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  اقتصاديات مشال إفريقيا  جملة
  مة متخصصة حمكدورية جملة علمية 

  تصدر عن خمرب البحث 
  اجلزائر -امعة حسيبة بن بوعلي بالشلفجب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا 

و هي تسعى لتكون  ،مببادرة من الربوفيسور حممد راتول 2004تأسست سنة      
رص الدائم على تطويرها و بفعل مسامهات جملة اقتصادية دولية منوذجية بفعل احل

اليت تشغل  االقتصادية عالبحوث واملواضي ، �تم بنشرالسادة األساتذة و الباحثني
إضافة اىل  الفكر اإلقتصادي وتطوراته، خاصة يف اجلزائر و بقية دول مشال إفريقيا،

 األساتذة حبوث لنشر و هي مفتوحة الدولية،املواضيع اليت �م اإلقتصاديات العربية و 
، كما باللغات العربية والفرنسية واإلجنليزية خارجهامن من داخل اجلزائر و  والباحثني

إقليميا ودوليا، و كل ما يساهم يف الثقافة  �تم بنشر املعطيات اإلقتصادية عربيا و
  .اإلقتصادية

  راء أصحابهاآإال عن   البحوث المنشورة ال تعبر
  جميع الحقوق محفوظة

 يمنع نشر أي جزء من هذه المجلة دون الحصول على موافقة هيئة التحرير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ المراسلة و اإلشتراك
 مدير و رئيس تحرير مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا محمد راتول. د.أ

  امخبر العولمة و إقتصاديات شمال إفريقي
  لجزائرا  02000. جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
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  راتول محمد / د.أ                     رئيس التحريروالة  مدير
   فالق محمد/ د  ومساعد رئيس التحرير مدير النشر

          :هيئة التحرير
  البشير عبدالكريم/ د.أ  
  مزريق عاشور/ د  
  قوريش نصيرة/ د  

  :أمانة التحرير
  نورين بومدين/ د
  فالق محمد/ د 

  
  

  هيئة التحكيم العلمي

  جامعة اجلزائر.   سم قادةأقا/ د.أ
  جامعة الشلف.   البشير عبدالكريم/ د.أ
  جامعة امللك فيصل. الهجهوج حسن/ د.أ
  جامعة اوهايو أمريكا.ايد يوست / د.أ
  جامعة اجلزائر. باشي أحمد/ د.أ
  تلمسانجامعة . بلبوزيان محمد/ د.أ
  جامعة الشلف. بلعزوز بن علي/ د.أ
  جامعة تلمسان. بلمقدم مصطفى/ د.أ
  جامعة بومرداس. بلوناس عبد اهللا/ د.أ
  جامعة ورقلة .بن بلغيث مداني/ د.أ
  جامعة تلمسان   .بن منصور عبد اهللا/ د.أ
  جامعة تلمسان  بندي عبدالسالم/ د.أ
  جامعة سطيف. بوجالل محمد/ د.أ
  جامعة س بلعباس .بورحلة عالل/ د.أ
  للتجارة املدرسة العليا. بوصافي كمال/ د.أ
  جامعة اجلزائر.   يوسف  بومدين/ د.أ
  جامعة اجلزائر. تومي صالح/ د.أ
  األردن. التطبيقية امعةاجل.ثامر البكري / د.أ
  اجنلرتا. جامعة ديرهام.جيم تيموثي  / د.أ
الشرق  جامعة.حازم بدر الخطيب/ د.أ

  األردن. االوسط
جامعة امللك . حسن بلقاسم غصان/ د.أ

  جامعة تيارت .شريط عابد/ د.أ
  جامعة سطيف. صالح صالحي/ د.أ 
املعهد . عبد المنعم محمد الطيب/ د.أ

  .السودان. العايل للدراسات املصرفية و املالية
  للتجارة املدرسة العليا .مان مريزق عد/ د.أ
معهد البحوث . فرج عبدالفتاح فرج/ د.أ

  مصر. جامعة القاهرة. الدراسات اإلفريقية
  للتجارة املدرسة العليا.   فرحي محمد/ د.أ 
  جامعة االغواط.  فرحي محمد/ د.أ
  جامعة اجلزائر. قدي عبدالمجيد/ د.أ
  جامعة اجلزائر. قصاب سعدية/ د.أ
  جامعة اجلزائر. علي كساب/ د.أ
  جامعة اسرا ماليزيا .لحسن حساسنة/ د.أ
. جامعة الزرقاء   الوادي حسين محمود/ د.أ

  األردن
. جامعة قاملة. معطى اهللا خير الدين/ د.أ

  اجلزائر
 الكويتجامعة . منصور الشمالي/ د.أ
ة يكل. مها محمود طلعت مصطفى/ د.أ

  مصر. السادات للعلوم االدارية
  جامعة غرداية. يمانناصر سل/ د.أ
  جامعة الشلف. نوري منير/ د.أ
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  .السعودية. فيصل
  اجلامعة األردنية..ليل صويصجراتب / د.أ
  جامعة الشلف. راتول محمد/ د.أ
  بوعريرج. ب جامعة. رحيم حسين/ د.أ
  جامعة البليدة .رزيق كمال / د.أ
  الكويت .رمضان الشراح/ د.أ
  جامعة وهران .زايري بلقاسم/ د.أ
  جامعة اجلزائر.   زبيري رابح/ د.أ
   جامعة الشلف. زيدان محمد/ د.أ
  اوهايو أمريكاجامعة . ستيفن هيلس/ د.أ
  جامعة تور فرنسا. سميدو جرسافيو/ د.أ
  جامعة الشلف. كتوش عاشور/ د.أ
 جامعة غرداية .الهواري معراج/ د.أ

  املغرب. جامعة مكناس. هشام عطوش/ د.أ
  مصر.االكادمية العربية .ياسر مدني/ د.أ
. جامعة حممد اخلامس. يحيى اليحياوي/ د.أ

 املغرب
  املديةجامعة . يرقي حسين/ د.أ
  جامعة القدس املفتوحة.يوسف أبو فارة/ د.أ
  مستغامنعة جام. يوسفي رشيد/ د.أ
  2جامعة البليدة . قاشي خالد/ د
  جامعة ماليا ماليزيا .مقالتي عاشور/ د
جامعة سرجي بونتوار  .نقي عبد القادر/ د

  فرنسا
 احلامعة العاملية ماليزيا. يوسف ناصر/ د
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IV  رعش الرابع العدد -مجلة اقتصاديات شمال افريقيا  

  جملة اقتصاديات مشال افريقياقواعد نشر البحوث يف 
  :يطلب من السادة الباحثني الذين يرغبون يف نشر مقاال�م و حبوثهم يف ا�لة اعطاء العناية للنقاط التالية     

الـــيت تشـــغل الفكـــر اإلقتصـــادي  الوصـــفية أو التحليليـــة أن يتنـــاول البحـــث موضـــوعا مـــن املواضـــيع اإلقتصـــادية -1
  .فريقي إضافة اىل التطورات اإلقتصادية العربية و الدوليةإلاته خاصة يف اجلزائر والشمال اوتطور 

 ا�لــة مفتوحــة لنشــر البحــوث اإلقتصــادية لكافــة األســاتذة و البــاحثني مــن اجلزائــر و مــن خارجهــا شــريطة أن -2
لـــة أخـــرى، وأن يتحمـــل و أن اليكـــون قـــدم للنشـــر يف جم ال يكـــون البحـــث منشـــورا مـــن قبـــليتعهـــد الباحـــث بـــأن 

  .تبعات اإلخالل بقواعد وأخالقيات البحث العلمي
 14حبجـم  traditinal Arabic (و خبـط  بـالواردمكتوبـة ) A4(صـفحة عاديـة  25أن ال يتجاوز البحـث  -3

، سـفلي H:2.5علـوي : باألبعـاد التاليـة بالسـنتمرتو )عـرض الـنصبالنسـبة لألرقـام يف  12بالنسبة للنص و حبجم 
B:2.5ميني ،D  :3.5 يسار ،G 1.5،) النص الفرنسي يكون خبطT.NEW ROMAIN  12حبجم.(  
  revuelabomena@yahoo.fr    : أن ترسل البحوث عن طريق املايل -4
  :م البحث وفق األصول العلمية املتعارف عليها و يراعي يف ذلك خاصةأن يقد -5

  .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 -  
بالنسبة للعربية وحجم  12حجم( مش يف �اية البحث و ليس أسفل الصفحةأن يشار اىل اهلوا -  

، كما ترقم اجلداول والرسومات بأرقام متتالية، كما يستحسن إدراجها يف �اية البحث و )بالنسبة للالتينبة 10
المحور،    :، و أن يتم ترتيب بنود البحث على النحو التدرجيقبل املراجع عندما يكون عددها كبريا

  ** - - ، أ، ب، 1،2أوال، ثانيا، 
امراره على المدقق  ، و أن يكون قد متخطأ لغوي أو مطبعيأن يكون نص املداخلة خاليا من أي  -6

  .اللغوي و النحوي الخاص بالوارد
  .سم، كحد أقصى11.5يراعى عرض الصفحة بالنسبة لألشكال و اجلداول و هو  -7
، و عنــدما يكـــون ةيـــإرفــاق ملخـــص باللغـــة الفرنســية أواإلنجليز تنشــر املواضــيع باللغـــة العربيــة أساســـا، مــع  -8

مـع اظهـار العنـوان ) كلمـة150امللخـص ال يتجـاوز (  باللغة العربيةاملوضوع بالفرنسية أو اإلجنليزية يرفق مبلخص 
  .ضمن امللخص

  .جزائرية و أجنبية ومراكز حبث جامعات من طرف باحثني من ختضع البحوث للتحكيم العلمي -9
  .يوما 15يف حالة طلب تعديل يف البحث على الباحث أن يعيد البحث املعدل يف فرتة ال تتجاوز  -10

mailto:revuelabomena@yahoo.fr
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V  رعش الرابع العدد -مجلة اقتصاديات شمال افريقيا  

  .على الباحث حتمل تبعات عدم إحرتام قواعد وأخالقيات البحث العلمي -11
  .تطلب موافقة كتابية من ا�لةيحتتفظ ا�لة بكافة حقوق النشر، و إعادة نشر موضوع الباحث   -12
  .النتائج و التوصيات و اآلراء اليت يعرب عنها الباحثني ال تلزم سوى أصحا�ا -13
  .حتتفظ ا�لة حبقها يف حذف او اعادة صياغة بعض اجلمل لتتالءم مع اسلو�ا يف النشر -14
  .عتبارأي حبث ال يلتزم بالشروط و املواصفات املطلوبة ال يؤخذ بعني اال -15
كثــــر مــــن مؤلــــف يــــتم مراســــلة االســـم الــــذي يــــرد أوال يف ترتيــــب األمســــاء يف حالــــة تســــاوي أيف حالـــة وجــــود  -16

  .الدرجات العلمية ،واألعلى درجة يف حالة إختالف الدرجات العلمية 
بقيــــة ن ذلــــك يضــــمّ  و، مـــن البحــــثورقــــة  أول فــــيأن يعــــرف بنفســـه و نشــــاطاته العلميــــة علـــى الباحــــث  -17

  :ت وفق اجلدول التايلاملعلوما
  

    عنوان البحث
  

    :التخصص    :اإلسم و اللقب
    :الرتبة    :الشهادة
    :و الدولة المؤسسة    :الوظيفة

    :الهاتف المحمول    :الهاتف الثابت
    :العنوان اإللكتروني    :الفاكس

    العنوان البريدي
  

الســــــــــــــيرة الذاتيــــــــــــــة 
  المختصرة
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 عشر الرابع العدد
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  )2013- 2009(تقييم األداء املايل للبنوك اإلسالمية دراسة تطبيقية على جمموعة من البنوك اإلسالمية للفرتة 
   ربومجيعة عم.أ +  الطيب بوحلية .د

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       1

  
   اإلسالميةتقييم األداء املايل للبنوك 

  )2013- 2009(للفرتة  اإلسالميةدراسة تطبيقية على جمموعة من البنوك 
  

      * الطيب بولحية /د      
  اجلزائر -جامعة جيجل 

  **عمر بوجميعة  /أ

  اجلزائر –جامعة جيجل 
  

Abstract :  
This study aims at evaluating the financial performance of 

Islamic banks by using several indicators and financial ratios for a 
sample consisting of 10 Islamic banks from 06 countries from 
2009 to 2013.The study’s results showed that Islamic banks have 
achieved acceptable performance in most of its activities, 
especially in profitability indicators, as well as competence in 
managing costs and using of financial resources. The study 
included some recommendations based on the results found. 
Key words: evaluating the financial performance, financial ratios, 
Islamic banks 

  :متهيد

 اإلسالمياحلدث األبرز يف جمال العمل املصريف داخل العامل  اإلسالميةتعترب البنوك 
خالل العقود الثالثة املاضية، كو�ا أصبحت حقيقة واقعة تقدم العديد من األساليب 

شاركة يف الربح االستثمارية والتمويلية املتميزة عن مثيلتها يف البنوك التقليدية، تقوم على مبدأ امل
واخلسارة وجتنب التعامل بالفائدة أخذا وعطاءا، وقد عرفت هذه البنوك انتشارا واسعا وأخذت 
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وفقا ( م2013 ومصرف بنهاية مؤسسة 700يف العامل إىل أكثر من  اإلسالميةاملؤسسات والبنوك 
، كما سجلت منوا متزايدا يف حجم أنشطتها، إذ )اإلسالميةلتقرير التنافسية العاملي للمصارف 

سنويا  %15يقدر اخلرباء املعدل السنوي لنمو أنشطة هذه البنوك يف خمتلف أحناء العامل بنحو
بنوك ، كما متتلك ال%10 وهو معدل أعلى من معدل منو البنوك التقليدية الذي يقل عن

مليار دوالر، ومن املتوقع أن يصل  1260ـإىل  م2013أصوال وصلت يف �اية عام  اإلسالمية
  .تريليون دوالر 6إىل حنو  م2020حجم أصوهلا خالل سنة 

موضوعا ذا أمهية بالغة، وخاصة يف الوقت  اإلسالميةويعترب تقييم األداء املايل يف البنوك 
من نشأ�ا، حيث حتتاج جتربتها إىل تقييم من عدة  الراهن بعد ُمضي ما يُقارب نصف قرن

جوانب، وباألخص اجلانب املايل، وذلك للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها، ونقاط الضعف 
وإجياد احللول املناسبة لتجاوزها، ويتطلب ذلك جمموعة من األدوات واألساليب والتقنيات اليت 

القوائم املالية، املؤشرات املالية، حتليل  حتليل: تسهل عملية التقييم، ومن هذه األساليب
  .إخل.....الرحبية

ويتم استخدام حتليل القوائم املالية واملؤشرات املالية للوقوف على التأثري الفعلي 
للسياسات واألساليب املعتمدة من قبل البنوك يف إدارة كل من مواردها املالية واستخداما�ا، 

الرحبية واألمان، ويتم مقارنة نتائج ذلك مع نتائج السنوات وانعكاسا�ا على كل من السيولة و 
السابقة أو مع بنوك أخرى مماثلة، أو مع أقوى املنافسني يف السوق، وعندها ميكن أن يتحدد 

  .هلذه البنوك املركز املايل واملوقف االسرتاتيجي بوضوح
  :ألسئلة تتمثل يفحناول من خالل هذه الدراسة اإلجابة على جمموع من ا: الدراسة أسئلة

  ؟اإلسالميةما هي أهم األدوات اليت ميكن استخدامها يف تقييم األداء املايل للبنوك  -
بالكفاءة يف أداءها بالشكل الذي يسهم يف ) عينة الدراسة( اإلسالميةهل تتمتع البنوك  -

  حتقيق رحبية مقبولة؟
  ية املستخدمة يف الدراسة؟األحسن أداء من خالل النسب املال اإلسالميةما هي البنوك  -

  :تتمثل أهداف هذه الدراسة يف :الدراسة أهداف
  معرفة أساليب وأدوات قياس وتقييم األداء املايل للبنوك؛ -
  من خالل النسب واملؤشرات املالية؛ اإلسالميةإجراء تقييم ألداء جمموعة من البنوك  -
الية املستخدمة، واختيار البنوك وفق النسب امل) عينة الدراسة( اإلسالميةترتيب البنوك  -

 .األحسن أداء
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  :عينة وأداة الدراسة -
دول، مت جتميع بيانا�ا املالية من تقاريرها  06بنوك إسالمية من  10تتمثل عينة الدراسة يف 
،  م2013م و2009تقريرا ملدة مخس سنوات وللفرتة املمتدة بني  50املنشورة سنويا والبالغ عددها 

ماد يف هذه الدراسة على جمموعة من املؤشرات والنسب املالية املستخرجة من كما سيتم االعت
  .قائمة املركز املايل وقائمة الدخل للبنوك حمل الدراسة

ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة على األسئلة املطروحة قمنا بتقسيم هذه 
  :الدراسة إىل أربعة عناصر كما يلي

  ملايل؛مفهوم تقييم األداء ا -أوال
  ؛اإلسالميةاألساليب التقليدية لتقييم األداء املايل للبنوك  -ثانيا
  ؛اإلسالميةاالجتاهات احلديثة لتقييم األداء املايل يف البنوك  - ثالثا
  .م2013-2009للفرتة  اإلسالميةتقييم األداء املايل �موعة من البنوك  -رابعا

  مفهوم تقييم األداء املايل :احملور األول
األداء املايل مفهوما ضيقا ألداء العمل، حيث أنه يركز على استخدام نسب بسيطة  يعد

 يشري األداءو باالستناد إىل مؤشرات مالية يفرتض أ�ا تعكس إجناز األهداف االقتصادية للبنك، 
 الكمية والنوعية املؤشرات أو املعايري من جمموعة اشتقاق خالهلا من يتم اليت العملية إىل املايل
 للمشروع، واملالية التشغيلية األنشطة أمهية حتديد يف يسهم اقتصادي مشروع أي نشاط ولح

 هذه يتم استخدام لكي أخرى ومصادر املالية القوائم من تستخرج معلومات خالل من وذلك
  . )1(للمنشآت املايل األداء تقييم يف املؤشرات

 املصاحل ومن أصحاب لدن من سًعاوا حيزًا املصارف يف املايل األداء تقييم عملية وتشغل
 املصارف املايل هلذه الوضع إبراز يف أمهية من العملية هلذه ملا واملقرضون واملودعون املالكون بينهم
، ذلك أن تقييم األداء املايل عبارة عن وصف لوضع )2(القرارات اختاذ عملية يف املساعدة مث ومن

ا للوصول إليه من خالل دراسة اإليرادات، وحتديد االجتاهات اليت استخدمه اآلناملصرف 
املوجودات، املطلوبات، وصايف الثروة، كما أنه يوضح أثر هيكل التمويل واالستخدام على 

  .مؤشرات الرحبية، ويعكس الكفاءة التمويلية والتشغيلية للبنك
  :)3(وميكن القول أن عملية تقييم األداء املايل ترتكز على األركان األساسية التالية

v  فعملية تقييم األداء ال توجد إال حيث توجد  :)املعايري(وجود أهداف حمددة مسبقا
أهداف حمددة مسبقا، وقد تكون يف صورة خطة أو سياسة أو معيار أو منط، فاللوائح املالية 
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وقوانني ربط املوازنة وما تتضمنه من قواعد وضوابط، وكذلك التكاليف النمطية ومعدالت األداء 
 .ة، أهداف حمددة مسبقا يتم على أساسها عملية تقييم األداءاملعياري

v  يتم قياس األداء الفعلي عادة باالعتماد على ما توفره النظم  :قياس األداء الفعلي
احملاسبية واألساليب اإلحصائية من بيانات ومعلومات، وجيب توفر عاملني مدربني للقيام �ذه 

مىت كان ذلك مناسبا، لسرعة عرض نتائج القياس أو األعمال مع استخدام اآلالت املستحدثة 
 .التقدير واختاذ القرارات اخلاصة �ا

v  يتم مقارنة األداء احملقق باملعايري لتحديد االحنرافات  :مقارنة األداء الفعلي باملعايري
على سواء كانت إجيابية أو سلبية، ولتمكني اإلدارة من التنبؤ بالنتائج املستقبلية، وجعلها قادرة 

 .جما�ة األخطاء قبل وقوعها من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة اليت حتول دون وقوعها
v إن اختاذ القرار لتصحيح احنراف ما  :اختاذ القرارات املناسبة لتصحيح االحنرافات

يتوقف على البيانات واملعلومات املتاحة عن األهداف احملددة مسبقا وقياس األداء الفعلي، 
ألداء احملقق باهلدف املخطط، لذلك فإن حتليل االحنراف وبيان أسبابه يساعدان ومقارنة ذلك ا

على تقدير املوقف واختاذ القرار املناسب الذي جيب أن يكون يف الوقت املناسب، وحمددا 
   .بوضوح نوع التصحيح املطلوب، آخذا يف االعتبار مجيع الظروف احمليطة بالقرار

  قييم األداء املايل للبنوكاألساليب التقليدية لت :ثانيا
  :تتمثل أهم األساليب التقليدية املستخدمة يف تقييم األداء املايل للبنوك يف اآليت

  حتليل القوائم املالية يف البنوك -1
يقوم حتليل القوائم املالية على التعرف على النسبة اليت ميثلها بند معني ضمن جمموعة كلية 

ولة إىل إمجايل األصول أو إمجايل األصول املتداولة، ويتضمن أو جمموعة فرعية، مثل نسبة السي
  : )4(هذا التحليل أسلوبني مها

وتشمل إعداد القوائم املالية ذات : للمقارنة مع البنوك األخرى) الرأسي(التحليل العمودي  -
  .احلجم املوحد

  .جتاهات الزمنيةويشمل إعداد قوائم اال: التحليل األفقي ملقارنة تطور البيانات عرب الزمن -
  للقوائم املالية) الرأسي(التحليل العمودي : 1-1

يهدف هذا األسلوب من التحليل إىل التغلب على مشكلة احلجم يف عملية مقارنة املركز 
املايل واألرباح واخلسائر بني عدة بنوك، ويتم ذلك من خالل إعطاء أوزان ملكونات البيانات 
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ة امليزانية العامة، وإمجايل اإليرادات يف حالة جدول األرباح بالنسبة إلمجايل األصول، يف حال
ويتضمن التحليل العمودي إعداد بيانيني ، %100واخلسائر، الذي جيب أن يساوي كل منهما 

  .امليزانية العامة ذات احلجم املوحد وجدول األرباح واخلسائر ذو احلجم املوحد: ماليني مها
  للقوائم املالية ) اهحتليل االجت(التحليل األفقي : 1-2

يهدف هذا التحليل إىل حتديد اجتاه التغريات يف البيانات املالية عرب الزمن، ويتطلب هذا 
التحليل احلصول على بيانات مالية لعدة سنوات أو فرتات متعاقبة، ويتم التحليل أوال باختيار 

 عوامل سلبية أو حقق وحتديد سنة أساس يكون فيها أداء البنك طبيعيا ومل يتعرض خالهلا إىل
، وثالثا يتم نسبة %100خالهلا نتائج مالية غري عادية، وثانيا يتم إعطاء سنة األساس نسبة 

أرقام نفس العنصر للسنوات التالية والسابقة لسنة األساس إىل قيمة العنصر نفسه يف سنة 
  .األساس

  تقييم األداء املايل باستخدام النسب املالية -2
على  اإلدارة تساعد اليت الوسائل أهم من املايل التحليل يف املالية نسبال استخدام يعد

 املال والرحبية رأس مالءة عن فضالً  للتوظيف، املتاحة األموال وموقف البنك سيولة وضع معرفة
 البسط رقمني مها بني باجلمع تقوم رياضية عالقة بأ�ا املالية النسب وتعرف ،)5(البنوك هذه يف

 املعين املالية للمصرف بالنسب مقارنتها حالة يف إال داللة ذات ال تكون العالقة هوهذ واملقام،
 املالية النسب كبري من عدد أخرى، وهنالك ملصارف حالية بنسب مقارنتها أو سابقة ولسنوات

 املالية النسب يف اختيار اخليارات تتعدد وبذلك كافة، للبنوك املايل األداء تقييم يف تستخدم اليت
  .إليها الوصول املراد واألهداف وظروفه التقييم لطبيعة تبعاً  لكوذ

 إىل تصنيفات يف البنوك املايل األداء لتقييم مؤشرات بوصفها املالية النسب ترتيب وميكن
   :)6(كما يلي عدة

  نسب كفاية رأس املال: 2-1
جة تعرف كفاية رأس املال مبدى قدرة املصرف على امتصاص اخلسائر اليت حتدث نتي

خمتلف عمليات التمويل واالستثمار اليت يقوم �ا، وذلك عن طريق حق امللكية املتاح ألصحاب 
املصرف، وبعبارة أخرى ميكن النظر إىل هذه النسب على أساس أ�ا قياس ملدى كفاية رأس 
املال، أي قياس فيما إذا كان رأس مال البنك كافيا لدعم خماطر امليزانية العامة، ومن هذه 

  :سب ما يليالن
  إمجايل الودائع/ حقوق امللكية = كفاية حقوق امللكية للودائع   -
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إمجايل التمويل / حقوق امللكية = كفاية حقوق امللكية ملخاطر التمويل واالستثمار   -
  واالستثمار

  حقوق امللكية/ إمجايل املوجودات = مضاعف حقوق امللكية  -
  )ما عدا السائلة(موع املوجودات جم/ حقوق امللكية = نسبة األصول اخلطرة  -
 السيولة  نسب: 2-2

 الوفاء على املصرفية املؤسسات مقدرة تقيس اليت النسب تلك تتمثل مؤشرات السيولة يف
 لإلدارة مبكان األمهية من السيولة نسب وتعد نقدية، من لديها مما األجل قصرية بااللتزامات
 يكون مواردها من جزء توفري املصارف على يتوجب إذ .واملقرضني واملالك واملودعني املصرفية
 املصرف يعجز قد املودعني لدن من كبري سحب حدوث توقع ملواجهة سائل نقد شكل على
  . والتمويل االستثمار سياسات يف توسع إذا فيما مواجهته عن املعين

املصارف و  عامة بصورة املصارف �ا تتميز اليت احليوية السمات أهم بني من السيولة وتعد
 فيه تستطيع الذي الوقت ففي األخرى، االقتصادية الوحدات عن التحديد وجه على اإلسالمية
 جمرد فإن الوقت، لبعض مالية مستحقات من عليها مبا الوفاء تأجيل االقتصادية الوحدات
 إىل املصارف �ذه يؤدي مما املودعني ثقة تفقد بأن كفيلة املصرف لدى سيولة توافر عدم إشاعة

  :أمهها من للسيولة كثرية مؤشرات املودعني، وهناك لدن من سحب الودائع بعد اإلفالس
املطلوبات )/ االستثمارات قصرية األجل+ املوجودات السائلة = (نسبة السيولة املتداولة  -

  املتداولة
  املطلوبات املتداولة/ املوجودات السائلة = نسبة السيولة السريعة  -
 إمجايل املوجودات/ املوجودات السائلة = امة نسبة السيولة الع -
  نسب النشاط : 2-3

ُتشري هذه النسب إىل مدى كفاءة إدارة البنك يف استغالل وتشغيل املوارد لديها، وهي 
معدالت تؤثر يف رحبية البنوك وسيولتها، أو بعبارة أخرى تقيس هذه املؤشرات مدى كفاءة 

  :يف حتقيق عوائد عليها، ومن بني هذه النسب ما يليالبنك يف توظيف األموال املتاحة لديه 
  )حقوق امللكية+ إمجايل الودائع / (إمجايل االستثمارات = معدل توظيف املوارد املتاحة  -
  إمجايل االستثمارات/ إمجايل التكاليف = نسبة التكاليف إىل إمجايل االستمارات  -
  إمجايل االستثمارات/  اإليرادات إمجايل= نسبة اإليرادات إىل إمجايل االستثمارات  -
  إمجايل اإليرادات/ إمجايل التكاليف التشغيلية = معدل تكلفة الدخل  -
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 نسب الرحبية: 2-4

 احملور الربح يعد إذ والشركات، للمؤسسات الكلي األداء الرحبية مؤشرات تعكس
 جذب املنشآت عتستطي ال الرحبية دون ومن االقتصادية، األنشطة من قيام كثري يف األساسي

 أنشطة إىل سيتحولون واملمولني املالك فإن مث ومن – اخلارجي أو سواء الداخلي– مستثمر أي
 اليت العمليات من األرباح توليد على املصارف قدرة مدى النسب هذه وتبني أخرى ومنشآت

 املودعني أيضا �م هي بل فقط اإلدارة على النسب من ا�موعة هذه أمهية تقتصر وال �ا تقوم
األفراد  ثروة يف تؤثر اليت العوامل أهم من تعد املصارف حتققها اليت فاألرباح واملقرضني، واملالك

 تقييم يف تستخدم اليت املالية املؤشرات أهم من تعد املؤشرات هذه عن أن فضال ،)املودعني(
  .األموال من صايف �ائي عائد حتقيق على قدر�ا قياس من ومتكن للمصارف األداء املايل

  :ومن بني هذه املؤشرات ما يلي
  إمجايل املوجودات/ األرباح الصافية = معدل العائد على األصول  -
  حقوق امللكية/ األرباح الصافية = معدل العائد على حقوق امللكية  -
  إمجايل اإليرادات/ األرباح الصافية = معدل هامش الربح  -
  داء املايل للبنوكاالجتاهات احلديثة لتقييم األ :ثالثا

إىل جانب األساليب التقليدية السابقة الذكر، املستخدمة يف تقييم األداء املايل للبنوك، 
  :ظهرت العديد من األساليب احلديثة نتعرض فيما يلي لبعض منها

  لتقييم أداء البنوك CAMELSطريقة  -1
 الوضعية حتليل خالهلا من يتم اليت املؤشرات من جمموعة يف CAMELSطريقة  تتمثل

املباشرة  الرقابية الوسائل إحدى الطريقة هذه وتعترب ومعرفة درجة تصنيفه، مصرف ألي املالية
األخذ  على يف أمريكا الرقابية عملت السلطات حيث امليداين، التفتيش طريق عن تتم اليت

وذلك من خالل ستة  القرارات، اختاذ يف عليها واالعتماد   CAMELSمعيار بنتائج
  :)7(ؤشرات تتمثل أساسا يف العناصر التاليةم

  ؛)Capital Adequacy(كفاية رأس املال   -
  ؛)Assets quality(جودة األصول  -
  ؛)Management quality(كفاءة اإلدارة   -
  ؛)Earnings Management(إدارة الرحبية  -
  ؛)Liquidity(السيولة  -
  ).Sensitivity to Market Risk(احلساسية اجتاه خماطر السوق  -
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  Aاملخاطر واحلرف وتغطية املودعني حلماية املال رأس كفاية ملدى Cاحلرف  يرمز حيث
 امليزانية ومدى وجود وخارج داخل الصافية من قيمتها حتصيله يتوقع وما املتوجات جلودة

 لإلدارة ومستوى Mاحلرف  يرمز بينما حتصيلها، يف املشكوك املوجودات ملقابلة خمصصات
 الضبط الداخلي كفاءة أجهزة ومدى املصريف للعمل املنظمة بالقوانني والتزامها وتعمقها �اكفاء

 الرحبية ومدى ملستوىفريمز  E حرف مستقبلي، أما سياسات وختطيط ووجود واملؤسسي
 السيولة ومقدرة لقياس سالمة يرمز Lواحلرف   املال، رأس وزيادة املصرف منو يف مسامهتها
 Sوغري املتوقعة، وأخريا يرمز احلرف  املتوقعة واملستقبلية احلالية بالتزاماته يفاءاإل على املصرف

  .)8(حلساسية املصرف اجتاه السوق
 مؤشرات خلق القيمة: 2

ُميكن القول أن خلق القيمة عبارة عن الفرق بني القيمة االقتصادية لألصل والقيمة 
ستثمرة يف نشاط املؤسسة، أي أن خلق القيمة احملاسبية لألصل والذي يتمثل يف مبلغ األموال امل

يتحدد من خالل العائد االقتصادي الناتج عن ارتفاع عوائد األموال املستثمرة على تكلفة رأس 
  .املال

  :)9(ميكن تقسيم مؤشرات قياس خلق القيمة حسب طبيعتها إىلو
  مؤشرات ذات طبيعة حماسبية :2-1

من القرن املاضي، حيث كانت املؤسسات  سادت هذه املؤشرات إىل غاية الثمانينات
تعتمد على النتيجة الصافية والعائد على السهم لقياس خلق القيمة، مث بعد ذلك بدأت 
املؤسسات تعتمد على مؤشرات حماسبية أخرى متثلت أساسا يف كل من معدل العائد عل 

  .األموال اخلاصة ومعدل العائد على االستثمار
  تصاديةمؤشرات ذات طبيعة اق :2-2

، ) EVA(تتمثل املؤشرات ذات الطبيعة االقتصادية أساسا يف القيمة االقتصادية املضافة 
حيث يرتكز مفهوم القيمة االقتصادية املضافة إىل الوصول إىل مستوى النتيجة من خالل القيمة 

يف  املضافة أل�ا ُحتسب بعد تعويض كل من الدائنني واملسامهني على أساس املبالغ املستثمرة
  .املؤسسة

احملققة تغطي  اإليراداتوبعبارة أخرى يبني هذا املفهوم أن املؤسسة حتقق أرباًحا إذا كانت 
التكاليف التشغيلية وكذا تكاليف رأس املال، كما تعترب القيمة االقتصادية املضافة معيارًا لقياس 

ة االقتصادية املضافة كفاءة املؤسسة، حيث تسمح بقياس جودة فريق العمل، وبالتايل فإن القيم
 .تساوي نتيجة االستغالل قبل الضريبة ناقص تكلفة رأس املال املستخدم يف املؤسسة
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 الربح لتقدير املايل لإلجناز مقياس" بأنه املضافة االقتصادية القيمة مقياس ُعِرف وقد
 بحالر  صايف بني الفرق وهو الوقت، مدى على املسامهني بتعظيم ثروة ارتبط حيث احلقيقي
  .10اململوك واملقرتض املال رأس وتكلفة الضرائب بعد املعدل التشغيلي

  :)11(التالية باملعادلة املضافة االقتصادية القيمة وتقاس
× )معدل تكلفة الدخل -معدل العائد على رأس املال املستثمر= ( القيمة االقتصادية المضافة

  رأس املال املستثمر
  

  موال املستثمرةمعدل العائد على األ: ROIC: حيث
        WACC :التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال.  

يُعترب أسلوب القيمة االقتصادية املضافة مؤشرا لقياس األداء، حيث  اإلسالميةويف البنوك 
حيدد وبدقة ما يقدمه البنك للمالك املسامهني وأصحاب الودائع االستثمارية من قيمة مضافة، 

  .لفة خمتلف مصادر التمويل ومردودية األموال املستثمرةوذلك باملقارنة بني تك
  )م2013-2009(للفرتة  اإلسالميةتقييم األداء املايل موعة من البنوك  -رابعا

) دول 06بنوك من  10( اإلسالميةفيما يلي سنقوم بتقييم األداء املايل �موعة من البنوك 
، وذلك باستخدام م2013م و2009ملمتدة بني سنوات متتالية وللفرتة ا 5، ملدة )أنظر امللحق(

جمموعة من النسب املالية، هذا كمرحلة أوىل، مث نقوم يف املرحلة الثانية برتتيب البنوك  من حيث 
  :األداء حسب كل مؤشر من املؤشرات املستخدمة، مث حسب كل املؤشرات

  تقييم األداء املايل -1
حمل الدراسة، سنعتمد على جمموعة من النسب  اإلسالميةألجل تقييم األداء املايل للبنوك 

  :املالية املستخرجة من قائمة الدخل وقائمة املركز هلذه البنوك، وتتمثل هذه النسب فيما يلي
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  النسب المالية المستخدمة في الدراسة): 01(جدول رقم 
  نسبة القياس  المؤشر

  مؤشر كفاية رأس املال
  إمجايل الودائع/ حقوق امللكية  =كفاية حقوق امللكية للودائع   -
حقوق = كفاية حقوق امللكية يف مقابلة خماطر التمويل االستثمار   -

  إمجايل التمويل واالستثمار/ امللكية 

  مؤشرات السيولة
  إمجايل املوجودات/ املوجودات السائلة  -
  إمجايل الودائع/ املوجودات السائلة  -

  مؤشرات النشاط

+ الودائع / (إمجايل التمويل واالستثمار = املتاحة  معدل توظيف املوارد -
  )حقوق امللكية

  إمجايل اإليرادات/ املصاريف التشغيلية = معدل تكلفة الدخل  -
  نسبة التكاليف التشغيلية إىل إمجايل التمويل واالستثمار -
  نسبة اإليرادات إىل إمجايل التمويل واالستثمار -

  مؤشرات الرحبية
إمجايل األصول / األرباح الصافية = على األصول معدل العائد  -
  )املوجودات(
  حقوق امللكية/ األرباح الصافية = معدل العائد على حقوق امللكية  -
  :من خالل النسب السابقة، قمنا حبساب اإلسالميةوللحكم على أداء البنوك 

  ؛)م2013إىل م 2009من (متوسط كل نسبة ولكل بنك لفرتة مخس سنوات  -
  ملتوسط العام لكل نسبة بالنسبة لكل بنك؛ا -
  .املتوسط السنوي لكل البنوك ولكل نسبة -

  :وقد كانت نتائج القياس حسب كل مؤشر كما يلي
  مؤشر كفاية حقوق امللكية: 1-1

كفاية حقوق امللكية للودائع، وكفاية حقوق ( مت استخدام نسبتني لقياس هذا املؤشر 
  :ولني التالينيد، ونتائج القياس موضحة يف اجل)يل واالستثمارامللكية يف مقابلة خماطر التمو 
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  متوسطات نسب كفاية رأس المال لكل مصرف لخمس سنوات): 02(جدول رقم 
البنك           

 المتوسط JOR BBG JAZ RJH INM BOB KFH QTR BIL EMA  النسبة

كفاية حقوق 
 17,81 12,92 18,19 34,33 18,26 18,54 - 19,31 15,77 15,28 7,71 الملكية للودائع

كفاية حقوق 
الملكية لمخاطر 

التمويل 
  واالستثمار

10,79 33,98 17,8 18,7 55,89 17,12 25,91 25,27 22,37 14,41 24,22 

 من إعداد الباحثني باالعتماد على التقارير السنوية للبنوك عينة الدارسة: المصدر
  كية لكل المصارف متوسط نسب كفاية حقوق المل): 03(جدول رقم 

2013 2012 2011 2010 2009  
  السنة     

 النسبة                    
 كفاية حقوق الملكية للودائع  20,94 18,79 18,04 15,71 15,58

17,72 17,95 24,31 29,54 31,60 
كفاية حقوق الملكية لمخاطر 

 التمويل واالستثمار
  لتقارير السنوية للبنوك عينة الدارسةمن إعداد الباحثني باالعتماد على ا: المصدر

  :من خالل اجلدولني السابقني نالحظ ما يلي
تشري هذه النسبة إىل مدى مقدرة املصرف على  :كفاية حقوق امللكية بالنسبة للودائع -أ

رد الودائع اليت حصل عليها من خالل أمواله اململوكة، وتشري كذلك إىل مدى اعتماده على 
من مصادر التمويل، وكلما زادت هذه النسبة زاد معها أمان املودعني،  حقوق امللكية كمصدر

  إجمالي الودائع/ حقوق الملكية: وحتسب من خالل العالقة
سنة  %20,93أن املتوسط السنوي هلذه النسبة تراوح بني ) 03(ويُظهر اجلدول رقم 

بة ، وهي نسب مقبولة تعطي نوع من األمان بالنسم2013سنة  %15,83و  م2009
للمودعني، لكن الشيء املالحظ أيضا أن هذه النسبة يف اخنفاض مستمر من سنة ألخرى 
خالل فرتة الدراسة ويف حال استمرار هذا االخنفاض يف السنوات الالحقة فذلك ميكن أن يعطي 

متكنت (     أن مخسة بنوك ) 02(مؤشرا سلبيا للمودعني، ومن جهة أخرى يُظهر اجلدول رقم 
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وسطات أعلى من املتوسط العام ملعدل القدرة على رد الودائع من خالل حقوق من حتقيق مت
باستثناء مصرف اإلمناء والذي كانت فيه هذه النسبة مرتفعة جدا ( %17,81امللكية والبالغ 

والسبب يف ذلك يعود لصغر حجم الودائع  %281وبلغت يف متوسط مخس سنوات أكثر من 
، %34,33مصرف قطر اإلسالمي : ، وهذه البنوك هي)مقارنة حبقوق امللكيةم 2009سنة 

، بيت التمويل الكوييت %19,31، مصرف الراجحي %18,19مصرف البالد السعودي 
  . %18,25مصرف بوبيان الكوييت ، 18,54%

متكن هذه النسبة  :كفاية حقوق امللكية يف مقابلة خماطر التمويل واالستثمار –ب 
تنجم عن عمليات التمويل  أنيف جما�ة املخاطر اليت ميكن من التعرف على مدى قدرة املصرف 

  :واالستثمار، وحيسب هذا املؤشر من خالل العالقة التالية
  إجمالي التمويل واالستثمار/ حقوق الملكية 

أن هذه النسبة يف اخنفاض مستمر من سنة ألخرى، حيث بلغت ) 03(يظهر اجلدول رقم 
، ما ميكن أن يعطي نظرة سلبية م2013سنة  %17,72، وم2009سنة  %31,59ما نسبته 

على مدى قدرة هذه البنوك على مواجهة خماطر التمويل واالستثمار لو استمرت هذه النسبة يف 
االخنفاض، إالَّ أن األرقام املسجلة تشري بأن حقوق امللكية قادرة على امتصاص اخلسائر أو 

ستثمار بشكل كبري، ومن جهة أخرى املخاطر اليت ميكن أن تنجم عن عمليات التمويل واال
أن أربعة بنوك فقط استطاعت أن تتجاوز املتوسط العام هلذه النسبة ) 02(يُظهر اجلدول رقم 

، مما يدل على مدى قدرة هذه البنوك على مقابلة املخاطر اليت ميكن أن تنجم %24,22والبالغ 
قارنة باملصارف األخرى واليت عن عمليات التمويل واالستثمار دون اللجوء للودائع، وذلك م

  . سجلت متوسطات أقل من املتوسط العام
  نسب السيولة: 1-2

تقيس مؤشرات السيولة مدى قدرة املصرف على حتويل أصوله إىل نقدية جاهزة دون 
التعرض خلسائر كبرية، كما تعين أيضا مدى مقدرته على الوفاء بالتزاماته قصرية األجل، 

  : عينة الدارسة اإلسالميةحان متوسطات نسب السيولة يف املصارف واجلدولني التاليني يوض
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  متوسطات نسب السيولة لكل مصرف لخمس سنوات): 04(جدول رقم 
  البنك

  
       النسبة

JOR BBG JAZ RJH INM BOB KFH QTR BIL EMA المتوسط 

نسبة 
إىل   السيولة
 إمجايل

 املوجودات

35,53 23,74 22,69 16,29 31,75 22,19 4,86 19,66 31,15 30,05 23,79 

نسبة 
إىل   السيولة
 إمجايل
 الودائع

36,7 28,26 28,73 20,71 - 29,84 7,64 35,5 38,64 41,5 29,72 

  من إعداد الباحثني باالعتماد على التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة: المصدر
  متوسط نسب السيولة لكل المصارف ولكل سنة): 05(جدول رقم 

2013 2012 2011 2010 2009   

20,07 23,62 22,48 24,88 27,91 
نسبة السيولة إلى إجمالي 

 الموجودات
 نسبة السيولة إلى إجمالي الودائع 29,26 32,24 29,75 31,11 26,27

  من إعداد الباحثني باالعتماد على التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة: المصدر
تشري هذه النسبة غلى مقدار  :لة إىل إمجايل املوجوداتنسبة املوجودات السائ -أ

  .األرصدة النقدية اليت يواجه �ا املصرف التزاماته، وبارتفاع هذه النسبة تقل خماطر السيولة
أن هذه النسبة يف اخنفاض مستمر خالل فرتة الدراسة، ما عدا ) 05(ويُظهر اجلدول رقم 

العادة ليست هناك نسبة منطية حمددة هلذا املؤشر، ويف أين عرفت ارتفاعا طفيفا،  م2012سنة 
فكل بنك حيدد نسبة داخلية له للوقوف على نسبة األموال اليت ميكن استخدامها من األصول 

  .عند االستحقاق أو الوفاء بالتزاماته
أن مخسة بنوك حققت متوسط أعلى من ) 04(كما نالحظ من خالل اجلدول رقم 

وبذلك فإن خطر السيولة لديها منخفض وهو ما ُحيقق هلا  %23,8املتوسط العام املقدر بـ 
وضعا أفضل من  البنوك األخرى، ولكن زيادة السيولة ال تعين حتما كفاءة البنك يف إدارة 
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السيولة، وإمنا تفيد يف مواجهة األخطار، فكفاءة البنك تكون يف املواءمة بني مواجهة األزمات، 
وجود فائض كبري مل ُيستثمر يُعرِّض البنك لضياع أرباح كان  وهي أخطار عدم توفر السيولة أو

من املمكن حتقيقها لو متَّ توظيف األموال الزائدة على حد السيولة الالزم، كما نالحظ أيضا أن 
والسبب يف ذلك يعود لصغر حجم  %4,85بيت التمويل الكوييت حقق أضعف نسبة بـ 

