  entreprises familiales en 
essayant de cerner  les  facteurs  qui  influencent de façon 
significative  leur croissance. A  cet  égard,  cette étude qui  a mis en 
évidence l’influence  combien  grande  qu’exerce  le  profil  du  
propriétaire  dirigeant   sur  le  succès  ou  l’échec  de  la stratégie de 
croissance dans les entreprises.  
Lorsque  les entreprises doivent ordonner les différents défis, le 
financement demeure le  défi le plus important pour un pourcentage 
élevé de PME; les dirigeants affirment avoir des  difficultés à 
financer la mise en marché de leurs produits/services, l’achat 
d’équipements et les activités de recherche et développement, ce qui 
pourrait permettre de ramener à l’avant-plan les considérations 
financières. L’importance de ces  obstacles au développement des 
PME varie toutefois selon leur taille, leur localisation, leur taux 
d’innovation, leur rythme de croissance; globalement, ce sont les 
entreprises les plus dynamiques qui semblent davantage préoccupées 
par le financement. 
 En plus, vue  la petite  taille  de  l’échantillon, les  résultats  
obtenus  ne  peuvent pas  être  considérés  comme  représentatifs 
pour  n’importe  qu’elle  entreprise  et  ils  sont  donc  propres  aux  
entreprises  étudiées. Et certaines questions restent en suspend et 
appellent à d'autres recherches. Il serait, de ce fait, intéressant de 
mener une étude similaire sur un échantillon plus grand, et de mettre 
en perspective d'autres variables discriminantes telle que l'influence 
sectorielle.  

A travers les résultats de cette enquête, il apparaît aussi que 
les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre des exportations des 
PMEF algériennes relèvent d’abord, du dirigeant de  l’entreprise, à 
travers l’utilisation des différents outils de l’analyse stratégique afin 
que l’exportation s’inscrive dans la durée.  A ce stade, le rôle des 
dirigeants, et les compétences du personnel relevant de l’exportation, 
revêtent une importance capitale. 
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Mais, la mise à niveau des entreprises, à elle seule ne peut suffire, si 
en parallèle elle n’est pas accompagnée par la mise à niveau de leur 
environnement macro-économique, à travers la professionnalisation 
de l’ensemble des organismes et structures intervenant dans les 
secteurs du commerce et des finances. 

Résumé des mesures proposées : 
1. l’importance du facteur humain dans la réussite de l’entreprise, 
car : qu’au-delà des ressources financières qui s’empruntent, de la 
technologie qui s’achète, l’humain est et sera toujours le capital 
précieux et primordial qui se projette dans la durée. 
2. L’objectif tracé par l’Algérie de créer 2 millions de PME à 
l’horizon 2025, contre 650.000 actuellement, est possible à condition 
de sortir du cercle de l’import-import caractérisant l’économie 
nationale. 
3. Diminuer l'attractivité de la cessation d'activité, pour les PME en 
allant dans le sens d'une homogénéisation des statuts des salariés des 
entreprises constituées en réseau, pour les banques, en mutualisant 
les coûts du choix de la poursuite de l'activité. 
4.  Faciliter les anticipations de ré-allocation interne du capital en 
obligeant les PME à élaborer des plans glissants à trois ans, 
renseignés par la connaissance des éléments des plans de leurs 
donneurs d'ordre. 
5. Développer l'adaptabilité de l'emploi dans les PME en mettant en 
œuvre des plans de formation articulés sur les perspectives à moyen 
terme de l'entreprise et centré sur des formations qualifiantes plus 
que sur la simple adaptation au poste de travail. 
6. Préserver un cadre réglementaire bancaire favorable au soutien 
des PME, lors des  négociations sur la réforme du ratio Cooke et du 
changement des normes comptables. 
7.  Création d'un fonds de soutien conjoncturel, géré par la BDPME, 
destiné à compenser l'alourdissement des risques bancaires lors de la 
consolidation des concours courants 
8. Revoir le programme de mise à niveau des PME pour préparer les 
entreprises nationales à affronter la compétition internationale et à 
permettre la diversification des exportations algériennes.  
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