  .ن موجوداته يوجه �ال التمويل واالستثمارموجوداته السائلة، حيث أن اجلزء األكرب م
تعكس هذه النسبة مدى  :نسبة املوجودات السائلة إىل إمجايل الودائع -ب
الودائع، ومن خالل اجلدول  أصحاباملصرف على مواجهة طلبات السحوبات من قبل  مقدرة
إال أ�ا  )ترتفع يف سنة وتنخفض يف سنة أخرى( نالحظ أن هذه النسبة متذبذبة ) 05(رقم 

تبقى نسب مقبولة جدا مما يدل على أن خطر السيولة منخفض، فتوافر السيولة يزيد من ثقة 
  .املودعني يف املصرف ومن حتقيق األمان يف عملياته

ان هناك مخسة بنوك استطاعت أن تتجاوز املتوسط العام ) 04(كما يُظهر اجلدول رقم 
صرف اإلمناء والذي كان فيه حجم الودائع صغريا باستثناء م( %29,72هلذه النسبة واملقدر بـ 

ما جيعلها يف أمان من خطر السيولة والقدرة على مواجهة طلبات السحب ) 2009جدا سنة 
  . من قبل املودعني، وذلك باملقارنة مع البنوك األخرى

  نسب النشاط: 1-3
وجودة لديها، تقيس هذه النسب مدى كفاءة إدارة املصرف يف استغالل وتشغيل املوارد امل

وهي معدالت تؤثر مباشرة يف رحبية وسيولة املصرف، واجلدولني التاليني يوضحان بعض من هذه 
  :النسب

  متوسط نسب النشاط لكل المصارف ولكل سنة): 06(جدول رقم 

2013 2012 2011 2010 2009 
  السنة

 النسبة                                
 معدل توظيف الموارد  78,26 69,61 73,97 84,03 87,07
 إجمالي التكاليف إلى إجمالي اإليرادات 74,05 59,76 58,51 55,65 53,44
 التكاليف إلى إجمالي التمويل واالستثمار 5,91 4,13 4,35 3,23 3,19
 إلى إجمالي التمويل واالستثمار اإليرادات 8,04 7,10 7,12 5,73 5,82

  د على التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسةمن إعداد الباحثني باالعتما: المصدر
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  متوسطات نسب النشاط لكل مصرف لخمس سنوات): 07(جدول رقم 
  البنك    

  
                    النسبة 

          

JOR BBG JAZ RJH INM BOB KFH QTR BIL EMA المتوسط 

معدل توظيف 
 78,59 80,1 68,8 101,2 62 101 95,3 86,1 76,5 48  66,9  الموارد

التكاليف إلى 
إجمالي 

 اإليرادات
45,3 89,8 80,7 43 65,5 66,3 69,5 29,43 84,8 28,5 60,28 

التكاليف إىل 
إمجايل التمويل 

 واالستثمار
1,95 6,08 3,9 3,07 2,72 3,48 9,64 1,79 6,83 2,11 4,16 

إىل  اإليرادات
إمجايل التمويل 

 واالستثمار
4,31 6,79 4,8 7,18 4,18 4,56 13,9 6,25 8,18 7,53 6,76 

  من إعداد الباحثني باالعتماد على التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة: المصدر
يشري هذا املعدل إىل مدى توظيف املصرف للموارد  :معدل توظيف املوارد املتاحة -أ

: ويقاس بالعالقة ، يف مشاريع متويلية واستثمارية،)حقوق امللكية والودائع(املالية املتاحة له 
  الودائع+ حقوق الملكية / إجمالي التمويل واالستثمار 

أن املتوسط السنوي هلذا املعدل بالنسبة لكل املصارف عرف ) 06(ويُظهر اجلدول رقم 
، إال أنه عرف ارتفاعا يف السنوات الثالثة م2009باملقارنة مع سنة  م2010اخنفاضا سنة 

الالحقة، يف إشارة إىل زيادة نشاط التمويل واالستثمار يف هذه البنوك بعد أن عرف تراجعا سنة 
خالل مخس سنوات، أي أن هذه  %78,85، كما بلغ املتوسط العام هلذا املعدل م2010

لديها يف جمال التمويل واالستثمار،  من إمجايل املوارد املالية املتاحة %78,85البنوك تستغل 
أن مخسة مصارف استطاعت أن تتجاوز ) 07(وهي نسبة مقبولة جدا، كما يظهر اجلدول رقم 

مصرف بوبيان  ،%101,16مصرف قطر اإلسالمي (املتوسط العام هلذا املعدل وهي 
، مصرف اإلمارات %86,11، مصرف الراجحي %95,3، مصرف اإلمناء 101,12%
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وميكن تفسري  )%47(يف حني عرف بنك الربكة البحريين أضعف نسبة  )%80,08اإلسالمي 
باملقارنة  %43واليت بلغت أكثر من  م2012ذلك باالرتفاع الكبري يف املوجودات السائلة سنة 

مع إمجايل املوجودات لديه، وهو ما أثر سلبا على معدل استخدام املوارد املالية املتاحة يف جمال 
  .تثمارالتمويل واالس

تقيس هذه النسبة مصاريف أو تكاليف العمليات  :التكاليف إىل إمجايل اإليرادات -ب
اليت يتحمَّلها البنك متضمنة املصاريف اإلدارية وأجور املوظفني والرسوم واملصاريف 

، كنسبة مئوية من الدخل احملقق، ويعترب استخدام هذا املؤشر مثاليا للداللة على ....األخرى
دارة يف مراقبة التكاليف، فالتكاليف العالية عادة ما تؤدي إىل ختفيض األرباح والعكس مقدرة اإل
  .بالعكس

تراوح (أن هذا املعدل يف اخنفاض مستمر خالل فرتة الدراسة ) 06(ويشري اجلدول رقم 
، ويف ذلك إشارة إىل اخنفاض يف )م2013سنة  %53,44و م2009سنة  %74,04بني 

زيادة يف اإليرادات احملققة من عمليات التمويل واالستثمار، وهو ما يؤثر التكاليف املنفقة أو 
أن أربعة بنوك فقط ) 07(إجيابا على معدل رحبية هذه البنوك، كما يُظهر اجلدول رقم 

استطاعت أن حتقق معدل أقل من املتوسط العام، وجاء يف املرتبة األوىل مصرف اإلمارات 
ليأيت يف املرتبة الثالثة والرابعة كل من  %29,43المي بـ مث قطر اإلس %28,5اإلسالمي بـ 

الراجحي واإلسالمي األردين على التوايل، وتشري هذه النسب إىل مدى كفاءة هذه البنوك يف 
  .إدارة التكاليف لديها مقارنة بباقي البنوك األخرى

على ويساعد هذا املؤشر البنك  :التكاليف إىل إمجايل التمويل واالستثمار -جـ 
التخطيط االستثماري ألنه يقيس كلفة إدارة املوجودات االستثمارية لديه، فهو يعرب عن عدد 
الوحدات النقدية اليت يتحملها البنك كتكلفة مقابل كل مئة وحدة نقدية مستثمرة، وبالتايل فإن 

  .املنحىن التنازيل هلذا املؤشر يعرب عن كفاءة البنك يف إدارة التكاليف لديه
ما عدا (أن هذه النسبة يف اخنفاض مستمر خالل فرتة الدراسة ) 06(اجلدول رقم ويُظهر 

 %3,19و م2009سنة  %5,91، وتراوحت هذه النسبة ما بني )م2011ارتفاع طفيف سنة 
وحدة نقدية   3,2و 5,9، أي أن كل مئة وحدة نقدية مستثمر تكلف ما بني م2013سنة 

ذه النسبة يدل على كفاءة البنوك عينة الدراسة يف إدارة كتكاليف إلدار�ا، واملنحى التنازيل هل
مصرف اإلمناء، اإلسالمي (أن سبعة بنوك ) 07(تكاليفها التشغيلية، كما يُظهر اجلدول رقم 

األردين، بوبيان، الراجحي، اجلزيرة السعودي، مصرف اإلمارات اإلسالمي ومصرف قطر 
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ما يدل على كفاء�ا ) %4,16(ط العام استطاعت أن حتقق معدل أقل من املتوس) اإلسالمي
  .يف إدارة تكاليفها التشغيلية باملقارنة مع باقي البنوك األخرى

يقيس هذا املؤشر مدى مقدرة البنوك  :اإليرادات إىل إمجايل التمويل واالستثمار –د 
على توليد اإليرادات من خالل نشاط التمويل واالستثمار، حيث يقيس عدد الوحدات النقدية 
املتولدة كإيرادات مقابل كل مئة وحدة نقدية مستثمرة من طرف البنك، وبالتايل كلما كانت 
هذه النسبة كبرية كلما دلَّ ذلك على مقدرة إدارة املصرف على توليد اإليرادات من خالل 

  .نشاط التمويل واالستثمار
ل فرتة أن املتوسط السنوي هلذه النسبة عرف تراجعا خال) 06(ويُظهر اجلدول رقم 

الدراسة يف إشارة إىل تراجع اإليرادات املتولدة عن عمليات التمويل واالستثمار، وقد تراوحت 
، أي أن كل مئة وحدة نقدية مستثمرة حتقق م2013سنة  %5,8و م2009سنة  %8,04بني 

مصرف (فُيظهر أن مخسة بنوك ) 07(وحدة نقدية كإيرادات، أما اجلدول رقم  5,8و 8ما بني 
) ات اإلسالمي، البالد السعودي، بيت التمويل الكوييت، الراجحي، الربكة البحرييناإلمار 

، ما يدل على %6,76استطاعت حتقيق معدل أعلى من املتوسط العام هلذه النسبة والبالغ 
مدى قدرة هذه البنوك على توليد إيرادات من خالل عمليات التمويل واالستثمار باملقارنة مع 

  .رىباقي البنوك األخ
  نسب الرحبية: 1-4

تشري هذه النسب إىل مدى قدرة املصرف على توليد األرباح، كما تشري إىل كفاءة 
املصرف يف إدارة استخداماته وموارده من أجل حتقيق رحبية عالية، واجلدولني التاليني يوضحان 

  :مؤشرين من مؤشرات قياس الرحبية يف البنوك
  متوسط نسب الربحية لكل المصارف ولكل سنة): 08(جدول رقم 

  راسةمن إعداد الباحثني باالعتماد على التقارير السنوية للبنوك عينة الد: المصدر

2013 2012 2011 2010 2009 
  لنسبة ا          

 السنة

  معدل العائد على األصول 0,52 1,09 1,21 1,21 1,28
 ROA 

معدل العائد على حقوق الملكية  5,88 7,91 8,64 9,48 10,35
ROE 
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  متوسطات نسب الربحية لكل مصرف لخمس سنوات): 09(جدول رقم 
JOR BBG JAZ RJH INM BOB KFH QTR BIL EMA المتوسط 

معدل العائد 
  على األصول

ROA 
1,58 -0,65 0,6 3,31 1,53 -0,66 0,67 2,87 1,07 0,3 1,06 

معدل العائد 
على حقوق 

  الملكية
ROE 

21,47 -4,06 5,73 21,87 3,41 -8,76 6,01 14,83 8,03 3,17 7,17 

  من إعداد الباحثني باالعتماد على التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة :المصدر
ُيشري معدل العائد على األصول إىل عدد الوحدات  :ROAمعدل العائد على األصول  -أ

موجودات البنك،  النقدية من األرباح الصافية املتولدة عن استخدام كل وحدة نقدية من إمجايل
  .وُيساوي إىل صايف األرباح إىل إمجايل أصول البنك

نالحظ أن متوسط معدل العائد على األصول يف البنوك ) 09(من خالل اجلدول رقم 
سنة   %1,28و  م2009سنة  %0,52عينة الدراسة يف ارتفاع مستمر وتراوح بني  اإلسالمية

اءة عالية يف توليد األرباح من خالل حجم وهو ما يدل على أن هذه البنوك هلا كف م2013
 %1.06أن املتوسط العام هلذا املعدل بلغ ) 08(األصول املستثمرة، كما يُظهر اجلدول رقم 

خالل مخس سنوات، كما حققت مخسة بنوك متوسط أعلى من املتوسط العام هلذا املعدل، وقد 
 %2,72ف قطر اإلسالمي بـ ، مث مصر %3,31جاء يف املرتبة األوىل مصرف الراجحي مبعدل 

وتشري املعدالت احملققة من طرف هذين البنكني إىل الكفاءة العالية هلما يف توليد األرباح مقارنة 
بباقي البنوك األخرى،  ليأيت بعدمها كل من البنك اإلسالمي األردين ومصرف اإلمناء والبالد 

ان الكوييت معدالت سلبية ناجتة السعوديني، كما حقق كل من بنك الربكة البحريين وبنك بوبي
  .  لكال البنكني 2009عن اخلسائر احملققة سنة 

يعترب مؤشر العائد على حقوق امللكية أحد  :ROEمعدل العائد على حقوق امللكية  -ب
مؤشرات الرحبية يف البنوك، والذي يقيس ما حققه كل دينار مستثمر من أرباح ألصحابه، أي 

من استثمارا�م يف املصرف، فكلما كان هذا املؤشر أعلى كانت رحبية  العائد املتحقق للمسامهني
  .املصرف أفضل بالنسبة ملالكي هذا املصرف، واألمر الذي يدل بالتايل على أداء أفضل
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نالحظ ان معدل العائد على حقوق امللكية يف تزايد ) 08(ومن خالل اجلدول رقم 
ما  ، م2013سنة  %10,35و م2009نة س %5.88مستمر خالل فرتة الدراسة، تراوح بني 

أن اربعة بنوك فقط ) 09(، ويُظهر اجلدول رقم اإلسالميةيؤشر على أداء أفضل للبنوك 
وهي نفسها البنوك اليت حققت  %7,17استطاعت أن تتجاوز املتوسط العام هلذا املؤشر والبالغ 

 .أداء جيدا فيما خيص معدل العائد على األصول
  سالميةاإلترتيب البنوك  -2

عينة الدراسة حسب أداءها احملقق خالل  اإلسالميةيف هذه املرحلة سنقوم برتتيب البنوك 
، وباالعتماد على خمتلف النسب املالية السابقة، ويتم ترتيب )م2013-2009(فرتة الدراسة 

  :هذه البنوك حسب كل مؤشر أوال مث بالنسبة لكل املؤشرات ثانيا، وذلك كما يلي
  حسب كل مؤشر اإلسالميةلبنوك ترتيب ا: 2-1

حسب كل مؤشر سنعتمد على املتوسطات اخلاصة بكل نسبة  اإلسالميةلرتتيب البنوك 
  :ولكل مصرف، مث ترتيب املصارف عينة الدراسة كما يلي

بالنسبة لكل نسبة، وذلك حسب ) 10إىل الرتبة  1من الرتبة ( ترتيب كل املصارف  -
مقارنة باملتوسط العام ) فرتة الدراسة(مخسة سنوات  متوسطات هذه النسب احملققة خالل

  احملقق من قبل عينة الدراسة، والذي اعتمد كمعيار لرتتيب هذه املصارف؛
حتويل الرتب إىل درجات على أساس مقياس يرتاوح من درجة إىل عشر درجات، حيث  -

عاشرة على درجة يتحصل املصرف يف املرتبة األوىل على عشر درجات، واملصرف يف املرتبة ال
واحدة، مع افرتاض أن كل نسبة هلا نفس األمهية، أي هلا نفس الوزن مع باقي النسب 

  األخرى؛
  .مجع إمجايل الدرجات لكل مصرف ولكل مؤشر، وترتيب املصارف حسب هذه الدرجات -

وقد كانت نتائج ترتيب املصارف عينة الدراسة حسب كل مؤشر، حسب اجلدول رقم 
  :كما يلي) 10(
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  حسب كل مؤشر اإلسالميةترتيب البنوك ): 10(جدول رقم 
  مؤشر الربحية  مؤشر النشاط  مؤشر السيولة   مؤشر كفاية حقوق الملكية

  الدرجة   البنك  الدرجة  البنك   الدرجة  البنك  الدرجة  البنك
INM 20  INM  19  QTR  34  RGH  20  
QTR  16  JOR  17  IMA  32  QTR  17  
KFH  14  IMA  16  RJH  28  JOR  17  
RGH  13  BIL  16  BOB  22  BIL  13  
BBG  12  QTR  9  INM  22  KFH  11  
BIL  11  BOB  9  JOR  21  INM  11  
BOB  10  JAZ  9  BIL  17  JAZ  9  
JAZ  8  BBG  9  KHF  17  IMA  6  
IMA  4  RGH  4  JAZ  16  BBG  4  
JOR  1  KHF  2  BBG  11  BOB  2  
  من إعداد الباحثني : المصدر

 )10(ة حلقوق امللكية نالحظ من خالل اجلدول رقم بالنسب :مؤشر كفاية حقوق امللكية -أ
 درجة نتيجة املعدالت 20أن مصرف اإلمناء قد احتل املرتبة األوىل مبجموع درجات قدره  

العالية احملققة فيما خيص مقابلة حقوق امللكية للودائع وخماطر التمويل واالستثمار، ويأيت يف 
درجة  14درجة يليه بيت التمويل يف املرتبة الثالثة بـ  16 بـ املرتبة الثانية مصرف قطر اإلسالمي

وكالمها حقق نسب أعلى من املتوسط العام لنسب قياس كفاية حقوق امللكية، يأيت بعدمها كل 
 11من مصرف الراجحي والربكة البحريين والبالد السعودي على التوايل وبدرجات أكرب من 

ك مقبولة وقريبة جدا من املتوسط العام للعينة، درجة، حيث كانت النسب احملققة يف هذه البنو 
درجات  8أما املراتب الثالث األخرية فقد كانت من نصيب كل من اجلزيرة السعودي بـ 

درجة، وهذه املصارف  2درجات، واإلسالمي األردين بـ  4ومصرف اإلمارات اإلسالمي بـ 
  .من املتوسط العام للعينةالثالثة كانت نسبها فيما خيص مؤشر كفاية حقوق امللكية أقل 

مصرف اإلمناء، (بالنسبة للسيولة احتل املراتب األربع األوىل كل من  :مؤشر السيولة -ب
درجة  16حيث مجعت أكثر من ) اإلسالمي األردين، البالد، ومصرف اإلمارات اإلسالمي

(     من  وكانت فيها متوسطات نسب السيولة أكرب من املتوسط العام للعينة، يأيت بعدها كل
درجات، أما  9على التوايل مبجموع ) الربكة البحريين، اجلزيرة، بوبيان، ومصرف قطر اإلسالمي

املرتبتني األخريتني فقد كانت لكل من الراجحي وبيت التمويل الكوييت واللذان كانت فيهما 
  .نسب السيولة ضعيفة وأقل من املتوسط العام للعينة
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ب النشاط فقد احتل املرتبة األوىل مصرف قطر فيما خيص نس: مؤشر النشاط - جـ
درجة وذلك نظري املعدالت اجليدة اليت حققها فيما خيص نسبة توظيف املوارد  34اإلسالمي بـ 

درجة  32ونسب قياس كفاءة التكاليف، يليه يف املرتبة الثانية مصرف اإلمارات اإلسالمي بـ 
قياس كفاءة التكاليف ونسبة  والذي حقق هو األخر معدالت مرتفعة فيما خيص نسب

اإليرادات املتولدة عن أنشطة التمويل واالستثمار، وجاء يف املرتبة الثالثة مصرف الراجحي الذي  
مصرف اإلمناء، بوبيان، ( كانت نسب النشاط لديه جيدة هو اآلخر، ليأيت بعدها كل من 

متقاربة األداء فيما  درجة حيث كانت 20على التوايل مبجموع أكثر من ) اإلسالمي األردين
خيص نسب النشاط، حيث حقق كل من مصرف اإلمناء وبوبيان معدالت أفضل من املتوسط 
العام فيما خيص نسب توظيف املوارد ونسب التكاليف إىل إمجايل التمويل واالستثمار، أما 
األردين اإلسالمي فقد حقق نتائج جيدة فيما خيص نسب التكاليف إىل إمجايل التمويل 

الستثمار، وكذا نسبة اإليرادات املتولدة عن أنشطة التمويل واالستثمار، مث يأيت بعدها كل من وا
درجة، وكانت هي  16مبجموع أكثر من ) البالد، بيت التمويل الكوييت، واجلزيرة السعودي(

األخرى متقاربة األداء فيما خيص نسب النشاط، أما املرتبة األخرية فقد كانت من نصيب بنك 
كة البحريين، حيث كانت خمتلف نسب النشاط احملققة من قبل هذا البنك ضعيفة مقارنة الرب 

بباقي البنوك األخرى، ما عدا نسبة اإليرادات املتولدة عن أنشطة التمويل واالستثمار واليت  
  .كانت قريبة من املتوسط العام للعينة

 20بـ   ة األوىل مصرف الراجحي بالنسبة ملؤشرات الرحبية فقد احتل املرتب :مؤشر الرحبية -د
درجة نتيجة املعدالت اليت حققها فيما خيص معدل العائد على األصول ومعدل العائد على 
حقوق امللكية، ما يعكس الكفاءة الكبرية هلذا املصرف يف توليد األرباح، أما املرتبة الثانية فقد  

درجة حيث  17بـ  سالمياإلكانت من نصيب كل من البنك اإلسالمي األردين ومصرف قطر 
حققا معدالت أعلى من املتوسط العام لكل من العائد على األصول والعائد على حقوق 

من  أعلىامللكية، يف املرتبة الثالثة يأيت بنك البالد السعودي والذي حقق هو اآلخر معدالت 
ومصرف اجلزيرة املتوسط العام للعينة، ليأيت بعده كل من مصرف بوبيان وبيت التمويل الكوييت 

السعودي مبعدالت جيدة، أما املراتب الثالثة األخرية فقد كانت من نصيب كل من مصرف 
والربكة البحريين وبوبيان الكوييت على التوايل، حيث أن األول حقق  اإلسالميةاإلمارات 

 معدالت أقل من املتوسط العام للعينة إال أ�ا معدالت موجبة، أما كل من الربكة البحريين
وبوبيان الكوييت فقد حققا معدالت سلبية يف كل من العائد على األصول والعائد على حقوق 

  .امللكية
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  حسب كل املؤشرات اإلسالميةترتيب البنوك  – 2-2
حسب كل املؤشرات قمنا جبمع الدرجات احملصل عليها  اإلسالميةلرتتيب أداء البنوك 

ع املؤشرات هلا نفس الوزن أو الدرجة من على افرتاض أن مجي( لكل مصرف ولكل املؤشرات 
  :عينة الدراسة كما يلي اإلسالميةوقد كان ترتيب البنوك ) األمهية

  حسب كل المؤشرات اإلسالميةترتيب البنوك ): 11(جدول رقم 
  QTR  INM  RJH  EMA  BIL  JOR  KFH  BOB  JAZ  BBG  البنك

مجموع 
  36  42  43  44  57  57  58  65 72 76  الدرجات

  9  8  7  6  5  5  4  3  2  1  الرتبة

  من إعداد الباحثني: المصدر
  :وميكن توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التايل

  
  حسب كل المؤشرات اإلسالميةترتيب البنوك ): 01(شكل رقم 

  
  من إعداد الباحثني باالعتماد على اجلدول السابق: المصدر

  :يليمن خالل اجلدول السابق نستخلص ما 
احملصلة لكل مصرف فقد جاء يف املرتبة األوىل مصرف ) جلميع النسب(حسب الدرجات 

قطر اإلسالمي، حيث حقق هذا املصرف نتائج مرتفعة يف كل من نسب كفاية حقوق امللكية 
للودائع ومؤشرات الرحبية، وكذلك نسبة توظيف املوارد املتاحة وكذا الكفاءة يف إدارة التكاليف 
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كما حقق نتائج متوسطة فيما خيص توليد اإليرادات من خالل عمليات التمويل   التشغيلية،
واالستثمار مقارنة باملتوسط العام للعينة فيما خيص هذه النسبة، كما كانت نتائجه فيما خيص 

  .السيولة من متوسطة إىل ضعيفة لكنها تبقى مقبولة
كانت نتائجه فيما خيص كفاية كما جاء يف املرتبة الثانية مصرف اإلمناء السعودي، حيث  

حقوق امللكية للودائع وخماطر التمويل واالستثمار وكذا نسب السيولة ونسب توظيف املوارد 
مرتفعة، أما فيما خيص باقي النسب فقد كانت مقبولة، ما عدا نسبة اإليرادات إىل إمجايل 

  .التمويل واالستثمار فقد كانت ضعيفة
راجحي السعودي حسب خمتلف املؤشرات املستخدمة، واحتل املرتبة الثالثة مصرف ال

وأكثرها متيزا يف األداء، فقد حقق نتائج متميزة  اإلسالميةويعترب هذا املصرف من أكرب املصارف 
فيما خيص نسب الرحبية يف إشارة إىل الكفاءة العالية اليت يتميز �ا هذا املصرف يف توليد 

ص نسب النشاط ونسب كفاية حقوق امللكية، إّال أنه األرباح، كما حقق نتائج مقبولة فيما خي
  .حقق نتائج ضعيفة فيما خيص السيولة مقارنة باملتوسط العام للعينة

أّما املرتبة الرابعة فقد احتلها مصرف اإلمارات اإلسالمي والذي حقق نتائج جيدة فيما 
ثمار، باإلضافة إىل خيص نسب النشاط وكذا نسبة كفاية حقوق امللكية ملخاطر التمويل واالست

  .نسب السيولة، إال أن نتائجه فيما خيص الرحبية كانت متوسطة وأقل من املتوسط العام للعينة
وقد جاء يف املرتبة اخلامسة كل من مصرف البالد والبنك اإلسالمي األردين، حيث حقق 

ويل واالستثمار األول أداء جيدا فيما خيص فيما خيص السيولة وكفاية حقوق امللكية ملخاطر التم
وكذا نسبة اإليرادات إىل إمجايل التمويل واالستثمار، أما باقي النسب األخرى فقد حقق فيها 
أداء من متوسط إىل ضعيف، أما البنك اإلسالمي األردين فقد حقق أداء جيدا فيما خيص 

توظيف نسب السيولة والرحبية وكفاءة التكاليف، يف حني كانت معدالت كفاية حقوق امللكية و 
  .املوارد املتاحة ضعيفة مقارنة باملتوسط العام للعينة

ويأيت يف املراتب السادسة والسابعة والثامنة  والتاسعة كل من بيت التمويل ومصرف 
بوبيان الكويتيان واجلزيرة السعودي والربكة البحريين، فقد حقق بيت التمويل الكوييت نتائج جيدة 

التمويل واالستثمار ونسب كفاية حقوق امللكية،  أنشطةدة عن فيما خيص نسبة اإليرادات املتول
أما باقي النسب األخرى فقد كانت من متوسطة إىل ضعيفة خاصة نسب السيولة واليت احتل 
فيها املركز األخري مقارنة بباقي البنوك، أما بنك بوبيان فقد كانت نتائجه جيدة فيما  خيص 

حقوق امللكية، إّال أنه حقق أداء ضعيفا فيما خيص توظيف املوارد وحسنة فيما خيص كفاية 
مؤشرات الرحبية، حيث كانت نتائجه سلبية فيما خيص معدل العائد على األصول ومعدل العائد 
على حقوق امللكية، أما مصرف اجلزيرة السعودي فقد كانت نتائجه متوسطة فيما خيص توظيف 
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ية، أّما املرتبة األخرية فقد احتلها بنك الربكة املوارد والسيولة والتكاليف  وكفاية حقوق امللك
البحريين والذي كانت نتائجه من متوسطة إىل ضعيفة فيما خيص مجيع النسبة املالية املستخدمة 

  .وذلك باملقارنة مع باقي البنوك األخرى
  خامتة 

قة تشغل عملية تقييم األداء املايل يف البنوك حيزا واسعا من اهتمام األطراف ذات العال
معها سواء كانوا مالكني أو مودعني أو عمالء، وذلك ملا هلا من أمهية بالغة يف إبراز الوضع املايل 

 .للبنك، ومن مت املساعدة يف عملية اختاذ القرارات
 اإلسالميةوقد حاولنا من خالل هذه الدراسة إجراء تقييم لألداء املايل لعينة من البنوك 

  :لية، حيث مت التوصل إىل النتائج التاليةمن خالل جمموعة من النسب املا
عينة الدراسة معدالت مقبولة فيما خيص كفاية حقوق امللكية  اإلسالميةحققت البنوك  -

للودائع، ما يعطي نوع من األمان للمودعني، لكن الشيء املالحظ أن هذه النسبة عرفت 
أفضل معدل فيما  اخنفاضا مستمرا خالل فرتة الدراسة، وقد كان مصرف اإلمناء صاحب

  خيص هذه النسبة؛
حمل الدراسة  اإلسالميةأظهرت نسبة حقوق امللكية إىل إمجايل التمويل واالستثمار أن البنوك  -

قادرة على امتصاص املخاطر اليت ميكن أن تنجم عن عمليات التمويل واالستثمار، إّال أن 
اسة، ما ميكن أن يعطي نظرة هذه النسبة عرفت هي األخرى اخنفاضا مستمرا خالل فرتة الدر 

سلبية عن مدى قدرة هذه البنوك يف امتصاص خماطر التمويل واالستثمار يف حال استمرار 
هذه النسبة يف االخنفاض، وقد كانا مصريف اإلمناء وقطر اإلسالمي صاحيب أعلى معدل 

  بالنسبة هلذا املؤشر؛
تطاعت أن تتجاوز املتوسط فقط اس) مخسة بنوك( أظهرت نسب السيولة أن نصف العينة  -

العام للعني خالل فرتة الدراسة، ما يشري إىل أن خطر السيولة لديها منخفض مقارنة بباقي 
البنوك األخرى؛ وقد كان كل من مصرف اإلمناء واألردين اإلسالمي صاحيب أعلى معدل فيما 

  خيص هذه النسب، لكن ذلك ال يعين أ�ما أفضل من باقي البنوك األخرى؛
رف مؤشر توظيف املوارد املالية ارتفاعا خالل السنوات الثالثة األخرية، يف إشارة إىل زيادة ع -

نشاط التمويل واالستثمار يف هذه البنوك، كما أن هذه البنوك تستغل يف املتوسط حوايل 
من إمجايل املوارد املالية املتاحة يف جمال التمويل واالستثمار، وقد كان مصرف قطر  79%

  مي صاحب أفضل أداء فيما خيص هذا املؤشر؛اإلسال
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حمل الدراسة كفاءة يف إدارة التكاليف التشغيلية، وهو ما يشري إليه  اإلسالميةأظهرت البنوك  -
املنحى التنازيل لنسبة التكاليف التشغيلية إىل إمجايل التمويل واالستثمار وكذا نسبة التكاليف 

رى اخنفاضا مستمرا خالل فرتة الدراسة، وقد كان  إىل إمجايل اإليرادات اليت عرفت هي األخ
كل من مصرف قطر اإلسالمي والراجحي واإلمارات اإلسالمي األفضل فيما خيص هذه 

  النسب؛
عرف مؤشر اإليرادات إىل إمجايل التمويل واالستثمار تراجعا مستمرا خالل فرتة الدراسة يف  -

( تمويل واالستثمار، كما أن نصف العينة إشارة إىل تراجع اإليرادات املتولدة عن أنشطة ال
فقط استطاعت أن تتجاوز املتوسط العام هلذا املؤشر، ما يدل على قدر�ا على ) مخسة بنوك

  توليد اإليرادات من خالل أنشطة التمويل واالستثمار مقارنة بباقي البنوك األخرى؛
ة الدراسة، ما يدل ارتفاعا مستمرا خالل فرت ) ROA(عرف متوسط العائد على األصول  -

على أن هذه البنوك هلا كفاءة عالية يف توليد األرباح من خالل حجم األصول املستثمرة، 
لكن هذه القدرة متفاوتة من بنك ألخر، حيث أن نصف العينة فقط استطاعوا جتاوز 
املتوسط العام هلذا املعدل، وقد كان مصرف الراجحي صاحب أفضل أداء فيما خيص هذا 

  املعدل؛
عرف هو األخر تزايدا مستمرا خالل ) ROE(كما أن معدل العائد على حقوق امللكية   -

تعظيم حقوق املالك املسامهني، وقد   إلسرتاتيجيةفرتة الدراسة، ما يعكس تبين هذه البنوك 
  كان مصرف الراجحي أيضا صاحب أفضل أداء فيما خيص هذا املعدل؛

تلف النسب املالية املستخدمة، فقد احتل املرتبة حسب خم اإلسالميةفيما خيص ترتيب البنوك  -
األوىل مصرف قطر اإلسالمي والذي متيز بأداء جيد فيما خيص كفاية حقوق امللكية للودائع 
ومؤشرات الرحبية وكذا توظيف املوارد املالية وإدارة التكاليف التشغيلية، أما املرتبة الثانية فقد 

لدرجة األوىل يف كفاية حقوق امللكية للودائع وخماطر احتلها مصرف اإلمناء والذي متيز با
م األموال حجو       وذلك لكرب حجم حقوق امللكية مقارنة بالودائع(التمويل واالستثمار 

لكنها ال تعين دوما أن املصرف يف وضع (، وكذا نسب السيولة واليت كانت مرتفعة )املستثمرة
جحي والذي متيز وبشكل كبري فيما خيص مؤشرات ، ويأيت يف املرتبة الثالثة مصرف الرا)أفضل

الرحبية ما يدل على الكفاءة العالية هلذا املصرف يف توليد األرباح، حيث يعترب من بني أكرب 
  .وأكثرها متيزا وجناحا اإلسالميةاملصارف 
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  :قرتاحاتاال
  :نوجزها فيما يلي قرتاحاتعلى ضوء النتائج السابقة ميكننا تقدمي بعض اال

االهتمام الواجب من قبل  اإلسالميةب أن ينال موضوع تقييم األداء املايل يف البنوك جي -
القائمني على هذه البنوك، ألن مستوى أداء املصرف الناتج عن الدراسة ميثل معيارا أساسيا 

  لتقييم أداء اإلدارة ومدى جناحها يف حتقيق األهداف؛
استقطاب حجم أكرب من الودائع وتنويع  العمل أكثر على اإلسالميةعلى البنوك  يتوجب -

  مصادر التمويل وحماولة استثمار املوارد املالية املتاحة بالشكل املناسب؛
أن تضع نسبا حمددة حلجم السيولة لديها مقارنة مبا متلكه من  اإلسالميةعلى البنوك  بدال  -

املالية على شكل  ودائع وكذا توقعا�ا بشأن طلبات سحب الودائع، وتفادي تعطيل املوارد
  سيولة نقدية غري مستغلة؛

أن حتافظ على مستوى الكفاءة يف إدارة التكاليف التشغيلية وحماولة  اإلسالميةالبنوك  على -
  حتسينها؛

التنويع يف عمليات التمويل واالستثمار بالشكل الذي يساهم يف زيادة اإليرادات  ينبغي -
  املتولدة عن هذه األنشطة؛

  .أن حتافظ على مستوى الرحبية احملقق وحماولة حتسينها االمسيةعلى البنوك  -
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  البنوك اإلسالمية عينة الدراسة، وترتيبها حسب كل نسبة مالية: ملحق
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  لتحقيق  تنمية الريف كمدخل

  ستدامةاملقتصادية االتنمية  ال
  
  

  * نورين بومدين  /د

  اجلزائر - الشلفجامعة ، خمرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا

  :مقدمة
 تشغل اليت القضايا أهم من يعد  ومستدمية شاملة اقتصادية ميةتن تحقيقل السعي إن

 وصناع احلكم رجال على نفسها فرضتفقد ، والسياسة واالقتصاد االجتماع علماء بال
 شكل يف االقتصادي النمو زيادة إىل فقط  االقتصادية التنمية إىل يُنظر يعد مل حيث.القرار
 احلياة جوانب خمتلف التنمية هذه تشمل أن ضرورة ىلإ تعداه بل وكفى، القومي الدخل يف زيادة

                                                 
التجارية و  كلية العلوم االقتصادية، خمرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقياعضو  ،بقسم  حماضرأستاذ  *

    nboumeddiene@yahoo.fr :مايل .الشلف جامعة، وعلوم التسيري

Abstract 
The achievement of a comprehensive and sustainable economic 

development is one of the most important issues. Where economic 
development is not considered as increasing economic growth in the 
form of an increase in national income only.But that development 
must include all aspects, whether economic, social, political and 
cultural. 

Why there are several development programs could be adopted 
by countries to achieve a comprehensive and sustainable economic 
development. Such as the use of rural development as an input to the 
sustainability of development, Due to several reasons, the most 
important of the great disparity in per capita public services and 
living environment between rural and urban populations. 

This would weaken the development programs in many third 
world countries to confront the requirements of the Food and capital 
formation. 

mailto:nboumeddiene@yahoo.fr
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 التنموية واملخططات الربامج تعددت لذا فقد .وثقافية ،سياسيةاجتماعية،اقتصادية كانت سواء
   .مستدميةو  شاملة إقتصادية تنمية هلا حيقق مبا الدول تتبعها أن ميكن اليت
 الريفية التنميةضرورة اإلعتماد على يه لتحقيق هذه الغاية هو عل الرتكيز ما ميكن أبرز من و

 نصيب مستوى يف الكبري التفاوت أمهها من لعل أسباب لعدة وهذا التنمية الستدامة كمدخل
 أن شأنه من وهذا احلضر وسكان الريف سكان بني املعيشية البيئة ويف العامة اخلدمات من الفرد
 من متطلبا�ا مواجهة عن الثالث عاملال دول من كثري يف املتبعة التنمية أمناط قصور إىل يؤدي

  :ومن هنا ميكن صياغة التساؤل التايل .األموال رؤوس وتكوين األغذية
 مستدامة   اقتصاديةما هي المتطلبات األساسية لتفعيل دور التنمية الريفية في تحقيق تنمية 

  : الدراسة أهمية
 لعل الريفية التنمية ضرورةب لالهتمام مربرات عدة هناك أن جند السابق العرض خالل من

  :  أمهها من
 األغذية من متطلبا�ا مواجهة عن الثالث العامل دول من كثري يف املتبعة التنمية أمناط قصور  -

  .الريف يف البشرية املوارد يف االستثمار قصور إىل يرجع كما األموال، رؤوس وتكوين
 املعيشية البيئة ويف العامة اخلدمات من الفرد نصيب مستوى يف ◌ً  كبريا ◌ً  تفاوتا هناك أن -
 .احلضر وسكان الريف سكان بني
 مجلة من %72.6 حنو العربية الدول يف األمية نسبة تبلغ إذ الريفيني بني األمية نسبة ارتفاع -
  .الريف أبناء من األميني هؤالء معظم أن جند أننا إال السكان، عدد
 الشباب من املهنية القدرة ذات الفئات خاصة احلضر إىل الريف من اهلجرة معدل ارتفاع -
 يف يساعدوا أن ميكن الذين الشباب هؤالء قدرات من االستفادة من الريف حرمان إىل أدت

  .الريف تطوير عمليات
 اليت واملستدامة الشاملة التنمية منظومة إطار يف األساسية الركائز من الريفية املنظمات تعد -

 من وذلك وحضاريا وثقافيا وصحيا واقتصاديا اجتماعيا الريفي ا�تمع ءبأبنا االرتقاء على تعمل
  .العام اهلدف ذلك حتقيق يف البشرية وطاقا�م احمللية إمكانيا�م استثمار خالل
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  .وأبعادها مفهومها املستدمية التنمية : األول احملور
  : املستدمية التنمية مفهوم  -1

 الدولية اللجنة هي إليه أشار من إذ أن أول نسبياً  هامفهوم املستدمية التنمية  مفهوم يعد
  .1992وقمة األرض بريو دي جانريو سنة )  Brundtland  برنتدالند جلنة(والتنمية للبيئة

 اليت تعرف التنمية املستدمية Brundtlandفالتعريف األكثر انتشار واملستخلص من تقرير جلنة 
تعريض إمكانية األجيال القادمة لتلبية حاجيا�م  تنمية تستجيب حلاجيات احلاضر دون: بأ�ا

  1.للخطر
وهذا من شأنه جتاهل كل من البعد االقتصادي  البعد البيئيلقد ركز هذا التعريف على 
  .واالجتماعي للتنمية املستدمية

 بالرفاهية االرتقاء إىل يؤدي الذي النشاط ذلك بأ�ا:  Edwerd barbier يعرفها لذا
 من ممكن قدر وبأقل املتاحة الطبيعية املوارد على احلرص مع ممكن، قدر اكرب االجتماعية
 كو�ا يف التنمية عن ختتلف املستدامة التنمية بان ذلك ويوضح ، البيئة إىل واإلساءة األضرار
  1.بيئي و واجتماعي اقتصادي هو فيما وتداخال تعقيدا أكثر

  :املستدمية بالتنمية الدويل االهتمام بداية  -2
 ستوكهومل مؤمتر أول انعقد والدويل اإلقليمي على والبيئية اإلمنائية املشكالت جتاوز أجل من

 البيئية احلكامة عن اإلعالن هو ستوكهومل مؤمتر ميز ما أهم  إن.البشرية التنمية بشأن 1972

 بني الربط مت ستوكهومل مؤمتر فأثناء.للبيئة املتحدة األمم برنامج إحداث ذلك تضمن كما الشاملة،
 أكد املؤمتر بأن علما خاصة مزايا من النمو طريق السائرة الدول استفادة ومدى والتنمية البيئة

 حقيقي، رهان إىل )التنمية ،ةالبيئة( :الثنائية حتولت عموما،. املتقدمة للدول املباشرة غري املسؤولية
  2.العاملية البيئة بصيانة مشروطا التقدم يبقى حيث

  ستدميةامل التنمية أبعاد -3
  :أمهها األبعاد من جمموعة على املستدمية التنمية مفهوم ينطوي

  :البيئي البعد -أ
 الصناعي، السلم مسألة البشرية، احلاجات مبدأ على بتأكيدها املستدمية التنمية تطرح

 حتديدها جيب حدودا تضع الطبيعة لكن. بتلبيتها االقتصادي النظام يتكفل اليت احلاجات أي
 األحسن التوظيف و التسيري هو ذلك كل وراء من اهلدف و التصنيع جمال يف واحرتامها
  .تبذيره من بدال الطبيعي للرأمسال

 الطبيعية املوارد على احلفاظ يف املستدمية للتنمية البيئي البعد يتمثل أخرى بعبارة
 جراء من االيكولوجية للنظم حيدث قد ملا والتنبؤ مستدمي أساس على هلا األمثل واالستخدام
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 دول بني ختتلف البيئية االهتمامات أن إىل اإلشارة جتدر لكن والوقاية، لالحتياط التنمية
 الطويل، املدى على احلياة نوعية بتدهور أكثر مهتمة املتقدمة فالدول اجلنوب، ودول الشمال
 طبقة واختالل املناخ، حرارة درجة ارتفاع لظاهرة خاصة عناية تعطي: املثال سبيل وعلى

 بعكس الطبيعية، للموارد املفرط والستغالل اهلواء بتلوث املتعلقة املشاكل من والعديد األوزون،
 املياه، تلوث كمشكل بنوعيتها وليس ذا�ا باحلياة تتعلق اليت النامية، للدول اآلنية االنشغاالت

  .  اخل...اٍألراضي اجنراف
  :االقتصادي البعد -ب

 على لالقتصاد املقبلة و الراهنة االنعكاسات املستدمية للتنمية االقتصادي البعد يعني
 املوارد توظيف جمال يف الصناعية التقنيات حتسني و متويل و اختيار مسألة يطرح حيث. البيئة

 على احملافظة االعتبار بعني أخذها يف ليس البعدين، هذين بني توفق املستدمية التنميةف.الطبيعية
 البشرية األفعال بني و الطبيعة بني املقامة العالقات موع� بتقديرها بل فحسب، الطبيعة
 البعيد املدى على حسا�ا يف تأخذ اليت االقتصادية التنمية تطوير عملية عن تدافعفهي  .كذلك

  .والنباتية الطبيعية البشرية، للحياة قواعد باعتبارها األساسية البيئية التوازنات
  : االجتماعي البعد - ج

يؤمن  ذلك يف وهو البشرية، القدرات وتنمية االجتماعية األحوال بتحسني عدالب هذا يهتم
 بالتايل من يرفع سوف والسياسية والتعليمية الصحية النواحي من االجتماعي املستوى حتسني بأن
  .الشاملة ا�تمع  تنمية عملية يف املسامهة على قادرين جيعلهم الذي املستوى إىل اجلماهري وعي

 الرعاية ونواحي السياسية والتنمية الثقافية التنمية على تشتمل الجتماعيةا فالتنمية
 أن نستطيع فال البعض، بعضها مع القطاعات خمتلف ترابط يعين وهذا االجتماعية املختلفة

  3.الفقر مشكلة معاجلة دون تعليمية أو صحية تنمية حندث
عدة أمور ينبغي أن جيد ا�تمع د البعأساس االستدامة ، يقتضي هذا  ةاالجتماعي ةلاالعدإن 

  :سبله إليها من أمهها  
العدالة بني الناس و األخذ بيد الفئات املستضعفة ، و العدالة بني األجيال حىت يقال أن  - 

مابني أيدينا من ثروات طبيعية هو ملك األبناء و األحفاد و ينبغي أن نصونه لريثوه 
  .سليما خصب العطاء 

نجاح التنمية املتواصلة مشاركة الناس ، املشاركة الفاعلة يف مراحل من الركائز اجلوهرية ل - 
  التخطيط و التنفيذ للتنمية الوطنية ، و تعتمد هذه املشاركة على القبول االجتماعي

      عد عن حد اإلسرافتللناس ، و قبول حدود رشيدة تب االستهالكيالسلوك  طضب - 
    .و ال حترم من الغذاء الراشد
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تطلب منا أن  املستدميةفالتنمية  .وى الصحي والتعليمي لدى فئات ا�تمعحتسني املست - 
  .نعيد النظر يف �ج التعليم و أساليبه و مؤسساته

  :البعد السياسي  -د
 برنامج عرفه الذي الراشد احلكم دعائم على قائم هام سياسي بعد املستدمية للتنمية

 شؤون إلدارة واإلدارية السياسة و االقتصادية السلطة ممارسة أنه على اإلمنائي املتحدة األمم
 يعرب خالهلا من اليت واملؤسسات والعمليات اآلليات املستويات،ويشمل كافة على الدولة

 ويقبلون بالتزاما�م ويوفون القانونية حقوقهم وميارسون مصاحلهم عن وا�موعات املواطنون
  4: التالية املزايا حتقيق يف سيسهم اشدالر  احلكم حتقيق أن شك ال. اختالفا�م حلل الوساطة
  :املتساوية الفرص وإتاحة الشعب ملطالب االستجابة §

 القوانني وضع جمال يف حمدودة املواطنني مشاركة تكون الراشد احلكم غياب ظل يف ألنه
 وهذا.احتياجا�م عن معربة غري إليها التوصل يتم اليت النتائج تكون واللوائح،وبالتايل والسياسات

  .للمساءلة القابلية وتغذي الفئات مجيع مصاحل ختدم قرارات إىل الوصول الصعب من جيعل ما
 قطاعات على املنافسة تقصر اليت تلك الشعب ملطالب تستجيب ال اليت اللوائح أمثلة ومن
 ختلق أن شأ�ا من واليت وتشغيلها، الشركات إلنشاء املوارد من كبرية كميات تتطلب أو معينة

 املبادرات أصحاب جيرب الذي والنمو،األمر املنافسة دون وحتول األسواق دخول عوقت حواجز
     5.املنظم غري القطاع إىل اللجوء على
  واألجنبية احمللية املواد على احملافظة §

 وسوء للضياع عرضة واألجنبية احمللية املوارد جيعل الراشد احلكم جتاهل أن إذ
 املواطنني من قليلة فئة مصاحل حتقق مشاريع يف الغالب يف املوارد استغالل يتم حيث التخصيص،

  .الشعب غالبية حساب على ا�موعات من عدد أو
   والسياسة االقتصادية األزمات من احلد §

 احلكم لغياب نتيجة كانت الالتينية وأمريكا وروسيا آسيا شهد�ا اليت املالية األزمات إن
 القروض منح على ساعد مما للمساءلة خاضع غري كان فيها املايل القطاع أن الراشد،كون
 فإن ذلك على عالوة.االقتصاد تدمر أن شأ�ا من اليت املمارسات من النفوذ،وهي ألصحاب
  .السياسي االستقرار زعزعة إىل تؤدي والقتصادية املالية األزمات
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  :  سلمي مشروع §
 اجلنوب، و الشمال بني ارللحو  قاعدة باعتبارها للسالم، مشروعا املستدمية التنمية متثل
 مبادئ احلال، بطبيعة املستدمية للتنمية املؤسسة املبادئ تنقل.املختلفة التنمية مناذج بني ومصاحلة
 السياسية االختيارات مراحل خمتلف يف السكان مشاركة إىل تدعو اليت و واسع، بشكل الشورى

 ممكن مبقدار التحكيم عمليات ريجت أن البد الصدد هذا ويف. اإلقليمية املستويات مجيع على و
          خمتلفة مبفاهيم املستدمية التنمية لطرح ونظرا. غريه و صغرا األكثر اإلقليم مستوى على
 االجتماعية الدميومة برتقية يسمح أن الرشيدة للحكامة النموذج هذا على فإن متكاملة، و

      املؤسسات و والتقاليد الجتماعيةا القيم على باحملافظة جهة من األمر يتعلق و. للمشاريع
 الفضاء يف املهمشة ا�موعات بإدماج أخرى جهة من و اجتماعية، ميزة كل و الثقافات و

 األمم ملنظمة الدويل التصريح يف عليه منصوص هو كما اإلنسان حقوق احرتام و.السياسي
 الرتبية، يف احلق كافية، و سليمة تغذية يف احلق سليمة، بيئة يف احلق:  1948 لسنة املتحدة
  .املستدمية التنمية بؤرة يف مكانتها وغريها العناصر هذه كل جتد و. اخل احمللية، الثقافات احرتام
 .االقتصادية التنمية إستدامة يف ودورها الريفية التنمية : الثاني احملور

 الريفية التنمية مفهوم -1
  :هناك عدة تعاريف للتنمية الريفية لعل أبرزها 

 االجتماعية احلياة تطوير �دف مصممة إسرتاتيجية أ�ابإذ عرفها   :البنك الدولي عريفت - 
 من تشمل حىت التنمية منافع توسيع يف تتمثل واليت الريف فقراء هم الناس من �موعة واالقتصادية

 يزرعون .الذين الزراع تشمل ا�موعة وهذه الريفية، املناطق يف لرزقهم الساعني بني فقرا أكثر هم
  4.واملعدمني واملستأجرين، ضيق، نطاق على

 املعيشة سبل توفري يستهدفالتنمية الريفية املستدامة بأ�ا مفهوم  :منظمة االسكوا يفعر ت - 
 من الريفية املناطق يف الزراعية وااليكولوجية واالجتماعية االقتصادية األوضاع خمتلف يف املستدامة

 إىل وصوهلممن  ومنظما�م الفقر يعانون الذين األشخاص نيمتك وزيادة الفقر على القضاء أجل
 والتعليم واإلئتمان العمل وفرص األرض وخاصة العامة واملؤسسات واخلدمات اإلنتاجية املوارد

  5.والصحة
 الرخاء حتقيق تستهدفمن خالل التعاريف السابقة ميكن القول بأن التنمية الريفية عملية 

 . الريفيني لدى النفسي والرضا ماعيةاالجت والرفاهية االقتصادي
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  6: الزراعية التنمية و الريفية التنمية بني الوثيق االرتباط -2
 وتتضمن املستدامة التنمية مبادئ يشمل إطاراً  املستدامتان الريفية والتنمية الزراعة تقدم

 .املدى طويلة إلنتاجيةوا البيئية والسالمة االجتماعية والعدالة الثقافية واملالئمة االقتصادي النجاح
 املتعلقة اجليدة باملمارسات ومرتبطة عديدة املستدامتني الريفية والتنمية الزراعة حتقيق وسائل إن

 ونظم السليمة البيئية الزراعية واملمارسات املستدامة املعيشة وسبل السكان على تركز اليت بالتنمية
 ونظم التشاركية السياسات وتنمية ا�تمع على تعتمد اليت الطبيعية املوارد وإدارة املستدامة الغابات
 على للحصول املتساوية واإلمكانية اجليدة الزراعية واملمارسة العادلة العمل وشروط األصلية الزراعة
 .آخرين ضمن ...املياه
 اقتصادياً  وناجحة بيئياً  سليمة ممارسا�ما تكون عندما مستدامتني الريفية والتنمية الزراعة تعترب

 .شامل علمي منهج على وتعتمد وإنسانية ثقافياً  ومالئمة اجتماعياً  وعادلة

  الريفية التنمية عليها تقوم التي األسس -3
 يلي وفيما با�تمع النهوض يف أهدافها لتحقيق الزاوية حجر الريفية التنمية أسس تعد

  : األسس هذه ألهم عرض
  .الريفيني رغبات و حاجات تلبية ·
  .الريفية التنمية مشروعات تنفيذ و ختطيط يف �تمعا أفراد مشاركة ·
 واالجتماعية االقتصادية ا�تمع فئات احتياجات كل التنمية برامج تشمل أن ضرورة ·

  . غريها و الرتوحيية و العمرانية و واألسرية والصحية والتعليمية والثقافية والسياسية
  :التكامل ذلك أشكال نوم الريفية التنمية مشروعات بني والتنسيق التكامل ·
 بني ◌ً  تكامال حتقق أن البد التنمية أن مبعين ، البشرية و املادية اجلوانب بني التكامل ·

 وإحداث األفراد معيشة مبستوي االرتقاء هو و االجتماعي واهلدف االقتصادي اهلدف
  . احلياة نوعية وحتسني الفقر لتقليل ومؤسساته ا�تمع حياة يف اجتماعي تغري

 مما منها كل حصيلة يف الرتاكم وحيقق الفاقد يقلل مبا املختلفة، اخلدمات بني تكاملال ·
  . ا�تمع لصاحل عائدها من يزيد

  :  االقتصادية التنمية استدامة يف الريفية التنمية أهمية -4
 االقتصادية التنمية على اإلجيايب األثر له سيكون الريفية التنمية حتقيق على العمل إن
  :   جند اإلجيابية اآلثار تلك أبرز من ولعل ةاملستدام
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  : الغذائي األمن حتقيق يف املساهمة -
 أنه على الغذائي األمن F A O  املتحدة لألمم التابعة والزراعة األغذية منظمة تعرف

 الكايف الغذاء على للحصول البشر لكافة واالجتماعية واالقتصادية الفيزيائية اإلمكانية توفر
 فإن هنا ومن. الصحية احلياة بفعاليات للقيام الضرورية الغذائية العناصر يؤمن لذيا والصحي
  7: التالية اجلوانب توفر يقتضي الغذائي األمن

  .جيدة بتوعية الغذاء من كافية كميات توفر -
  .األسر و لألفراد الكايف الغذاء على احلصول إمكانية توفر -
  .   املنتظمة الصحية الوجبات فيها مبا اجليدة التعذية شروط توفر -
 القطاعات كأحد القصوى ألمهيته نظرا الزراعي القطاع تطوير على تعمل الريفية التنمية فإن لذا

 للتنمية رائد كقطاع دوره ألداء مؤهال مازال و الدول، ملعظم االقتصادي البنيان يف الرئيسية
 به يساهم عما فضال هذا السكان، من العظمى الغالبية لرزق مصدر الزراعة تعد إذ االقتصادية،

 ما و خام، مواد و   غذاء من ينتجه ما و الصادرات، و القومي الدخل دعم يف الزراعي القطاع
  .األخرى االقتصادية القطاعات ازدهار و لنمو الزمة فوائض من يوفره
 من حبهاصا ما و النامية، الدول شهد�ا اليت السياسية و االقتصادية للتطورات كان قد و

 انكماش و املالية املوارد احنسار و القطرية، االقتصادية و الزراعية السياسات بعض يف قصور
 و     الزراعي بالقطاع األداء معدالت اخنفاض يف كبري أثر الغذاء إنتاج تطوير جمال يف اجلهود
 على الدول هذه اعتماد زيادة على انعكس مما الزراعية السلع من للعديد الغذائية الفجوة زيادة

 األمن أوضاع تدهور إىل أدى الذي و األساسية، الغذائية احتياجا�ا تلبية يف العاملية األسواق
  .الدول هلذه الغذائي

  : احليوية الطاقة تكوين يف املساهمة -
 أجل من هامة الطاقة ومصادر خدمات وتعترب .البشرية للتنمية حمرك مبثابة الطاقة تعد

 الطاقة أنظمة تكون ما غالبا ذلك، ومع .السكانية واألنشطة القتصاديةا القطاعات تشغيل
 الطاقة على ا�تمع من تطورا األقل الفئات حصول ويعد .البيئية للمشكالت مصدرا القائمة
 طريق عن الفقر حدة من التخفيف أجل من اهلامة العناصر أحد مبثابة شراؤها ميكن اليت النظيفة
 وتطوير الدخل حتقيق مثل األخرى املزايا من جمموعة إىل باإلضافة والطاقة ةواإلضاء احلرارة توفري
 .والريف املدن يف الصحة وحتسني الريفية األساسية البنية
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 لنحو للطاقة الرئيسية املصادر من خاصة بصفة األخشاب وطاقة عامة بصفة احليوية الطاقة وتعد
 وتكون .الطهي يف رئيسية بصفة الطاقة ذهه يستخدمون والذين فقرا األكثر العامل سكان نصف
 .للغاية حمدودة السائل الوقود أو الكهرباء مثل األخرى الطاقة أمناط على حصوهلم إمكانية
 املخلفات من متعددة أمناط خالل من حاليا املستخدمة احليوية الطاقة مصادر من الكثري وتنشأ
 الطاقة ونباتات حماصيل أمناط توفر نأ املتوقع فمن ذلك، ومع الغابات، وخملفات الزراعية
 احليوية للطاقة احملتمل الدور تناول مت وقد.الطاقة إلنتاج احليوية الكتلة من األكرب اجلزء املختلفة
 الطاقة بأسعار املتعلقة الدولية االهتمامات بدأت حينما األخري العقد خالل جدية أكثر بصورة

 الوعي أدى وقد.الظهور يف احلالية الطاقة أنظمة تدامةواس الطاقة قطاع وخصخصة البيئي والتدهور
 كل يف احليوية بالطاقة االهتمام جتديد إىل األخرية اآلونة يف املناخية التغريات من احلد إىل باحلاجة

 التكلفة حيث من وجمدي للبيئة صديق للطاقة مصدر باعتبارها والصناعية النامية الدول من
 .والبيئية التنموية الناحية من أساسي كعامل احليوية الطاقة ظهرت مث، ومن .حمليا ومتوفر

   واملدينة الريف بني ياجلهو التوازن إحداث يف املساهمة -
 جهودا بذلوا كما والريف املدينة بني والقائمة امللحوظة بالفروق االجتماع علماء اهتم

 املدينة إن أيضا القدمية صورالع يف الفالسفة وأدرك الفروق هذه حول نظريات لوضع متباينة علمية
 احلقيقية اجلهود ولكن �ا احمليط الريف عن االقتصادي النشاط أوجه يف كبريا اختالفا ختتلف
 نعني أن  نستطيع ال حيث متأخرة جاءت االختالفات هذه وتفسري لوصف بذلت اليت واملنظمة
 فصوال كتب فقد عشر الرابع القرن يف خلدون ابن العريب املفكر عصر يف إال هلا حقيقية بداية
 ، واملهنة اإلنتاج مصادر يف الفروق خلدون ابن ارجع ولقد واحلضر البدو بني التميز يف منظمة
 هو أمنا أحواهلم يف األجيال اختالف إن اعلم) الثاين الباب من األول الفصول يف فكتب

 ضروري هو مبا واالبتداء هحتصيل على للتعاون هو إمنا اجتماعهم نإف, املعاش من حنلتهم باختالف
 ،فكان احليوان على القيام ينتحل من ومنهم والزراعة الغراسة من الفلح يستعمل من ،فمنهم منه

 ومعاشهم حاجتهم يف وتعاو�م اجتماعهم حينئذ وكان هلم ضروريا أمرا بالبدو ءهؤال اختصاص
 ءهؤال أحوال اتسعت مث 8احلياة، حيفظ الذي باملقدار هو إمنا والدفء القوت من وعمرا�م
 ، السكون إىل ذلك دعاهم يةهاوالرف الغىن من احلاجة فوق ما هلم وحصل للمعاش املنتحلني
 البيوت وتوسعة،فيها والتأنق واملالبس األقوات من واستكثروا الضرورة عن الزائد يف وتعاونوا
 البشري طاناالستي أشكال يصنف خلدون ابن أن ذلك من ويتضح .للتحضر  املدن واختطاط

  9.والكسب املعاش وجوه منوذجني إىل
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 من السكان من العديد هجرة يف الكبري األثر احلضر و الريف بني الفروقات هلذه كانت لقد
 االقتصادية التنمية لربامج اجلهوي التوازن يف خلل أحدث مما احلضرية املناطق إىل الريفية املناطق
 أبرزها من كان املستدامة التنمية أبعاد حتقيق �دف للتنمية إسرتاتيجيات عدة ظهرت هنا ومن
 على االعتماد تعلم اليت العمليات من جمموعة أ�ا على عرفت اليت.احلضرية التنمية مفهوم بروز

 على وتكنيكيا اسرتاتيجيا التقدم ألوجه وحتديد والقوى والطاقات اإلمكانيات كافة وتعبئة النفس
 املعاصرة القوى بني و ناحية من تطويرها يف إليها منظور ةالوظيفي الطاقة بني التفاعل ضوء

   10.أخرى ناحية من متغري عامل يف لنا الواقعة وكذا والضاغطة
 يشجع دميقراطيا تعاونيا مجاعيا عمال متثل احلضرية التنمية إن حممود طلعة منال وترى

 االجتماعي التغيري حداثوأ حتقيق حنو وتوجهها وتنظمها املشاركة هذه وتشري املوطنني,مشاركة
 وتنسيق ورفع منه أفضل وضع إىل معني اجتماعي وضع من احلضري ا�تمع نقل بقصد املطلوب
  11.واجتماعيا اقتصاديا الناس معيشة مستوى
 ومنوها احلضرية ا�تمعات نشاه عملية أ�ا "احلضرية التنمية" رشوان احلميد عبد حسني" ويعرف
 ازدياد حيث ،من املدينة يعرتى الذي املوجة والتغري ، حضرية إىل ةالريفي ا�تمعات ،وتطوير
 والتعقيد العمل التقسيم من عالية وبدرجه زراعية غري بإعمال ،واالشتغال السكانية الكثافة

 املباين وإقامة جتديد ،وكذلك قرابية أسس على يستند ال الذي الضبط ضوء وىف ، االجتماعي
        12.األرض اماستخد يف اجلوهري ،والتغري

 متركز ضبط يف خصوصاً  احلاضر الوقت يف اسرتاتيجياً  مطلباً  أصبح السكان وتوزيع تنمية فإن لذا
 فإن لذلك .اإلسرتاتيجية أمهيتها مع خالية شبه أخرى مناطق وجود مع حمدودة مناطق يف السكان
 اهلجرة من للحد وذلك إليها الجتاهوا هلا االنتباه جيب اليت األولويات مقدمة يف تأيت الريفية التنمية
 تتناسب عمل فرص وخلق ممكنة، مساحة أكرب على السكان وتوزيع الكبرية، املدن إىل الريف من
 من حد فيه جديدة أرياف وإنشاء الريف تطوير إنف هنا ومن .ومعطيا�ا منطقة كل ظروف مع

 وما وطرقها خدما�ا على دنامل تلك تواجهها اليت للضغوط وختفيف الكبرية املدن إىل اهلجرة
  .واقتصادية وأمنية وخدمية تنظيمية جهود من ذلك على ينعكس
 أو  اخلاص القطاع أو العام القطاع يف ذلك كان سواء جديدة عمل فرص إجياد شأنه من كما
 اليت اليدوية التقليدية احلرف إحياء إعادة أو الفردية واألعمال املهن وتشجيع تطوير خالل من

  13.تندثر تكاد أو تاندثر 
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  : الريفية التنمية متطلبات -5
الزراعية والريفية  جمال التنمية يفأن التقدم  F A O   والزراعة األغذية منظمةترى 

  :14:ثالثة جماالت رئيسية يفاملستدامة يتطلب العمل 
  :بناء القدرات وتعزيز املؤسسات   -

ة هو بناء قدرات الناس لتمكينهم من والريفية املستدام للتنمية الزراعية الرئيسي فالعماد
، واملعارف األساسيويعىن ذلك احلصول على التعليم . تنميتهم أعمال يفاملشاركة بصورة كاملة 

غري أن الكثري من املعلومات غري متاح . واالقتصادية، وتبادل املعلومات واخلربات الفنية والبيئية
 واألدهى من ذلك، أن الفرص. ني الفقراءال ميكن احلصول عليه وخاصة بالنسبة للمزارع أو

بناء  وتقول منظمة األغذية والزراعة إن. ضئيلة أمام احلوار بشأن املسائل موضع اهتمامهم
استخدام هذه  تتيح اليتالقدرات قد تكون له فائدة كبرية ما مل تتوافر املؤسسات الفعالة 

شراكات جديدة مع  يفالعامة دخلت فيه احلكومات والوكاالت  الذيالوقت  ففي." القدرات
والتشريعية هلذه الشراكات  والقطاع اخلاص، مازالت األبعاد املؤسسية واإلدارية املدينا�تمع 
   .حاجة إىل تعزيز يفاجلديدة 

صكوك قانونية وأدوات إدارة للعمل  وحتتاج املنظمات غري احلكومية ومجاعات املزارعني إىل
تتعامل مع الزراعة  اليتالوزارات واألجهزة  ات ذا�ا، حتتاجداخل احلكوم ففي". بصورة مستقلة

اتفاقيات تعاونية جديدة لتعزيز التنمية  يفإىل الدخول  والبيئة والتعليم والصحة والنقل والتجارة
   .الريفية

  :تعبئة االستثمارات  -
 يفالزراعة اقتطاعات مثرية للقلق  يف لقد واكب اخنفاض االستثمارات من القطاع العام

ويقول . املتربعة الثنائية ومتعددة األطراف تدفق املساعدات اإلمنائية على القطاع من اجلهات
لالستثمار حتقق أقصى قدر من املنافع من خالل توجيه املوارد  إسرتاتيجيةالتقرير إن املطلوب هو 
طلق، بدورها، ميكن أن ت اليتاملنافع العامة مثل البيئة األساسية للنقل  احلكومية احملدودة إىل

 وميكن أن تساعد التحالفات والشراكات اجلديدة بني. االستثمارية من القطاع اخلاص التدفقات
إعادة حتديد  يف ،العامليتيسرها زيادة التكامل  اليت، املديناحلكومات واألعمال التجارية وا�تمع 

يضا فرص وآليات جديدة مثل أ وقد تظهر. األدوار التقليدية للمساعدات املالية والفنية اخلارجية
 يفالالزمة الستثمارات القطاع العام  والتجارة بالكربون لتوفري األموال العامليصندوق البيئة 

   .املستدامة النشاطات ذات الصلة بالتنمية الزراعية والريفية
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  :الطبيعية تزيد اإلنتاجية وحتافظ على املوارد التياستحداث التكنولوجيات  -
لتدعيمها، هائلة  زارعني الفقراء من التكنولوجيا، وجهود البحث الالزمةامل فاحتياجات

يستطيعون حتمل تكاليفها أو  فالفقراء أنفسهم ال. إال أن الطلب الفعال عليها منخفض للغاية
واملطلوب هو زيادة متويل . اإلضافية ما يتصل �ا من مستلزمات مثل املاء واألمسدة وقوى العمل

شراكة وثيقة مع القطاع  يفوقد يكون ذلك  الزراعيا�ال  يفحوث واإلرشاد القطاع العام للب
 األراضيحتد من استنزاف  اليتنظم اإلنتاج  وتشمل خطة البحوث احملتملة وضع ونشر. اخلاص

تشمل  اليت، والتكنولوجيات الصديقة للبيئة الزراعيالتكثيف  واملياه واملوارد البيولوجية الناجم عن
واإلدارة املتكاملة لآلفات والزراعة املختلطة بالغابات ôاملتكاملة مثل الزراعة العضوية نظم اإلدارة

تقدمها  قد اليتجتاهل املنافع احملتملة  ينبغيوال . تضمن سالمة األغذية اليتوالتكنولوجيات 
  .املستقبل يف الوراثيتكنولوجيا التحوير 

  والتوصيات النتائج
 لنسبة تشغيل و إقامة مكان باعتباره الوطين االقتصاد ةتنمي يف كبرية أمهية للريف إن

 موارده إىل باإلضافة العاملة، البشرية القوى مصادر من مهما مصدرا و السكان، من كبرية
 التنمية تعترب هنا ومن. مائية مصادر و كبرية، منجمية ثروات و زراعية، أراض من االقتصادية

 من االستفادة وتعظيم التنمية استدامة يف تسهم أن شأ�ا نم اليت اإلسرتاتيجيات أبرز من الريفية
 األجندة على مرتفعة أولوية ذات اقتصادية و وطنية ضرورة تعترب اليت الطبيعية و البشرية موارده

 املعيشي املستوى حتسني و الفقر، معدالت تقليل و الريفية، الدخول لتحسني ذلك و الوطنية،
 يف تسهم أن ميكن اليت التوصيات أهممن  فإن الصدد هذا ويف. السكان من واسعة لشرحية
  :  نذكر الريفية التنمية دور تعزيز

 .التنمية إدارة وقرارات سياسات ترشيد -
  .واملدن الريف بني السكاين التوازن اختالل ومعاجلة متكاملة سكانية سياسة وضع -
   االعتبار بعني األخذ مع ربيةالع املنطقة إىل األموال رؤوس استقطاب و االستثمار تشجيع -

 الفرص  ودعم القطاعية والربامج والسياسات اخلطط يف والبيئية واالقتصادية االجتماعية األهداف
  والبيئة الصحة على السلبية اآلثار من واحلد املستدامة التنمية لتحقيق اجلديدة

 تشجيع ينبغي أسرهم أعضاءو  للمزارعني املتعدد النشاط على تنطوي الريفية التنمية دامت ما -
  .األرياف يف الصغرية واملنشآت املستقل والعمل الزراعية غري الوظائف إنشاء

 .الذايت العون طريق عن الريفية التنمية خطة لتنفيذ الالزمة والبشرية املالية املوارد تكملة -
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 دةاملتجد الطاقات استعماالت وتشجيع األرياف لسكان الطاقة على احلصول تسهيل -
 من والتقليل الوقود استخدام كفاءة لرفع احلديثة التقنيات وتوظيف البيئة صديقة والنظيفة

  .اإلنبعاثات
  الزراعي اإلصالح لتطبيق زمنية وجداول أهداف حتديد -
 التقنية املساعدة تقدمي و ،والتفاوض باملشاركة اإلقليمية التنمية جتارب بشأن املعلومات تبادل -

 .املنحى هذا اختاذ يف الراغبة للبلدان
 :الريفية املناطق تنمية يف الزراعية السياحة دور تعزيز -
 السائح بني تفاعلية جذب عوامل على تعتمد اليت الريفية، املناطق يف الزراعية السياحة وهي أال

 من النوعية هذه فإن اإلطار هذا ويف .مميزة وثقافية طبيعية مقومات من متلك مبا الريفية والبيئة
  :أمهها الفوائد، من عدد تقدم أن ميكن الريفية املناطق يف السياحة

 وتفاعله الصناعة هذه يف واألهلي والقطاع احلكومي القطاعني مشاركة فرص توفري يف املسامهة -
 مؤقتة أو دائمة وظيفية فرصا توفر كما استثمارية فرصا احمللية وا�تمعات اخلاص متنح فهي معها،
  .عا�تم ألبناء

 اهلوامش
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 التسويق الدويل ودوره يف تطوير االستثمار األجنبي املباشر 

   دراسة يف ضوء نظريات تدويل النشاط التسويقي
  

   *علي سنوسي /د
  اجلزائر –جامعة املسيلة 

  **إلياس سالم /د
  اجلزائر –جامعة املسيلة 

Résumé : 
 Cet article est intitulé: le marketing international et son rôle 

dans le développement étranger direct, a pour but de définir 
l’importance du marketing international dans la polarisation des 
investissements étrangers directs, ainsi que la relation entre les 
deux concepts à travers les théories de l’internationalisation de 
l’activité marketing. 
Mots clés : marketing international, investissement étranger direct, 
théorie d’internationalisationenjoyed by these countries, due this 
to the lack of realism in dealing with this sector by the 
government, and the lack of a clear strategy based on deliberate 
targets relive the status of the sector and territories domestically 
and internationally. 

  مقدمة
       سرعة التحوالت : يتميز عامل األعمال املعاصر بالعديد من اخلصائص و اليت من أبرزها 
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املنظمات االقتصادية الدولية على غرار صندوق الدويل، البنك العاملي، املنظمة العاملية 
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يما بني الدول؛ كل هذه التحوالت وغريها  و املواصالت، تنامي ظاهرة التكامل االقتصادي ف
كانت نتيجة لظاهرة العوملة االقتصادية واليت سامهت يف زوال احلدود التقليدية فيما بني الدول، 
وكذا حترير حركة السلع و اخلدمات ورؤوس األموال وعوامل اإلنتاج واندماج األسواق وعوملتها؛ 

تسويقي إلشباع حاجات ورغبات املستهلك مما أوجد احلاجة إىل ضرورة تدويل النشاط ال
  .الدويل، وكذا استفادة املؤسسة دولية النشاط من الفرص التسويقية املتاحة يف العامل اخلارجي

التصدير، املشاريع املشرتكة، : ولعل لنشاط التسويق الدويل العديد  من األشكال أمهها
وغريها من صور النشاط ...املباشرالرتاخيص، التحالفات اإلسرتاتيجية، االستثمار األجنيب 

  .التسويقي الدويل
ويف ورقتنا البحثية هذه نريد أن نسلط الضوء على شكل من أشكال ممارسة النشاط التسويقي 
على مستوى دويل أال وهو االستثمار األجنيب املباشر، حيث سنحاول التعرف على ماهيته ، 

  .أشكاله، ومسامهة التسويق الدويل يف ترقيته
  :ية البحثأهم

تتجلى أمهية هذا البحث يف أن نشاط التسويق الدويل يساهم يف اكتشاف الفرص التسويقية 
خارج احلدود اجلغرافية للدولة األم، مبا يساهم يف إجياد البيئات املالئمة لتوطني االستثمار 

  .األجنيب املباشر
  :أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إىل
  .لدويل ، دوافعه وسياسات الدخول لألسواق الدوليةالتعرف على مفهوم التسويق ا -
  .التعرف على مفهوم االستثمار األجنيب و أشكاله -
  .التعرف على مسامهة التسويق الدويل يف ترقية االستثمار األجنيب املباشر -
I- التسويق الدويل : 

  :مفهوم التسويق الدويل  -1
من إسرتاتيجية كونية ملزيج نشاط كوين ينطلق : "التسويق الدويل بأنه STANTONيعرف 

تسويقي عابر للحدود اإلقليمية، يتناغم ويتفاعل مع قدرات استهالكية خارج نطاق وحدود 
املشروع الوطين، �دف إشباع احلاجات أو الرغبات، من خالل طرح سلع أو خدمات تتناسب 

  .1"مع هذه احلاجات والرغبات
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عملية دولية لتخطيط : " ق الدويل على انهفتعرف التسوي AMAأما مجعية التسويق األمريكية 
  .2"وتسعري وترويج وتوزيع السلع واخلدمات خللق التبادل الذي حيقق أهداف املؤسسة و األفراد

ال عدو كونه عبارة عن نشاط : " فريى أن التسويق الدويل PHilip Kotlerفيما يرى 
تفاوت والتعقيد والوصول إىل ديناميكي مبتكر للبحث عن املستهلك القانع يف سوق تتميز بال

  .3"هذا املستهلك وإشباع رغباته
  : دوافع التسويق الدويل -2

تتعدد أسباب جلوء املؤسسات االقتصادية إىل األسواق الدولية لتصرف منتجا�ا وذك حسب 
  :ظروف السوق وأهداف املؤسسة، ومن هذه الدوافع نورد ما يلي

األسواق إىل مرحلة التشبع من بعض  إن وصول بعض: تشبع األسواق احمللية وضيقها -
املنتجات يدفعها إىل البحث عن أسواق أجنبية لتصريف منتجا�ا، باإلضافة إىل ضيق بعض 
األسواق وصغر حجمها جيعلها تعجز عن استيعاب كل ما ينتجه اجلهاز اإلنتاجي يف االقتصاد 

 .ن معدل منو اإلنتاجالوطين، وقد يكون سبب ذلك يف بعض األحيان معدل منو السكان اقل م
قد تواجه املؤسسات االقتصادية يف بعض األحيان منافسة : شدة املنافسة يف األسواق احمللية -

 .شديدة تدفعها للبحث عن فرص لتصريف منتجا�ا خارج حدودها اجلغرافية هروبا من املنافسة
ه حنو ظهور أسواق جديدة من خالل تغري النظم االقتصادية وحترير االقتصاد، التوج -

اخلوصصة، إضافة إىل التسهيالت اليت متنحها التكتالت االقتصادية مما يدفع املؤسسات إىل 
مزيد من احلركية والتنقل داخل التكتل حماولة بذلك حتقيق املزيد من املبيعات وتنمية احلصة 

 .السوقية
 .الرغبة يف إطالة دورة حياة املنتوج -
 .افسيةحتقيق وفورات احلجم وتعزيز القدرة التن -
 .اخنفاض تكاليف العمالة يف بعض البيئات خاصة يف الدول النامية  -
 .تغري التكنولوجيا العاملية والرغبة يف تصدير التكنولوجيا املتقادمة -
األجنبية �دف زيادة .املزايا الضريبية اليت متنحها الدول النامية من اجل جلب االستثمارات -

 .عملة الصعبةفرص العمل ملواطنيها وزيادة مداخيل ال
 .مبدأ املزايا النسبية الذي يتطلب تبادل السلع وتوزيع الفوائض -
  :أشكال الدخول لألسواق الدولية -3

جتد املؤسسة دولية النشاط اليت ترغب يف تدويل نشاطها التسويقي جمموعة من اسرتاجتيات 
  :خدمة هذه األسواق وهي
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 .التصدير -
 .االستثمار األجنيب املباشر -
 .كةاملشاريع املشرت  -
 .الرتاخيص -
 .عقود اإلدارة -
 .التحالفات اإلسرتاتيجية العاملية -
 .االمتياز -
II - االستثمار األجنبي املباشر  
  مفهوم االستثمار األجنبي املباشر -1

تضمن األدب االقتصادي العديد من التعاريف ملفهوم االستثمار األجنيب املباشر، ولعل من 
  :أمهها جند

و اللذان يعتربان  OECDومنظمة التعاون االقتصادي و التنمية تعريف صندوق النقد الدويل 
االستثمار األجنيب املباشر هو نوع من أنواع االستثمار الذي يعكس هدف حصول كيان " أن 

على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد آخر ) املستثمر املباشر(مقيم يف اقتصاد ما 
املصلحة على وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر  وتنطوي هذه) مؤسسة االستثمار املباشر(

املباشر و املؤسسة باإلضافة إىل متتع املستثمر املباشر بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارة 
  .4"املؤسسة

االستثمار األجنيب املباشر    (UNCTAD)كما يعرف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية
على عالقة طويلة املدى، تعكس مصاحل دائمة و مقدرة على على أنه االستثمار الذي ينطوي 

وشركة أو ) القطر الذي تنتمي إليه الشركة املستثمرة(التحكم اإلداري بني شركة يف القطر األم 
  .5)القطر املستقبل لالستثمار(وحدة إنتاجية يف قطر آخر 
ذي يقوم به املستثمر ذلك النشاط ال: "فتعرفه على أنه (WTO)أما منظمة التجارة العاملية 

دول (و الذي من خالله يستعمل أصوله يف بلدان أخرى ) البلد األصلي(املقيم يف بلد ما 
  .6"وذلك مع نية تسيريها) مضيفة

جتدر اإلشارة إىل أن االستثمار األجنيب غري املباشر، ويسمى كذلك االستثمار يف احملفظة املالية، 
 .ألوراق املاليةويقصد به شراء األسهم والسندات من ا
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  :أشكال االستثمار األجنبي املباشر -2
  :ميكن أن منيز بني نوعني من االستثمار األجنيب املباشر

حسب عبد السالم أبو قحف فقد كانت آراء بعض االقتصاديني حول : االستثمار املشرتك*  
  :7االستثمار املشرتك كما يلي

    أحد مشروعات األعمال الذي ميتلكه  أن االستثمار املشرتك هو" Koldeكولد "يرى  -
      أو أكثر من دولتني خمتلفتني بصفة دائمة،) أو شخصيتان معنويتان(أو يشارك فيه طرفان 

و املشاركة هنا ال تقتصر على احلصة يف رأس املال بل متتد أيضا إىل اإلدارة ، اخلربة وبراءات 
  ....االخرتاع أو العالمات التجارية

أن االستثمار املشرتك ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية " Tirpistraبسرتا تري "ويرى  -
تتم يف دول أجنبية ، ويكون أحد أطراف االستثمار فيها شركة دولية متارس حقا كافيا يف إدارة 

  .املشروع و العملية اإلنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه
ستثمار يعترب مشرتكا يف حالة إشراك طرف أن اال" Livingstonليفنجستون " فيما يرى  -

للقيام بإنتاج سلعة ) سواء كان شركة وطنية قائمة أو غري ذلك(أجنيب أو أكثر من طرف حملي 
جديدة أو قدمية أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي آخر سواء كانت املشاركة يف رأس املال 

  .أو التكنولوجيا
تتمثل يف قيام الشركات املتعددة اجلنسيات بإنشاء فروع هلا  و: االستثمارات اململوكة بالكامل* 

لإلنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط اإلنتاجي أو اخلدمي بالدولة املضيفة، 
على أن تكون هلا احلرية الكاملة يف اإلدارة والتحكم يف هذه النشاطات، ويعترب هذا النوع من 

  .8الشركات املتعددة اجلنسيات االستثمار األكثر تفضيال لدى
 III - عالقة االستثمار األجنبي املباشر بنظريات تدويل النشاط التسويقي  

   :نظرية عدم كمال السوق -1
تقوم هذه النظرية على افرتاض غياب املنافسة الكاملة يف أسواق الدول املضيفة، باإلضافة إىل 

ة يف الدول املضيفة ال تستطيع منافسة نقص العرض من السلع فيها، كما أن الشركات الوطني
الشركات األجنبية يف جماالت األنشطة املختلفة بسبب قدرات الشركات األجنبية الكبرية 
الرأمسالية والتكنولوجية واملهارات اإلدارية والذي ميثل حافزا أساسيا  وراء اختاذ قرار تدويل 

 .النشاط اإلنتاجي أو التسويقي
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  :نظرية احلماية -2
يقصد باحلماية املمارسات الوقائية من قبل الشركات الدولية لضمان عدم تسرب االبتكارات  

احلديثة يف جماالت اإلنتاج أو التسويق أو اإلدارة إىل أسواق الدول املضيفة من خالل قنوات غري 
كات  ألطول فرتة ممكنة؛ وحىت تستطيع هذه الشر ...االستثمار املباشر أو عقود الرتاخيص واإلنتاج

كسر حدة الرقابة واإلجراءات احلكومية بالدول املضيفة وإجبارها على فتح قنوات لالستثمار 
 .املباشر داخل أراضيها

السوق بغياب املنافسة الكاملة حيث أن ظهرت هذه النظرية الفرتاض نظرية عدم كمال    
الشركات الدولية ال تضمن االستغالل األمثل لفرص التجارة واالستثمار الدويل مبجرد عدم 
تكافؤ املنافسة، حبيث يتوقف ذلك على ممارسات الدول املضيفة من رقابة أو قوانني قد تؤثر 

  .ماعلى حرية التجارة واالستثمار وممارسة األنشطة املرتبطة �
إن نظرية احلماية ترتكز بصورة مباشرة على دوافع احلماية للشركات الدولية وضرورة أن تكون 

ومن مث فهي تعطي ) داخل الشركة األم أو بني الشركة األم والفروع(عملية اختاذ القرارات داخليا 
محاية براءات  اهتماما أقل إىل اإلجراءات أو الضوابط احلكومية يف الدول املضيفة على اعتبار أن

  .االخرتاع يكفله املنظمات الدولية املختصة
    :نظرية دورة حياة املنتج الدويل -3
ميكن هلذه  النظرية أيضا  أن تعطي تفسريا ألسباب تدويل النشاط التسويقي واإلنتاجي وكيفية  

  .انتشار االبتكارات واالخرتاعات اجلديدة خارج حدود الدولة األم
  .ة تفسرياً ألسباب انتشار ظاهرة االستثمارات األجنبية يف الدول املضيفة تقدم هذه النظري -
تلقي الضوء على دوافع الشركات اليت تقوم باالستثمار األجنيب من وراء هذا االستثمار من   -

ناحية و من ناحية أخرى توضح كيفية أو أسباب انتشار االبتكارات و االخرتاعات اجلديدة 
  .م خارج حدود الدولة األ

    تقدم تفسريا للسلوك االحتكاري للشركة واجتاهها إىل اإلنتاج يف دول أجنبية لالستفادة   -
و التمتع بفروق التكاليف اإلنتاجية أو األسعار أو استغالل التسهيالت املمنوحة من قبل الدولة 

و طبقًا هلذه  . املضيفة و كسر حدة احلماية اجلمركية اليت تفرضها هذه الدولة على االسترياد 
النظرية ، جيري خروج الشركة من دولتها األم ، نتيجة إلضافة فروع جديدة يف البلدان املضيفة 
    بصورة منتظمة ، و منو مبيعات هذه الفروع يف األسواق اخلارجية مع استخدام التكنولوجيا 

  .و التصاميم املعدة يف بادئ األمر من قبل الشركة األم
 : نتوج الدويل متر باملراحل التاليةإن  دورة حياة امل
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يف الدولة املخرتعة وم أ تتوفر التكنولوجيا العالية،  ):امليالد(املرحلة األوىل مرحلة االبتكار
موارد بشرية جد مؤهلة، طلب فعال، نفقات البحوث والتطوير مرتفعة، اتساع السوق الداخلي 

 .مع تصدير املنتج لبعض الدول املتقدمة
استقرا املنتوج يف البلد األم بسبب اخنفاض تكاليفه مما يزيد :انية مرحلة النضجاملرحلة الث

من الطلب عليه حمليا، باإلضافة إىل تلبية الطلب إىل الدول املتقدمة األخرى عن طريق إقامة 
  ).ويكون ذلك خاصة يف الدول ذات الدخل املرتفع( استثمار أجنيب مباشر 
يف هذه املرحلة تتمكن الدول املتقدمة األخرى من امتالك  :املنتوج منطي: املرحلة الثالثة

  .تكنولوجيا تصنيع هذا املنتج حمليا
صادرات الدولة املخرتعة تبقى مستقرة نظرا لتزايد الطلب على املنتوج من قبل الدول النامية  -
  ).خاصة مرتفعة ومتوسطة الدخل(
عة والدول املتقدمة األخرى بسبب متكن كل هذا يؤدي إىل تزايد املنافسة بني الدولة املخرت   -

  .هذه األخرية من تصديره خارجها
هناك بعض السلع اليت ال ميكن  :شيوع التكنولوجيا إىل عامة الدول: املرحلة الرابعة

  Prestigious goods أن نطبق عليها هذا املنحىن مثل سلع التفاخر 

 :نظرية املوقع -4
اختيار الدولة املضيفة اليت ستكون مقرا ملمارسة األنشطة حمور اهتمام نظرية املوقع يرتبط بقضية 

اإلنتاجية أو التسويقية للشركة الدولية، فهي تركز على احملددات و العوامل البيئية يف الدول 
املضيفة اليت ترتبط بالعرض والطلب، العوامل اليت تؤثر على األنشطة اإلنتاجية والتسويقية 

، العوامل املرتبطة بتكاليف اإلنتاج والتسويق، العوامل التسويقية والبحوث والتطوير ونظم اإلدارة
 :والعوامل املرتبطة بالسوق

درجة املنافسة، معدل منو السوق، حجم السوق، ومنافذ : العوامل التسويقية وعوامل السوق -
مثل : العوامل املرتبطة بالتكاليف التوزيع، وكاالت اإلعالن، احتماالت التصدير لدول أخرى

قرب من املواد اخلام واملواد األولية، مدى توافر األيدي العاملة، اخنفاض مستويات األجور، ال
 ......مدى توافر رؤوس األموال، مدى اخنفاض تكاليف النقل، التسهيالت اإلنتاجية

اإلجراءات احلمائية وتتمثل يف التجارة اخلارجية مثل التعريفة اجلمركية، نظام احلصص   -
  .املفروضة على التصدير واالسترياد  والقيود األخرى
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مثل مدى قبول االستثمار األجنيب، االستقرار : العوامل املرتبطة مبناخ االستثمار األجنيب -
السياسي، القيود املفروضة على متلك األجانب للمشروعات االستثمارية، إجراءات حتويل 

  ....العمالت األجنبية، سعر الصرف
  .نحها الدولة لألجانب املستثمريناحلوافز واالمتيازات اليت مت -
  :نظرية املوقع املعدلة -5  
تتشابه هذه النظرية مع نظرية املوقع، غري أ�ا تضيف بعض احملددات أو العوامل األخرى اليت  

قد تؤثر على االستثمارات األجنبية، حبيث تقرتح أن األعمال واالستثمارات الدولية واألنشطة 
  :متغريات شرطية، عوامل دافعة، متغريات حاكمة: ت�ما تتأثر بثالث جمموعا

مكتبة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية ، :عبد السالم أبو قحف ، مقدمة يف إدارة األعمال الدولية ، :المصدر 
  .50، ص 1988

 

  العوامل  أمثلة
جودة السلعة ، / حداثة    نوع السلعة ، استخدامات السلعة ، درجة  

، خصائص العملية ) الفنية و املالية و البشرية(    متطلبات اإلنتاج للسلعة
  إخل  …اإلنتاجية 

  السلعة / خصائص املنتوج  -1
  Product – Specific     

  
  العوامل 
  الشرطية 

  طلب السوق احمللي ، منط توزيع الدخل ، مدى 
  توافر املوارد البشرية و الطبيعية ، مدى التقدم احلضاري  

اخلصائص املميزة للدولة  -2
   Country  Specific املضيفة 

  نظام النقل و االتصاالت بني الدول املضيفة و الدول 
تصادية و السياسية على حركة أو  انتقال رؤوس األخرى ، االتفاقيات االق  

   …األموال و املعلومات و البضائع و األفراد ،  التجارة اخلارجية 

عالقات الدولة املضيفة مع  -3
  الدول األخرى 

  اخلصائص املميــزة للشركة  -1  و التكنولوجية ، حجم الشركة  مدى توفر املوارد املالية و البشرية و الفنية
    Firm – Specific   

  
العوامل 
  الدافعة

  
املقدرة النسبية للشركة على املنافسة و مواجهة التهديدات و األخطار  

  .املركز التنافسي  -2   .التجارية

القوانني و اللوائح اإلدارية ، ونظم اإلدارة و التعيني وسياسات االستثمار و 
  إخل  …احلوافز اخلاصة باالستثمارات األجنبية 

خلصائص املميـزة للدولة ا -1
  العوامل  .املضيفـة 

  الحاكمة
  
  
  

القوانني و اللوائح و السياسات اخلاصة بتشجيع تصدير رؤوس األموال و 
  .اخلصائص املميزة للدولـة األم  -2  االستثمارات األجنبية املنافسة ، ارتفاع تكاليف اإلنتاج

ألم ، و املبادئ و املواثيق االتفاقيات املربمة بني الدول املضيفة و الدولة ا
  .العوامل الدولية  -3  .الدولية املرتبطة باالستثمارات األجنبية بصفة عامة 
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  :خامتة
لتسويق الدويل باالستثمار األجنيب املباشر، يف ضوء تناولنا يف هذه الورقة البحثية عالقة ا

نظريات تدويل النشاط التسويقي و املفسرة أيضا لسلوك االستثمار األجنيب املباشر، حيث مت 
  :التالية النتائجالتوصل إىل 

تفرتض نظرية عدم كمال السوق غياب املنافسة الكاملة بأسواق الدول املضيفة، مما يعين  - 
ساحنة للشركات دولية النشاط، باإلضافة إىل ضعف تنافسية الشركات احمللية  فرصا تسويقية

  .والذي يعد دافعا من دوافع تدويل النشاط التسويقي
تعرب نظرية احلماية عن املمارسات احلمائية البتكارا�ا، واليت تعد حافزا لتدويل النشاط  -

عا�ا خارج احلدود اجلغرافية للدولة التسويقي من خالل رغبة الشركات الدولية يف محاية اخرتا
  .األم
إن الرغبة يف إطالة دورة حياة املنتوج الدويل تعترب من أهم الدوافع ملمارسة النشاط التسويقي  -

على مستوى دويل، وهذا ما تفسره نظرية دورة حياة املنتوج الدويل ألسباب انتشار االستثمارات 
  .األجنبية املباشرة

املضيفة ملوقع توطني االستثمارات اإلنتاجية و التسويقية للشركة الدولية،  إن اختيار الدولة -
يرتبط ارتباطا وثيقا باملوقع والذي يتحدد مبجموعة من العوامل التسويقية، عوامل مرتبطة 
بالتكاليف، عوامل مرتبطة مبناخ االستثمار األجنيب، ومجلة من احلوافز اليت متنحها الدولة 

  . ن؛ وهذا ما تفسره نظرية املوقع، وكذا نظرية املوقع املعدلةلألجانب املستثمري
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 ترقية أداء املنظمات العمومية يف ظل مقاربة التسيري العمومي اجلديد

)NPM:( دراسة نظرية حتليلية  

  *محمد السعيد جوال/ د
  اجلزائر -جامعة اجللفة 

Abstract :  
     This article aims to highlight the importance of using the new 
public management  (NPM) as a method to promote the 
performance of public organizations .Firstly we discussed the 
concept of public service and the justifications for the survival of 
public organizations and their problems, as well as the approaches 
used to improve their performance. Secondly, we explained the 
beginings of new public management and the reasons  of its 
emergence, in addition to its concept, characteristics , principles, 
and  the most important transformations and changes that have 
occurred from its application. 
Keywords :Public Service, Public Organizations, New Public 
Management 

  :متهيد
أثبتت الدراسات واملشاهدات أن القطاع العام وباألخص يف اجلزائر والدول العربية على حد      

سواء مير بنقطة انعطاف سيتحدد على إثرها مستقبل واسرتاجتيات التنمية االقتصادية يف املنطقة، 
القطاع العام قا حول مدى جدوى احلديث املطروح اليوم كما كان سابوهنا بالذات مل يعد 
 األنظمةيف احلياة االقتصادية، إذ أثبتت األزمات السابقة اليت مرت �ا  واملنظمات العمومية

التعديالت وحتقيق التوازنات، وعليه أصبحت الدعوة  إلحداثاالقتصادية ضرورة تدخل الدولة 
عام من خالل السعي حنو البحث عن أجنع الطرق اليت تساعد على تثمني القطاع ال إىلموجهة 

                                                 
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة زيان عاشور باجللفة، ب "ب"أستاذ حماضر  *

  djoual@gmail.com :اجلزائر، مايل

mailto:djoual@gmail.com
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التقليدي هلا واملعروف بالرتابة  شكلنقلها من المن أجل ترقية أداء املنظمات العمومية، وذلك 
والسياسية  واإلداريةطابع أكثر حداثة وترشيقا ملواكبة التحديات االقتصادية  إىل ،والروتني
  .الراهنة

ت العديد من الدول وباألخص الدول االجنلو سكسونية انطالقا ومتاشيا مع هذا الطرح سع     
مدعمة بتأيد شعيب سبب مجود ، من الربع األخري من القرن املاضي حنو إصالح القطاع العام

ولعل . من جهة أخرىاخلدمات العمومية من جهة، وبدفع كبري من قبل املنظمات الدولية 
اخللل ليس يف أهداف املنظمات العمومية بل  حول أناالتفاق السائد هو  املالحظ هنا ءالشي

يف طرق إدار�ا وتسيريها، ودعمت هذه الفرضية النجاحات الباهرة اليت حققتها منظمات 
ظهرت العديد من ، وانطالقا من هذا القطاع اخلاصها ليت عرفاألعمال بفضل الثورة اإلدارية ا
وإستراتجيات دراسة متطلبات وكيفية تطبيق أساليب  عت إىلالنداءات واألطروحات اليت د

إدارة األعمال لترقية أداء المنظمات العمومية في ظل ما يسمى بنماذج التسيير العمومي 
  . نظرية حتليلية دراسةهذا من خالل مقالنا وهذا ما سنسعى ملناقشته يف ، )NPM( الجديد

، حيث اعتمدنا باألساس على املسح املكتيب تحليليا وصفياوقد تبنينا يف مقالنا هذا منهجا      
التسيري  ئأمهية تطبيق مبادحملاولة بناء مقاربة نظرية نربز من خالهلا  ،وحتليل الدراسات السابقة

العمومي اجلديد كمدخل لرتقية أداء املنظمات العمومية، و�ذا سنسعى من خالل حمورين 
  :هاللدراسة حنو حتقيق مجلة من األهداف أمه

حتليل أدائها وأهم  إىل باإلضافةبقاء املنظمات العمومية،  ومربراتقراءة يف أهم دواعي  §
 .مشاكلها يف اجلزائر والدول العربية

 .تقدمي األسس النظرية والتارخيية اليت يرتكز عليها مفهوم التسيري العمومي اجلديد §
 .حتليل خصائص التسيري العمومي اجلديد وأهم مبادئه §
  .هم التحوالت اليت ستعرفها املنظمات العمومية يف ظل التسيري العمومي اجلديدأ استعراض §

  واقع املنظمات العمومية واجتاهاتها املستقبلية حنو التطوير: ولاحملور األ
عادة ما تنطلق إسرتاجتية التطوير من التشخيص الفعال للواقع، وهذا ما سنتبناه حيث      

حتديد مفهوم اخلدمة العمومية أوال، مث سنحاول بعدها سنسعى من خالل هذا احملور إىل 
استعراض أهم مربرات بقاء املنظمات العمومية واملشاكل اليت تواجهها، باإلضافة إىل حتليل 

  .       أدائها، ويف األخري سنقدم قراءة موجزة ألهم مداخل ترقية أداء املنظمات العمومية
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  :ةحتديد مفهوم اخلدمة العمومي - أوال    
والسياسية والقانونية  اإلداريةاالقتصادية و كانت وال زالت الدولة مبختلف أشكاهلا وتوجها�ا       

اإلنسانية، وذلك بفضل األجهزة واهليئات واملنظمات  احلاجات والرغبات إلشباعأداة 
واملؤسسات اليت تعمل يف ضلها وحتت سلطتها القانونية، سواء كانت خاصة أو عمومية، وهنا 
بالذات جيب علينا التوقف والسعي حنو متيز اخلدمات العمومية وحتديد مفهومها الرتباطها 

  .الكبري باهلدف األساسي من دراستنا
اليت جتمع بني اإلدارة أو العالقة بداية، يوحي مصطلح اخلدمة العمومية إىل تلك الرابطة      

غبات وإشباع احلاجات املختلفة لألفراد على مستوى تلبية الر وذلك  ،العامة احلكومية واملواطنني
   .املشكلة للقطاع العام من قبل اجلهات اإلدارية واملنظمات العمومية

مجيع أنواع اخلدمات «: ويف هذا الصدد  تعرف دراسة شنويف اخلدمة العمومية على أ�ا      
اعدة املساواة اليت ال ميكن أن تستغل إال يف إطار مجاعي، حيث تتوفر بشكل إجباري وفقا لق

اليت ينص عليها القانون، ويكون من الضروري استغالها مبعزل عن قواعد السوق، وتتحمل 
   1.»الدولة مسؤولية توفريها والقيام �ا، من حيث أدائها ومراقبتها

 تلك اليت تعد تقليديا«: أما القانون اإلداري الفرنسي فيعرف اخلدمة العمومية على أ�ا     
زود بصورة عامة بواسطة منظمة عامة كاستجابة حلاجة عامة، ويتطلب توفريها أن خدمة فنية، ت

  2.»حيرتم القائمون على إدار�ا مبادئ املساواة واالستمرارية والتكيف لتحقيق الصاحل العام
ومن أجل فهم اخلدمات العمومية أكثر البد من التطرق إىل أنواعها، واليت اتفق الباحثون     

انطالقا من أسس وتصنيفات عديدة ال يتسع ا�ال هنا إىل ذكرها مجيعا، حيث على حتديدها 
سنكتفي هنا بعرض منوذجني أساسني، حيث يقسم النموذج األول اخلدمات العمومية إىل 

  3:صنفني، ومها
جلميع واملعروضة على ااملقدمة  الخدمات العمومية غير المسوقة ويضم :الصنف األول §

واليت يتم احلصول عليها بشكل جماين، وإنتاجها ميول  و مقيمني،سواء كانوا مواطنني أ
 .بواسطة أموال عمومية مصدرها اإليرادات العامة للدولة وباألخص من احلصيلة اجلبائية

واملقدمة إىل األفراد بشكل  المسوقةالعمومية الخدمات  ويضم :الصنف الثاني  §
: إمجايل تكلفة اخلدمة املقدمة، مثلاختياري، حيث أن احلصول عليها يكون مبقابل يغطي 

كما قد تكون مدعمة جزئيا من قبل اخلزينة . خدمات الكهرباء والغاز واملاء يف اجلزائر
 .اخل...العمومية، كخدمات النقل العمومي، وبعض السلع واخلدمات االستهالكية
  4:مومية إىلأما النموذج الثاين والذي يعترب األكثر اعتمادا وشيوعا، فيقسم اخلدمات الع
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ويعد املصدر األساسي هلذه اخلدمات هو  :خدمات عامة ترتبط بسيادة الدولة §
 .اخل...الدور التقليدي للدولة، واملرتبط بالعدالة واألمن والتمثيل الدبلوماسي

واليت تطورت بصورة كبرية منذ منتصف القرن التاسع  :خدمات اجتماعية وثقافية §
 .اخل...والصحة، واملساعدات االجتماعية عشر، واليت تشمل عموما التعليم،

واليت يطلق عليها مسمى اخلدمات العمومية  :خدمات ذات الطابع االقتصادي §
الصناعية والتجارية، واليت ظهرت بشكل أساسي يف القرن العشرين، وخصوصا مع التطور 

ال حاجاته امللحوظ لدور الدولة يف احلياة االقتصادية من أجل حتقيق رفاهية املواطن يف جم
 .اخل...األساسية يف جماالت النقل، واالتصاالت، والطاقة

وعموما، جيب التأكيد على أن املنظمات العامة واليت ينسب إليها تقدمي اخلدمات العمومية      
بشكل دائم ال �دف إىل حتقيق الربح، حيث ختصص املوارد عادة يف مثل هذا النوع من 

خدمات ضرورية للمواطنني دون النظر إىل قدر�م على الدفع، املشروعات من أجل تقدمي سلع و 
إال أن غياب الربح عن مثل هذا النوع من املنظمات ال يعين أ�ا بالضرورة جيب أن تعمل 
خبسارة، وإمنا يغيب هنا على تقيم أدائها مقياس الربح الناشئ عن املقارنة بني النفقات 

  5.واإليرادات
مميزة  صسات على مبادئ اخلدمات العمومية واليت تعترب مبثابة خصائوتؤكد العديد من الدرا    

هلا، وقد ينظر البعض إىل هذه املبادئ اليت تعترب أحيانا تقليدية وفقا جلانبني، منها ما هو مرتبط 
باجلانب القانوين واإلداري لتقدمي اخلدمات العمومية، ومنها ما هو مرتبط بطبيعة املشاريع اهلادفة 

   6:ها، وميكننا أن نعرض هذه املبادئ بصورة عامة كما يليإىل تقدمي
حيث جيب أن يتسم تقدمي اخلدمات العمومية : La continuité االستمرارية §

باالنتظام، وذلك عن طريقة إتاحتها ألي فرد حيتاجها يف ظل ظروف حمددة، إال يف 
 .احلاالت اليت يتعذر على هيئا�ا أن تستمر يف تقدميها

وهي مبدأ أساسي يف تقدمي اخلدمات العمومية، كما أ�ا من دعائم  :égalité'L املساواة §
الدميقراطية اإلدارية، وينص هذا املبدأ على أن يكون جلميع أفراد ا�تمع احلق يف احلصول 
اخلدمة العمومية، وأن تتشابه الضريبة أو الرسم املدفوع لقائها بني اجلميع، وأن يدفعوا 

وهذا املبدأ يتضمن ضرورة توفري اخلدمات . حيصلوا على نفس الضماناتبنفس الطريقة وان 
 .العمومية بدون عوائق، وإتاحتها جلميع املواطنني دون استثناء وبصورة عادلة
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إن املنفعة العامة تتطور مع الزمن وتطور ا�تمعات، وعليه  :La mutabilité املوائمة §
إذ جيب . دمات العمومية مع املستجداتفمن مث فمن الضروري وفقا هلذا أن تتكيف اخل

أن يساير تقدميها تطور حاجات املواطنني على اعتبار أن هذه احلاجات متغرية باستمرار، 
 .خاصة وأن البيئة يف مجيع جماال�ا يتميز بالتغيري وعدم الثبات

  :مربرات بقاء املنظمات العمومية واملشاكل التي تواجهها - ثانيا
العمومية باملنظمات العمومية اليت تعترب األداة الرئيسية لتقدميها وتطويرها، تقرتن اخلدمات      

ومن املعلوم أن انتشار املنظمات العمومية وتوسعها عرف ذروته يف ظل األنظمة االشرتاكية اليت 
ارتكزت عليها بشكل أساسي كأداة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، لكن وبعد ا�يار 

الشرتاكية مل تتوقف املنظمات العمومية، بل بقيت حمافظة على كيا�ا يف كثري من النماذج ا
الدول حىت الرأمسالية منها، بل وحىت توسعت وأخذت أشكاال وأدوار جديدة، ويف هذا الصدد 

      7:تلخيص أهم مربرات بقاء املنظمات العمومية كما يلي إدريسحاول الباحث 
رأس املال اخلاص عليها، وذلك بسبب ضخامة األموال الالزمة مربرات تتعلق بعدم إقبال ال §

ووسائل  ية، كحالة النقل اجلوي والسكك احلديدا النوع من املشروعاتهذمثل  إلنشاء
تقدمي من أجل لحكومة لمحاولة كوذلك إما الرتفاع تكاليف تشغيلها، أو   النقل العمومية،

أو انعدام       اخنفاض قد يكون السببنا تكون يف متناول اجلميع، وأحيا بأسعارمنتجا�ا 
كذلك قد �دف املنظمات العمومية إىل تقدمي خدمات خاصة لصغار . العائد منها

املنتجني حلمايتهم خصوصا يف بدايا�م، وهذا ما يعجز عنه القطاع اخلاص، مثل تقدمي 
 .تمان العموميةالقروض بأسعار فائدة معدومة أو قليلة عن طريق بنوك صناعية أو بنوك االئ

مربرات مرتبطة باألمن القومي، مثل إنفاق الدولة على املشاريع والتجهيزات العسكرية  §
 .والطاقة النووية

مربرات تتعلق بالتأميم نتيجة العتبارات قومية، حيث تنقل الدولة ملكية بعض املنظمات  §
شكل خطرا إليها من أجل وضع حد للسياسات االنتهازية ألصحا�ا، واليت ميكن أن ت

 .على متاسك ا�تمع وهدرا لثرواته وموارده
، مثل عمربرات تتعلق باحلفاظ على مظاهر احلياة ومحاية املمتلكات واملوارد يف ا�تم §

 .اخل...منظمات األمن والشرطة ومنظمات احلماية من احلرائق واألخطار
حاجة ضرورية حلماية البناء وعليه ميكن القول أن بقاء املنظمات العمومية وتطويرها أصبح      

االجتماعي واالقتصادي للمجتمع، بل وحىت ازدادت احلاجة إليها ملا ميكن أن تلعبه من أدوار 
يف احلفاظ على التوازنات، وهذا ما يدعونا إىل التأكيد على ضرورة إعادة النظر يف بنائها، 
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سرتاجتية ومقاربا�ا البنيوية، واحلفاظ عليها، وتدعيمها، واألهم هو تغيري وتطوير توجها�ا اإل
وهذا ال مير إال عرب القضاء على العقبات اليت تعرتيها، ومن هنا كان البد علينا البحث عن 
املشاكل اليت تقف حجر عثرة أمام ترقية أداء املنظمات احلكومية التقليدية، واليت تعترب السمة 

ويف هذا . بية بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصةالرئيسية للدول النامية واملتخلفة مبا فيها الدول العر 
  8:أهم الصعوبات اليت تواجه املنظمات العمومية على النحو اآليت شنوفيالصدد تلخص دراسة 

: تبين املنظمات العمومية ألهداف خارجية حمددة يلزمها القانون يف صورة الصاحل العام، مثل §
كن مثال ملستشفى عمومي أن ينتهج اخل، حيث ال مي...األمن الوطين، والتعليم، والصحة

 .إسرتاجتية الفندقة كما تنتهجها املستشفيات اخلاصة
رأس املال، حيث أن املنظمات العمومية ال تأخذ بعني االعتبار القيمة  ةغياب مردودي §

املضافة للرأمسال املستثمر كمعيار لتحليل املشاريع املنجزة، لذلك جند معظم املنظمات 
اجناز مشروع بناء مستشفى ميول عن طريق امليزانية : دة سالبة، مثالالعمومية ذات أرص

العامة للدولة وال حيدد سعر تكلفته على أساس سعر السوق، وعليه فاخلدمات العمومية 
أكثر كلفة مقارنة مبثيال�ا يف القطاع اخلاص، وهنا جيب أن نؤكد على أن املواطن يدفع فيها 

 .فيد، وتكلفة غري مباشرة باعتباره مسامهاتكلفة مباشرة على أساس أنه مست
انعدام املنافسة بفعل القوانني واللوائح اليت تنظم املنظمات العمومية، األمر الذي يضفي على  §

مثل هذا النوع من األنشطة الطابع االحتكاري، وهو ما جيعلها غري قادرة على التأقلم مع 
يف استفحال التسيري البريوقراطي  معطيات ومستجدات البيئة، كذلك سامهت هذه الظاهرة

السليب للمنظمات العمومية، وذلك انطالقا من كو�ا حمتكرة لبعض اخلدمات، فهي إذن 
غري جمربة على استخدام سياسات التسويق العام املرتكز على احلوار والتشاور واإلقناع، بل 

شبكات اليت جيب على املواطن أحيانا الذهاب إليها، وبذل اجلهود لفهم لغتها وال
تستخدمها، أو مينع من االستنفاع من تلك اخلدمات، مع إمكانية تلبيتها بطرق بديلة، 
و�ذا الشكل أخذت املنظمات العمومية صفة الديكتاتورية وعدم اإلنسانية والبريوقراطية، 
بعكس املنظمات اخلاصة اليت ينظر فيها إىل املستفيد باعتباره ملكا جيب دوما احلرص 

 .على كسب وده ورضاهوالسعي 
تقوم البلدية بتسيري : تعقد وعدم جتانس املهام املوكلة إىل املنظمات العمومية، فمثال §

النفايات، واألمن العمومي، وبناء املنشآت واملساحات اخلضراء، ومحاية البيئة، 
 .اخل...والتعليم
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نون، األمر الذي خضوع املنظمات العمومية التام لسيادة الدولة كنتيجة حتمية لدولة القا §
خيضعها للقرارات السياسية، فمثال يف املناسبات االنتخابية كثريا ما تستغل املنظمات 

  .العمومية كورقة لتحقيق قيمة انتخابية مضافة
  :حتليل أداء املنظمات العمومية التقليدية - ثالثا

 قمنا بتلخيصهاواليت  نظرا للصعوبات العديدة اليت تعاين منها املنظمات العمومية التقليدية     
الضعف والعجز يف الكثري من أوجهه بأدائها يتسم  ذا قلنا أنسابقا، لن نكون مبالغني أ

وجماالته، وهذا ما يؤكده التذمر العام من عدم فعالية خدما�ا، ويف هذا الصدد حاول منتدى 
 ل إىل النتائجالرياض االقتصادي تقييم أداء املنظمات العمومية يف الوطن العريب، حيث توص

  9:، وهيالعربية اهر اخنفاض إنتاجية املنظمات العموميةاآلتية، واليت تعكس يف جمملها مظ
إحداث تغريات جزئية أو شاملة يف اهلياكل التنظيمية ملعظم وزارات الدولة عقب كل تغيري  §

 إىل ضافةباإل، ةالعامة واملهام واالختصاصات اليت متارسها الوزار  األهدافبعيدا عن  ،وزاري
مبنيا على  كاستحداث العديد من الوحدات التنظيمية داخل الوزارة دون أن يكون ذل
قيد عوت ،اإلداريةاحلاجة التنظيمية للعمل، وقد نتج عن ذلك تكرار الكثري من العمليات 

 .واستخدام أعداد كبرية من العاملني ،اإلجراءات
الذي ساهم يف تفشي  األمرئف، غياب معاير دقيقة وموضوعية لتحديد متطلبات الوظا §

املبالغة  إىل باإلضافةظاهرة املساومة على الوظائف عند مناقشة خمططات املوارد البشرية، 
الرتقيات وفتح التدرج الوظيفي لعوامل بيئية وجمتمعية و يف استحداث الوظائف اجلديدة، 

على  نفاقاإليف  يد املستمراز تلوساطة، وقد كان من نتائج ذلك الأساساها ا�امالت وا
 .والتعويضات األجور

وجود أعداد كبرية من املوظفني الذين ميارسون أعماال ختتلف عن طبيعة ختصصا�م، مما  §
يعكس يف الكثري من األحيان الضغوط اليت تواجهها املنظمات العمومية الستيعاب 

رتب عليه خمرجات التعليم والتكوين، بغض النظر عن حاجتها أصال للعمل، األمر الذي ت
وجود عمالة زائدة عن تلك احلاجة يف بعض التخصصات، ونقص أعداد املوظفني يف 

 .ختصصات أخرى
غياب الرؤية اإلسرتاجتية وضعف ممارسة التخطيط االسرتاجتي يف الكثري من املنظمات  §

العمومية، ويرجع ذلك أساسا إىل عدم إدراك أمهية هذه اجلوانب من قبل املسؤولني، 
 .إىل االنشغال الدائم باألعمال التنفيذيةوانصرافهم 
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ختلف اهلياكل التنظيمية يف العديد من املنظمات العمومية، إذ ال يزال الشكل الغالب عليها  §
مرتكزا على التنظيم اهلرمي باملفهوم البريوقراطي التقليدي، والذي يتسم بالعديد من 

مبا يعوق تقدمي اخلدمات  التشعبات ومناطق االختناق اإلداري يف اهلياكل القائمة،
 .للجمهور بشكل متميز من حيث املرونة واجلودة يف األداء

افتقار الكثري من املنظمات احلكومية إىل الوسائل والتقنيات احلديثة يف أداء أعماهلا، وحىت  §
بالنسبة لألجهزة اليت يوجد �ا هذه الوسائل والتقنيات، فإ�ا ال تزال تستخدم فيها بشكل 

 .يجة عدم التدريب الكايف عليها، وغياب اإلعداد املسبق لتعامل املوظفني معهاحمدود نت
تدين نسبة الوقت الذي خيصصه املوظفون ألداء مهام وظائفهم، وذلك بسبب عدم  §

إحساسهم بالرضا عن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وانشغال نسبة كبرية منهم بأعمال 
 .خالل اآلخرين خارجية ميتلكو�ا أو يتولون تشغيلها من

الشعور باإلحباط وعدم الرضا الوظيفي بسبب غياب املعايري املوضوعية الختيار قيادات  §
املنظمات العمومية، وعدم وضوح الفرق بني املوظف املنتج وغري املنتج يف تقييم األداء، 

 .باإلضافة إىل عدم عدالة الطرق املستخدمة يف الربط بني األجور ومستوى األداء
عداد كبرية من موظفي القطاع احلكومي يف بعض الوظائف غري املنتجة واملتضخمة تكدس أ §

 .وظيفيا، مثل الوظائف الكتابية واإلدارية
إهدار الكثري من الوقت واملال يف جمال التدريب نتيجة عدم اجلدية يف إجراءات التوظيف،  §

من املنظمات وغياب التحديد الواضح لالختصاصات والصالحيات الوظيفية يف الكثري 
العمومية، والقصور يف إدارة العملية التدريبية من حيث اختيار املدربني، واملتدربني، ونوعية 

   .وحمتويات الربامج التدريبية، وتقييم نتائجها، ومتابعة آثارها على مستوى األداء
واليت املنظمات العمومية،  أداءوتؤكد العديد من الدراسات النتائج السابقة حول ضعف      

اليت تقف وراء ذلك كثرية ومن الصعب جدا حصرها  األسباب، ولعل أخرى إىلتتباين من دولة 
ما أمسته بأخطاء التسيري العمومي  إىلذلك  شنوفيوحتديدها، ويف هذا الصدد ترجع دراسة 

  10:احلاكمة هلا، واليت تلخصها كما يلي اإلدارية األداةالتقليدي الذي يعترب 
، حيث تلجأ الدول النامية بصفة عامة إىل التغيريات التنظيمية  ت التنظيماعدم االستقرار يف §

 .كحلول ملشاكلها مع أن هذه التغريات قد تكون بعيدة متاما عن احللول
االهتمام يف التنظيم بالشكل أكثر منه يف املضمون، حيث أحيانا ما تنشأ تنظيمات  §

 .مني حقيقة للوظائف واملهامووزارات وإدارات عمومية فقط كحلول شكلية دون مضا
ارتباط التنظيم باألشخاص واالفتقار إىل املوضوعية واملؤسسية، حيث أحيانا ما يعدل  §

التنظيم أو حىت يقام من األصل أو يلغى خدمة ألغراض شخصية أكثر منها موضوعية، 
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وتتحدد جماالت العمل فيه وأساليبه تبعا لرغبات أشخاص من ذوي السلطة والنفوذ يف 
 .ختاذ القرارا
التضخم التنظيمي، حيث تويل الدول النامية اهتماما كبريا لتضخيم التنظيمات كعالمة على  §

االجناز، فتكثر من الوزارات وتعدد األجهزة واهليئات العمومية، ومنو العمالة والوظائف دون 
 .مربر حقيقي

ي يف تصميمها، وعدم اهلياكل التنظيمية غري املتوازنة، نتيجة لعدم إتباع األسلوب العلم §
 .االلتزام باملوضوعية فيها

 .ختلف وتعقد نظم العمل، مع روتني طويل، ومناذج معيبة وجتهيزات مكانية غري مالئمة §
عدم وضوح العالقات التنظيمية ما بني األجهزة والوحدات اإلدارية، وفيما بني التقسيمات  §

 .التنظيمية داخل اجلهاز أو الوحدة الواحدة
 .زدواج االختصاصات على مستوى الوزارات أو اهليئات أو اإلدارات العموميةتداخل أو ا §
استخدام أمناط تنظيمية غري فعالة، لكون التشريعات واللوائح املنظمة للعمل والعالقات  §

  .متقادمة وغري صاحلة ملسايرة املستجدات
ت العمومية التقليدية استنادا إىل ما سبق وكنتيجة جوهرية ميكننا التأكيد على أن املنظما     

حباجة إىل تغيري وتطوير، وباألخص يف هياكلها وطرق تسريها، األمر الذي يدعونا إىل البحث 
  .أداء املنظمات العمومية ترقيةعن مداخل 

  :قراءة يف مداخل ترقية أداء املنظمات العمومية -رابعا
اري، الذي شكل موجة فكرية ارتبط موضوع ترقية أداء املنظمات العمومية باإلصالح اإلد      

وعملية كبرية انطالقا من سبعينيات القرن العشرين، ويف هذا الصدد يؤكد العديد من الباحثني 
املنظمات على بروز ثالثة مناذج رئيسية شكلت حجز األساس يف منطلق التغيري والتطوير يف 

لعمليات، ومنوذج التسيري منوذج إعادة اخرتاع احلكومة، ومنوذج إعادة هندسة ا: العمومية، وهي
  .ويف ما يلي سنقدم قراءة عامة حول منطلقا�ا وأساسيتها. العمومي اجلديد

  :Reinventing Government منوذج إعادة اخرتاع أو حتديد احلكومة -1
، حيث يرتكز اإلداري اإلصالحشيوعا يف أدبيات  األكثريعترب هذا النموذج من املداخل      

 إىلاالجيابية لألعمال واملنظمات احلكومية، واليت يرى بأ�ا حتتاج فقط  أساسا على النظرة
ويرتكز هذا النموذج على مقاربات عملية حدثت يف . فعالة للتغيري من أجل التطوير إسرتاجتية

، واليت قدمت األمريكيةالقرن العشرين يف العديد من الدول وباألخص يف الواليات املتحدة  �اية
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يف  تسامه ، حيثملشاريع واملنظمات احلكوميةوااملبتكرة للمشاكل التنظيمية  للو العديد من احل
  .جناعتها وفعاليتها مستوىجدواها وزيادة  ارتفاع
على فرضية الذي قدمه الباحثني أوزبورن وغايبلر احلكومة  اخرتاعويرتكز منوذج أعادة      

 إاله، وأن أي حكومة ال تتجسد من خالل حكومت إالأن أي جمتمع ال يعرف : أساسية مفادها
من اخلطأ مبكان أن نسعى فمن خالل هياكل ومشاريع ومنظمات تتصف بأ�ا عمومية، وعليه 

فعالية من رفع الإلغائها، فقط املطلوب هو البحث عن السبل واألساليب اليت تكفل  إىل
أنصار هذا  ويرى. وتكافؤ الفرص اإلنصاف :العمومية، وذلك حتت شعار واألجهزةاملنظمات 

  11.ما يسمى باحلكومة الريادية إىلالنموذج أن اهلدف هو الوصول 
 فإن منوذج إعادة اخرتاع احلكومة يرتكز على عشرة) 2013فوغايل، (وحسب دراسة       

  12:مبادئ، وهي
ü تشجيع املنافسة بني مقدمي اخلدمات؛ 
ü ع؛متكني املواطنني ودفعهم للخروج من سيطرة البريوقراطية يف ا�تم 
ü قياس أداء األجهزة املعنية من خالل الرتكيز على النتائج واملخرجات بدل املدخالت؛ 
ü الدافع احملرك هو األهداف، وليس القواعد واللوائح التنفيذية؛ 
ü إعادة تعريف املواطنني كعمالء، وتوسيع دائرة اخليارات أمامهم؛ 
ü لك؛منع املشاكل قبل ظهورها، بدال من جمرد تقدمي اخلدمات بعد ذ 
ü تركيز الطاقات على كسب األموال، وليس من أجل اإلنفاق فقط؛ 
ü ال مركزية للسلطة وقبول اإلدارة التشاركية؛ 
ü تفضيل آليات السوق كبديل آلليات البريوقراطية؛ 
ü  عدم الرتكيز فقط على تقدمي اخلدمات احلكومية، بل جيب جتاوزها إىل حتفيز مجيع

  .طوعي من أجل حل مشاكل ا�تمعالقطاعات العام واخلاص على العمل الت
  :Reengineeringمنوذج إعادة هندسة العمليات  -2

ويسمى هذا النموذج أيضا بإعادة اهليكلة، والفكرة األساسية له هي إعادة التصميم      
والتفكري بصورة جذرية وراديكالية يف األعمال والعمليات اليت ترتكز عليها املنظمات العمومية، 

ف اآلليات الالزمة للتحسينات، واختاذ تدابري فعالة وحامسة لعصرنة األداء، وذلك من وإجياد خمتل
خالل الرتكيز أساس على التكلفة واجلودة والسرعة، باعتبارها املؤشرات األساسية للتطوير 

  . اإلداري
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أن هذا النموذج ينظر أكثر إىل الداخل، أو بصفة أكثر ) 2013فوغايل، (وترى دراسة      
يدا ينطلق من حتليل البيئة الداخلية قبل اخلارجية، ويعطي اهتماما أكرب لدور تكنولوجيا حتد

  13).تقنية املعلومات(املعلومات 
إعادة  فإن هذا النموذج ميثل جهدا فكريا وعمليا فعاال، هدفه Fowlerوحسب الباحث      

م العمل، وانطالقا من جتميع املهام والوظائف بعيدا عن مبادئ القرن التاسع عشر حول تقسي
   14:ذلك خلص النتائج والتغريات املطلوبة يف ظل هذا النموذج كما يلي

ü فصل الوظائف البسيطة املرتبطة باملهارة عن املهام متعددة الوظائف؛ 
ü  مراحل عملية يتم تنفيذها انطالقا من الوضع احلايل �دف الوصول إىل التصور

 املنشود؛
ü ء منها خارج مصدرها؛تنفيذ األعمال أو بعض األجزا 
ü تقليل حجم املهام، وفحصها، ومراقبتها بصورة دورية ومنفصلة؛ 
ü  التوافق بني جمموع العمليات، وطبيعة الوظائف، وهيكل اإلدارة، وقيم املنظمة

 ومعتقدا�ا؛
ü  توفري وخلق الفرص إلعادة تصميم نظم العمل، وتوفري املعلومات لتعزيز آليات صنع

 القرار؛
ü لتعامل مع ظروف العمل املتباينةالقدرة على ا.  

  :New Public Managementمنوذج التسيري العمومي اجلديد  -3
 وجدولاليت برزت ضمن أجندة  اإلدارية�موعة من املذاهب  ااختصار يشكل هذا النموذج       

. 1970ة بدءا من سنة يمتنيف عدد من دول منظمة التعاون االقتصادي وال اإلصالحأعمال 
من شكل التحول  إىليدعوها  املنظمات العمومية حيث لإلدارةفهو ميثل منوذجا جديدا  وعليه

منظمات ما بعد البريوقراطية  إىل Bureaucratic Organizationsاملنظمات البريوقراطية 
Post- Bureaucratic Organizations  15:على وذلك من خالل الرتكيز  

ü تفويض السلطة، وتوفري املرونة؛ 
ü داء، واملراقبة واملساءلة؛ضمان األ 
ü حتسني إدارة املوارد البشرية؛ 
ü حتسني تكنولوجيا املعلومات؛ 
ü تطوير املنافسة واالختيار؛ 
ü حتسني نوعية التنظيم؛ 
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ü توفري خدمة متجاوبة مع مطالب واحتياجات املواطنني. 
ديد هي من خالل ما سبق ميكننا أن نستنتج بأن الفكرة األساسية للتسيري العمومي اجل      

إعادة النظر يف تركيب وتوزيع السلطة بني املركز والوحدات بالنسبة للمنظمات العمومية، وهذا 
أساسا من أجل تفعيل وتعزيز دور فئة املديرين، لدفعهم حنو حماكاة النجاحات الباهرة اليت 

مية حققها نظرائهم يف القطاع اخلاص، مع السعي لتوفري املناخ والشروط الوظيفية والتنظي
وهنا بالذات جيب التأكيد على أن واحد من أهم شعارات التسيري . املساعدة على حتقيق ذلك

 ،»"!Make Managers Manage"لنجعل املسريين يسريون «: العمومي اجلديد هو
  .ولتحقيق ذلك البد من إقحامهم عامل املنافسة واقتصاد السوق

القول بداية سوى أ�ا مجيعا تشرتك يف هدف  وكمحاولة تقييم للنماذج السابقة، ال يسعنا     
واحد إال وهو إعادة النظر يف هيكل وتركيبة وأهداف املنظمات العمومية، وذلك بغية جعلها 

فنموذج إعادة اخرتاع احلكومة ذو صبغة كلية، يؤكد أساسا على ضرورة . أكثر حيوية ودينامكية
أما منوذج إعادة . اسرتاجتيا�ا من جهة أخرىاحلكومة وأدوا�ا من جهة، وإلزامية تغيري طرقها و 

هندسة العمليات فرغم جاذبيته وفعاليته خصوصا يف القطاع اخلاص، إال أنه حيمل يف طياته 
توجها فيه إلغاء وحتييد لكل ما هو موجود، وهذا األمر وإن كان ممكنا يف منظمات األعمال 

أما منوذج التسيري . لتحول والتغيريفهو جد صعب يف املنظمات العمومية خصوصا يف بدايات ا
العمومي اجلديد فنرى بأنه ميثل فكريا وعمليا بوابة األمل إلصالح املنظمات العمومية، ألنه 

  .مع متطلبات البيئة لتلعب الدور املناط �ا بكل فعالية اينطلق من خصوصيتها ويسعى لتكتيفه
الرتكيز على حتليل أبعاد ومكونات التسيري وعليه، سنحاول يف احملور الثاين من مقالنا هذا      

من أجل ترقية وتطوير أداء املنظمات العمومية  ،العمومي اجلديد كنموذج رائد لإلصالح اإلداري
  .التقليدية واملتعثرة

  ).NPM(البناء الفكري والعملي للتسيري العمومي اجلديد : ثانياحملور ال
العمومي اجلديد كآلية لرتقية أداء املنظمات العمومية إن البحث يف استخدامات التسيري            

يتطلب منا حتليال نظريا وعمليا ألهم معامله وأبعاده، ويف هذا الصدد سنتطرق أوال إىل نشأة 
التسيري العمومي اجلديد وأسباب بروزه، مث سنحاول إبراز مفهومه وأهدافه، باإلضافة إىل 

لتحليل أهم التحوالت اليت ستطرأ على بعض وظائف خصائصه ومبادئه، ويف األخري سنتناول با
 .   املنظمات العمومية يف ظل مقاربة التسيري العمومي اجلديد
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  :نشأة التسيري العمومي اجلديد وأسباب بروزه -أوال
إن الدارس لتاريخ الفكر اإلداري والسياسي يستنتج ال حمالة أن نقطة االنطالق يف حتليل      

عمومي اجلديد هي حتديد اهلدف األساسي من وجوده، وهنا جيب التأكيد أنه تاريخ التسيري ال
وعلى غرار النموذج التقليدي للتسيري العمومي، جاء من أجل حماولة اإلجابة على اإلشكالية 

 خدماتما هي اآلليات والسبل التي يمكن من خاللها أن نجعل المنظمات وال: اآلتية
   أكثر كفاءة وفعالية؟ عموميةال

واألزمة املالية الدولية اليت صاحبتها،  1973ويف هذا الصياغ، ونتيجة للنكسة البرتولية لسنة      
جاء أول ظهور للتسيري العمومي اجلديد يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث كانت السياسة 

كيز العمومية هناك تعاين من مشاكل مجة، وذلك بسبب فلسفة عملها املبنية انطالقا من الرت 
بالنتائج، مما تسبب يف ارتفاع حجم الدين العام،  معلى الوسائل وغياب الرقابة وعدم االهتما

 . والذي صاحبه عجز مايل كبري للواليات املتحدة األمريكية
وانطالقا من هذا، احتدت قوى املعارضة وخصوصا االجتاه الليربايل من أجل الدعوة إىل     

منطق الوسائل إىل منطق النتائج، باإلضافة إىل تقليص حجم التغيري من خالل االنتقال من 
، واألهم هو العمل على إدخال فلسفة التسيري اخلاصة ةتدخل الدولة واالجتاه حنو اخلصخص

لتنتقل بعد ذلك موجة اإلصالحات إىل الدول األخرى اليت عانت من . على السياسة العامة
ت العمومية، واليت متيزت بالضعف يف األداء نفس املشاكل والنقائص يف جمال تقدمي اخلدما
ويف سبيل حماولة القضاء على ذلك مت التفكري . وغياب فعالية االستجابة لتطلعات املواطنني

جبدية يف استخدام أهم أدوات القطاع اخلاص اليت حققت جناحات كبرية وتطبيقها تدرجييا يف 
 New Public عمومي اجلديد  القطاع العمومي، وذلك يف إطار ما يعرف بالتسيري ال

Management  )NPM(. 16  
أن فرتة الستينات والسبعينات من القرن ) 2012عشور، (ويف هذا الصدد تؤكد دراسة      

املاضي متيزت بالعديد من الدراسات األكادميية اليت حاولت تعزيز قدرات احلكومة من خالل 
   17:اهني رئيسني، ومهاسياسة املبادرات، واليت ميكن أن تصنيفها إىل اجت

 Newقادة االقتصاديون ويوصف باالقتصاد املؤسسايت اجلديد: االجتاه األول §
Institutional Economics . 

 . Managerialismقاده رجال التسيري وكان أساسة املعرفة التسيريية  : االجتاه الثاين §
لعمليات احلكومية، يف حيث نادي االقتصاديون بضرورة إدخال املنطق االقتصادي على ا     

حني حاول رجال التسيري التأكيد على ضرورة االستفادة من اخلربة التسيريية الرتاكمية يف القطاع 
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اخلاص واستخدامها داخل القطاع العام، وانطالقا من هذا ظهرت العديد من مذاهب وأوجه 
  .اإلصالح انطالقا من هاذين االجتاهني

نيون االقتصاديون بأن احلكومات كانت املشكل األساسي أو ويف هذا الشأن، جادل العقال     
العقبة اليت قيدت منو وحرية االقتصاد، ومن أجل ذلك دعوا إىل تقليص حجم التدخل 
احلكومي، مؤكدين على أن وجود األسواق وآليا�ا من شأنه أن يساهم يف حتسني الكفاءة 

لبريوقراطي مل حيدث توازنا هيكليا يف احلوافز إىل أن النموذج التقليدي اأشاروا كما . االقتصادية
قصى من احلرية الفردية حلد األبأن يكون لألفراد ا اواملكافآت كتلك املوجودة يف األسواق، ونادو 

  18.مع توفري شروط وأسباب الكفاءة
ومن جانب آخر، يرى رجال التسيري أن تطبيقات ومبادئ إدارة القطاع اخلاص من شأنه      

فهم يؤكدون مثال على أن التسويق . ثري من املشاكل البريوقراطية يف القطاع العامأن حيل الك
يؤدي إىل التغيري يف ثقافة وقيم ومهارات املديرين، وبالتايل يساهم يف حتسني أداء الوكاالت 

  19.احلكومية
وبعيدا عن هذا الطرح يرجع العديد من مفكري اإلصالح احلكومي الفضل يف بدء حركة     
اليت اعتلت منصبها يف بريطانيا سنة  Margaret Thetcherسيري العمومي اجلديد إىل الت

، بعدما أدارت محلة انتخابية تركزت على إصالح اخلدمات احلكومية من خالل تفعيل 1979
 Ronaldوتبع انتخا�ا، انتخاب . القطاع العام بعيدا عن النماذج البريوقراطية القدمية

Reagan  لواليات املتحدة األمريكية، و يف ا 1980سنةBrian Mulroney  يف كندا سنة
وكالمها قاد حركة شرسة ضد البريوقراطية �دف ترقية وتطوير أداء منظمات القطاع   ،1984
  20.العام
أما ميدانيا فقد جتسدت بعض مبادئ التسيري العمومي اجلديد يف العديد من مشاريع      

 ةمومية يف الواليات املتحدة األمريكية والدول االجنلو سكسونياإلصالح املتعلقة باملنظمات الع
وهنا البد من . ، وذلك انطالقا من مثانينات القرن املاضي)اخل...بريطانيا، ونيوزلندا، واسرتاليا(

ترجع بداياته بالضبط إىل مقالني   New Public Managementاإلشارة إىل أن مصطلح  
تعبري  عبارة عن NPMحيث اعتربا أن ، )Hood, 1991(و  )Aucoin, 1990(للباحثني 

خمتصر يستخدمه الباحثون واملختصون لإلشارة إىل موضوعات متميزة ألساليب وأمناط إدارة 
املنظمات العمومية، واليت طفت على السطح خالل العقدين املاضيني يف الدول السابقة 

مبثابة  NPM التسيري العمومي اجلديدوابتداء من تلك الفرتة مت تعميم التسمية وأصبح  21.الذكر
املرجعية لكل احلكومات املركزية واهليئات احمللية اليت �دف إىل إدخال إصالحات وتغيريات على 
املنظمات واملرافق العمومية، ومع بداية القرن الواحد والعشرين أصبحنا يف ظل التسيري العمومي 
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ميكن تقيمها واالستفادة منها يف إطار ما نتكلم على العديد من التجارب اليت  NPMاجلديد 
  .يسمى باإلصالح اإلداري

تأمالت حول أسس إسرتاجتية واإلدارة : "بعنوان Favoreu ويف دراسة للباحث      
، توصل من خالهلا إىل أن السبب الرئيسي لربوز موجة التسيري "اإلسرتاجتية يف القطاع العمومي

إلداري الذي عرفته سنوات سبعينات القرن املاضي، األمر العمومي اجلديد هو نواتج اإلصالح ا
الذي دفع باحلكومات إىل السعي حنو إحداث تغيري جذري يف سياسا�ا حبثا عن فعالية أكرب يف 
جمال تقدمي اخلدمات العمومية، اليت متيزت بالضعف يف األداء وغياب الفعالية يف التقدمي، 

من قبل هيئات غري  ث أن تقدمي اخلدمات العمومية يتمحي. وارتباطها باملمارسات االحتكارية
تنشط يف حميط قانوين منضبط حيدد بشكل دقيق مهام كل هيئة وكيفية متويلها، هادفة للربح، و 

األمر الذي جيعل من هامش احلرية لدى املسري العمومي أقل بكثري مما هو عليه احلال يف القطاع 
   22.ديدرة اإلبداع والتجاهمما يقيد ظ ،اخلاص
ويرى معظم املؤيدين واملدافعني عن التسيري العمومي اجلديد أنه عبارة عن ثورة عاملية لصاحل      

األشكال ما بعد البريوقراطية للمنظمات احلكومية، حيث ظهرت استجابة للعديد من الظروف 
  23:والقوى، ولعل أمهها

ü راجمه وزيادة كرب حجم وتكلفة القطاع العام، وتزايد الضغوط من أجل خفض ب
 مستوى فعاليتها وكفاء�ا؛

ü  االبتكارات التكنولوجية اهلائلة املرتاكمة عرب السنني، واليت ألقت بظالهلا على العمل
 التسيريي، وباألخص ما تعلق منها بتطور تكنولوجيا املعلومات االتصال؛

ü العوملة االقتصادية واحتدام حدة املنافسة؛ 
ü  االقتصادي الذي بات يفرض أعباء ثقيلة على خزينة بروز احلاجة إىل حترير القطاع

 الدولة؛
ü  سوء اإلدارة العامة وعدم كفايتها يف العديد من الدول، باإلضافة إىل تفشي ظاهرة

 الفساد احلكومي يف إدارة املوارد املتاحة؛
ü التخبط البريوقراطي الذي أصبح الطابع املميز للمنظمات العمومية؛ 
ü األفراد يطالبون باملزيد من اجلودة والفعالية يف اخلدمات  يف ظل عامل تنافسي، أصبح

 .العمومية
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  :مفهوم التسيري العمومي اجلديد وأهدافه - ثانيا
عبارة  بداية، وحسب املعجم السويسري للسياسة االجتماعية فإن التسيري العمومي اجلديد      

توافق مع متطلبات املتغريات عن اجتاه حديث لتسيري املنظمات العمومية وفقا ملبادئ وأسس ت
والظروف البيئية املعاصرة، حيث تعود بداية ظهوره إىل مثانينات القرن املاضي يف الدول االجنلو 

وخبالف التسيري العمومي . ، وانتشر الحقا يف معظم دول التعاون والتنمية االقتصاديةةسكسوني
ية والقانونية، فإن أفكار ومبادئ التقليدي الذي كان يستمد مبادئه وأسسه من العلوم السياس

التسيري العمومي اجلديد مستوحاة من العلوم االقتصادية واإلدارية وسياسات التسيري املطبقة يف 
القطاع اخلاص، ومن أهم األسباب اليت دفعت إىل بروزه هي الرغبة يف حتسني ومعاجلة 

وقراطية السلبية، باإلضافة إىل التقليدي، وأمهها البري  ياالختالالت اليت ميزت التسيري العموم
  24.حماولة االرتقاء بأداء املنظمات العمومية إىل املستوى املطلوب من الكفاءة والفعالية

واملالحظ يف سياق حماولة حتديد مفهوم التسيري العمومي اجلديد هو تعدد التعاريف اليت      
لسبب الرئيسي يف ذلك ارتبطت به من جهة، وغموضها أو سطحيتها من جهة أخرى، ولعل ا

هو كثرة التيارات اليت جتاذبته على اختالفا�ا الفكرية واإليديولوجية، واألهم هو ارتباط العديد 
منها بالعلوم السياسية والقانونية، وهنا بالذات وجب علينا احلذر ألن االنسياق ورائها قد يعود 

ي التقليدي الذي يستمد أسسه منها كما أشرنا سابقا، لذا بنا إىل البناء الفكري للتسيري العموم
سنتبىن األطروحات اليت دعمت الفرضية األساسية للتسيري العمومي اجلديد، واليت ترتكز على 
حماكاة النجاحات االقتصادية واإلدارية اليت حققتها مشاريع القطاع اخلاص يف ظل ما يسمى 

القطاع العام من أجل تفعيل أداء املنظمات واهليئات بإدارة األعمال، وحماولة إسقاطها على 
  .العمومية

أن التسيري العمومي اجلديد ميثل نقدا للنموذج  Pesqueuxويف هذا الصدد ترى دراسة      
التقليدي لإلدارة العامة اليت تستند إىل البريوقراطية، حيث يدعوا منظمات القطاع العام إىل 

لتسيري بدال من القضايا السياسية، األمر الذي حيمل يف طياته حتوال الرتكيز على اإلدارة وأنظمة ا
 Etat-Providence'Lإىل الدولة التنظيمية Etat-Providence' L ةمن مفهوم دولة الرفاهي

مع التأكيد على أن مشروع التسيري العمومي اجلديد يسعى لغرس لروح املبادرة يف أجهزة . 
ق يف آفاقه، والتظاهر بأن املنافسة اليت يستشهد �ا دائما الدولة من خالل إدخال منطق السو 

  25.ةعلى أ�ا أساس لكفاءة السوق من شأ�ا أن حتل حمل املبادئ السياسي
وانطالقا مما سبق سنحاول تقدمي بعض الرؤى والتعاريف اليت قدمت للتسيري العمومي      

لى استخدام جمموعة من املقاربات بأنه ميثل إيديولوجية ترتكز ع Pollitt اجلديد، حيث ترى 
اليت أثبتت جناعتها يف القطاع اخلاص من أجل حماولة إصالح القطاع العام وحتسني أداء 
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جمموعة «: فيعرف التسيري العمومي اجلديد بدقة على أنه Bernrathأما  26.املنظمات احلكومية
تتخلى عن املنطق والبعد  عناصر مستحدثة يف تسيري اإلدارات العمومية، واليت تفرض عليها أن

القانوين وتصبح خاضعة للمنطق االقتصادي، من خالل إدراج مفهوم األداء الناجع 
التسيري العمومي  وبعد استعراضها للعديد من تعاريف) 2015تيشات، (أما دراسة  27.»واجلودة

اكاة هو تصور جديد يقوم على حم«: اجلديد حاولت اخلروج بتعريف خاص له على النحو اآليت
قواعد تسيري املنظمات االقتصادية اخلاصة وآليات السوق من أجل عصرنة إدارة املنظمات 
العمومية، والرفع من مستوى أدائها، مع األخذ بعني االعتبار التأثري الذي متارسه البيئة على هذه 

  28.»املنظمات
سيري العمومي اجلديد وكمفهوم خاص انطالقا مما توصلنا إلية سابقا ميكننا القول بأن الت     

جيسد مدخال فكريا وعمليا إلصالح القطاع العام من خالل تفعيل دور وأداء املنظمات 
العمومية، عن طريق استخدام أدوات اقتصادية وإدارية أثبتت جناعتها وفعاليتها يف القطاع 

عادة تصميم اإلدارة باجلودة الشاملة، إعادة هندسة العمليات، ترشيق املنظمات، إ: اخلاص، مثل
، مع األخذ بعني االعتبار األهداف األساسية ...اهلياكل التنظيمية، إدارة العالقة مع العمالء

، والذي سينظر إليه يف ظل ناليت تبقى دوما مرتبطة بتحسني جودة اخلدمات املقدمة للمواط
أن ننسى التسيري العمومي اجلديد على أنه عميل باملفهوم التسويقي ملنظمات األعمال، دون 

البيئة وأمهيتها يف حتديد نوعية الوسائل واآلليات املستخدمة وكيفية تطبيقها، ألن خصوصية 
  .املنظمات العامة ختتلف على املنظمات يف القطاع اخلاص

بعيدا من خالل تأكيدها على أن التسيري العمومي  )Aucoin, 1990(وتذهب دراسة      
قيق األداء املتميز للمنظمات احلكومية على املدى املتوسط اجلديد يعدا مدخال اسرتاجتيا هدفه حت

والطويل، وذلك على افرتاض أن هناك العديد من املداخل والنشاطات التسريية الرائدة اليت 
حققت جناحات باهرة يف القطاع اخلاص ميكن تطبيقها بعد التكييف والتعديل يف منظمات 

التسيري العمومي اجلديد تقوم على جمموعة من  ويستمر مؤكدا على أن مناذج. القطاع العام
  29:الفرضيات وهي
ü  اعتماد أسلوب إدارة القطاع اخلاص يف القطاع العام؛ 
ü  الرتكيز على الكفاءة؛ 
ü   حركة مستمرة بعيدا عن ضوابط املدخالت والقواعد واإلجراءات حنو قياس النتائج

 وأهداف األداء؛
ü  اقد اخلارجي ألداء اخلدمات العامة؛تفضيل امللكية اخلاصة وتقبل فكرة التع 
ü  تفويض الرقابة اإلدارية مع حتسني آليات الرصد واإلبالغ. 
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إىل العديد من  Borinisوكقراءة دقيقة ألهداف التسيري العمومي اجلديد تشري دراسة      
ة، النقاط واليت تعترب جوهرية يف إطار حتويل منظمات القطاع العام ملواكبة التغيريات املنشود

  30:وهي
ü توفري خدمات ذات جودة عالية للمواطنني؛ 
ü زيادة استقاللية املسريين العموميني والسيما من ضوابط الوكاالت املركزية؛ 
ü قياس ومكافأة األفراد على أساس تلبية األهداف؛ 
ü  إتاحة املوارد البشرية والتكنولوجية اليت حيتاجها املسريون ألداء أنشطتهم بشكل

 فعال؛
ü يا اليت قد تنتج عن املنافسة، وهنا جيب التأكيد على أنه ومن بني إدراك املزا

األهداف الرئيسية للتسيري العمومي اجلديد فتح ا�ال أما القطاع اخلاص لتحقيق 
  .األهداف العامة بدال من االقتصار يف حتقيقها على القطاع العام

  :خصائص التسيري العمومي اجلديد ومبادئه - ثالثا
من تسعينات القرن املاضي ومتاشيا مع سقوط املعسكر الشيوعي واالجتاه حنو انطالقا      

القطبية األحادية املرتكزة على الرأمسالية واقتصاد السوق، اجتهت العديد من الدول إىل حماولة 
التكيف مع متطلبات التسيري العمومي اجلديد الذي اعترب وقتها موجة العصر وسفينة النجاة 

العام، وعلى اثر ذلك ظهرت العديد من التجارب الرائدة واملميزة، األمر الذي ملنظمات القطاع 
أدى بالباحثني إىل حماولة إرساء منوذج معياري ميكن االسرتشاد به يف سبيل التحول حنو حتقيق 

  .متطلبات التسيري العمومي اجلديد
اضي أكدت على فرضية لكن، ورغم االجتهادات واحملاوالت العملية إال أن �اية القرن امل    

ويف هذا . أساسية مفادها أنه ال ميكن العمل مبقاربة واحدة، وإمنا خصوصية البيئة تفرض منطقها
على أنه من اخلطأ اعتبار أن مفهوم التسيري العمومي  (Lynn, 1998)الصدد تؤكد دراسة 

اليت وإن  اجلديد قد يفرض منوذجا أو شكال واحد للتطبيق، بل هناك العديد من النماذج
تشا�ت من حيث املبادئ إىل أ�ا قد ختتلف يف آليات التفعيل، وذلك حسب املناخ العام، 

  31.واإلمكانيات، ومدى استجابة اإلطراف الفاعلة يف التطبيق مع حمتوى وأبعاد النموذج املعتمد
ومي وانطالقا مما سبق حتول الباحثون حنو العمل على طرح وتقدمي خصائص التسيري العم    

اجلديد ومبادئه، بدال من العمل على بناء مناذج وتصورات قد تصطدم باخلصوصيات واملعوقات 
 .البيئية أثناء التفعيل
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  :خصائص التسيري العمومي اجلديد -1
انطالقا من مفهوم التسيري العمومي اجلديد حاول الباحثون حتديد معامله من خالل شرح      

لدراسات املتخصصة على أن خصائص هذا التحول تظهر خصائصه، ويف هذا الصدد جتمع ا
تغيري يف آلية احلكومة، وتغيري يف منط وأسلوب اإلدارة، : من خالل ثالثة جماالت رئيسية وهي

  .باإلضافة إىل تقليص دور الدولة
يقوم التسيري العمومي اجلديد أساسا على تغيري جذري يف البناء  :تغيري يف آلية احلكومة §

كومة، ويضمن ذلك إعادة اهليكلة لألقسام واإلدارة وإنشاء وحدات لتقدمي اهليكلي للح
اخلدمات، باإلضافة إىل التأكيد على الالمركزية يف السلطة واملسؤولية من خالل إعطاء 
 الصالحيات للمستويات اإلدارية الدنيا، واألهم هو الفصل ما بني السياسة وتقدمي

مي اجلديد إىل تغيري يف الثقافة التنظيمية، وحتسني وكذلك ينادى التسيري العمو . اخلدمات
اجلودة، واالستجابة للزبائن واملشاركة اإلدارية، واالجتاه حنو آليات السوق، واستخدام املوارد 

 32.بأسلوب يتسم بالكفاءة
يف جمال طبيعة دور املنظمات العمومية وعالقتها باملواطنني تبنت العديد من الدول  ،ومثال

كميثاق مستخدمي اخلدمات يف بلجيكا، وميثاق مستخدمي   نة مليثاق املواطن،معي أشكاال
اخلدمات العمومية يف فرنسا، وميثاق جودة اخلدمة العمومية يف الربتغال، وميثاق املواطن يف 

واهلدف األساسي من هذه الربامج واملواثيق هو حتسني اخلدمات  اخل،...اململكة املتحدة
طنني، وتزويدهم خبيارات متعددة وإمدادهم بكافة املعلومات املتعلقة العمومية بالنسبة للموا

   33.باخلدمات
تبين القطاع العام ملمارسات التسيري املطبقة يف ويشمل على  :التغيري يف أسلوب اإلدارة §

 34:رتكيز على مؤشرات أساسية أمههاالقطاع اخلاص، وذلك من خالل ال
ü القيمة مقابل النقود؛ 
ü  وافز؛قياس األداء واحل 
ü  خدمة العمالء؛ 
ü  الرحبية؛ 
ü  تقليل العمالة؛ 
وهنا جيب التأكيد على أن الدول جيب أن تسعى يف ظل التسيري : تقليص دور الدولة §

 35:العمومي اجلديد إىل الرتكيز على العديد من املتطلبات، أمهها
ü االجتاه حنو التخصيص؛ 
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ü ختفيض املوازنة العامة؛ 
ü تشغيل اخلدمات بأسلوب جتاري؛ 
ü فيف القيود احلكومية على القطاعات االقتصاديةخت. 

خصائص التسيري العمومي اجلديد  )2013بن عيسى، (ويف هذا الصدد، تلخص دراسة      
  36:من خالل النقاط اآلتية

ü الرتكيز على النتائج من حيث الكفاءة والفعالية وجودة اخلدمات؛ 
ü ببيئات تسيريية تعتمد أساسا على  استبدال اهلياكل التنظيمية اهلرمية واملركزية الشديدة

الالمركزية، حبيث تكون عملية اختاذ القرار بشأن ختصيص املوارد وتقدمي اخلدمات 
أقرب إىل نقطة التسليم أو تقدمي اخلدمة، وهذا ما يوفر فرصا أكثر للتواصل ومعرفة 

 وجمموعة املصاحل األخرى؛) العمالء(ردود أفعال املواطنني 
ü لبدائل، ولتوجيه األحكام العامة والقواعد اليت قد تعطي عوائد املرونة الكتشاف ا

 أكرب لنتائج السياسة الفعالة؛
ü  زيادة الرتكيز على الكفاءة يف تقدمي اخلدمات املقدمة من قبل القطاع العام، واليت

تنطوي على وضع وحتديد األهداف اإلنتاجية، وخلق بيئة تنافسية داخل وبني 
 مؤسسات القطاع العام؛

ü عزيز القدرات اإلسرتاجتية يف املركز لتوجيه عملية تطور الدولة، مما يتيح هلا االستجابة ت
  .للتغريات اخلارجية واملصاحل املتنوعة تلقائيا مبرونة وبأقل تكلفة
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  :مبادئ التسيري العمومي اجلديد -2
مومي اجلديد، أكدنا سابقا على أنه من الصعب جدا تقدمي مناذج جاهزة لتطبيق التسيري الع     

واألصل هو حتديد جمموعة من املبادئ واليت على أساسها من جهة، ومتطلبات البيئة من جهة 
  .أخرى تبىن إسرتاجتية وآليات التغيري املنشودة يف القطاعات واملنظمات احلكومية

وانطالقا من هذا برزت العديد من النماذج اليت حاولت حتديد مبادئ التسيري العمومي      
اإلدارة العامة «: بعنوان )Hood, 1991(للباحث ديد، واليت نذكر منها من جاء يف مقالة اجل

، حيث يؤكد من باملوضوع على املستوى الدويل الذي يعترب من أبرز املهتمني، و »جلميع الفصول
   37:خالهلا على جمموعة من املبادئ من أمهها

ü ومن املتوقع أن تسهم هذه التدريب العملي على تسيري حمرتف للمنظمات العمومية ،
 الفكرة على صعوبتها يف حتقيق أكرب قدر من املساءلة؛

ü  معايري وتدابري أداء واضحة، أي تعريف جيد ألهداف األداء باستخدام مناذج
مستحدثة وفعالة ملؤشرات األداء، ومن املتوقع أيضا أن يعزز هذا املبدأ نظام املساءلة 

 ويدعم حتقيق الكفاءة؛
ü  كيز على ضوابط اإلنتاج، أي توجيه املوارد إىل املناطق وفقا ملقاييس األداء، زيادة الرت

 نظرا للحاجة إىل تأكيد النتائج بدال من اإلجراءات؛
ü  التحول إىل تصنيف الوحدات يف القطاع العام، أي تفتيت الوحدات الكبرية ومتويلها

 بشكل منفصل؛
ü التحول إىل زيادة املنافسة يف القطاع العام؛ 
ü ضغط حنو املزيد من االنضباط والتقشف يف استخدام املوارد يف القطاع العام، األمر ال

الذي يعين ختفيض التكاليف املباشرة، وتقليص العمالة، واالنضباط، ومقاومة مطالب 
 .النقابات، واحلد من االمتثال لتكاليف األعمال

ن املبادئ اليت ترى بأ�ا م جمموعة) 2015تيشات، (دراسة ويف هذا الصدد أيضا تقرتح      
  38:تلخص فحوى وأهداف التسيري العمومي اجلديد، وهي

ü ليس  ةإدخال آليات السوق على القطاع احلكومي، وبالتايل إضفاء نوع من املنافس
 فقط بني املنظمات العمومية، وإمنا أيضا بني القطاع العام والقطاع اخلاص؛

ü قطاع اخلاص إىل القطاع العمومي، وذلك حتويل أدوات وأساليب التسيري املطبقة يف ال
 من أجل االستفادة منها يف ترقية اخلدمات العمومية؛
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ü يقوم التسيري العمومي اجلديد على مفاهيم حديثة يف نظم اإلدارة والتسيري مثل :
األداء، الفعالية، املقاولة، اإلبداع، والتعلم التنظيمي، وغريها من املقاربات التسريية اليت 

طيا�ا أفق تطويرية آلليات التسيري يف املنظمات العمومية، على خالف ما  حتمل يف 
كان معتمدا فيها سابقا يف ظل التسيري التقليدي البريوقراطي، والذي كان يقوم ضمن 

 اخل؛...إطار تقوقعي كاملسؤولية، واملركزية، والسلطة العليا، والقواعد واإلجراءات
ü  اجتية واألهداف والقرارات العملية، وذلك على الفصل بني األهداف والقرارات اإلسرت

خالف التسيري التقليدي أين كانت تتوىل اهليئات السياسية مسؤولية وضع وتسيري 
اسرتاجتيات املنظمات العمومية اإلدارية، مما يؤثر على عملية اختاذ القرار وحيد من 

 فعاليتها؛
ü  ضائه، والعمل  على حتسني التوجه حنو املواطن واعتباره زبونا جيب السعي حنو إر

عالقته بالدولة من خالل انفتاح املصاحل اإلدارية على املستخدمني واملتعاملني من 
خالل التقرب الدائم منهم، وجعلهم األساس يف عملية تصميم وأداء اخلدمة 
العمومية، من خالل مراعاة احتياجا�م وتطلعا�م وخيارا�م كما هو احلال يف 

 أي إدخال الثقافة التسويقية يف املنظمات العمومية اإلدارية؛منظمات األعمال، 
ü  ينادي التسيري العمومي اجلديد باعتماد مرونة تنظيمية واسعة جتعل من عملية اختاذ

القرار داخل املنظمات واإلدارات العمومية عملية تشاركيه ال أحادية اجلانب، على 
ربية القائمة على البريوقراطية، عكس النموذج التقليدي املستوحى من النظرية الفي
 . والتسيري اهلرمي والتسلطي، واملركزية يف اختاذ القرارات

واملالحظ أن مبدأ املشاركة الذي ينادي به التسيري العمومي اجلديد له وجهني، حيث 
يظهر الوجه األول من خالل املشاركة يف حتديد األهداف واختاذ القرارات، أي اعتماد 

املنظمات العمومية، األمر الذي يضمن مرونة االستجابة للتغريات الالمركزية يف 
املفاجئة يف احمليط، كما أن الالمركزية تعترب عامال حمفزا للعاملني، إذ تتيح هلم نوعا من 
احلرية، مما يزيد من قدر�م على املبادرة، خالفا للمركزية اليت يقوم عليها النظام 

لمشاركة فيظهر من خالل إشراك املواطنني يف عملية أما الوجه الثاين ل. البريوقراطي
  التسيري والرقابة على املرافق العمومية؛

ü  ؛)املخرجات(يعتمد التسيري العمومي اجلديد على اإلدارة املوجهة بالنتائج 
ü  يبىن التسيري العمومي اجلديد على مبدأ التمايز، وهذا بسبب اختالف البيئات اليت

 لو كانت متارس نفس النشاط؛تعمل فيها املنظمات حىت و 
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ü  السعي إىل حتقيق الفعالية يف األجهزة اإلدارية للدولة وحتسني أدائها من خالل ترشيد
استعمال املوارد العمومية والتقشف يف استخدامها، وهنا جيب أن نؤكد على أن الدولة 

 مبنطق مطالبة يف هذا الصدد باالجتاه حنو تسيري اإلرادات وتثمينها، بدال من التسيري
 .إنفاق األموال

ü  جيب أن ال �تم وتركز احلكومة يف جمال التسيري العمومي اجلديد فقط على عرض
اخلدمات العمومية، وإمنا على قدر�ا وطاقتها يف تقدمي احلوافز واملسامهة يف مجيع 

 القطاعات؛
ü س التسيري يقوم التسيري العمومي اجلديد على مبدأ التنبؤ باملشاكل وحماولة تفاديها، ولي

  .مبنظور معاجلة املشاكل بعد حدوثها
وخالصة القول أن هذه املبادئ وإن اختلفت مصادرها إال أ�ا تشرتك يف األطر      

يف  العامة، حيث تعترب مبثابة خارطة الطريق ملشروع إحالل التسيري العمومي اجلديد
لتحوالت وباألخص يف املنظمات العمومية، األمر الذي يتطلب معه املرور بالعديد من ا

  .األفكار واملمارسات اإلدارية
  :أهم التحوالت يف ظل التسيري العمومي اجلديد - ثالثا
يعرب التسيري العمومي اجلديد عن فلسفة إدارية حتمل يف طيا�ا العديد من التغريات احملتملة      

العمومية، هذه على شكل وأسلوب وحمتوى العمليات اإلدارية واالقتصادية داخل املنظمات 
األخرية اليت اعتادت عرب تارخيها على ممارسات أصبحت تعرف على أ�ا الطابع املميز هلا، 
لكنها اليوم أصبحت مطالبة بتغيريها أو على األقل تعديلها للتكيف مع متطلبات التحول 

  .واملرحلة
ملنظمات العمومية ويف هذا الصدد البد من اإلشارة إىل أن التحوالت اليت قد حتدث يف ا      

جراء تبين فلسفة التسيري العمومي اجلديد كثرية ومن الصعب جدا حصرها وحتديدها، لذا 
طبيعة التسيري العمومي : سنحاول إجراء حتليل مقارن اعتمادا على ثالثة مؤشرات أساسية، وهي

اجلديد مقارنة  اجلديد مقارنة بالتسيري العمومي التقليدي، ومهام املسري يف ظل التسيري العمومي
بعض وظائف املنظمات حمتوى مبهامه يف ظل التسيري العمومي التقليدي، باإلضافة إىل عرض 

  . العمومية يف ظل التسيري العمومي اجلديد
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           :الفرق ما بني التسيري العمومي اجلديد والتسيري العمومي التقليدي -1
وأسس التسيري  ئاجلديد مبثابة ثورة على مبادالعمومي  كما أشرنا سابقا، يعترب التسيري     

بذلك نقل املمارسات اإلدارية يف املنظمات العمومية من الروتني العمومي التقليدي، حماوال 
  . واجلمود إىل احلركية واملرونة، من أجل ضمان تكيف أفضل وفعال هلا مع البيئة ومتطلبا�ا

لتسيري العمومي اجلديد ليست أفكار جافة محلها وهنا البد من اإلشارة إىل أن أهم مبادئ ا     
الفكر اإلداري، بل هي نتاج ممارسات أثبتت جناعتها يف إدارة األعمال، واملطلوب اليوم هو 
تكييفها ونقلها للتطبيق داخل املنظمات العمومية لرتقية أدائها، مع األخذ بعني االعتبار 

  .خصوصيتها وطبيعة أهدافها وتوجها�ا
دول اآليت يوضح مقارنة أساسية بني التسيري العمومي التقليدي والتسيري العمومي واجل     
  .اجلديد

  .مقارنة ما بين التسيير العمومي التقليدي والتسيير العمومي الجديد: )01(الجدول رقم 

  التسيير العمومي الجديد  التسيير العمومي التقليدي  ل المقارنةمعوا

املراسيم، (اءات القانونية احرتام القواعد واإلجر   الهدف 
  ).اخل...املناشري، التعليمات

الرتكيز على النتائج، إرضاء 
، البحث عن )العمالء(املواطنني 

  .الفعالية وحتسني األداء

، هيكل تنظيمي )مركزية القرارات(مركزي   التنظيم
  .هرمي

ال مركزية، تفويض الصالحيات، 
  .هيكل تنظيمي شبكي

الفصل بين 
  المسؤوليات 

  السياسية واإلدارية
  .واضحة  .غامضة

  .مستقلة  .تقسيم العمل، التخصص  تنفيذ المهام
  .عن طريق التعاقد  .عن طريق املسابقات  التوظيف
  .الرتقية حسب االستحقاق واألداء  .الرتقية يف الدرجة، الرتقية يف الرتبة  الترقية
  .مؤشر األداء  .مؤشر املتابعة  المراقبة

  .تركز على النتائج  .على الوسائل تركز  نوع الميزانية
 Amar, A.; &  Berthier, L., Le Nouveau Management Public: Avantages et :المصدر

Limites, En Ligne:  

http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Themes/

risp_emotion_08/h_chomienne.pdf. Le : 02/02/2016.   

http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Themes/
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نستنتج أن الفرق جوهري بني كال النموذجني، وعليه  )01(من خالل اجلدول رقم           
لب تغيريا هيكليا وجذريا، وهذا األمر وإن كان فاالنتقال إىل تطبيق التسيري العمومي اجلديد يتط

صعبا خصوصا يف البدايات إال أنه ضروري، وهنا جيب أن نشري إىل العديد من الدول اليت 
. أصبحت فيها املنظمات العمومية مبثابة منظمات أعمال، حيث تنافسها بل وحىت تتفوق عليها

إعادة هندسة العمليات، واليت تعترب ويف هذا الصدد ينصح الكثري من الباحثني بإسرتاجتية 
  .حسب رأينا مناسبة لتحقيق متطلبات االنتقال الفعال حنو إحالل التسيري العمومي اجلديد

الفرق ما بني مهام املدير يف ظل التسيري العمومي اجلديد ومهامه يف ظل  -2
           :التسيري العمومي التقليدي

يري العمومي اجلديد يفرض إعادة النظر يف مفهوم ومهام إن التحول حنو تطبيق مبادئ التس     
 تالسياسيا قاملسري، والذي كان يف ظل التسيري العمومي التقليدي جمرد منفذ ومتابع لتطبي

واإلجراءات والتعليمات، لكنه اليوم يف ظل هذا التحول اجلديد صار مطالبا بأن يكون أكثر 
 إىل �يئة نفسية واقتناعا مبشروع التسيري العمومي انفتاحا ومبادرة وإبداعا، وهذا حيتاج أوال

   .     اجلديد، باإلضافة إىل توفري املستلزمات البيئية املساعدة سواء أكانت مادية أو مالية أو معنوية
التسيري (واجلدول اآليت يوضح مقارنة أساسية من بني مهام املسري يف ظل كال النموذجني      

 ).يري العمومي اجلديدالعمومي التقليدي والتس

  المسير في ظل التسيير العمومي التقليدي مهام مقارنة ما بين: )02(الجدول رقم 
 .ومهامه في ظل التسيير العمومي الجديد

  مهام المسير في ظل التسيير العمومي الجديد  مهام المسير في ظل التسيير العمومي التقليدي

  .املنتظرة تإعطاء معىن للعمل مع جتسيد السلوكيا  .املنتظرة تختطيط العمل وبرجمة السلوكيا
  .حتديد املهام، وتوزيع املسؤوليات واملوارد  .تقسيم العمل، وضبط املهام، وتنظيم املوارد

القيادة من خالل احرتام القواعد وسلطة السلم 
  .اإلداري

  .التنشيط والتحفيز بواسطة األهداف والقيم املشرتكة

اعد تشجيعا للطاعة واالمتثال مراقبة مدى احرتام القو 
  .لألوامر

مراقبة مدى حتقيق األهداف املسطرة وتشجيع املبادرة 
  .والتجديد

تفويض املسؤوليات، والتعويض على أساس تقييم   .الرتكيز والتخصص والتعويض على أساس االستقامة
  .األداء واجلهد املبذول
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v تأمين استقرار المنظمة.  v قيادة التغيير في المنظمة.  
 Chomienne, H., le managemant dans les organisations                      :المصدر

publiques, En Ligne:  
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Themes/
risp_emotion_08/h_chomienne.pdf. Le : 02/02/2016.   

املسري يف ظل التسيري نستنتج أن هناك فرقا جوهريا ما بني  )02(من خالل اجلدول رقم      
كمه القواعد ، فاألول توجهه وحتالعمومي التقليدي ونظريه يف ظل التسيري العمومي اجلديد

واإلجراءات، ومييل دوما إىل تطبيق اللوائح والتعليمات القانونية، بينما الثاين وهو املنشود 
فتحكمه النتائج واألهداف، ويبحث دوما عن املمارسات األكثر فعالية ويشجع عنها بعيدا عن 

العمومي اجلديد  وهنا نؤكد على أن جناح مشروع التسيري. منطق السلطة اإلدارية واهلرم الوظيفي
يتوقف على مدى إدراك املسري لطبيعة املهام والتحديات امللقاة على عاتقه، فبدون قناعته 

 .وانسجامه ال نتوقع جناحا للتغيري املنشود
           :حمتوى وظائف املنظمات العمومية يف ظل التسيري العمومي اجلديد -3

مبادئه وخصائصه رؤية جديدة فيها العديد من حيمل التسيري العمومي اجلديد انطالقا من      
التغيريات والتعديالت على وظائف املنظمات العمومية، وهذا األمر جد ضروري خصوصا وأن 
املشكل الكبري الذي تعاين هذه املنظمات هو تعقد هياكلها التنظيمية وتشعبها وتضخم 

   .تسيرييةالعاملني والوظائف فيها، وما ينجر عن ذلك من صعوبات مالية و 
واجلدول اآليت يوضح أهم التغريات اليت ستطرأ على حمتوى أهم وظائف املنظمات العمومية      

  . يف ظل التسيري العمومي اجلديد
التغيرات التي تطرأ على محتوى بعض الوظائف بعد تطبيق التسيير : )03(الجدول رقم 

  .العمومي الجديد

  التغييرات التي تطرأ عليها  الوظائف

  وظيفية اإلستراتجيةال

 التسيري املوجه بالنتائج؛ 
 االعتماد على التخطيط االسرتاتيجي؛ 
 الفصل ما بني الوظائف السياسية والوظائف اإلدارية؛ 
 تطبيق النظام الالمركزي؛ 
 استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الداخلية؛ 
 ؛)ثقافة األداء(تعميم عمليات تقييم األداء  

http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Themes/
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  .ت اإلداريةتبسيط اإلجراءا 

  الوظيفية المالية

 التخفيض من العجز؛ 
 املوازنات التخطيطية؛ 
استعمال (حتقيق شفافية أكرب يف النظام احملاسيب  

احملاسبة التحليلية يسمح باملقارنة بني النتائج املتحققة 
  ).والتوقعات

  الوظيفية التسويقية

إجراء حتقيقات الرضا، صرب (تطوير التسويق العمومي  
 ).، التشاور مع املستخدمنياآلراء

استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلارجية  
  .من أجل تفعيل االتصال مع املوطنني

  وظيفة إدارة الموارد البشرية
 تقليص حجم موظفي املنظمات العمومية اإلدارية؛ 
حتسيس املوظفني باملسؤولية وحتفيزهم على العمل  

  ).ملردوديةاملكافأة حسب األداء، مكافأة ا(
 Amar, A.; &  Berthier, L., Le Nouveau Management Public: Avantages et :المصدر

Limites, En Ligne:  
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Themes/
risp_emotion_08/h_chomienne.pdf. Le : 02/02/2016.   

نستنتج  أن وظائف املنظمات العمومية يف ظل مشروع  )03(من خالل اجلدول رقم       
قتصادي التسيري العمومي اجلديد ستصبح أكثر عمقا وانفتاحا، وسيغلب عليها الطرح اال

والتسيريي أكثر من الطابع القانوين والسياسي الذي كان يشكل الطابع املميز هلا يف ظل التسيري 
وهنا بالذات نؤكد على الوظيفة اإلسرتاجتية اليت جيب أم تأخذ مكانا مميزا يف . العمومي التقليدي

داة استقراء أ اظل هذا املشروع وخصوصا يف البدايات، حيث تعترب مفتاح النجاح باعتباره
وحتليل البيئة، كما ال ننسى ضرورة تكييف وظيفة املوارد البشرية مع املستجدات وضمان 
استعدادها التام للتعامل معها، حيث ال ميكن أن توقع جناحا يف إحالل برامج التسيري العمومي 

 . اجلديد بدون موارد بشرية مؤهلة ومقتنعة لتحقيق متطلبات التغيري

 

 

http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Themes/
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  :خامتة
إن املتأمل للحراك االقتصادي واإلداري يكتشف ال حمالة أن قضايا إصالح القطاع العام       

حتتل مراكز الصدارة ضمن اهتمامات الباحثني واملختصني، واللذين جيمعون على ضرورة إعادة 
. النظر يف هيكلة وتوجهات املنظمات العمومية لتواكب اإلحداث والتغريات احمللية والدولية

العمومي من هذا ظهرت العديد من التوجهات اليت يعترب من بينها استخدام التسيري  وانطالقا
خالل مقالنا  كأداة لرتقية أداء املنظمات العمومية، وهو ما حاولنا معاجلته من) NPM(اجلديد 

  :هذا الذي توصلنا من خالله إىل العديد من االستنتاجات والتوصيات، أمهها
ال التخلي أو تقليص اخلدمات العمومية، وذلك بالنظر إىل ال ميكن بأي حال من األحو  §

األعباء واملهام القدمية واجلدية امللقاة على عاتق القطاع العام واملنظمات العمومية، باعتبارها 
 أداة رئيسية لتحقيق الضبط والتوازنات االقتصادية واالجتماعية؛

لعربية من مشاكل مجة سامهت تعاين املنظمات العمومية وباألخص يف اجلزائر والدول ا §
 :بشكل كبري يف ضعف أدائها، واليت نذكر من بينها

ü ختلف النظم التسيريية واإلدارية وعدم قدر�ا على مواكبة متطلبات العصر واملرحلة؛ 
ü تضخم أعداد العاملني، واتساع اهلياكل التنظيمية، وتعدد املراكز؛ 
ü ضبابية السياسات واالسرتاجتيات أو حىت غيا�ا؛ 
ü  عدم رضا املواطنني على طبيعة اخلدمات املقدمة، وطريقة تقدميها من قبل املنظمات

 العمومية؛
ü  شح املوارد املالية وخصوصا مع أزمات اخنفاض أسعار النفط ومشتقاته، واجتاه العديد

من الدول ومن بينها اجلزائر جراء ذلك إىل التقشف وحماولة التخفيف من ضغط 
 .املوازنة العامة

طار إصالح القطاع العام وتفعيل أداء املنظمات العمومية ظهرت العديد من املداخل يف إ §
منوذج إعادة اخرتاع أو حتديد احلكومة، منوذج إعادة هيكلة : واالسرتاجتيات أبرزها

العمليات، باإلضافة إىل مناذج التسيري العمومي اجلديد الذي يعترب من أكثر املداخل تداوال 
 اإلصالح والتنمية اإلدارية؛وشيوعا يف أدبيات 

ظهر التسيري العمومي اجلديد يف الربع األخري من القرن املاضي كنتيجة لربوز الدور اجلديد  §
ازدياد احلاجة إىل تدخل الدولة : للدولة، ولعل األسباب اليت أدت إىل شيوعه كثرية وأمهها

ودورها يف ظل األنظمة يف احلياة االقتصادية لكن بآليات جديدة ختتلف عن مفهوم الدولة 
االشرتاكية، هذا من جهة، وبسبب املشاكل واألزمات الكثرية اليت تعاين منها املنظمات 
العمومية من جهة أخرى، حيث أعترب التسيري العمومي اجلديد انطالقا مما سبق أداة رئيسية 
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تنظيمية وفلسفة جديدة هدفها تفعيل أداء املنظمات العمومية مبقاربات ومداخل هيكلية و 
 جديدة؛

ترتكز فرضيات التسيري العمومي اجلديد على أن املشكل األساسي يف املنظمات العمومية  §
ليس يف طبيعة أهدافها، بل يرجع إىل طرق تسيريها وإدار�ا اليت تعاين عديدا من املشاكل 

دة، وعدم البريوقراطية السلبية، واهلياكل التنظيمية اجلام: سامهت يف تدين إنتاجيتها، وأمهها
 القدرة على التكيف البيئي؛

يرتكز مفهوم التسيري العمومي اجلديد على حماكاة النجاحات الباهرة اليت حققها القطاع  §
اخلاص بفضل مبادئ إدارة األعمال، وذلك عن طريق حماولة فهمها وتكييفها من أجل 

اإلدارة باجلودة : اتطبيقها يف القطاع العام، وهنا نتكلم على اسرتاجتيات ومداخل عدة أمهه
الشاملة، إعادة هندسة العمليات، ترشيق وتفكيك املنظمات، التصميم التنظيمي املعاصر، 

 اخل؛...متكني العاملني، التطوير اإلداري
يعترب خلق املنافسة من بني أهداف التسيري العمومي اجلديد بسبب أثرها الكبري على األداء،  §

، وبينها وبني املنظمات اخلاصة من جهة أخرى، سواء بني املنظمات العمومية من جهة
هذا باإلضافة إىل تغيري النظرة . وذلك عن طريق إشراك األخرية يف تقدمي اخلدمات العمومية

جتاه املواطن الذي يعترب حجر األساس يف اخلدمات العمومية، من جمرد متلقي للخدمة إىل 
قيق رضاه بقاء املنظمات وازدهارها عميل باملفهوم التسويقي احلديث، والذي ينجر على حت

 ؛)عمومية أو خاصة(
يرتكز مفهوم التسيري العمومي اجلديد على جمموعة من اخلصائص واملبادئ اليت وإن تشا�ت  §

إال أن طريقة تطبيقها ختتلف من بلد إىل آخر، ومن قطاع إىل آخر، وهنا نؤكد على أنه من 
، بل األصل هو أن ينطلق النموذج املستهدف الصعب حماكاة مناذج بعينها وحماولة تطبيقها

من خصوصية البلد والبيئة، ومن تركيبة ومكونات القطاع العام  واملنظمات العمومية من 
 أجل أصالحها وتفعيل أدائها؛

يف ظل التسيري العمومي اجلديد تظهر احلاجة إىل العديد من التحوالت يف املنظمات  §
رة إعداد املسريين وإقناعهم بفلسفة التسيري العمومي العمومية، وهنا نؤكد بداية على ضرو 

اجلديد باعتبارهم حجر األساس لتطبيقه، باإلضافة إىل ضرورة تعديل وظائف املنظمة 
لتتناسب مع متطلبات التغيري املنشود، واألهم من هذا األخذ بعني االعتبار البعد 

جيعل من حتقيق النتائج والعوائد االسرتاتيجي لفلسفة التسيري العمومي اجلديد، األمر الذي 
  . يرتبط باملدى املتوسط والطويل
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  التسويق االلكرتوني ودوره يف زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة

  حالة املؤسسات اجلزائرية إىل اإلشارةمع 
  

  * شارف نورالدين /د

 البديلة احمللية الصناعات يف اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنافسية تطوير خمرب
  اجلزائر - جامعة الشلف

Résumé: 
Le concept "e-marketing" a apparu lors du développement 

important qu’a connu les technologies de communication et 
d'information, et le recours  des entreprises à ces technologies pour 
effectuer des activités de marketing, mais l'avènement de l'Internet 
et son évolution et l'augmentation continue du nombre 
d'utilisateurs, ont eu le plus grand impact sur le développement de 
cette nouvelle forme de marketing, et nous allons essayer dans cet 
article, de montrer comment profiter des applications d'e-
marketing pour améliorer la capacité compétitive de l'entreprise, 
afin de répondre aux changements dans la structure de la 
concurrence aux niveaux local et mondial. 

 

Mots clés: Internet, e-marketing, la capacité compétitive, les 
entreprises algériennes 
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الثالثة، وازداد عدد مستخدميها بشكل   األلفيةكبريا مع بداية تطورا   اإلنرتنتشبكة شهدت      

كبري عرب العامل مما جعلها تستقطب اهتمام املؤسسات الباحثة عن أسواق بديلة يف ظل املنافسة 
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سات واقتصاديات البلدان النامية بشكل كبري خالل هذه السنوات ومزاياها بالنسبة للمؤس

بالتوازي مع ظهور أنشطة جتارية داعمة هلذا النوع احلديث من التجارة كان أبرزها التسويق 
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وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية تبيان سبل االستفادة من تطبيقات التسويق    
هيكل  يشهدهامواجهة التغريات اليت  أجلقدرة التنافسية للمؤسسة من يف الرفع من ال اإللكرتوين

واقع وآفاق هذا النوع احلديث من التسويق يف  إبرازاملنافسة على املستوى العاملي، كما سنحاول 
   .املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

  : وعليه، �دف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن اإلشكالية التالية
يساهم التسويق االلكتروني عبر شبكة اإلنترنت في الرفع من القدرة  كيف يمكن أن   

  .التنافسية للمؤسسة الجزائرية ؟
  : ويندرج حتت هذه اإلشكالية أسئلة فرعية كثرية أمهها

 ما هي أهم تطبيقات ومزايا التسويق االلكرتوين عرب اإلنرتنت ؟  -
 لتنافسية للمؤسسة ؟ كيف ميكن توظيف التسويق االلكرتوين يف تنمية القدرة ا -
 .ما هو واقع التسويق االلكرتوين يف املؤسسات اجلزائرية ؟  -

 :أهمية الدراسة
  : تربز أمهية هذا املوضوع إذا أخذنا يف احلسبان األمور التالية 
 انتشار شبكة اإلنرتنت واالزدياد املستمر ملستخدميها؛ -
  ري من املؤسسات العاملية؛ التبين املتواصل لنظام التسويق االلكرتوين من قبل الكث -
 املزايا التنافسية الكبرية ليت يتيحها هذا النوع من التسويق للمؤسسات؛  -

 :أهداف الدراسة
  : �دف هذه الدراسة باخلصوص إىل تبيان ما يلي  
 تطبيقات املزيج التسويقي عرب شبكة اإلنرتنت؛  -
  رتوين؛ سبل تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة من خالل التسويق االلك -
 واقع وآفاق التسويق االلكرتوين يف املؤسسات اجلزائرية بشكل عام؛  -
  : ولتغطية جوانب هذا املوضوع قدر اإلمكان ارتأينا تقسيمه إىل احملاور الثالثة التالية  
  ؛أبعاد ومزايا التسويق االلكرتوين عرب اإلنرتنت :األولالمحور    
  ؛ وين يف تنمية القدرة التنافسية للمؤسسةدور التسويق اإللكرت : المحور الثاني   
 يف املؤسسات اجلزائرية،  اإللكرتوينواقع التسويق : المحور الثالث   
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  ؛أبعاد ومزايا التسويق االلكرتوني عرب اإلنرتنت :األولاحملور 
ظهر مفهوم التسويق اإللكرتوين مع التطور الكبري الذي شهدته تكنولوجيا املعلومات 

اولة املؤسسات تسخري هذه التكنولوجيا ألداء األنشطة التسويقية، إال أن ظهور واالتصال وحم
شبكة اإلنرتنت وتطورها والزيادة املستمرة لعدد مستخدميها كان له األثر األكرب على نشاط 

  . التسويق
  تعريف التسويق اإللكرتوني : أوال

مجيع التكنولوجيات  استعمال:" وزمالؤه التسويق اإللكرتوين على أنه Badoc يعرف  
املتاحة لرفع ربح املؤسسة عن طريق العمل من أجل إرضاء الرغبات الشخصية لكل عميل 

 .1"وبصفة إمجالية، دائمة، تفاعلية، ويف إطار أكرب قدر مكن من اجلوارية
إدارة التفاعل بني املنظمة واملستهلك يف فضاء البيئة "كما مت تعريف التسويق اإللكرتوين بأنه 

 .2"فرتاضية من أجل حتقيق املنافع املشرتكةاال
تعبري عن جمموعة األنشطة التسويقية اليت تعتمد على الوسائط اإللكرتونية : " باإلضافة إىل كونه 

 .  3"وشبكات احلواسيب اآللية واإلنرتنت
ومن التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج أن التسويق اإللكرتوين هو استخدام تكنولوجيا 

ات واالتصال بشكل عام واإلنرتنت بصفة خاصة ألداء األنشطة التسويقية �دف تعظيم املعلوم
رحبية املؤسسة وحتقيق الرغبات الشخصية للمستهلكني من خالل إرساء قواعد للتفاعل واجلوارية 

  .      بني املؤسسة وزبائنها
ويق عرب اإلنرتنت، ويستعمل الكثري من الكتاب مصطلح التسويق اإللكرتوين للداللة على التس

باعتبار أن املصطلحني مرتادفني برغم اختالفهما، فالتسويق عرب اإلنرتنت يف احلقيقة جزء من 
التسويق اإللكرتوين، يعرب عن تلك األنشطة التسويقية اليت تعتمد على اإلنرتنت حتديدا، وإن  

  .4اإلنرتنتكان هو األكثر شيوعا حاليا نظرا للتنامي املتزايد يف استخدامات شبكة 
  متطلبات التسويق اإللكرتوني الفعال :ثانيا 

تنجح عملية التسويق اإللكرتوين وتكون فعالة، فإنه ينبغي أن يتوفر فيها عدد من  حىت
  :5العناصر ومنها

ينبغي أن تسعى املؤسسة إىل حتقيق منفعة كافية وواضحة من  :حتقيق املنفعة للزبون.1
ذ يرتتب على مستوى هذه املنفعة قرار الزبون بتكرار عملية خالل طرح املنتج عرب اإلنرتنت ، إ

ولذلك ينبغي أن يتضمن حمتوى املتجر اإللكرتوين، مجيع اخلدمات التعزيزية اليت .الشراء
 تستجيب لرغبات الزبون، 
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ينبغي أن تسعى املؤسسة  :حتقيق التكامل مع مجيع أنشطة األعمال اإللكرتونية.2
ويق اإللكرتوين وبقية أنشطة األعمال اإللكرتونية املرتبطة به واليت إىل حتقيق التكامل بني التس

منها نظم الدفع عرب اإلنرتنت ونظم احلماية واألمن للموقع، وأنشطة تدريب العمال واملوظفني 
  على استخدام تكنولوجيا املعلومات واستغالل شبكة اإلنرتنت؛ 

ينبغي عرض : رة فعالةالقدرة على عرض حمتويات املتجر اإللكرتوني يف صو .3
حمتويات املتجر اإللكرتوين ضمن موقع الويب بصورة تالءم الطبيعة اجلديدة لألعمال ، فهذا 

 العرض خيتلف متاما عن عرض املنتجات يف نظام التسويق التقليدي، 

ينبغي بناء املوقع اإللكرتوين  :البناء البسيط واالبتكاري ملوقع املتجر اإللكرتوني .4
وابتكارية، تسهل للزبون احلصول على البيانات واملعلومات وإجراء عمليات  بصورة بسيطة

 .التبادل والتفاعل
والتسويق اإللكرتوين يرتكز على أربعة متغريات تسيريية أساسية وضرورية ، تشكل جمتمعة  

  :املبادئ القاعدية للتسويق اإللكرتوين، وذلك حسب الشكل التايل
  قاعدية للتسويق اإللكترونيالمبادئ ال:  (01)الشكل رقم 

  
  
  
  

  
  
  
  

Source : Michel Badoc, Bertrand Lavayssière,  Emmanuel Copin, op 
cit, p. 75.  

 التكنولوجيا

 )التوزيع(اإلمداد 

 المعلومات

 الموارد البشرية



  حالة املؤسسات اجلزائرية إىل اإلشارةمع  سةالتسويق االلكرتوين ودوره يف زيادة القدرة التنافسية للمؤس
  ننور الديشارف  .د

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       89

 التكنولوجيا  - أ
تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصال عامة وشبكة اإلنرتنت بصفة خاصة البنية 

هذه التكنولوجيا يف السنوات القاعدية للتسويق اإللكرتوين، والتطورات الكبرية اليت شهد�ا 
  األخرية تعترب سبب ظهور التسويق اإللكرتوين كنشاط داعم للتجارة اإللكرتونية؛   

  املعلومات  - ب
تشكل املعلومات موردا كبريا للتطوير، والتسويق اإللكرتوين بدون تسيري جيد  

املورد يشكل عنصر  للمعلومات ال ميكنه خلق القيمة للزبون والربح للمؤسسة، فالتحكم يف هذا
  ؛ (personnalisée)مهم لتلبية حاجات الزبائن بصفة مشخصنة 

 املوارد البشرية   -  ت
تشكل املوارد البشرية مع الزبائن ثروة املؤسسة، وإذا كان التسويق التقليدي يويل أمهية 

ان أمهية بالغة لضم متواضعة هلذا العنصر، فإنه يف ميدان التسويق اإللكرتوين يشكل عامل ذو
 النجاح؛  

  ) التوزيع(اإلمداد   - ث
عنصر هام يرهن جناح التسويق اإللكرتوين، ألن ضعف خدمات اإلمداد من شأنه  وهو

  .أن ينقص من جدوى اجلهود املبذولة خللق التفاعلية واجلوارية مع الزبون
  مزايا وعيوب التسويق اإللكرتوني: ثالثا

ر للمؤسسة الكثري من املزايا، إال أنه ال أداء األنشطة التسويقية عرب شبكة اإلنرتنت يوف
العيوب اليت ترافق دائما استخدام التكنولوجيات احلديثة،ومن أهم مزايا التسويق  من بعض خيلو

 :اإللكرتوين عرب شبكة االنرتنت بالنسبة للمؤسسة نذكر
نظام تسويقي معلومايت ال نظري له من حيث السرعة يف احلصول على البيانات ونقل  )1

 ؛ 6لومات مما حسن من جودة العملية التسويقيةاملع
ميكن للمؤسسة أن تعرض تشكيلة واسعة من منتجا�ا وبأقل : تنوع املنتجات املعروضة للبيع )2

 قدر من املخزون؛ 
متكن اإلنرتنت من االتصال التفاعلي مع العمالء وبأقل : تفاعل أفضل مع العمالء )3

 ناع وحيقق الرضا للعميل؛ التكاليف واالتصال التفاعلي يساعد يف اإلق
تساعد اإلنرتنت يف الوصول إىل الزبائن احملتملني يف أي مكان من : توسيع قاعدة العمالء )4

 العامل والتعامل املباشر معهم من دون احلاجة إىل وسطاء؛ 
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ختفيض التكاليف التسويقية بشكل كبري قياسا بالعمليات التقليدية احلاصلة بني طريف  )5
   7.ةالعملية التسويقي

  املزيج التسويقي عرب شبكة اإلنرتنت : رابعا
  خصائص املنتج عرب اإلنرتنت -1 

املنتج يعترب حمور عملية التبادل والعنصر الرئيسي يف املزيج التسويقي، ولقد صاحب 
التطور يف تكنولوجيا املعلومات عامة واإلنرتنت بصفة خاصة تغري كبري يف مفهوم وأبعاد املنتج، 

  .ير هذا األخريويف سرعة تطو 
وخيتلف املنتج املطروح للبيع على شبكة اإلنرتنت عن غريه من املنتجات املعروضة يف السوق    

  : 8التقليدية، فهو يتميز خبصائص مرتبطة بطبيعة شبكة اإلنرتنت، وأهم هذه اخلصائص ما يأيت
العامل، بغض  بإمكان املشرتي عرب اإلنرتنت أن يشرتي املنتج الذي يريده من أي مؤسسة يف §

النظر عن مكان تواجد املؤسسة أو عن وقت الشراء باستثناء املنتجات اليت ال تباع على 
 الشبكة؛  

مبوجب نظم التسليم ونظم الدفع املتوفرة على اإلنرتنت، فإن املشرتي عرب اإلنرتنت يتسلم  §
، وتكون هذه البضاعة املشرتاة بسرعة كبرية مقارنة بسرعة التسليم يف التجارة التقليدية

 السرعة أكرب يف حالة التجارة اإللكرتونية الكاملة؛ 
 مستوى توفر املعلومات عن املنتج يلعب دور أساسي يف جناح املنتج على اإلنرتنت؛   §
عدد املنتجات على اإلنرتنت كبري جدا، كما أ�ا قد تتشابه، إال أن هذه الوفرة ال تؤدي  §

 بالضرورة إىل خفض األسعار؛ 
المة التجارية دور كبري يف جناح املنتج على اإلنرتنت، فهي اهلوية اليت متيزه وتسهل تلعب الع §

 وصول املشرتين إليه يف ظل جتارة إلكرتونية افرتاضية؛  
مدة تصميم وتطوير املنتج اجلديد على اإلنرتنت قصرية جدا، إذ جيري مجع املعلومات  §

ومن مث ال يكون هناك مدة طويلة بني  اخلاصة باحتياجات الزبائن وأذواقهم بصورة سريعة،
 .رصد واستكشاف حاجات الزبائن وتلبية هذه احلاجات يف صورة منتج جديد

إذا كان السوق التقليدي يفرض على املؤسسات العمل على تطوير منتجا�ا بشكل مستمر و
ع وأكثر يتماشى وتغريات رغبات الزبائن، فإن السوق اإللكرتوين يتطلب تطوير املنتج بشكل أسر 

ديناميكية نظرا ملا يتميز به هذا السوق من تغري سريع يف تفضيالت الزبائن وكثرة املنتجات 
     .املعروضة للبيع
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أما بالنسبة للتسويق اإللكرتوين للخدمات، فهذه األخرية تأخذ النصيب األكرب من حجم   
صاد بشكل عام والذي األعمال اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت، ويعود هذا إىل واقع االقت

  .أصبحت اخلدمات تشكل القسم األكرب منه
وأتاحت شبكة اإلنرتنت إمكانية احلصول على اخلدمات اإللكرتونية املطلقة، ويقصد �ا تلك    

اخلدمات اليت ميكن للعميل احلصول عليها دون أي اتصال مادي مع املزود، حيث تتم كافة 
  .  9وتوصيلها وما بعدها بالوسائل اإللكرتونية حصريا العمليات املرتتبة على إنتاج اخلدمة

اخلدمات اإلعالمية، : ومن أهم أصناف اخلدمات اليت تلقى رواجا على شبكة اإلنرتنت جند 
  .اخل..اخلدمات املصرفية، اخلدمات التعليمية، اخلدمات االستشارية،

   تسعري املنتجات املباعة عرب اإلنرتنت  -2
نتجات اليت تباع عرب اإلنرتنت بأ�ا عملية ديناميكية ومرنة وغري تتسم عملية تسعري امل

ثابتة، فاألسعار قد تتغري يوميا، وأحيانا قد تتغري يف اليوم الواحد، والكم اهلائل من املنتجات 
  . املعروضة على الشبكة ختلق حالة قوية من املنافسة السعرية

، متكن املؤسسة من زيادة أرباحها عرب أساليب وهذه املرونة يف عملية التسعري اإللكرتوين       
  :10عديدة منها
 الدقة يف حتديد مستويات األسعار  §

وهذه الدقة نامجة عن قدرة املؤسسة يف احلصول على البيانات واملعلومات الالزمة لوضع 
إسرتاتيجية التسعري املناسبة، وهذه الدقة متكن املؤسسة من استهداف أسواق معينة بشكل أكثر 

عالية، كما أن توفري املعلومات الكافية حول املنتج من شأنه ضمان جناح املؤسسة يف وضع ف
 السعر املناسب الذي حيقق أهداف املؤسسة؛     

 االستجابة السريعة للتغريات السوقية  §
إن التسعري اإللكرتوين عرب اإلنرتنت ميكن املؤسسة من التكيف السريع مع تغريات 

 مستويات أسعار املنافسني، التغري يف الظروف االقتصادية لألسواق، التغري يف: السوق مثل
 ).اخل...ومنافسة املنتجات البديلة

  جتزئة األسعار  §
وهذه أكرب ميزة  للتسعري اإللكرتوين عن طرق التسعري التقليدية، فاملؤسسة العاملة على 

ع البيانات واملعلومات عن اإلنرتنت ال تعتمد نفس السعر بالنسبة لكل الزبائن، بل تلجأ إىل مج
القطاعات السوقية املختلفة اليت تستهدفها وحتدد سعر مناسب لكل فئة، فالزبائن ينظرون إىل 
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املنتج من زوايا خمتلفة وتتفاوت القيمة احملققة من املنتج لكل منهم، مما جيعلهم مستعدين لدفع 
 .أسعار متباينة مقابل احلصول على املنتج

  م مزادات اإلنرتنت التسعري باستخدا  §
انتشر أسلوب املزادات بشكل كبري على شبكة اإلنرتنت، حيث يتم جتميع أعداد كبرية 
من املشرتين والبائعني لكل صنف من املنتجات، وتباع املنتجات عند السعر الذي يقبل به 
ن الطرفني، ويتمكن املشرتون من كسب خربات واسعة عن أسعار املنتجات املختلفة، كما تتمك

  . املؤسسات من تصريف كميات كبرية من املنتجات وبأسعار مناسبة
  توزيع املنتجات املباعة عرب اإلنرتنت  -3

حيظى نشاط التوزيع بأمهية خاصة يف املزيج التسويقي، فهو يلعب دورا بارزا يف خلق 
التوزيع التقليدية املنفعة الزمنية واملكانية للمستهلك، وطبيعة التجارة اإللكرتونية أثرت على أنظمة 

بشكل كبري، خاصة يف ما يتعلق بإلغاء الكثري من أشكال الوساطة اليت كانت تلعب دورا كبريا 
   .يف إيصال املنتج إىل املستهلك

التسويق اإللكرتوين قدم منظوراً جديداً لسوق إلكرتونية يكون التفاعل فيها بني  كما أن
 "الالوساطة"األمر الذي أدى إىل بروز مصطلح  طريف عملية التبادل دون احلاجة إىل وسطاء،

(Disintermediation)  كما قدم التسويق اإللكرتوين نوعًا مبتكرًا من الوسطاء والذين،
وهي منظمات تعمل لتسهيل ، (Cybermediaries)يطلق عليهم وسطاء املعرفة اإللكرتونية 

  . 11دي خدمة جتاريةعملية التبادل بني املنتجني والعمالء حيث يقومون بدور مزو 
وخيتلف أسلوب التوزيع للمنتجات املباعة على اإلنرتنت باختالف نوع املنتج وطبيعته، وذلك 

 :على النحو التايل

  :توزيع السلع املادية §
جتري عملية بيع وترويج السلع املادية عرب اإلنرتنت، أما توزيعها فيكون من خالل االعتماد 

يت متر مبرحلة الشحن مث النقل وأخريا التسليم، وقد تتكفل على نظم التوزيع التقليدية وال
املؤسسة بوظيفة التوزيع بنفسها إذا كانت هلا اإلمكانيات الالزمة، إال أنه يف غالب األحيان 
توكل هذه الوظيفة إىل طرف ثالث وهي مؤسسات متخصصة يف عملية الشحن والتسليم، كما 

 . التسليم اليت يرغب فيها  ميكن للمشرتي عرب الشبكة أن حيدد طريقة
 
 
 



  حالة املؤسسات اجلزائرية إىل اإلشارةمع  سةالتسويق االلكرتوين ودوره يف زيادة القدرة التنافسية للمؤس
  ننور الديشارف  .د

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       93

بوسطاء جدد ) جتار اجلملة، جتار التجزئة، املوزعون(وهنا نالحظ استبدال الوسطاء التقليديني 
هم مؤسسات الربيد السريع ومؤسسات التوزيع للمنتجات املباعة عرب اإلنرتنت ومؤسسات 

 ؛    أخرى توفر خدمات اإلمداد للتجارة اإللكرتونية

 :جات الرقميةتوزيع املنت  §
بسبب طبيعة املنتجات الرقمية فإن هناك إمكانية لتحقيق جتارة إلكرتونية كاملة عرب اإلنرتنت،  

 : وجيري التوزيع بأساليب كثرية منها

  :التوزيع عرب موقع املؤسسة مباشرة -
عن طريق السماح للمشرتي باحلصول على اخلدمة املطلوبة عرب كلمة سر حيصل عليها بعد 

الثمن املطلوب من خالل أحد أساليب الدفع املتاحة على الشبكة، ومن أمثلة هذه  أن يدفع
  اخلدمات الصحية، خدمات التعليم، مشاهدة بعض الوثائق والربامج واألفالم؛  : اخلدمات

  :التوزيع بأسلوب التحميل -
الثمن أي أن املشرتي يقوم بتحميل املنتج الرقمي املشرتى إىل حاسوبه اخلاص بعد أن يدفع 

 املطلوب، ومن أمثلة هذه املنتجات الربامج وملفات الصوت والصورة؛ 

  :التوزيع املختلط -
وهو التوزيع الذي جيري جزء منه بصورة إلكرتونية على الشبكة وجزء آخر يكون يف العامل 
الواقعي، ومن أمثلة ذلك خدمة حجز الفنادق حيث أن املشرتي خيتار الفندق ونوع الغرفة 

 لتسديد ولكن حيصل على اخلدمة الفعلية يف العامل الواقعي؛ ويقوم با

  :التوزيع عن طريق الربيد اإللكرتوني -
يستخدم الربيد اإللكرتوين بصورة كبرية يف عمليات التوزيع للمنتجات اليت تباع عرب 
اإلنرتنت، فهذا الربيد يستعمل إلرسال الطلبات والستالم اإلشعارات اليت تفيد أن املؤسسة 

قت طلب العميل، كما يستعمل أيضا لالستعالم عن املرحلة اليت وصلت إليها عملية تل
 .التسليم

وهناك وجهة نظر قوية بأن قنوات التوزيع اإللكرتونية ستأخذ تدرجييا مكان قنوات التوزيع 
املعتمدة على املتاجر فيما خيص الكثري من السلع واخلدمات، فقنوات التوزيع املعتمدة على 

بينما تنمو القنوات اإللكرتونية ) غالبا % 2(ر تنمو بنسبة النمو الطبيعي للسكان املتاج
     .   12بنسبة أكرب قد تصل إىل الرقمني
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  الرتويج اإللكرتوني عرب اإلنرتنت -4
ال تقتصر وظيفة التسويق على تطوير املنتجات وتسعريها والعمل على إيصاهلا إىل 

بل تتعداها إىل االتصال باملستهلك وإعالمه بكل جديد املستهلك عن طريق قنوات التوزيع، 
خيص املنتج وطرق احلصول عليه، ذلك أن األسواق تشهد تزايدا كبريا لعدد املنتجات املعروضة 
مما يصعب عملية وصول املستهلك إىل املنتج، ويف العامل االفرتاضي تزداد هذه الصعوبة حدة 

لى املستهلك أن يبحث بنفسه عن املنتجات اليت تناسبه نظرا لطبيعة شبكة اإلنرتنت اليت حتتم ع
وسط العدد اهلائل من املواقع التجارية املتخصصة، وتأيت وظيفة الرتويج هنا لتذليل هذه العقبات 

  ). املؤسسة واملستهلك(وحتقيق املنفعة املشرتكة لطريف التبادل 
عناصر املزيج التسويقي وباعتباره شكال من أشكال االتصال، فإن الرتويج يعترب أكثر 

تأثرا بنمو شبكة اإلنرتنت، ملا توفره هذه األخرية من إمكانيات كبرية لالتصال الفوري والتفاعلي 
  .على نطاق عاملي

تعد ممارسة األنشطة الرتوجيية عرب شبكة اإلنرتنت مسألة حديثة نسبيا وقد كانت و 
حماوالت استغالل شبكة اإلنرتنت ، أما قبل ذلك فقد كانت 1994بدايتها احلقيقية بعد عام 

  .يف الرتويج تتعرض إىل الرفض الشديد من قبل املشرفني على تنظيم شبكة اإلنرتنت وتطويرها
، كان هناك تفهم أكثر الستخدام الشبكة يف األنشطة التجارية 1994لكن بعد عام  

ء الشبكة، خصوصا بعد تدخل القطاع اخلاص باستثمارات كبرية جدا يف حتسني وتطوير أدا
مليون  40الـ 1995وعلى سبيل املثال فقد قاربت نفقات اإلعالن على اإلنرتنت خالل سنة 

وحبلول األلفية الثالثة فإن نفقات اإلعالن على   96مليون دوالر عام  200دوالر وجتاوزت 
   . 13اإلنرتنت أصبحت مبئات ماليري الدوالرات وهي يف زيادة مستمرة

ى عدة أساليب لالتصال بزبائنها املستهدفني، ومتزج بني هذه األساليب وتعتمد املؤسسات عل   
وسنتناول فيما يلي .لتشكل مزيج االتصاالت التسويقية أو ما يسمى أحيانا باملزيج الرتوجيي

  :طبيعة كل من هذه األساليب االتصالية على شبكة اإلنرتنت
  اإلعالن عرب اإلنرتنت  -أ

الرتوجيية املستعملة من قبل املؤسسات واملعروفة لدى يعترب اإلعالن أكثر الوسائل  
حركة النشاط اإلعالين على شبكة اإلنرتنت يف حتسن وتطور مستمر، ويزداد حجم الزبائن، و 

هذا النشاط عاما بعد عام ويزداد بصورة متسارعة عدد املؤسسات اليت تعتمد هذه القناة العاملية 
وذلك ألن اإلعالن على اإلنرتنت يتمتع مبزايا ال تتوفر يف لنشر إعالنا�ا والرتويج  ملنتجا�ا، 
  :14اإلعالنات التقليدية وأهم هذه املزايا
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 بإمكان الزبون احلصول على بيانات ومعلومات تفصيلية عن املنتج إذا أراد ذلك؛  §
سة إذا اقتنع الزبون باملنتج فإن بإمكانه القيام بعملية الشراء والتسديد مباشرة على موقع املؤس §

 واختيار طريقة التسليم؛ 
بسبب طبيعة اإلنرتنت، فإن مدة مشاهدة اإلعالن والتأثر به وصوال إىل إجراء عملية الشراء  §

 هي مدة قصرية جدا؛ 
 القدرة العالية لإلعالن عرب اإلنرتنت يف احلصول على بيانات ومعلومات التغذية  العكسية؛  §
 دا من املستهلكني يف األسواق العاملية؛ القدرة العالية على استهداف قطاعات واسعة ج §
  . إمكانية إجراء التعديالت والتغيريات على حمتوى النص اإلعالين بصورة سريعة جدا §

ومن أشهر وسائل اإلعالن على شبكة اإلنرتنت، األشرطة اإلعالنية وأسلوب الرعاية     
  .اإلعالنية

  :األشرطة اإلعالنية -
يرون مثل هذه  اإلنرتنت ومستخدمفشيوعًا وانتشارًا اليوم،  هي أكثر أشكال إعالنات الويبو 

  .على الرغم من اجلدل املستمر املثار حول فاعليتها اإلعالنات يف كل مكان على الويب
  :أسلوب الرعاية اإلعالنية -

يقضي هذا األسلوب بأن تسمح إدارة املوقع اإللكرتوين إلحدى املؤسسات اليت ترغب يف 
ا برعاية هذا املوقع أو برعاية جزء منه يرتبط بنشاطها، وغالبا ما تكون الرعاية اإلعالن عن نفسه

اإلعالنية على شكل صورة حتمل العالمة التجارية للمؤسسة الراعية، وتكون هذه الصورة عبارة 
  .عن ارتباط تشعيب تقود عملية النقر عليه إىل الصفحة الرئيسية ملوقع املؤسسة الراعية

  عات عرب اإلنرتنت ترويج املبي -ب
املبيعات كافة األساليب غري املعتادة يف عملية الرتويج، واليت ال ) تنشيط(يقصد برتويج 

تدخل ضمن اإلعالن أو البيع الشخصي، مثل استخدام العينات، النماذج ا�سمة، إقامة 
ألساليب اخل، وجتد الكثري من هذه ا..املعارض التجارية، إقامة املسابقات، ختفيض األسعار ،

  .تطبيقا�ا يف العامل االفرتاضي
وتتضاعف أمهية تنشيط املبيعات على اخلط عندما تتزامن مع اإلعالن عرب اإلنرتنت، ورمبا    

هلذا السبب تلجأ معظم املؤسسات إىل املزاوجة بني هذين األسلوبني الستقطاب أكرب عدد 
  .15ممكن من الزائرين ملواقعهم الشبكية

ب تنشيط املبيعات على شبكة اإلنرتنت يف تزويد املؤسسة بقائمة كبرية وتساهم أسالي    
لعناوين الربيد اإللكرتوين اخلاصة بالزبائن الذين زاروا املوقع وشاركوا يف احلمالت الرتوجيية 
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واملسابقات، حيث تعرض املؤسسة استمارة معلومات على اخلط يتم مألها من قبل الزائرين ليتم 
إىل قاعدة البيانات اخلاصة باملؤسسة، وتستغل املؤسسات هذه البيانات  توجيهها فيما بعد

  .   الشخصية يف توطيد العالقة مع زبائنها وإرسال الربيد اإللكرتوين الذي حيمل مضامني تروجيية
  البيع الشخصي عرب اإلنرتنت  - ج

مع طبيعة يرى بشري العالق أن البيع الشخصي باعتباره وسيلة شخصية فإنه ال يتالءم   
أما طارق عبد العال فريى أن متكني العمالء من . 16اإلنرتنت اليت تعترب وسيلة غري شخصية

عمل الطلبيات إلكرتونيا من شأنه أن يعظم إمكانية البيع، إال أنه ال جيب إرغام العمالء على 
  . 17اإلنرتنتهذا األمر، ألن الكثري منهم ما يزال متخوف من إعطاء أرقام بطاقته االئتمانية عرب 

ومن جهة أخرى، قامت الكثري من املؤسسات الرائدة بتزويد رجال البيع لديها  
حبواسيب حممولة وهواتف نقالة من أجل زيادة إنتاجيتهم، أل�ا ببساطة ال تريد أن يضيع رجال 

  .18البيع لديها الوقت يف الكتابة والبحث، بل جيب أن حيظى نشاط البيع بأغلب وقتهم
أمتتة العمل التجاري ال تعين بالضرورة إلغاء البيع الشخصي، بل على  ومنه فإن  

العكس من ذلك فإن شبكة اإلنرتنت وما توفره من مزايا لالتصال الشخصي، ميكن أن تدعم 
هذا النوع من البيع عن طريق التحضري املسبق لعملية البيع من خالل ربط اتصال بني البائع 

فاق أويل حول نوعية املنتج وطرق التسليم وإجراء عملية الدفع واملشرتي ميكنهما من إجراء ات
إلكرتونيا، وهذا يصب يف مصلحة الطرفني من حيث أنه ميكن من توفري الكثري من الوقت الذي  

  . كانت تستغرقه عملية البيع الشخصي بالطرق التقليدية
  :العالقات العامة عرب اإلنرتنت -د

اجلهود الرتوجيية اهلادفة لبناء عالقات جيدة مع مجاهري تشري العالقات العامة إىل كافة  
املنظمة، من خالل نشر أخبار اجيابية عنها أو حتسني صور�ا الذهنية لدى تلك اجلماهري، ومنع 

  .19أو معاجلة اإلشاعات واألخبار  السلبية عنها
 Forum de)وميكن للمؤسسة أن تستغل اإلمكانيات اليت تتيحها منتديات النقاش  

Discussion)  إلقامة عالقات مع زبائنها وحتسني صور�ا من خالل التعرف أكثر على آرائهم
  .ومواقفهم من نشاطات املؤسسة

ومنتديات النقاش أكثر ختصصا حيث جتمع بني عدد حمدود من األفراد، وغالبا ما ختضع    
اش وتوجيهها، يعمل على ضبط املواضيع الواردة يف الئحة النق) منسق( إلدارة شخص واحد

 .20وهذه وسيلة الستبعاد املواضيع غري املستحبة من قبل املشاركني
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ويستحسن أن تقوم املؤسسة بإنشاء منتديات للنقاش على موقعها على اإلنرتنت وأن   
تستعني مبتطوعني إلدارة النقاش، وميكنها أن تكافئهم لقاء قيامهم بعمل التنسيق، لكن يتوجب 

ابط التحرير وسبل تغيري مسار النقاش إذا تطلب األمر، مع جتنب مساعد�م وإعطائهم ضو 
 .21الضغط على املتناقشني كي يعربوا عن آرائهم كما يريدون

كما ميكن للمؤسسة أن تستغل أحداث هامة كاملناسبات واألعياد، إلثراء موقعها 
احلاليني  باملعلومات من أجل العمل على تشكيل جمتمع إنرتنت خاص �ا يتكون من العمالء

واحملتملني، ويلعب تصميم املوقع وحمتواه هنا الدور األكرب يف ضمان جناح مثل هذه السياسات 
  .اليت تدخل يف صميم العالقات العامة للمؤسسة

  دور التسويق اإللكرتوني يف تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة: احملور الثاني 
درة على إنتاج السلع الصحيحة الق: "تعرف القدرة التنافسية للمؤسسة على أ�ا

واخلدمات بالنوعية اجليدة وبالسعر املناسب ويف الوقت املناسب، وهذا يعين تلبية حاجات 
  .22"املستهلكني بشكل أكثر كفاءة من املنشآت األخرى

قدر�ا على حتقيق أداء أعلى من متوسط : "كما تعرف القدرة التنافسية للمؤسسة على أ�ا  
ن طرف منافسيها، وعلى املدى القصري تعين القدرة التنافسية للمؤسسة حصوهلا األداء احملقق م

   . 23"على حصة سوقية أكرب
وعليه ميكن إعطاء تعريف للقدرة التنافسية للمؤسسة على أ�ا جمموع اإلمكانيات 
واملهارات اليت حتوزها املؤسسة واليت متكنها من حتقيق رغبات املستهلكني بشكل أفضل من 

  .   يها، مما ينعكس إجيابا على حجم حصتها السوقيةمنافس
كما نشري إىل أن القدرة التنافسية مفهوم نسيب وديناميكي، حبيث ال ميكن للمؤسسة أن تكون 
منافسة بصفة �ائية وإمنا هي كذلك يف زمن وحميط اقتصادي معني، وعليها أن تعمل دوما من 

  .            ء هاأجل احلفاظ على قدر�ا التنافسية لضمان بقا
لزيادة قدر�ا التنافسية  اإلنرتنتوميكن للمؤسسة استغالل وتوظيف التسويق االلكرتوين عرب   

أن هذا  يتطلب من املؤسسة جهد   إالاحمللية والعاملية،  األسواقيف ظل اشتداد حدة املنافسة يف 
وجيا املعلومات واالتصال كبري وعمل مستمر ودراية كاملة بالتطورات اليت يشهدها ميدان تكنول

  . بشكل خاص اإلنرتنتبشكل عام وميدان 
يف  اإلنرتنتالتسويق االلكرتوين عرب  إسهامومن أهم ا�االت اليت يربز فيها بشكل واضح    

 : تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة نذكر على سبيل املثال ال احلصر ما يلي
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 كرتونية للمؤسسةتعزيز فرص جناح مشروع التجارة االل: أوال
يتزايد حجم التجارة االلكرتونية عرب اإلنرتنت بشكل كبري مع التزايد املتواصل لعدد  

مستخدمي اإلنرتنت، وبإمكان املؤسسة اليت تتبىن مشروع التجارة االلكرتونية عرب اإلنرتنت أن 
أن جناح تزيد من حصتها السوقية من خالل معامال�ا التجارية يف السوق االفرتاضي، إال 

مشروع التجارة االلكرتونية عرب اإلنرتنت ألي مؤسسة مرهون مبدى فعالية أنشطة التسويق 
  . االلكرتوين اليت تستهدف عمالئها وموزعيها وحىت شركائها

كان جناح التجارة التقليدية مرهون بوجود إسرتاتيجية تسويقية فعالة، فإن جناح التجارة   وإذا   
تدعم هذا النوع اجلديد  اإلنرتنتبتبين إسرتاتيجية تسويقية عرب شبكة  مرتبط أيضاااللكرتونية 

احلل األمثل هو العمل على  أنمن التجارة وتتواءم معه، ويرى بعض الباحثني يف هذا ا�ال 
اإلسرتاتيجيتني معا، وذلك من أجل املزاوجة أو املواءمة ما بني التأثري العاطفي دمج وتكامل 

  .  ني النشاط أو التفاعل املتبادل واخلدمة احلقيقية اليت تقدمها اإلنرتنتللتسويق التقليدي وب
  إسهام التسويق اإللكرتوني يف تنمية عالقة املؤسسة مع عمالئها: ثانيا

التوجه باملستهلك من احملاور الكربى السرتاتيجيات الكثري من  مسألة أصبحتلقد   
كربى جلميع   أولويةالعميل وتنمية والءه للمؤسسة يشكل  إرضاءاملؤسسات الرائدة، فالعمل على 

كأحد ركائز   التسويق بالعالقات املؤسسات اليت تعمل يف بيئة تنافسية، كما زاد االهتمام مبوضوع
   .ومبادئ كسب والء الزبائن

مفهوم مت تقدميه خالل فرتة الثمانينيات، وانتشر  التسويق بالعالقات هو مفهومو  
   .24بداية يف جمايل التسويق الصناعي، وتسويق اخلدماتاستخدامه يف ال

مقاربة مشتقة من التسويق : "التسويق بالعالقات على أنه ويعرف التسويق العالئقي أو    
،  يهدف إىل بناء عالقة مستدمية بني املؤسسة والزبون )التسويق ما بني املؤسسات(الصناعي 

ال متثل املرحلة األخرية للعملية التجارية ولكن تندرج يف النهائي املعرف بصفة فردية، فعملية البيع 
  .25)الزبون(واملشرتي ) املؤسسة(سياق عالقة عرب الزمن بني البائع 

العملية اليت تبين :"أنهالتسويق بالعالقات على Laskin و Evansكما يعرف الباحثان 
وقعني على حد سواء، حبيث املؤسسة بواسطتها حتالفات طويلة املدى مع العمالء احلاليني واملت
  .26"احملددة األهدافيعمل كل من البائع واملشرتي معا جتاه حتقيق جمموعة مشرتكة من 

وحيقق مدخل التسويق بالعالقات للمؤسسة الكثري من املزايا اليت متكنها من رفع قدر�ا    
  :27يف اجلوانب التالية وباألخصالتنافسية، 
 دى البعيد نتيجة لتوطيد صلة العمالء باملؤسسة، االحتفاظ بوالء العمالء على امل §
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جيدة بسبب ختفيض تكاليف البحث عن عمالء جدد واحملافظة على  أرباححتقيق  §
 حجم نشاط املؤسسة؛ 

تقليل تكاليف املبيعات نتيجة التعامل مع الزبائن احلاليني والذين يرتددون باستمرار  §
 .على املؤسسة

تبين عالقات جيدة  أن اإللكرتويننهج التسويق وميكن للمؤسسة من خالل تبنيها مل
توفر الكثري من اخليارات يف جمال االتصال، كما  اإلنرتنتومتينة مع عمالئها، خاصة وأن شبكة 

يتوفر على الشبكة الكثري من الربجميات واخلدمات اليت تسهل على املؤسسة التعرف على زبائنها 
، املدونات الشخصية، قواعد اإللكرتوين، قوائم الربيد احلاليني واحملتملني مثل منتديات النقاش

  .اخل...بيانات الزبائن، 
 إجراءكل صفحة ويب تنشئها وكل   إىلتنظر دائما مبنظار الزبون  أنوإذا استطاعت املؤسسة 

كله مبين على اكتساب الزبائن مرة   األمر ألنتقوم به فستفوز يف السباق مع منافسيها، 
، اإلنرتنتللمؤسسة على شبكة  اإللكرتويناملوقع  أمهيةوتربز هنا .28ألبدا إىلواالحتفاظ �م 

فهو يشكل واجهة املؤسسة على العامل بصفة عامة وعمالئها بصفة خاصة، ومن خالله ميكن 
تباشر عملية بناء العالقة مع عمالئها، واملوقع الذي ال يوفر اجلو املناسب لبناء  أنللمؤسسة 

  .يعيق عملية االحتفاظ بالزبائن أنهحيقق رضا الزبائن كما  أن ميكنه هذه العالقة وتنميتها ال
 أنهو  اإلنرتنتوما يريده الزبون عند تعامله مع املؤسسة من خالل موقعها على شبكة        

وأن يتم الرد على استفساراته وحل مشاكله بطريقة مهنية  أمهيتهيتم التعامل معه بطريقة تعكس 
التسويقية اهلامة  األموراملؤسسة يف احلسبان الكثري من  تأخذ أنك جيب ومرضية، ولتحقيق ذل

 .29عند تصميم موقعها عرب االنرتنت
، اإلمكانمع الزبائن وتنمية الوالء لديهم قدر  األمداالهتمام ببناء عالقات طويلة  إطارويف 

العميل كمفهوم مفهوم إدارة العالقة مع  إىلانتقلت املؤسسات من مفهوم التسويق بالعالقات 
وأمشل، ميكنها من احلفاظ على زبائنها واجتذاب زبائن جدد، ويرتكز هذا املفهوم على  وسعأ

  .هذه العالقة جلعلها مستدمية وإدارةمرحلة تسيري  إىلاالنتقال من مرحلة بناء عالقة مع العميل 
 Customer Relationship) ويشمل مفهوم إدارة العالقة مع العميل  

Management (CRM))"لكسب واحلفاظ على زبائنها، ا إىلاملؤسسة اهلادفة  مجيع أنشطة
ويشمل هذا املفهوم تسيري العمليات التسويقية، املساعدة على البيع، خدمة الزبائن، مركز 

كل هذه أو ، والربجميات اليت تضمن واحدة (help desk) االتصال،مكتب طلب املساعدة 
  . 30"العمليات
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املؤسسات نظاما  أوجدت، فقد اإلنرتنتالعالقة بني املؤسسة وزبائنها على ونظرا لطبيعة    
تسيري هذه العالقة ختتلف على شبكة  أدوات ألن، وذلك اإلنرتنتلتسيري هذه العالقة على 

  .، وتتطلب مهارات خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصالاإلنرتنت
 األدواتجمموعة " أ�اعلى (eCRM) اإلنرتنتالعالقة مع العميل عرب  إدارةوتعرف 

، واليت متكن من تسيري العالقة مع زبائن املؤسسة، مثل شخصنة املواقع اإلنرتنتاملتوفرة على 
، اإللكرتويناإللكرتونية، عمليات تنمية الوالء، دعم الزبائن عرب الويب، االتصال عرب الربيد 

   . 31"وغريها
فعالة  إدارةمتارس  وأنبائنها، تركز على احتياجات ز  أنويتوجب على املؤسسات 

على  األعمالممارسة  فأكثر أكثريتطلب  اإللكرتوينالعمل  ألنللعالقات مع الزبائن، ونظرا 
ني ، اإللكرتونيالعالقة مع الزبائن  إدارةللرتكيز على  األولوية إعطاء، فمن الضروري اإلنرتنت

مع املؤسسة  اإللكرتوينقة الزبون وعلى خالف الزبون احلاضر فيزيائيا، يدار جزء كبري من عال
 . 32مباشرا وتفاعال عرب الشبكة تفاعالإلكرتونيا، ويتطلب ذلك 

   يف زيادة يقظة املؤسسة  اإللكرتونيإسهام  التسويق : ثالثا 
نظرا ألن بيئة املؤسسة تتميز بالديناميكية فإنه يتوجب عليها أن ترصد وتراقب هذه 

ا التنافسية، وهذا ال يتأتى إال بوضع املؤسسة لنظام يقظة البيئة بفعالية حىت حتتفظ بقدر�
اسرتاتيجي، وهذا بغرض رصد وجلب كل ما يتعلق باملنافسني، نقاط ضعفهم، نقاط قو�م، 
أهدافهم املستقبلية ، واسرتاتيجيا�م املتبعة، وأداء املؤسسة لألنشطة التسويقية على شبكة 

  . ام اليقظة اخلاص �ااإلنرتنت يوفر هلا إطار جيد لتفعيل نظ
البحث عن املعلومة عن طريق يقظة ثابتة ومراقبة دائمة للبيئة "تشري اليقظة اإلسرتاتيجية إىل و 

   33."وهذا ألهداف إسرتاتيجية
الذي من خالله تبحث  ذلك املسار املعلومايت: "كما تعرف اليقظة اإلسرتاتيجية بأ�ا 

علقة بتطور بيئتها االجتماعية واالقتصادية �دف املؤسسة عن معلومات ذات طابع استباقي مت
ومفهوم اليقظة اإلسرتاتيجية يضم كل أنواع  .34"خلق فرص وجتنب خماطر مرتبطة بعدم التأكد

  .   35اليقظة األخرى كاليقظة التكنولوجية، اليقظة التنافسية، اليقظة التجارية، وغريها
ديدة لتنمية يقظتها بكل أنواعها، فاإلنرتنت ويوفر نظام التسويق اإللكرتوين للمؤسسة فرصا ع  

منبع كبري جلمع املعلومات عن املنافسني والزبائن واملؤسسات احلكومية واالجنازات التكنولوجية 
يف خمتلف امليادين، إال أن أدوات اليقظة على هذه الشبكة ختتلف عن األدوات التقليدية، مما 
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املوظفني على استعمال هذه األدوات اجلديدة  حيتم على املؤسسة تكوين وتدريب جمموعة من
 .ألغراض اليقظة أو التعاقد مع إحدى الوكاالت املتخصصة يف خدمات اليقظة على اإلنرتنت

، وهو "webcasting"ما يعرف بـ أو اإلنرتنتمثال، البث على  األدواتومن بني هذه 
املتخصصة يف نشاط  اإلعالمت من خالل االشرتاك يف قنوا اإلنرتنتطريقة ملمارسة اليقظة على 

 .املؤسسة، حيث تستقبل املؤسسة عرب بريدها كل املستجدات اليت ختص ميدان نشاطها
كما ميكن للمؤسسة أن جتمع الكثري من املعلومات عن زبائنها عن طريق متجرها على شبكة 

  :اإلنرتنت، وهذه املعلومات إما أن تكون
لومات طواعية خالل إجراءات الطلب والدفع عن أي أن الزبون يقدم هذه املع: تصرحيية  -

  طريق االستمارات اليت ميألها على اخلط مباشرة؛
بفضل الزيارات املتكررة للزبون وطلبياته، ميكن للمؤسسة أن تتعرف على : سلوكية  -

 .تفضيالت كل زبون
تسمح بإنشاء  وبعد ختزين هذه البيانات يف قاعدة البيانات، تأيت مرحلة املعاجلة الدقيقة اليت  

قطاعات سوقية تتكون من مستهلكني متشا�ني، مما ميكنها من تقدمي عروض على املقاس لكل 
  .   36زبون

كما أن حمركات البحث الكثرية اليت توفرها شبكة اإلنرتنت، ميكن استخدامها بفعالية 
البحث  يف عملية البحث عن املعلومات ألغراض اليقظة، إذا متت برجمتها قبل إجراء عملية

وذلك للرتكيز على مواضيع �م املؤسسة، كما ميكن إجراء عمليات حبث حسب تواريخ حمددة، 
، وتوفر )Allthewebأو Alta Vistaمثل حمرك البحث (أو حسب فرتة زمنية بني تارخيني 

واحملرك العمالق   MSNمثل (حمركات أخرى ميزة البحث حسب تاريخ إجراء التحديثات 
Copernic(37  .  

وحتوي جمموعات األخبار على اإلنرتنت ثروة كبرية من املعلومات قد تتضمن تعليقات   
تفيد املؤسسة، كما تتضمن تعليقات على املؤسسة نفسها، مما يوجب على املؤسسة أن تتابع 

  .38هذه القوائم بعناية
لشبكة  األمثلتدعم يقظتها التنافسية عن طريق االستغالل  أنوميكن للمؤسسة 

  :39خاصة وذلك بـ اإللكرتوينعامة وملوقعها  اإلنرتنت
نشر عروض العمل اخلاصة  إىلتلجأ الكثري من املؤسسات : مراقبة عروض عمل املنافسني §

، ويف منتديات النقاش املتخصصة، ومراقبة هذه العروض يعطي اإللكرتوين�ا على موقعها 
 لى املهارات اليت تنقصها؛ للمؤسسة فرصة االطالع على املشاريع املستقبلية ملنافسيها، وع
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منتديات النقاش للبحث  إىليلجأ الكثري من املوظفني : مراقبة رسائل موظفي املنافسني §
عن املعلومات والتواصل مع الزبائن واملوردين، وتتبع هذه الرسائل والتدقيق فيها مينح 

 للمؤسسة معلومات هامة عن وضعية منافسيها؛ 
مبنتجات املنافسني من خالل مراقبة مواقعهم على  اخلاصة اإلعالناتاالستعالم عن  §

 الشبكة؛  
حتليل التجاوب الذي حتظى به املنتجات املنافسة عن طريق تتبع ردود الزبائن املنشورة يف  §

  .املنتديات وقوائم النشر املتخصصة
  يف املؤسسات اجلزائرية  اإلنرتنتعرب  اإللكرتونيواقع التسويق : احملور الثالث

 يف اجلزائر اإلنرتنتع واق: أوال
عن طريق اجلمعية  1991يرجع البعض تاريخ دخول اإلنرتنت إىل اجلزائر إىل سنة 

بالتعاون مع مجعية العلميني  (UNIX)" إينيكس"اجلزائرية ملستخدمي برنامج االستغالل 
أصبح مركز  1993، ويف عام 40وذلك من خالل ربط عن طريق إيطاليا (ASA)اجلزائريني 
وهو هيئة جامعية عمومية، املزود الوحيد  (CERIST) 41إلعالم العلمي والتقينالبحث وا

بدأت  1999، ويف سنة 1995خلدمات اإلنرتنت، لتتطور اإلنرتنت أكثر فأكثر خالل سنة 
السلطات تفكر يف منح املتعاملني اخلواص رخص العمل كمزودي خدمات إنرتنت، إال أن هذا 

مزود، ومتنح الرتاخيص من طرف  18غ عددهم حينها وبل 2000مل يتحقق إال يف مارس 
 . 42سلطة الضبط للربيد واملواصالت التابعة لوزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

حسب التقرير  2010يف �اية سنة  70وقد بلغ عدد مزودي خدمات اإلنرتنت  
يد وتكنولوجيا اإلعالم التابعة لوزارة الرب ) ARPT(السنوي لسلطة الضبط للربيد واملواصالت 

 .  43واالتصال واملكلفة مبنح الرتاخيص لكل املتعاملني يف سوق االتصاالت باجلزائر
ويف ظل العجز املسجل يف ربط املنازل باالنرتنت بسبب التأخر الكبري يف تعميم خدمات   

نت املنتشرة يف  اهلاتف الثابت، فإن غالبية اجلزائريني يستخدمون اإلنرتنت من خالل مقاهي اإلنرت 
مقهى انرتنت، مما جعل اجلزائر حتتل املرتبة  5000كل أحناء الوطن، واليت وصل عددها إىل 

األوىل عربيا يف عدد هذا النوع من املقاهي، وقد زاد عددها بسبب إقبال الكثري من الشباب 
  .)ANSEJ( على االستثمار يف هذا ا�ال يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

إىل أكثر من  2000أما عدد مواقع اإلنرتنت فقد انتقل من قرابة ثالثني موقع سنة   
، و فاق 2007موقع يف سبتمرب  5000، ليصل إىل أكثر من 2003موقع �اية  2000

  .موقع 10000الـ  2010عددها سنة 
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ة وعلى صعيد االستعمال التطبيقي لإلنرتنت، تبقى اجلزائر ضمن الدول املستهلك  
خلدمات اإلنرتنت بشكل سليب، فاالستهالك ينحصر يف بعض التطبيقات القاعدية للشبكة،  

، البحث عن بعض املعلومات (Chat)كالربيد اإللكرتوين، االتصال عن طريق احملادثة الفورية 
    .     اخل..باستخدام حمركات البحث، حتميل الربجميات واأللعاب،

  .2014-2004مستخدمي اإلنرتنت يف اجلزائر خالل الفرتة ويوضح اجلدول املوايل تطور عدد 
  تطور عدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر: )01(الجدول رقم 

  مليون : الوحدة                             
 2014 2012 2010 2008 2006 2004 السنة

 8.5 6.2 4.7 3.8 3 1.5 عدد مستخدمي االنرتنت

 39.8 38.2 36.4 34.5 33 31.9 عدد السكان

 21.35 16.23 12.9 11 9.1 4.7 معدل النفاذ(%)

من إعداد الباحث انطالقا من عدة مراجع أمهها إحصائيات املكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدويل : المصدر
 .لالتصاالت وإحصائيات الوزارة الوصية على موقعها االلكرتوين

نرتنت يزداد يف اجلزائر ولكن من خالل هذا اجلدول نالحظ أن عدد مستخدمي اإل
وعموما ميكننا القول أن اإلنرتنت ستشهد تطورا ملحوظا يف اجلزائر خالل  بشكل متباطئ ،

ن الكثري من مزودي اخلدمات يطمح إىل بلوغ مليون مشرتك،  أالسنوات القليلة القادمة، خاصة و 
االتصال بفضل  كما أن تكاليف الدخول تشهد تراجعا مستمرا مع حتسن ملحوظ يف سرعة

اليت توفرها اتصاالت اجلزائر وبعض موردي اإلنرتنت  (ADSL)خدمة اإلنرتنت عايل التدفق 
   .اخلواص
  واقع التسويق اإللكرتوني يف اجلزائر: ثانيا

غالبية املؤسسات االقتصادية اجلزائرية العمومية واخلاصة متتلك أجهزة حاسوب، إال أن 
ت، ويبقى استخدام احلاسوب يف املؤسسات اجلزائرية حمصور يف القليل منها فقط مرتبط باالنرتن

تسهيل األعمال اإلدارية اليومية من خالل معاجلة النصوص وتسجيل العمليات احملاسبية وختزين  
  .كل املعلومات والبيانات اليت ختص املؤسسة
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كة أو متصلة بشب) انرتانت(والقليل من املؤسسات اجلزائرية من متتلك شبكة داخلية 
، كما أن القليل منها من ميتلك موقع الكرتوين على الشبكة )اكسرتانت(جتارية مع شركائها 

 )mise à jour(العاملية، وحىت تلك اليت بنت هلا موقع على الشبكة فإ�ا ال تقوم بتحديثه 
  .هبانتظام،  مما يقلل من أمهية املعلومات اليت حيويها املوقع ويتسبب يف عزوف الناس عن زيارت

وتعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية من تأخر كبري يف تبين التكنولوجيات احلديثة   
للمعلومات واالتصال بسبب قلة إمكانيا�ا املادية وعدم وعي كوادرها البشرية باملزايا املمكن 

 ميلك موقع حتقيقها من خالل هذه التكنولوجيا مما أثر سلبا على تنافسيتها، كما أن غالبيتها ال
الكرتوين على الشبكة العاملية ويكتفي باحلصول على بريد الكرتوين الستعماله يف املراسالت 

  .والتواصل مع الزبائن
وحسب اإلحصائيات اليت تنشرها وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال على موقعها 

على اإلنرتنت، كما أن  فقط من املؤسسات اجلزائرية متلك موقعا  %29.4االلكرتوين فإن 
من متلك اسم نطاق  % 15.2فقط من متلك عنوان بريد الكرتوين للتواصل، و   58.2%

وتعكس هذه املؤشرات مدى التأخر الذي تعانيه املؤسسات اجلزائرية . خاص �ا على اإلنرتنت
  .يف تبين تكنولوجيا اإلنرتنت والعمل على دجمها يف أنشطتها اليومية

ر الكبري أثر بشكل مباشر على تطور التجارة اإللكرتونية يف بالدنا، خاصة يف وهذا التأخ   
إال أن هذا ال يعين انعدام هذا  ،(B2C)ميدان التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات واملستهلكني 

النوع من التجارة يف اجلزائر، فهناك بعض املؤسسات اجلزائرية اليت خاضت هذا امليدان معتمدة 
  .  يا�ا اخلاصةعلى إمكان

وعلى . اجلزائريف  اإللكرتونيةتتوفر حىت اآلن إحصائيات موثوقة حول حجم التجارة وال    
الرغم من توقعنا أن حجم هذه األخرية متواضع جدًا يف هذه املرحلة خصوصا بالنسبة لتلك 

ماليني  بضعحجمها واليت رمبا ال يتجاوز  ،)B2C(املوجهة للمستهلكني  اإللكرتونيةالتجارة 
ويتمثل ذلك يف انعدام ، من الدوالرات إال أن مشكلة اإلحصائيات تثري مشكًال هيكليًا أخطر

توفر وتنشر مث وتشجعها  ومن  اإللكرتونيةجهة رمسية موحدة تتبىن وتنسق جمهودات التجارة 
  .44اإلحصائيات املتعلقة �ا

لكرتونية يف اجلزائر تشكو املؤسسات اجلزائرية من غياب آليات ونظم الدفع اال كما
بسبب تأخر القطاع املصريف يف تبين مثل هذه النظم وعجزه يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال، مما يقودنا إىل ضرورة عصرنة القطاع املصريف اجلزائري من خالل إدخال تكنولوجيا 
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نة كل من أنظمة املعلومات واالتصال يف النشاط املايل واملصريف، مع ما يتطلبه ذلك من عصر 
  .الدفع والسحب، االئتمان، التحويالت املالية، وكل اخلدمات املصرفية

 
أما خبصوص التسويق االلكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت، فهناك تأخر كبري على مستوى 
املؤسسات اجلزائرية، وإن كان الكثري منها بدأ يف إنشاء موقع على شبكة اإلنرتنت، إال أن 

بية هذه املواقع هي مواقع تروجيية ساكنة وال يتم حتديثها دوريا، كما أ�ا ال املالحظ هو أن غال
 .  تتيح التبادل التجاري عرب الشبكة بسبب غياب أدوات الدفع االلكرتوين

ونشري هنا إىل أن امتالك موقع إلكرتوين على شبكة اإلنرتنت، مل يعد حكرا على 
خصائص املؤسسات اليت تقع مقرا�ا يف العاصمة، املؤسسات الكبرية يف اجلزائر، أو خاصية من 

فأي مؤسسة جزائرية اليوم، وبغض النظر عن طبيعتها أو نوع ملكيتها، بإمكا�ا االرتباط بشبكة 
   .45اإلنرتنت وبناء موقع هلا على هذه الشبكة وخلق قيمة مضافة من خالل استغالل الويب

اقعها على شبكة اإلنرتنت يف وتنحصر أنشطة املؤسسات اجلزائرية من خالل مو    
التعريف بأنشطتها والرتويج ملنتجا�ا، يف ظل عدم إمكانية البيع املباشر على اخلط نتيجة غياب 
البىن التحتية ألنظمة الدفع اإللكرتوين وأنظمة اإلمداد والتوزيع الضرورية ملثل هذا النشاط، كما 

ومورديها، باإلضافة إىل البحث عن  تستعمل هذه املؤسسات اإلنرتنت يف االتصال بزبائنها
      .املعلومات اليت ختص بيئتها التجارية والتنافسية

كما تعترب املؤسسات العاملة يف قطاع االتصاالت وخاصة مؤسسات اهلاتف النقال من   
املؤسسات النشطة يف جمال التسويق االلكرتوين يف اجلزائر، حيث تعترب مواقعها على اإلنرتنت 

الرائدة واألكثر زيارة من قبل مستخدمي اإلنرتنت، ولعل ذلك راجع إىل كون هذه  من املواقع
املؤسسات أكثر قدرة وكفاءة من غريها كو�ا متخصصة أصال يف تكنولوجيا املعلومات 

كما �تم . واالتصال، وتتوفر على الكوادر البشرية املؤهلة للقيام بتطوير املوقع االلكرتوين وتسيريه
ارات العاملة يف اجلزائر بالتسويق االلكرتوين من حيث أ�ا متتلك مواقع الكرتونية وكاالت السي

 . ثرية باملعلومات التفصيلية عن املنتجات

وتستخدم املؤسسات اجلزائرية اليت تنشط عرب اإلنرتنت طرقا عدة لتوزيع منتجا�ا املباعة      
ة عرب الشبكة من خالل إتاحة التحميل عرب اإلنرتنت، حيث يتم توزيع املنتجات الرقمية مباشر 

بعد الدفع، إال أن طريقة التوزيع الغالبة هي التوزيع بالطرق التقليدية من خالل إعالم الزبون 
  .بأقرب نقطة بيع إليه وتوجيهه إليها أو التوزيع عن طريق الربيد السريع
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املؤسسات اليت متارسها   خيتلف ترتيب أشكال االتصال التسويقي االلكرتوين وال
اجلزائرية عن ترتيب هذه األشكال يف صور�ا التقليدية، فاإلعالن االلكرتوين هو املهيمن، إذ 
تلجأ غالبية املؤسسات اجلزائرية إىل االكتفاء بنشر الشرائط اإلعالنية الساكنة والديناميكية يف 

ئط إىل املوقع االلكرتوين املواقع االلكرتونية اجلزائرية األكثر تصفحا، ويقود النقر على هذه الشرا
للمؤسسة املعلنة، كما تستخدم املؤسسات اجلزائرية أسلوب اخلدمة املتبادلة لنشر الشرائط 
اإلعالنية حيث تنشر املؤسسة على موقعها شريط إعالين ملؤسسة أخرى مقابل نشر هذه 

  . األخرية لشريط إعالين هلا
 ركات البحث املشهورة على اإلنرتنتفيما خيص قضية تسجيل أمساء النطاق يف حم أما   

)le référencement( ، فالكثري من املؤسسات اجلزائرية متجاهلة ألمهية هذا التسجيل مما
جيعل الوصول إىل مواقعها صعبا على مستخدمي اإلنرتنت، ويف أحسن األحوال تظهر عناوينها 

  . يف مراتب متدنية من نتائج البحث
على اإلنرتنت، تكتفي املؤسسات اجلزائرية بنشر تفاصيل هذه ويف جمال ترويج املبيعات    

احلمالت اليت تطلقها أساسا يف العامل الواقعي على موقعها، مبعىن أنه ليس هناك محالت لرتويج 
  . املبيعات يتم إطالقها خصيصا على اإلنرتنت، وذلك بفعل استحالة البيع املباشر على اخلط

رب اإلنرتنت غيابا تاما يف ظل عدم اهتمام املؤسسات فيما تشهد العالقات العامة ع  
اجلزائرية �ذه النشاطات حىت يف العامل احلقيقي مما يؤثر سلبا على صور�ا ويهدد مستقبلها يف 

  .حالة تعرضها إىل محالت لرتويج اإلشاعات
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  : خامتة
وجيا احلديثة تفرض طبيعة التجارة االلكرتونية نوعا جديدا من التسويق يتواءم مع التكنول

ويدعم منو هذه التجارة، واملؤسسات اليت تطمح إىل النجاح يف هذا النوع من التجارة يتوجب 
عليها تبين التسويق اإللكرتوين بصفته أهم نشاط داعم للتجارة اإللكرتونية، ويوفر هذا التسويق 

رفع حصتها للمؤسسة قدرة على املنافسة يف بيئة األعمال اجلديدة، من خالل متكينها من 
السوقية عن طريق السماح هلا بالعمل على مستوى عاملي، وبناء عالقات متينة مع العمالء، 

  .وزيادة يقظتها �ا�ة التغريات املستمرة واملتسارعة اليت تشهدها بيئة العمل اجلديدة
اإلنرتنت، ورغم التأخر الذي تسجله املؤسسات اجلزائرية يف جمال تبين التسويق االلكرتوين عرب    

إال أن الوقت ما يزال أمامها لتبين هذا الشكل اجلديد من التسويق من أجل زيادة وحتسني 
قدرا�ا التنافسية �ا�ة التحديات الكبرية اليت تفرضها بيئة األعمال على املستوى الدويل، ومن 

ال، ومن مناسبة يف هذا ا� -حسب تقديرنا–أجل ذلك نقرتح مجلة من التوصيات اليت نراها 
  : أمهها
اإلسراع يف بناء وتصميم مواقع على شبكة اإلنرتنت بالنسبة للمؤسسات اليت ليس هلا مواقع  §

 حلد اآلن؛ 
إعادة النظر يف تصميم املوقع احلايل للمؤسسة وحمتوياته مبا يتماشى مع متطلبات العمل   §

لبحث وفهارس االلكرتوين وتسهيل وصول الزبائن إليه من خالل إدراجه يف حمركات ا
 اإلنرتنت وتروجيه يف وسائل اإلعالم التقليدية؛ 

توظيف وتكوين املورد البشري الالزم لتسيري أنشطة التسويق عرب اإلنرتنت، ونشر ثقافة  §
 العمل عرب شبكة اإلنرتنت وسط املوظفني والعاملني؛ 

انة مبكاتب االستفادة من خربات املؤسسات الرائدة يف هذا ا�ال باإلضافة إىل االستع §
  .اخلربة واالستشارة املتخصصة يف ميدان التسويق االلكرتوين
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دراسة ميدانية على السلع  أثر بلد املنشأ على اختاذ قرار الشراء

 االستهالكية املعمرة صينية املنشأ يف مدينة عمان
  

  * خنفر اإلله عبد إياد /د

  األردن – الزرقاء جامعة
  ** مصطفى سعيد الشيخ /د

  األردن – الزرقاء جامعة
Abstract :  

This research aims to identify the impact of the country 
origin in terms of quality of durable goods, after-sales service, and 
the availability of information to the purchase decision by 
Jordanian consumers in the city of Amman,  to achieve the 
objectives of the research and test hypotheses have been 
appropriate sample of the study (1000) of the end consumers in a 
number of shopping centers in the city of Amman(Mecca Mall , 
City Mall, Istiklal Mall, and Sameh Mall) on the basis of the ease 
and convenience of access to them and, under certain conditions, 
the rate of recovery of 96%.SPSS software was used in order to 
know the results of the hypotheses, The results shows that all 
hypotheses indicate the presence of purchasing decision-making.  
The study recommended the need to raise the concept of country 
of origin with consumers being plays an active and influential role 
in facilitating making a purchase preference on foreign commodity 
on other decision process when making the final decision to buy. 
Keywords: Purchasing Decision, Durable Goods, Quality 
Goods, Jordan. 
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 مقدمة
بــالنظر إىل االنفتـــاح العــاملي الـــذي يتســـع بشــكل مضـــطرد مـــا بــني ا�تمعـــات البشـــرية يف 
الشــرق والغــرب، والشــمال واجلنــوب، فــان ذلــك قــد أثــر بشــكل مباشــر علــى تبــادل الســلع وحركــة 

انتقــاء الســلع  البضـائع، وقــد أثــر هـذا بــدوره علــى اهتمامـات املســتهلكني عنــد حتديـد خيــارا�م يف
 . املختلفة، أو حىت يف كيفية تصميم قرارا�م النهائية فيما خيص مشرتيا�م

فكثـــري مـــن املســـتهلكني الـــذين يتخـــذون قـــرارا�م الشـــرائية باالســـتناد إىل عوامـــل متعـــددة،واليت     
ات لكـن التمحـيص الـدقيق لتوجهـ. تتلخص يف السعر والنوعية والرغبـة واحلاجـة إىل السـلعة بـذا�ا

املستهلكني يظهـر بـأن بعـض املسـتهلكني يقومـون باختـاذ قـرارا�م الشـرائية بنـاًء علـى بلـد املنشـأ أو 
فنجــد علــى ســبيل املثــال بــأن بعــض املســتهلكني حيصــرون قــرارا�م . البلــد األصــلي إلنتــاج الســلعة

باليابــــان،  الشــــرائية فيمــــا خيــــص الســــيارات يف أملانيــــا أو الواليــــات املتحــــدة، واألدوات الكهربائيــــة
وذات األمــــر ميكــــن أن يستشــــف بشــــكله الســــليب يف اختــــاذ القــــرارات الشــــرائية مــــن قبــــل . وهكــــذا

املستهلكني الذين ال يرغبون يف شراء السلع املنتجة يف بلد حمدد بذاته مهمـا كانـت نوعيـة السـلعة 
 . وكفاء�ا يف العمل واإلنتاج  وإشباِع حاجات املستهلكني

املســـحية، فإننـــا ســـنحاول التعـــرف علـــى تـــأثريات البلـــد األصـــلي  يف هـــذه الورقـــة البحثيـــة
وسـنحاول يف هـذه  لدى شرحية من املستهلكني يف مدينـة عمـان،    لإلنتاج على قرارات الشراء 

الدراســة أن نقــدم حتلــيال نوعيــا فيمــا خيــص بلــد اإلنتــاج وتــأثريه علــى قــرارات الشــراء لــدى بعــض 
وبــالنظر . تشــكيل وجهــة نظــر املســتهلك يف هــذا اخلصــوص املســتهلكني والعوامــل الــيت تســاهم يف

 رإىل االجتاهات املتعددة يف علم التسويق ونظرياته املتطورة، فان تأثريات بلد املنشأ على اختاذ قرا
الشراء يعد اآلن من األمور الرئيسية الـيت يـتم الرتكيـز عليهـا يف حتديـد اجتاهـات املسـتهلكني فيمـا  

البضائع، وخصوصا يف ظل النظام االقتصادي املعومل الذي رسخ الكثري خيص بعض أنواع السلع و 
وعلـى ذلـك، فـان . من املفاهيم التسويقية احلديثة اليت أصبحت أكثر تفصيال ودقـة مـن ذي قبـل

تــأثري بلــد املنشــأ أصــبح يتخــذ حيــزا كبــريا ال يقـــل أمهيــة عــن بقيــة العوامــل األخــرى الــيت يأخـــذها 
 .عند اختاذهم لقرارا�م النهائية يف عملية الشراء املستهلكون بعني االعتبار

بأن تأثري بلد املنشأ يرتبط بعدة عوامل منها حجم االقتصاد احمللي، (George, 2004)1 يرى    
 .وحجم انتشار الشركات احمللية على املستوى الدويل، وكذلك النظام اإلداري املتبع يف بلد املنشأ

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
ار شــراء الســلع املعمــرة مــن القــرارات الصــعبة واملعقــدة وذلــك نتيجــة لتنــوع مصــادر يعــد قــر 

اإلنتاج وتعدد أنواع السلع مما جعل املستهلك يبحث عن املعلومات للتعرف علـى طبيعـة وجـودة 
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السلع وكذلك التعرف على بلد املنشأ املوثوق به من أجل إختاذ القرار الشرائي الصحيح لتحقيق 
  .يسعى إليه ومن بني هذه السلع ذات املنشأ الصيين الذي اإلشباع

  :واستنادا ملا تقدم فإن أسئلة الدراسة ميكن صياغتها على النحو التايل
هل جودة السلع املعمرة ذات املنشأ الصيين تتصف باجلودة املطلوبة مما يشجع املستهلك علـى  -

  إختاذ قرار شرائها؟
ينية خـــدمات مـــا بعـــد البيـــع بشـــكل جيـــد ممـــا يشـــجع هـــل تقـــدم نقـــاط بيـــع الســـلع املعمـــرة الصـــ -

  شرائها؟ إحتاذ قرار املستهلك على
 هل تتوفر املعلومات بشكل كايف عن السلع املعمرة الصينية مما يدفع املستهلك على شرائها؟ -

  أهمية الدراسة
إن السوق األردنيـة تشـهد منافسـة شـديدة مـا بـني السـلع احملليـة والسـلع املعمـرة املسـتوردة 

التعـرف  لذلك تكمن األمهية العلميـة هلـذه الدراسـة يفوخاصة السلع املعمرة ذات املنشأ الصيين ،
  .على العوامل اليت تؤثر على قرار شراء املستهلك هلذه السلع

أمــا األمهيــة العمليــة للدراســة فإ�ــا تنبــع مــن خــالل معرفــة أكثــر هــذه  العوامــل تــأثريا علــى مسعــة     
كمــا .الصــنع وكيفيــة زيــادة عــدد العمــالء الــذين يســتخدمو�ا وتكــرار الشــراء الســلعة املعمــرة صــينية

وتقليـل املشـاكل الـيت قـد وميكن هلذه الدراسة أن تسـاعد يف حتسـني صـناعة السـلع املعمـرة الصـينية 
  .تكون سبب يف عدم اإلقبال عليها من قبل املستهلكني

 أهداف الدراسة
  :�دف هذه الدراسة إىل حتقيق األيت     
  .دراسة الدور الذي تلعبه جودة السلع املعمرة ذات املنشأ الصيين على قرار شراء املستهلك -
معرفة مدى توفر خدمات ما بعد البيع للسلع املعمرة ذات املنشأ الصيين وأثر ذلك على القرار  -

  .الشرائي للمستهلك 
يين وأثـر ذلـك علـى القـرار التعرف على مدى وفرة املعلومات عن السـلع املعمـرة ذات املنشـأ الصـ-

  .الشرائي للمستهلك 
  فرضيات الدراسة-

  :تعتمد هذه الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية
H01: جودة السلع املعمرة( بـ ملتغريات بلد املنشأ املتمثلةيوجد أثر ذو داللة إحصائية  ال ،

   ).0.05α≥(مستوى معنوية عند  اختاذ قرار الشراءعلى  )خدمات ما بعد البيع، ووفر املعلومات
 :وينبثق عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية
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H02: علـى اختـاذ ذات املنشـأ الصـيين  السـلع المعمـرة لجـودةيوجد أثر ذو داللـة إحصـائية  ال
  ) .0.05α≥((املعنوية  الداللةقرار الشراء، عند مستوى 

HO3 :الـيت تقـدم للسـلع ذات املنشـأ  د البيـعمـا بعـ لخـدماتيوجد أثر ذو داللة إحصـائية  ال
    ) .0.05α≥(املعنوية  الداللة مستوىعلى اختاذ قرار الشراء، عند  الصيين
HO4: عـــن الســـلع املعمـــرة ذات املنشـــأ  المعلومـــات لـــوفرةيوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية  ال
   ).0.05α≥(املعنوية  الداللةعلى اختاذ قرار الشراء، عند مستو ى الصيين 
 ج الدراسة منوذ

منــوذج الدراســة يف ضــوء االطــالع علــى أدبيــات املوضــوع واســتنادا إىل مشــكلة  إعــدادمت 
  .3)(Gerald Haubl,1996و 2) 2004فؤاد،(  من ومتغريات دراسة كال

جودة السلع املعمرة، (ويبني منوذج الدراسة والذي يتضح من خالله حتليل أثر بلد املنشأ من حيث
 :على اختاذ قرار الشراء) املعلومات وفرةخدمات ما بعد البيع، و 

المتغير                                               )بلد المنشأ( المتغير المستقل
  التابع

                               
 
  
  
  
  

 التعريفات اإلجرائية

  :قرار الشراء  -
مبراحل عديدة نتيجـة ومير  هي األفعال اليت يقوم �ا املشرتي �دف احلصول على املنتج 

حبيث جتعل عملية اختاذ القرار الشـرائي بشـكل أدق، وتبـدأ مراحـل الشـراء  قرارهلعوامل تؤثر على 
من الشعور باحلاجة والبحث عن احللول املمكنـة ومث اختـاذ القـرار الشـرائي وأخـريا رد الفعـل الـذي 

  4 .يتولد لدى املستهلك نتيجة هذا القرار
  : جودة السلع  -

ي احلكم اإلمجايل للعميل على مجيع إجراءات  التسليم و النتائج، مقارنة مع التوقعات ه
 5.اخلاصة به كعميل، املنافع اليت يرغب احلصول عليها

  املعمرة جودة السلع -
  خدمات ما بعد البيع -
 وفرة املعلومات -

  
 قرار الشراء
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  :السلع املعمرة  -
  6. اليت تستعمل خالل فرتة زمنية طويلة ولعدد كبري من املرات االستهالكيةهي السلع 

  :خدمات ما بعد البيع -
منــدوب البيــع إلمتــام الصــفقة بشــكل ســليم ووفــق الشــروط املتفــق عليهــا مــع متابعــة  هــي

    7. اخل..لتسليم يف وقت حمدد ،وخدمات الصيانةايث حالعميل املنتظر من 
  :وفرة املعلومات -

مـــن قبـــل املســـتهلك ألغـــراض البيانـــات الـــيت يـــتم العثـــور عليهـــا مـــن مصـــادر خمتلفـــة  هـــي
   8. ةحمددتسويقية 

  ياإلطار النظر
تشـــري دراســـات ســـلوك املســـتهلك الـــيت أجريـــت عـــرب ثقافـــات خمتلفـــة إىل أن املســـتهلكني  

مييلون بصفة عامة إىل تكوين صور منطية عن جودة ومدى مالئمة وجاذبية املنتجات الواردة من 
دول ومنـــاطق معينـــة،حيث مييـــل املســـتهلكون ألن يقيمـــوا املنتجـــات بشـــكل اجيـــايب عنـــدما يكـــون 

املنطـق الرئيسـي هلـذه الدراسـات أن بلـد .مـن بـالد تتمتـع بصـورة ذهنيـة اجيابيـةمنشأها أو إنتاجهـا 
  9.املنشأ يقدم للمستهلكني معلومات عن جودة املنتج وغريها من اجلوانب

طاملا أتيحت املعلومات اخلاصة ببلد املنشأ فسوف يعتربها املستهلكون معلومات ذات صلة 
  . ويستخدمو�ا عن عمد يف تقييمهم للمنتجات 

وعلــى عكــس هــذه الفرضــية العامــة،تبني نتــائج دراســات مســحية عديــدة عــدم تــوافر للنيــة 
       أن إالوالرغبـــة لـــدى املســـتهلكني الســـتخدام بلـــد املنشـــأ كأســـاس يف عمليـــة تقيـــيمهم للمنتجـــات،

(Liu &Johnson,2005)10  يـرون أن عـدم رغبـة  املسـتهلكني يف االعـرتاف بتـأثري بلـد املنشـأ
بلــد املنشـأ علـى تـوفري الوقـت واجلهــد  وديـة قـدرا�م الشـرائية،كما ميكــن أن يعمـلقـد يعكـس حمد

علـى  عند تقييم املستهلك للمنتج ،ويستطيع أن يتوسـط تـأثري املعلومـات األخـرى اخلاصـة بـاملنتج
أن هـــــــــذا التـــــــــأثري قـــــــــد يقـــــــــل يف ظـــــــــل قـــــــــدرة املســـــــــتهلكني علـــــــــى متثيـــــــــل  إالتقييمـــــــــات املنـــــــــتج،

إىل أن بلد املنشأ قد ينشط صورة ذهنية تؤثر على تفسري  (Lewis, 2003)توصل.11املعلومات
  .املستهلكني للمعلومات اخلاصة باملنتج 

يتأمل تأثري بلد املنشأ بصفة أساسية يف اجلوانب املعرفية لتمثيل املعلومات،فعلى سبيل املثال 
أخرى كأحد  يف أحيان إليهيشري بلد املنشأ يف بعض األحيان إىل جودة املنتج ،أو قد ينظر 

يعترب تأثري بلد املنشأ نوعا من الصور النمطية اليت يصنف املستهلكون فيها .خصائص املنتج 
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تفرتض هذه الرؤية أن تأثري بلد املنشأ .املنتجات إىل فئات ويطبقون املعرفة السابقة بشأن الفئات
  12. املواقف والعوامل الثقافية تابع للسياق وقد خيتلف عرب

 اء السلع املعمرةطبيعة قرار شر
شراء السلع املعمرة طبيعة خاصة متيزها لدى املستهلك نظرا ملا تتميز به هذه السلع  لقرار

من أمهية، ومنها األثاث واألجهزة الكهربائية املنزلية، ومسيت معمرة أل�ا تستخدم لفـرتات طويلـة 
 13: ويتلخص طبيعة قرار شراء السلع املعمرة فيما يلي.من قبل املستهلك

 زيادة االهتمام باإلعداد للشراء -1
نظــرا ألن الســلع االســتهالكية املعمــرة تتميــز بارتفــاع تكلفتهــا نســبيا وطــول فــرتة البحـــث 
عنها، لـذا فـإن مرحلـة اإلعـداد لشـرائها تكـون أكثـر أمهيـة مـن غريهـا، حيـث حيتـاج املسـتهلك إىل 

سـرة والتحـدث مـع األصـدقاء قضاء وقت يف التجول يف السوق وجتريب السلعة، والتشاور مع األ
 .قبل شرائه للسلع املعمرة

  زيادة االهتمام مبستوى اجلودة -2
ذلك إىل أن هذه السلع تعطي قدرا من اإلشباع لفرتة طويلة نسبيا،ويؤثر مسـتوى  ويرجع

اجلودة على أدائها طوال هذه الفرتة، ويسعى املستهلك إىل احلصول على أكرب اشباع ممكن منها 
 .ل فرتة عمرهامن خالل طو 

 اشرتاك أكثر من طرف يف اختاذ القرار -3
تنـــدرج احلاجـــة لشـــراء الســـلع املعمـــرة ضـــمن احلاجـــات االجتماعيـــة أوجتديـــد مـــا مت  حيـــث

اســـتهالكه، فكـــل بيـــت ال خيلـــو مـــن شـــراء أحـــد أفـــراده جتهيـــزات الـــزواج بالنســـبة للرجـــل وكـــذلك 
لشـــراء،ألن اســـتهالك الســـلع املعمـــرة يكـــون للمرأة،وغالبـــا مـــا يشـــرتك مجيـــع أفـــراد األســـرة يف قـــرار ا

بشــــــــكل مجــــــــاعي، ويرجــــــــع ذلــــــــك أيضــــــــا إىل أن غالبيــــــــة الســــــــلع املعمــــــــرة تكــــــــون لالســــــــتخدام 
وأن . العائلي،فالثالجة والتليفزيون واألثاث وغريها من السلع املعمرة يستعملها مجيع أفـراد العائلـة

ر تأثريا كبريا على ميزانية األسـرة،ومن السلع املعمرة ذات قيمة عالية نسبيا،ولذلك فإن شرائها يؤث
مث فــــإن كــــل فــــرد يف األســــرة ســــوف يتــــأثر مبــــدى جنــــاح أو فشــــل قــــرار الشــــراء يف اختيــــار الســــلعة 

, وأن الفشـــل يف احلصـــول علـــى ســـلعة معمـــرة جيـــدة قـــد يعـــين خســـارة جســـيمة لألســـرة.املالئمـــة
  .وبالتايل فإن أي فرد فيها خيشى أن ينفرد باختاذ قرار شرائها
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ومن املهام األساسية إلدارة التسويق حتديد األشخاص الذين يشرتكون يف عملية الشراء، فهناك     
من يؤثر على قرار الشراء وهناك من يتخذ قرار الشراء ومن يقوم بالشراء وأخريا هناك املستهلك أو 

  .املستعمل للسلعة
ئي، فقد يكون املقرر واملشرتي وهنا جيب أن نفرق بني األدوار املختلفة يف اختاذ القرار الشرا

واملستهلك أشخاصا خمتلفة أو يكونوا نفس الفرد، وال ختتلف األدوار من ناحية السياق يف الشراء 
التقليدي عن الشراء اإللكرتوين عرب اإلنرتنت، وبالنسبة لشراء السلع املعمرة قد يكون أكثر من فرد 

  .كنييف الدور الواحد إما مقررين أو مشرتين أو مستهل
  زيادة االهتمام خبدمات ما بعد البيع -4

وبالنظر إىل السلع املعمرة،جند أ�ا حتتاج إىل خدمات قبل وبعد عملية الشراء،هذا 
باإلضافة إىل توافر الصيانة واإلصالح والضمان وقطع الغيار،كذلك كلها تلعب دورا بالغ األثر 

لسلعة وحاجتها إىل الصيانة حىت تقوم ذلك ألن طول عمر ا على قرارات الشراء لدى املستهلك
النقل : بأداء وظيفتها يتطلب قيام املنتج ببعض اخلدمات اليت تضمن احملافظة على السلعة من

 .اخل..للمستهلك، الضمان، الصيانة، إجراءات التقسيط،الرتكيب 

 الشراء بكميات حمدودة وعلى فرتات متباعدة -5
لسلعة أل�ا تكفي إلشباع رغبات مجيع أفراد حيث ال تتعدى يف الغالب الواحدة من ا

 .العائلة، كما أن الشراء يتم على فرتات متباعدة ألن السلعة تعيش فرتة زمنية طويلة 

  االختيار للسـلع املعمرة6-
التأكد من بلد املنشأ، بيانات الوكيل أو املستورد، مكونات ومواصفات  يتم بناًء على 

االسم والعالمة التجارية، وخربات اآلخرين السابقة يف استخدام  كوكذل   .السلعة، وتاريخ الصنع
  .قدرة السلعة على تأدية الغرض من شرائها، واملواصفات التكميليةوهذه السلعة 

 الدراسات السابقة  -

 الدراسات العربية:أوال
تأثير جنسية وبلد الصنع للهاتف المحمول على والء  14:بعنوان) 2014بكر ،( دراسة.1

  .المصري نحو العالمة التجاري العميل
الدراسة احلالية إىل معرفة تأثري جنسية وبلد الصنع للهاتف احملمول على والء  هدفت

توصلت الدراسة إىل تكرار شراء العالمة التجارية نفسها  . العميل املصري حنو العالمة التجاري
نوع و اختالف العالمات جبنسية و بلد الصنع ، على الرغم من ت واهتمامهممن قبل العمالء، 
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التجارية ، كما الحظ اهتمام املؤسسات املالكة للهواتف احملمولة بالتطوير و االبتكار املستمر 
تتناول سلوك واهتمامات  اليتهذا ا�ال ، اعتمادا على البيانات و املعلومات و الدراسات  يف

 .املستهلكني
نحو بلد منشأ المنتج  جاهاتاالتدراسة تأثير 15:بعنوان)  2011فاتح ،(دراسة .2

  .واألجنبيةوعالمته التجارية على تقييم المستهلك الجزائري للمنتجات المحلية 
حنو بلد منشأ املنتج وعالمته التجارية  االجتاهاتمعرفة تأثري  إىلهذه الدراسة  هدفت

 على اسةالدر  عينة اشتملت لقد و.واألجنبيةعلى تقييم املستهلك اجلزائري للمنتجات احمللية 
 Online Data القوائم تقنية على فيها االعتماد مت اجلزائري القطر على موزعة مفردة 1500
Baseاملباشرة البيانات قواعد من املستقاة و Online Questionnaire املباشرة االستقصائية  

 عالمته و املنتج منشأ بلد حنو اجلزائريني املستهلكني اجتاهات أن إىل الدراسة توصلت
 املتغريات باقي مع اعتمدت ما إذا خصوًصا األخري، هلذا تقييمهم على كبري بشكل تؤثر التجارية
 ما هو و % 89.5    إىل التفسريية نسبتها وصلت اليت و للمستهلك الشرائية النية على للتأثري
 .معتربة نسبة يعترب
 م�اجتاها من تأثريًا أقوى اريةالتج العالمة منشأ بلد حنو اجلزائريني املستهلكني اجتاهات أن كما
  .األخري هلذا تقييمهم على املنتج منشأ بلد حنو
سمعة بلد المنشأ على إتخاذ القرار الشرائي  رأث 16:بعنوان) 2009،  الحاسم(دراسة  .3

  . في األسواق الدولية
التعرف على سلوك املستهلك واختاذ القرارات الشرائية يف األسواق  إىلهدفت الدراسة 

وذلك من خالل .التعرف على مسعة بلد املنشأ يف إختاذ القرار الشرائي إىل باإلضافةدولية ،ال
وكان من أهم نتائج البحث .الدراسة امليدانية اليت أجريت وحتليل البيانات اليت مت احلصول عليها

ه السمعة أنه يتم االعتماد على مسعة بلد املنشأ عند االختيار واختاذ قرار الشراء باعتبار أن هذ
 .تعد مؤشراً جلودة السيارة، خاصة باملقارنة مع البدائل املتاحة من السيارات والتفضيل بينها 

تحليل إتجاهات المستهلك الجزائري نحو  17:بعنوان) 2008أكارن، (دراسة .4
  .المنتجات المستوردة

يف  جنبيةواألفهم كيفية تقييم املستهلك اجلزائري للمنتجات احمللية  إىلهدفت الدراسة 
قطاع األجهزة الكهرومنزلية، وبصفة خاصة حنو جهاز املكيف اهلوائي ملعرفة مدى وكيفية تقييم 

من أجل اإلجابة على .املستهلك للمنتج احمللي مقارنة مبثيله من املنتوجات املستوردة واألجنبية
ليلي،كما مت مشكلة الدراسة، واألسئلة الفرعية املندرجة، مت اعتماد املنهج الوصفي والتح
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استعمال املسح املكتيب ملختلف البيانات املتوفرة مبا فيها النشرات اإلحصائية، واستعمال أسلوب 
  . املقابلة الشخصية

الدراسة أن أكثر من نصف العينة يفضلون املكيفات اليت  إليهاومن بني النتائج اليت توصلت  
مات جتارية وطنية من منطلق أ�م يرون حتمل عالمات جتارية أجنبية مقارنة بتلك اليت حتمل عال

العالمات التجارية األجنبية أفضل جودة من الوطنية، وهو ما يدل على أن خصائص املنتج  أن
  . تعترب أحد أهم العوامل املكونة الجتاهات املستهلكني اجلزائريني حنو بلد منشأ املنتج

  الدراسات باللغة األجنبية:ثانيا
    18:بعنوان  (Borzooei, Asgari,2015)دراسة .1

Country-of-Origin Effect on Consumer Purchase Intention of Halal 
Brands. 

ما إذا كان بلد املنشأ يؤثر على نية الشراء يف اختيار  الستكشافهذه الدراسة   هدفت
 . العالمات التجارية احلالل من الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية

راسة إىل أن بلد املنشأ ليس له أي تأثري على املستهلكني عند اختيار أشارت  نتائج الدحيث 
حيث كانت هناك مزاعم بأن الدول اإلسالمية هي أكثر . العالمات التجارية احلالل

موثوقية،ولكن يف الواقع، بلد املنشأ ال يؤثر على نية الشراء عند اختيار العالمات التجارية 
ات التجارية احلالل لغالبية املستطلعني استندت على الذوق وأن قرارات حتديد العالم.احلالل

ووجد أيضا أنه عندما نتحدث عن احلالل، فإن غالبية املستطلعني مل . والسعر والتعبئة والتغليف
كانت  مصدقة من قبل الدول اإلسالمية مقابل دول   إذالديهم رأي خمتلف يف احلالل  أنيقولوا 

صل إىل النموذج الذي يكشف عن العوامل اليت تؤثر على نية مت التو . غري اإلسالمية وهكذا
اإلجراءات، وبيئة  متطلبات احلالل، صناعة احلالل،: الشراء من املستهلكني يف السوق وهي
وأخريا، مثة استنتاج آخر يشري إىل أن اململكة املتحدة  . األعمال، وتفسري احلالل واملوارد البشرية

وقية، يف حني وجد  أن اململكة العربية السعودية لديها تشريعات ألكثر موث كبلد غري مسلم هوا
بعض الدول حتتاج  إىل  بأنأوصت الدراسة . صارمة يف االمتثال احلالل بني الدول اإلسالمية

مزيد من االهتمام باحلالل ليس فقط كنشاط جتاري ولكن بوصفها حاجة روحية  إبالء
  .يف السوقللمستهلكني املسلمني، وإنشاء مصداقيتها 
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  19:بعنوان  Jimenez ,  Martin,2014) (دراسة .2
The Mediation of Trust in Country of Origin Effects across 
Countries, Cross Cultural Management. 
هدفت هذه الورقة إىل التحقق فيما إذا كانت الثقة تلعب دور الوسيط يف تأثري مسعة 

بعض الدول أثر يف حتديد نوايا الشرائية  اجتاهالعالمة التجارية لبلد املنشأ وهل لعداء املستهلك 
من مالكي السيارات  476مشلت عينة الدراسة  .واملتقدمة الناشئة  األسواقل من يف ك

  .األمريكيةاملكسيكك واالسبان لتقييم السيارات 
الناشئة فإن مسعة العالمة التجارية لبلد املنشأ تؤثر يف  األسواقتصاد قتوصلت الدراسة انه يف ا

كما وجدت الدراسة أن تأثري بلد املنشأ يكون   .املتقدمة األسواقمن  أكثرالثقة والنية يف الشراء 
وأوصت الدراسة ببناء مسعة للعالمة .أقوى عندما يشعر املستهلكني بالعداء جتاه بلد أجنيب

  .الدولية األسواقالتجارية حىت تستطيع النجاح يف 
  20:بعنوان ) , 2013Bhakar and Bhakar(دراسة .3

Relationship Between Country of Origin, Brand Image and Customer 
Purchase Intentions 

هدفت هذه الدراسة  ملعرفة تأثري بلد املنشأ وصورة العالمة التجارية على نوايا شراء 
مستجيبا على أساس عينة غري احتمالية   150اعتمدت الدراسة على الردود الواردة من .العمالء

لى نية الشراء للعمالء، لكن عند شراء الثالجة أشارت النتائج إىل أن بلد املنشأ يؤثر سلبا ع. 
يصبح التأثري كبريا اذا ما مت تقييم بلد املنشأ ، كما وأوضحت الدراسة بأنه وجد أن صورة 

وأوصت الدراسة أنه جيب على  .العالمة التجارية تؤثر إجيابيا على نوايا الشراء لدى العمالء
ة للعالمة التجارية ملنتجا�ا يف أذهان املستهلكني  الشركات الرتكيز على بناء صورة إجيابية وقوي

  .حيث أن بلد املنشأ ال يؤثر على نوايا الشراء لدى العمالء
   21:بعنوان Ghani,et.al,2007)(دراسة .4

Country-of-Origin Effect on Consumer Purchase Decision of 
Durable Goods in Pakistan.       

بعني  األخذبلد املنشأ  يف بناء متعدد األبعاد، مع  ة تأثريلدراسة لدراساهدفت هذه 
االعتبار دور العوامل املختلفة مثل السعر، واسم العالمة التجارية يف قرار شراء املستهلك للسلع 

ذات الدخل  بيشاور مشلهم االستطالع يف 341 البيانات من مت مجع. املعمرة يف باكستان
 مت حتليل .عينة مالئمة باستخدام االستبيانات من خالل يميالوضع التعل مع اختالف املرتفع

 .SPSS استخدام البيانات من خالل



 دراسة ميدانية على السلع االستهالكية املعمرة صينية املنشأ يف مدينة عمان ثر بلد املنشأ على اختاذ قرار الشراءأ
  مصطفى سعيد الشيخ.د+  خنفر اإلله عبد إياد.د

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       121

. توصلت الدراسة إىل أن بلد املنشأ للمنتج لديه تأثري كبري على تصورات املستهلك  جلودة املنتج
لد كما ترتبط تصورات املستهلكني للدول املختلفة جبودة منتجها ،حيث يربط جودة املنتج بب

  . املنشأ
  وإجراءات الدراسةالطريقة -

  :منهج الدراسة 1-
يف ضوء طبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها، فقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي لوصف 
استجابات أفراد عينة الدراسة وتقديرا�م حول مستوى تقييم متغريات بلد املنشأ، وكذلك 

ن جانب آخر، مت استخدام املنهج التحليلي م. اختاذ قرار الشراء لوصف مستوى تقيمهم ملتغري
 .بلد املنشأ على اختاذ قرار الشراء لقياس أثر

  : جمتمع الدراسة وعينتها 2-
  جمتمع الدراسة .أ

  .يتألف جمتمع الدراسة من املستهلكني األردنيني يف مدينة عمان
  عينة الدراسة .ب

وذلك على أساس ) 1000( نظرا لكرب جمتمع الدراسة فقد مت اختيار عينة مالئمة حبجم
الوصول إليهم وضمن شروط حمددة، منها العمل على مشولية عينة الدراسة  السهولة واملالئمة يف 

على فئات عمرية، ودخليه، وأماكن سكنية ومستويات تعليمية خمتلفة تعكس الواقع الفعلي 
  .للمستجيبني

استبانه، ) 980(ة، ومت اسرتجاع استمارة استبيان على أفراد العين) 0100(بعد ذلك مت توزيع 
استبيانات لعدم صالحيتها ) 20(وبعد مراجعة وتدقيق االستبيانات املسرتجعة، مت استبعاد 

بسبب عدم اإلجابة على عدد من فقرا�ا، و�ذا بلغ عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل 
الصاحلة من العدد املسرتجع  تاالستبيانااستبانه، حيث بلغت نسبة ) 960(اإلحصائي 

)96 .(%  
ومشلت الدراسة تفصيل خلصائص العينة اليت شاركت يف البحث ، اجلدول التايل يوضح خصائص 

  .العينة من حيث اجلنس والعمر واملؤهل العلمي والدخل الشهري
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  حدود الدراسة -3
  :واجهت الدراسة عدة حمددات مشلت على

املستهلكني النهائيني يف عدد من مراكز التسوق يف  تكونت عينة الدراسة من :الحدود البشرية
 .مدينة عمان

 . مدينة عمان :الحدود المكانية
   2015/8/30 حىت 2015/8/6 كانت الدراسة خالل الفرتة ما بني :الحدود الزمانية

  .االستهالكي  أثر بلد املنشأ على اختاذ قرار الشراء:الحدود الموضوعية
  أداة الدراسة  -4

أجل حتقيق أهداف الدراسة، وبعد الرجوع إىل األدب اإلداري املتعلق بإدارة  من 
من ثالثة  وتكونت األداة.أثر بلد املنشأ على اختاذ قرار الشراء  التسويق،مت صياغة أداة لقياس 

 منها على املعلومات الشخصية والوظيفية واملتمثلة بـ الجزء األولأجزاء،تناول 
فقد تناول متغريات بلد املنشأ الجزء الثاني ،أما )اجلنس،العمر،املؤهل العلمي،والدخل الشهري(

 فقرة،يف) 14(موزعة على)توتوفر املعلوما,خدمات ما بعد البيع، مستوى اجلودة، ( املتمثلة بـ

 % النسبة المئوية التكرار الصفة المميزة الخصائص

 الجنس
 68.3 656 ذكور
 31.7 304 إناث

 المستوى التعليمي

 17.6 169 دراسات عليا
 42.4 409 بكالوريوس
 23 219 دبلوم
 17 163 مهين 

 العمر

 45.2 434 سنه 30أقل من 
31- 40 194 20.2 
41-50 165 17.2 
 17.4 167 فأكثر 51

 الدخل

 19.3 44 فأقل 200
201-400 93 40.8 
401- 600 52 22.8 
601- 1000 11 4.8 

 0.9 2 فأكثر 1001
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وقد مت استخدام مقياس .فقرات)6(بواقع اختاذ قرار الشراء متغري الجزء الثالثحني تناول 
مخاسي التدريج، حيث مت اعتماد مقياس ملستوى تقييم متغريات ) Likert Scale(ليكرت

وأقل ) 5(الدراسة،حيث احتسبت درجة القطع من خالل قسمة الفرق بني أعلى قيمة للمقياس 
 .}1.33=  3/  5-1)({ثالثة مستويات، أي إن درجة القطع هي  على) 1(قيمة فيه 

  :وبذلك تكون مستويات املمارسة كاآليت
  درجة تقييم مرتفعة  درجة تقييم متوسطة  درجة تقييم منخفضة

2.33 – 1  3.67 - 2.34  5 - 2.68  

  :  ومت قياس صدق األداة وثبا�ا، على النحو اآليت
  : صدق األداة.أ

صدق الظاهري ألداة الدراسة، وذلك من خالل عرضها على جمموعة من ال التحققمت 
من اخلرباء واحملكمني يف جامعة الزرقاء واجلامعات األردنية من أصحاب اخلربة واملعرفة بإدارة 
التسويق واإلحصاء التطبيقي ومنهجية البحث العلمي، �دف التحقق من درجة مالئمة صياغة 

وقد مت األخذ بنظر االعتبار . فقرات إىل متغريات الدراسةالفقرات لغويا، ومدى انتماء ال
مالحظات اخلرباء واحملكمني، حيث مت تعديل صياغة بعض الفقرات وحذف البعض اآلخر 

  . منها، لغرض إخراج االستبانة بصيغتها النهائية
  :ثبات االستبانة.ب

تساق الداخلي قياس اال(من ثبات االستبانة، مت حساب معامل الثبات لألداة  للتحقق
، حيث بلغ معامل )Cronbch Alpha) (كرونباخ ألفا(باستخدام معادلة ) لفقرات االستبانة

  :اآليت) 1(كما هو موضح باجلدول . ، وتعد هذه النسبة جيدة)%78(الثبات لألداة الكلية 
  )االتساق الداخلي لفقرات االستبانة(نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة ) 1(الجدول 

  

 
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات يرات واألبعادالمتغ

 0.72 4 جودة  السلع املعمرة

 0.80 6خدمات ما بعد البيع                                              

 0.60 4 توفر املعلومات   

 0.63 6 اختاذ قرار الشراء

 0.78 20 األداة الكلية
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  :ئيةاإلحصاأساليب املعاجلة  -5
الوصفية والتحليلية  االحصائيةمت استخدام بعض األساليب  االحصائيةاملعاجلة ألغراض 

، وذلك لإلجابة على أسئلة )SPSS(للعلوم االجتماعية  االحصائيةاملتوفرة يف برنامج احلزم 
  : اليت مت استخدامها هي االحصائيةالدراسة واختبار فرضيا�ا، واألساليب 

  ). Cronbch Alpha Coefficient(معامل كرونباخ ألفا  1-
  ).Frequencies & Percentages(التكرارات والنسب املئوية  2-
  ).Mean & Standard Deviation(املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  3-
   ). VIF Variance Inflation Factors-(عوامل تضخيم التباين  اختبار 4-
  .One-Sample Kolmogorov - Smirnov)( مسري نوف –اختبار كوملوكروف 5-
 ).Simple Linear Regression(حتليل االحندار اخلطي البسيط  6-
  ) Multiple regression(حتليل االحندار اخلطي املتعدد  -7

  :نتائج حتليل البيانات واختبار الفرضيات: رابعا
  :النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة 1-

  ؟راسة لمتغيرات بلد المنشأ، واتخاذ قرار الشراءما مستوى تقييم أفراد عينة الد
ولإلجابة عن سؤال الدراسة، فقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات 

كما هو موضح باجلدول رقم . واختاذ قرار الشراء أفراد العينة، لكل متغري من متغريات بلد املنشأ
  :األيت) 2(

لتقييم أفراد العينة لمتغيرات بلد  ابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحس)2(جدول
  واتخاذ قرار الشراء المنشأ

 متغيرات الدراسة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المتغيرات

مستوى 
 التقييم

 متوسطة 2 1.16 3.56 جودة  السلع املعمرة 1

 متوسطة 3 1.28 3.48 خدمات ما بعد البيع 2

 مرتفعة 1 1.12 4.23 فر املعلوماتتو  3

 مرتفعة - 1.22 4.27 اختاذ قرار الشراء 4
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، بأن استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تقييم )2(من نتائج اجلدول  يتضح
إن ما يؤيد ذلك قيم املتوسطات احلسابية ). اجيابية(كانت   واختاذ قرار الشراء متغريات بلد املنشأ
على التوايل، وهذا يعين ) 4.27، 4.23، 3.48، 3.56(ت املذكورة والبالغة احملسوبة للمتغريا

، )مرتفعة(كان بدرجة   واختاذ قرار الشراء بأن مستوى تقييم أفراد عينة الدراسة ملتغريات بلد املنشأ
  .من وجهة نظر أفراد العينة

  نتائج اختبار فرضيات الدراسة
اسة، ارتأى الباحث إجراء بعض قبل احلصول على نتائج اختبار فرضيات الدر  

 :االختبارات املطلوبة إلغراض التحليل اإلحصائي وكاآليت

  ):VIF(اختبار عوامل تضخم التباين  -أ
مت استخدام هذا االختبار، وذلك للتحقق من وجود ظاهرة التداخل اخلطي املتعدد 

)Multicollinearity (واجلدول . بني املتغريات املستقلة من عدم وجودها)يوضح ذلك) 3:  
  )VIF(نتائج اختبار عوامل تضخم التباين ) 3(الجدول 

 Tolerance VIF متغيرات بلد المنشأ ت

 1.507 0.664 جودة  السلع املعمرة 1

 1.489 0.672خدمات ما بعد البيع                                               2

 1.017 0.983 توفر املعلومات    3

، عدم وجود ظاهرة التداخل اخلطي املتعدد )3(خالل نتائج اجلدول يتبني من 
)Multicollinearity (بني املتغريات املستقلة املتمثلة بـ) جودة السلع املعمرة، خدمات ما بعد

احملسوبة للمتغريات املذكورة، ) VIF(، إن ما يؤكد ذلك قيم االختبار)البيع، وتوفر املعلومات
على التوايل، حيث أن مجيع هذه القيم أقل من معيار ) 1.489،1.017، 1.507(والبالغة 

  ) .5(االختبار البالغ 
  (One-Sample K–S Test): مسرينوف  - اختبار كوملوكروف -ب  

،وذلك للتحقق من أن بيانات الدراسة تتبع التوزيع رر االختباهذا  استخداممت 
  :اختبار الفرضية اآلتيةعدمه، وذلك من خالل  من) Normal Distribution(الطبيعي

H0: ختضع بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي .  
H1 :ال ختضع بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي.  
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  :التايل، يوضح نتائج اختبار الفرضية السابقة) 4(واجلدول رقم 
 (One-Sample K–S Test)  سمير نوف  - اختبار كولموكروفنتائج  )4(الجدول 

المشاهدات عدد  متغيرات الدراسة
)N( 

) Z(قيمة 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية 

 0.265 1.005 960 جودة  السلع املعمرة

 0.404 0.892 960خدمات ما بعد البيع                                              

 0.134 1.472 960 توفر املعلومات   

 0.169 1.374 960 اختاذ قرار الشراء

  . a = 0.05)(عند مستوى المعنوية ) 1.96(ية هي الجدول) Z(قيمة 
احملسوبة ملتغريات الدراسة املتمثلة ) Z(السابق، بأن مجيع قيم ) 4(نتائج اجلدول  أظهرت

، أقل من )جودة السلع املعمرة، خدمات ما بعد البيع، توفر املعلومات، واختاذ قرار الشراء(بـ
ن مجيع قيم الداللة اإلحصائية هي أكرب من ، وكذلك أ)1.96(اجلدولية البالغة ) Z(قيمة 

وهذا ). H0(ويف ضوء النتائج السابقة مت قبول فرضية العدم . a = 0.05)(مستوى املعنوية 
  .يعين بأنه قد تأكد للباحث بأن بيانات متغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي

التداخل اخلطي املتعدد  وبعد أن مت التأكد من عدم وجود ظاهرة وفي ضوء النتائج السابقة،
سيتم اختبار . بني املتغريات املستقلة، وكذلك أن بيانات متغريات الدراسة ختضع للتوزيع الطبيعي

  :فرضيات الدراسة كاآليت
  اختبار الفرضيات الفرعية 

 :نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل1- 
H02 : على اختاذ  ودة السلع المعمرةجبلد املنشأ من حيث ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ل

 ).  α ≥ 0.05(قرار الشراء، عند مستوى املعنوية 
     للتحقق من صحة الفرضية الفرعية األوىل، مت استخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط 
)Simple Linear Regression(،  واجلدول رقم)يوضح نتائج حتليل االحندار اخلطي ) 5

  : البسيط
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جودة  من حيث بلد المنشأ حليل االنحدار الخطي البسيط،لقياس أثرنتائج ت)5(جدول
  اتخاذ قرار الشراءعلى السلع المعمرة 

 المتغيرات
R T  الجدولية 

) t(قيمة 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.014 2.506 1.96 0.264 جودة  السلع املعمرة

 R2( 0.070(معامل التحديد 

  : يليما ) 5(م يتبني من خالل نتائج اجلدول رق
احملسوبة  (t)إن ما يؤكد ذلك قيمة . بني املتغري املستقل و التابع  إحصائياأثر دال  هناك

كذلك أن قيمة الداللة اإلحصائية ) 1.96(اجلدولية  tأكرب من قيمة ، )2.506(والبالغة 
اللة وهذا يعين يوجد أثر ذو د، a = 0.05)(مستوى املعنوية هي أقل من ) 0.014(البالغة 

على  جودة السلع المعمرةبلد املنشأ من حيث ل) α =0.05( املعنويةإحصائية عند مستوى 
الفرضية البديلة  وقبولالفرضية العدمية  رفضويف ضوء النتائج السابقة مت . اختاذ قرار الشراء

بلد املنشأ من حيث ل) α =0.05( ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنويةيوجد أثر : (ومفادها
  ).على اختاذ قرار الشراء جودة السلع المعمرة

تفسر ما   جودة السلع المعمرة، إىل أن )0.07(البالغة  (R2)تشري قيمة معامل التحديد 
، أما النسبة املتبقية والبالغة اتخاذ قرار الشراء من التغريات اليت تطرأ على%) 7(نسبتُه 

  . وذج االحندار اخلطي البسيطفإ�ا تعزى إىل متغريات أخرى مل تدخل يف من%) 93(
 :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية

H03: على اختاذ  خدمات ما بعد البيعبلد املنشأ من حيث ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ل
  ).  α = 0.05(قرار الشراء، عند مستوى املعنوية 

  : يوضح نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط) 6(اجلدول رقم 
من حيث خدمات  بلد المنشأ البسيط،لقياس أثر ياالنحدار الخطنتائج تحليل )6(جدول

  اتخاذ قرار الشراءعلى  ما بعد البيع
  المحسوبة) t(قيمة   الجدولية  R  T المتغيرات

الداللة 
 اإلحصائية

 0.089 1.720 1.96 0.184  خدمات ما بعد البيع

 R2( 0.034(معامل التحديد 
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  :، ما يأيت)6(دول رقم من خالل نتائج اجل يتبني
 tأقل من قيمة  )1.720(احملسوبة والبالغة(t)إن ما يؤكد ذلك قيمة .ال يوجد أثر دال احصائيا 

مستوى هي أكرب من )0.089(،وكذلك قيمة الداللة اإلحصائية البالغة) 1.96(اجلدولية  
 α( املعنويةى وهذا يعين عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستو ، a = 0.05)(املعنوية

ويف ضوء النتائج . على اختاذ قرار الشراء خدمات ما بعد البيعبلد املنشأ من حيث ل) 0.05=
ذو داللة يوجد أثر : (الفرضية البديلة ومفادها ورفضالفرضية العدمية  قبولالسابقة مت 

لى ع خدمات ما بعد البيعبلد املنشأ من حيث ل) α = 0.05( إحصائية عند مستوى املعنوية
 ).اختاذ قرار الشراء

تفسر ما  خدمات ما بعد البيع، إىل أن )0.034(البالغة  (R2)تشري قيمة معامل التحديد 
، أما النسبة املتبقية والبالغة اتخاذ قرار الشراء من التغريات اليت تطرأ على%) 3.4(نسبتُه 

  . طي البسيطفإ�ا تعزى إىل متغريات أخرى مل تدخل يف منوذج االحندار اخل%) 96.6(
 :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -
         H04: على اختاذ قرار  توفر المعلوماتبلد املنشأ من حيث يوجد أثر ذو داللة إحصائية ل ال

  ).  α = 0.05(املعنوية الشراء، عند مستوى 
  : يوضح نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط) 7(اجلدول رقم 
توفر من حيث  البسيط،لقياس أثربلد المنشأ ياالنحدار الخطليل نتائج تح)7(جدول

  اتخاذ قرار الشراءعلى  تالمعلوما
  الجدولية R  T المتغيرات

) t(قيمة 
 الداللة اإلحصائية  المحسوبة

 0.000   5.084 1.96  0.570  توفر املعلومات

  R2(  0.235(معامل التحديد 

  : يأيت، ما )7(من خالل نتائج اجلدول رقم  يتبني
احملسوبة  (t)إن ما يؤكد ذلك قيمة . توفر المعلومات ملتغري  اإلحصائيةأثر الداللة ثبوت 
هي أقل ) 0.000(وكذلك أن قيمة الداللة اإلحصائية البالغة   Tأكرب من ، )5.084(والبالغة 

 ويةاملعنوهذا يعين يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ، a = 0.05)(مستوى املعنوية من 
)α =0.05 (ويف ضوء النتائج . على اختاذ قرار الشراء توفر المعلوماتبلد املنشأ من حيث ل

ذو داللة يوجد أثر : (الفرضية البديلة ومفادها وقبول الفرضية العدمية رفضالسابقة مت 
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على اختاذ  توفر المعلوماتبلد املنشأ من حيث ل) α = 0.05( إحصائية عند مستوى املعنوية
  ).لشراءقرار ا

تفسر ما نسبتُه  توفر المعلومات، إىل أن )0.235(البالغة  (R2)تشري قيمة معامل التحديد  
، أما النسبة املتبقية والبالغة اتخاذ قرار الشراء من التغريات اليت تطرأ على%) 23.5(
  . فإ�ا تعزى إىل متغريات أخرى مل تدخل يف منوذج االحندار اخلطي البسيط%) 76.5(

  اختبار الفرضية الرئيسة  نتائج
H01 :جودة السلع املعمرة(بـ تغريات بلد املنشأ املتمثلةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية مل ،

    ).a = 0.05(، عند مستوى املعنوية قرار الشراءعلى  )خدمات ما بعد البيع، وتوفر املعلومات

  نتائج اختبار الفرضية الرئيسية) 7(جدول

المتغير 
 التابع

 معامل
 rاالرتباط 

معامل 
 r2التحديد 

F 
المحسو 

 بة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 Fالداللة 

 Bقيمة  المتغير  المستقل

 75.285 0.378 0.615 قرار الشراء

4 

0.000 

 0.012 جودة السلع

 0.132 خدمات ما بعد البيع   956

 0.220 توفر املعلومات 959

و بذلك نرفض  0.05أقل من   Fلقيمة  من اجلدول السابق يتنب أن مستوى الداللة
تغريات بلد املنشأ يوجد أثر ذو داللة إحصائية مل أنالفرضية العدمية و نقبل الفرضية البديلة أي 

، اختاذ قرار الشراءعلى  )خدمات ما بعد البيع، وتوفر املعلومات، جودة السلع املعمرة(بـ املتمثلة
املتغريات املستقلة جمتمعة تفسر ما مقداره  أنو   ).a = 0.05(عند مستوى املعنوية   

   R  =0.378من املتغري التابع و نستدل عليها من قيمة % 37.8
  النتائج والتوصيات-

  :االستنتاجات1-
أظهرت النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة بأن استجابات املستهلكني حول مستوى .أ

وهذا يعين بأن درجة تقييم ). اجيابية(كانت   راءواختاذ قرار الش تقييم متغريات بلد املنشأ
، من وجهة نظر أفراد )مرتفعة(كانت بدرجة   واختاذ قرار الشراء املستهلكني ملتغريات بلد املنشأ

عينة  املستهلكني اجتاهاتواليت بينت أن ) 2013فاتح،(واتفقت هذه الدراسة مع دراسة.العينة
  .وقرارهم الشرائي تقييمهم على كبري بشكل تؤثر املنتج منشأ بلد حنوالدراسة 
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على املرتبة ) توفر املعلومات(بينت نتائج التحليل املتعلقة مبتغريات بلد املنشأ، حبصول متغري .ب
خدمات ما (، وأخريا حصل متغري )الثانية(باملرتبة ) جودة  السلع املعمرة(، وجاء متغري )ألوىل(

واختلفت .على سلم أولويات املستهلكني واهتماما�م واألخرية) الثالثة(على املرتبة ) بعد البيع
أهم العوامل املكونة واليت إعتربت اجلودة كأحد ) 2008أكان،(هذه الدراسة مع دراسة

  . حنو بلد منشأ املنتج عينة الدراسةالجتاهات املستهلكني 
د مستوى ذو داللة إحصائية عنأشارت نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األوىل إىل وجود أثر .ج

على ) توفر املعلومات، وجودة  السلع املعمرة(بلد املنشأ املتمثلة بـ ملتغريي،)α =0.05(املعنوية   
واليت ركزت على ) 2009احلاسم،(علما بأن هذه الدراسة اتفقت مع دراسة .اختاذ قرار الشراء

  .أهو العامل األساسي يف إلجتاهات عينة الدراسة حنو بلد املنشاملنتج أن جودة 
أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األوىل أيضا، عدم وجود أثر دال إحصائيا ملتغري بلد .د

  .على اختاذ قرار الشراء) خدمات ما بعد البيع(املنشأ 
  التوصيات - 2

  :اليت أسفرت عنها هذه الدراسة، يوصي الباحث مبا يأيت النتائجيف ضوء 
أسوة ) خدمات ما بعد البيع(أمهية متغري بلد املنشأ العمل على زيادة وعي املستهلكني حول .أ

باملتغريات األخرى لبلد املنشأ، نظرا حلصوله على الرتتيب األخري يف سلم أولويات املستهلكني 
 .واهتماما�م

كونه يلعب دورا فاعال ومؤثرا يف   املستهلكني لدى) الصنع(بلد املنشأ ضرورة إذكاء مفهوم .ب
ر الشراء املتعلق بتفضيل سلعة أجنبية على أخرى عند اختاذ القرار النهائي ل عملية اختاذ قرايتسه

  . للشراء
إرساء الثقافة لدى املستهلكني بأن بلد املنشأ يعد يف كثري من األحيان توصي الدراسة بضرورة .ج    

  . حافزا للمستهلكني باختاذ قرارا�م الشرائية للسلع
لعية أن تركز على نشر الوعي بني املستهلكني على أمهية أثر من الواجب على املؤسسات الس.د     

القرار الشرائي وذلك من خالل توظيف مندوبني مبيعات ذو كفاءة عالية  اختاذبلد املنشأ على 
  .ومؤهالت علمية

  اجتاهات البحوث املستقبلية 
اول توجيه الباحثني بإجراء دراسات مستقبلية تتنالدراسة فمن الضروري  وفقا لنتائج

متغريات أخرى، ختتلف عن املتغريات اليت تناولتها هذه الدراسة، مع استخدام أساليب إحصائية 
   .  أخرى ملعاجلة بيانات الدراسة اليت سيتم إجرائها مستقبالً 



 دراسة ميدانية على السلع االستهالكية املعمرة صينية املنشأ يف مدينة عمان ثر بلد املنشأ على اختاذ قرار الشراءأ
  مصطفى سعيد الشيخ.د+  خنفر اإلله عبد إياد.د

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       131

                  املراجع
                                                 

1 Balabanis George (2004)Adamantios Diamantopoulos.Domestic Country Bias, 

Country-of-Origin Effects, and Consumer Ethnocentrism,Journal of Academy of 

Marketing Science; 32, 1; ABI/INFORM Global. 
فؤاد،هبة علي اجتاهات املستهلكني حنو دولة املنشأ وأثرها على تصميم املزيج التسويقي، املنظمة العربية للتنمية  2

  .2004اإلدارية، حبوث ودراسات، جامعة القاهرة، مصر
3 Gerald Haubl(1996)A cross-national investigation of the effects of country of 

origin and brand name on the evaluation of a new car.International Marketing 

Review, Vol. 13 No. 5, pp. 76-97.  
 عمان .دار املسرية للنشر مبادئ التسويق احلديث، و الشيخ،مصطفى  طعبدا لباسزكريا و حسونة، عزام، 4

2014  
  2008 عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع تسويق اخلدمات،  الضمور، هاين حامد 5
  1999عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع مبادئ التسويق،()املؤذن،حممد صاحل 6
دار وائل :إدارة املبيعات والبيع الشخصي،  عبيدات،حممد إبراهيم و الضمور، هاين حامد و حداد شفقي 7

  2008 األردن .للنشر
 2006عمان ،املكتبة الوطنية:أصول التسويق،  معال،ناجي وتوفيق،رائف 8
دراسة تطبيقية على املستهلك : سلوك املستهلك السعودي عند عدم الرضا بعد الشراء اّحلماد ،عبد الرمحن 9

، 2009 خلامسالسعودي باملنطقة الشرقية للمملكة السعودية، جملة جامعة امللك سعود، العلوم اإلدارية،ا�لد ا
  .1رقم

10 Liu, Scott S and Keith F Johnson   The Automatic Country-of-Origin Effects on 

Brand Judgements". Journal of Advertising2005, 34 (1): 87-97. 
  .2012عمان ،دار تسنيم للنشر و التوزيع نظم املعلومات التسويقية، هاشم،طارق 11
دراسة ميدانية، جملة آفاق ":صنع يف"حنو مفهوم   اجتاهات املستهلك املصري   دينحممد املرسى، مجال ال 12

  .1989جديدة، جامعة املنوفية، مصر
  .2006مصر التسويق،املكتب اجلامعي احلديث أبو قحف ،عبد السالم و عباس ،نبيلة و الغرباوي ،عالء 13
للهاتف احملمول على والء العميل  تأثري جنسية وبلد الصنع) 2014(  العاطي بكر، أشرف حممد عبد 14

  .منشورة دكتوراهاملصري حنو العالمة التجارية ،أطروحة 



 دراسة ميدانية على السلع االستهالكية املعمرة صينية املنشأ يف مدينة عمان ثر بلد املنشأ على اختاذ قرار الشراءأ
  مصطفى سعيد الشيخ.د+  خنفر اإلله عبد إياد.د

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       132

                                                                                                                 
حنو بلد منشأ املنتج وعالمته التجارية على تقييم املستهلك اجلزائري  االجتاهاتدراسة تأثري  فاتح ،جماهدي  15

 2013 .)3(التسيري،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلومدكتوراه،رسالة واألجنبيةللمنتجات احمللية 
القرار الشرائي يف األسواق الدولية،جملة جامعة  اختاذأثر مسعة بلد املنشأ على   احلاسم ، حممد  16

  .31،ا�لد 3،العدد 2009تشرين
ية املستهلك اجلزائري حنو املنتجات املستوردة،رسالة ماجستري،كلية العلوم االقتصاد اجتاهاتحتليل   أكارن،رمي 17

 .2008وعلوم التسيري،قسم العلوم التجارية، جامعة سعد دحلب،البليدة،اجلزائر
18 Borzooei Mahdi and Maryam Asgari(2015) Country-of-Origin Effect on 

Consumer Purchase Intention of Halal Brands,American Journal of Marketing 

Research,Vol. 1, No. 1, 2015,p. 1-10. 
19 Jimenez Nadia and Sonia San Martín (2014)The Mediation of Trust in Country 

of Origin Effects Across Countries ,Cross Cultural 

Management,Vol.21Iss:2,p.150– 171. 
20S. S. Bhakar and Shailja Bhakar(2013) Relationship Between Country of Origin, 

Brand Image and Customer Purchase Intentions, Far East Journal of Psychology 

and Business, Vol. 10 No. 2 .   
21 Ghani Usman , M.Rashid Salaria ,and  Farzand Ali Jan( 2007)Country-of-Origin 

Effect on Consumer Purchase Decision of Durable Goods in Pakistan, Journal of 

Management Sciences ,Vol 1,Number 1 



                   )دافوس(لدول مشال إفريقيا وفق مؤشر املنتدى االقتصادي العاملي تقييم وحتليل التنافسية السياحية 
  راتول حممد.د.أ+  زيان بروجة علي. د.ط                                                  )2015- 2007(الفرتة  خالل

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       133

  
لدول مشال إفريقيا وفق مؤشر تقييم وحتليل التنافسية السياحية 

 )2015-2007(الفرتة خالل  )دافوس(املنتدى االقتصادي العاملي 

  * زيان بروجة علي  /د.ط

  اجلزائر – جامعة الشلف، خمرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا
 **راتول محمد  /د.أ

  اجلزائر –جامعة الشلف 
Abstract :  

Tourism of the most important economic sectors are 
considered important in the world, and this is reflected in the 
economic indicators and statistics for the contribution of industry 
to GDP and also in employment and bring in foreign investment, 
which will reflect positively on economic development. Due to 
this importance, many of the economic and tourism organizations 
tried to issue periodic and annual reports in order to highlight the 
various aspects related to tourism both from statistical, economic 
or marketing or strategic side. We find among these reports, 
Report of the World Economic Forum, a competitive travel and 
tourism report, which highlights the most important indicators of 
tourism and its competitiveness internationally, both those related 
to human and cultural vendor, or the natural and cultural, or 
organizational and strategic side. Through analysis of the 
competitive tourist and evaluation of the North African countries, 
and based on this report, international or Arab, whether, we find 
that they are still weak and do not reflect the tourism potential 
enjoyed by these countries, due this to the lack of realism in 
dealing with this sector by the government, and the lack of a clear 
strategy based on deliberate targets relive the status of the sector 
and territories domestically and internationally. 
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  :مقدمة
إن صناعة السياحة يف االقتصاد العاملي من الصناعات اليت تويل هلا معظم دول العامل هلا 
أمهية كبرية نتيجة مسامهتها البارزة يف االقتصاديات الوطنية، وأيضا ألثارها املتعددة على 

ومبا . ةالقطاعات األخرى كما تعترب من أهم القطاعات املستقطبة للعمالة واالستثمارات األجنبي
إن السياحة تعترب صناعة عاملية مبفهومها العام وختضع للمنافسة التامة والطلب عليها دويل وليس 
فقط حملي فان تسعى الدول لتعزيز تنافسيتها السياحية لتحسني صور�ا السياحية وأيضا التأثري 

  .يف السواح وجذ�م
داء النسيب للدول مقارنة بغريها من دول مبفهومها العام معيارًا لتقييم األوالتنافسية السياحية 

وقد اهتمت الكثري من . السياحةالعامل، وذلك للوقوف على جوانب الضعف والقوة هلا يف جمال 
املؤسسات الدولية بإعداد تقارير عن مستوى تنافسية الدول يف جماالت اقتصادية عديدة وكان 

تقريره ) دافوس(قتصادي العاملي أحدثها يف جمال السياحة والسفر، حيث أصدر املنتدى اال
، 2015وأخر تقرير له ذلك الصادر يف  2007األول عن تنافسية السياحة والسفر يف عام 

وفتح ا�ال أمام تقييم إجنازات دول العامل يف هذا ا�ال ووضعها يف ترتيب تنازيل حسب معايري 
  :وعلى ضوء ما تقدم نطرح اإلشكالية الرئيسية للدراسة. حمددة

وفيما تكمن مكامن قوتها   إقليميا ودوليا؟ لدول شمال إفريقياما واقع التنافسية السياحية 
  وضعفها؟

  :ى ضوء هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التاليةلوع
  ما هي أهم حمددات مفهوم السياحة والتنافسية السياحية؟ وما هي مؤشرا�ا؟  -
  يعكس إمكانيا�ا؟ وأمهيتها؟ لدول مشال إفريقياهل األداء السياحي  -
  ؟ و ما موقعها إقليميا ودوليا؟لدول مشال إفريقياما واقع التنافسية السياحية  -

  :اهلدف من الدراسة
لدول مشال من خالل هذه اإلشكالية حناول أن نعطي حتليل لواقع التنافسية السياحية 

عن تصدر  تقارير إحصائيةلى بناءا ع) 2007/2015(وتقييمها يف الفرتة املمتدة بني  إفريقيا
، وذلك بقياس املؤشر الكلي لتنافسية السياحة منظمات اقتصادية وسياحية إقليمية ودولية

من بينها  دول مشال إفريقياوالسفر وأيضا العوامل والسياسات احملفزة على تطوير هذا القطاع يف 
ة وكذلك املوارد الطبيعية اإلطار التنظيمي للسياحة ومناخ األعمال والبنية التحتية للسياح

  .والثقافية وعوامل اجلذب السياحي



                   )دافوس(لدول مشال إفريقيا وفق مؤشر املنتدى االقتصادي العاملي تقييم وحتليل التنافسية السياحية 
  راتول حممد.د.أ+  زيان بروجة علي. د.ط                                                  )2015- 2007(الفرتة  خالل

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       135

  :منهج الدراسة
من اجل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية، اتبعنا املنهج االستنباطي  

. ومن أدواته الوصف والتحليل لإلحاطة باجلوانب النظرية للدراسة وحتليل املعطيات اإلحصائية
نهج االستقرائي من خالل أسلوب املقارنة خاصة يف حتليل اجلداول واملقارنة بني كما استعملنا امل

  .فيما بينها، وبينها وبني باقي دول العاملدول مشال إفريقيا 
  :وسنتطرق هلذه الدراسة من خالل احملاور التالية 

  )التعريف، الدوافع، األنواع(السياحة : المحور األول  
  افسية السياحية ومؤشرا�اتعريف التن: المحور الثاني  
  لدول مشال إفريقياواقع التنافسية السياحية :المحور الثالث  

  )التعريف، الدوافع، األنواع(السياحة : احملور األول
لقد حاول العديد من الباحثني إلعطاء تعريف موحد وشامل للسياحة، كما اجتهدت 

االقتصاد لتوحيد املفاهيم و اجلوانب  أيضا بعض املنظمات الدولية الناشطة يف جمال السياحة أو
اإلحصائية املتعلقة بالسياحية خاصة املنظمة العاملية للسياحة، وفيما يلي حناول ذكر خمتلف 

  .وأهم التعاريف ودوافعها وأنواعها
  تعريف السياحة -1

 إىل اللغة الالتينية ومشتقة من مصطلح  « Tourism »يعود أصل كلمة 
« tornare » ية وباليونان« tornos » ويقصد �ا الفجار أو الدائرة، أي احلركة حول نقطة ،

 « ism »، وبإضافة التابع "التجوال"أو حمور، وهذا املعىن تغري يف اللغة االجنليزية احلديثة لتمثل 
فهنا نعين املنفذ نظرا     « ist »يدل على القيام بنشاط أو سلوك معني، أما عن إضافة الالحق 

ومنه يقصد بالسياحة هي رحلة تبدأ من نقطة متثل بدايتها و�ايتها . قائم بالنشاطأو الشخص ال
  1.مثل الدائرة

فان السني والياء واحلاء، أصل صحيح، يقال ساح يف  مقاييس اللغةويف معجم 
واملسابيح هم الذين يسيحون يف األرض بالنميمة والشر واإلفساد . األرض، والسيح املاء اجلاري

، تعين السياحة الذهاب يف األرض للعبادة والرتهب، العرب لسانويف معجم  2.بني الناس
تاج أما يف معجم  3.وساح يف األرض َيِسيح سياحًة وُسُيوحًا وَسْيحًا َسَيحاناً، أي ذهب

، مل خيتلف عن املعاجم اليت سبقته، فريى أن السياحة هي مطلق الذهاب يف األرض، العروس
  4.ها، واصلها من سيح املاء اجلاريسواء كان للعبادة أو غري 
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هي جمموعة األعمال  « Tourism »أن السياحة  (Longman)وأشار قاموس لوجنمان 
وتعرف السياحة حسب قاموس  5.التجارية اليت يتم تقدميها وتوفيها للسائح يف مكان بقاءه

(Larousse)  ن عبارة عن عملية سفر قصد الرتفيه عن النفس، فهي جمموعة م"بأ�ا
اإلجراءات التقنية، واملالية والثقافية املتاحة يف كل دولة أو يف كل منطقة واملعرب عنها بعدد 

  6".السواح
ولقد ورد لفظ السياحة يف القران الكرمي يف أكثر من موضع،ونذكر منها قوله تعاىل يف 

اِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّ ﴿من سورة التوبة  ]112[اآلية 
وأيضا ﴾، اْآلَِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ 

ًرا َعَسى رَبُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يـُْبِدَلُه أَ ﴿ التحرمي من سورة ]05[لقوله تعاىل يف اآلية  ْزَواًجا َخيـْ
وكذلك يف ﴾، ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثـَيَِّباٍت َوأَْبَكارًا

ُر ُمْعِجِزي ﴿من سورة التوبة  ]02[اآلية  َفِسيُحوا ِفي اْألَْرِض َأْربـََعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغيـْ
  .﴾ اللََّه ُمْخِزي اْلَكاِفرِينَ اللَِّه َوَأنَّ 

هو الصائم املالزم للمسجد، ومسي الصائم سائحا ألنه  ومعىن كلمة السائح يف اآليتني األوليتني
خطاب للمشركني بان من سورة التوبة هو  ةأما معىن اآلية الثاني 7.يسيح من النهار بال زاد

بعد ذلك إما يؤمنون وإما أن خيرجوا أو  يسريوا يف األرض امنني غري خائفني ملدة أربعة أشهر مث
  8.يعمل فيهم السيف فيقتلوا

األملاين السياحة بأ�ا  (E.Guyer Freuller)جوير فريلر عرف  1905ويف عام 
ظاهرة من ظواهر العصر اليت تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغري "

ا والشعور بالبهجة واملتعة من اإلقامة يف مناطق ذات اجلو واإلحساس جبمال الطبيعة وتذوقه
ومن هذا التعريف نالحظ انه اهتم فقط باجلوانب ". طبيعة خاصة وهي مثرة وسائل النقل

  9.اإلنسانية والنفسية وأمهل اجلانب االقتصادي والثقايف
ظاهرة "السياحة بأ�ا  1981يف عام  (Douglas Pearce)دوقالس بيرس  ويعرف

جمموعة عالقات قائمة على الرحالت واإلقامة املؤقتة للمسافرين من اجل املتعة والرتفيه، تتبعها 
وقد تتباين مدة اإلقامة، حيث ترتاوح إحصائيا بني اإلقامة ملدة أربع ليال على األقل بالنسبة 

 ونالحظ يف هذا". للسياحة الداخلية، وأربع وعشرون ساعة على األقل بالنسبة للسياحة الدولية
  10.التعريف التمييز بني نوعني من السياحة، السياحة الداخلية والسياحة الدولية

نشاط إنساين وظاهرة "فتعرفها على أ�ا  (UNWTO)أما املنظمة العاملية للسياحة 
اجتماعية تقوم على انتقال األفراد من أماكن اإلقامة الدائمة هلم إىل مناطق أخرى خارج 
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ساعة وال تزيد عن السنة كاملة لغرض من أغراض  24تقل عن جمتمعا�م لفرتة مؤقتة ال 
  11.وهذا التعريف املعتمد يف اغلب الدول "السياحة املعروفة ما عدا الدراسة أو العمل
، وأ�ا جمموعة )عبارة عن لفظ ينصرف إىل أسفار املتعة(وتعرفها األكادميية الدولية للسياحة بأ�ا 

بينما تعرفها منظمة التعاون والتنمية 12.شباع رغبات السائحاألنشطة البشرية اليت تعمل على إ
  13".صناعة تعتمد على حركة السكان أكثر من البضائع"السياحة بأ�ا ) OECD(االقتصادية 

نشاط ينتقل "السياحة على أ�ا ) usntrrc(املفوضية األمريكية للموارد املعروفة  وعرفت
باستثناء النشاط الذي ينطوي على ذهاب الفرد ميال،  50من خالله الفرد مسافة ال تقل عن 

فقد رفع ) USCB(أما يف وجهت نظر مكتب اإلحصاء السكان األمريكي ". إىل مكان عمله
  14.ميل مع إضافة شرط مكوث املسافر ليلة أو أكثر بعيدا عن مسكنه 100املسافة إىل 

ظاهرة إنسانية " السابقة الذكر، خنلص إىل تعريف السياحة بأ�ا  فاهيمومن خالل امل
لغرض أو ) حملية أو مغادرة أو وافدة(واجتماعية، تقوم على انتقال األفراد خارج بيئتهم املعتادة 

ساعة وال تزيد  24، ولفرتة زمنية مؤقتة ال تقل عن )اخل...الرتفية، الرياضة، الدينية(دافع معني 
  ".شهرا 12عن 

  :دوافع السياحة -2
فز الناس للقيام برحلة معينة إىل مكان ما يف أرجاء العامل، تتنوع األسباب اليت تدفع وحت

فان بعض أو معظم هذه األسباب تندمج وتتداخل مع بعضها بالنسبة إىل الشخص نفسه، وان 
  .اختاذ القرار بالقيام برحلة معينة يكون نتيجة لدوافع متداخلة مع بعضها

، ويعترب عنصر الدفع القوة حبالسوعنصر الدفع وهناك عنصران مهمان يف السفر هو عنصر 
اليت تدفعك بعيدا عن حياتك اليومية ومناخ العمل، وحىت تبتعد عن تفاصيل وروتني حياتك 

بينما ميثل عنصر السحب قوة اجلذب املتوفرة يف مكان . اليومية عليك اهلروب لفرتة من الوقت
ة والطعام الطيب املذاق جتذب ما، فاملناظر الطبيعية اجلميلة واملناخ املعتدل واملعاملة الودود

  .املسافرين لزيارة املكان
ودائما ما يعمل عنصر اجلذب والدفع معا لتحريك رغبة السفر وغالبا ما يتأثر السلوك أثناء 

وبالرغم من ذلك، فمن املمكن أن يؤثر على املسافر قوة الدفع أو قوة . السفر بعدة دوافع
  15.اره ملكان مااجلذب حبيث يتحكم احدمها يف عملية اختي

وهناك من يرى أن دوافع السياحة تنقسم إىل دوافع عامة ودوافع حمددة، فالدوافع العامة ختتلف 
والدوافع احملددة بوجه عام، تستند إىل . من شخص إىل آخر تبعا ملصاحله وذوقه وأوجه تفضيله
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يئة االجتماعية جمموعة من املتغريات اليت تتصل بالطاقات والصفات الشخصية، كما تتصل بالب
  16.واالقتصادية اليت يعيش فيها الشخص

، حيث أن الهروب كما أن هناك من يفسر دوافع سلوك السائح بدافعني، الدافع األول دافع
أما الدافع . السائح لديه حاجات حياول تلبيتها، وبالتايل اخلروج من الروتني حبثا عن التغيري

روج متخذ، حيث تشري الدراسات أن السائح على ، وهنا قرار اخلالمكافأة الثاين، هو دافع
  17.استعداد الن يغري من منط حياته خالل هذه الفرتة وال يفكر يف تكلفة الزيارة

 30ما يقارب ) The Tourist Business(يف كتابه ) Lundlberg, 1980(وقد وضع 
ملاذا يسافر (سؤال دافعا وسببا وحمركا لألشخاص حنو السياحة والسفر ويف حماولة لإلجابة على 

دافع سفر متميز حىت  42بينما دلت دراسات منظمة السياحة العاملية على تبلور  18).السياح؟
  19.اآلن، ويلجا كل بلد إىل تصنيف السياح حسب أهم دوافع السفر اليت تتوجه إليه

أربع دوافع السياح الوافدين والغرض من زيار�م إىل ) WTO(وتصنف املنظمة العاملية للسياحة 
   20:فئات رئيسية، وهي

v قضاء أوقات الفراغ والرتفيه واألعياد. 
v زيارة األصدقاء واألقارب، والصحة والدين. 
v األعمال واملهن. 
v  دوافع ماعدا اليت سبقتها(أخرى.( 

وختتلف الدوافع السياحية باختالف األشخاص وطبائعهم، ومراحل العمر واجلنس 
اعية املنتمني إليها والبيئة اليت يعشون فيها، وحجم ومستوى التعليم والدخل والطبقة االجتم

كما أن الدوافع السياحية ختتلف بني السائحني التقليدين واجلدد الذين يتميزون . العائلة
  21.معظمهم باملغامرة والتجديد والنشاط والثقافة

  :أنواع السياحة -3
لدولية، هو ذلك إن أهم تقسيم معتمد يف العديد من الدول واملنظمات االقتصادية ا

الذي يصنف السياحة حسب املعيار اجلغرايف أو حسب وجهتها أو مصدرها، حيث جند ثالثة 
وتصنف السياحة الداخلية بدورها إىل حملية ووافدة، . سياحة داخلية ووطنية ودولية: أنواع

نواع السابقة وللتميز بني األ 22.والسياحة الوطنية إىل حملية ومغادرة، والدولية إىل وافدة ومغادرة
للسياحة جيب على احملصى أن يكون بدراية مبجموعة من املعلومات األساسية عن املسافر وهي 

  23:يف الغالب كما يلي
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o وبوصف منشأهم ملكان وفقاً  الزوار بتصنيف اإلقامة مفهوم يسمح :حمل اإلقامة املعتاد 
 .للسياحة املختلفة األشكال متييز باإلمكان جيعل مث ومن وجهتهم،

o مواطنته أو جنسيته مفهوم عن للمسافر" اإلقامة بلد" مفهوم خيتلف :اجلنسية واملواطنة 
 ولو حىت ،)*( سفره جواز حكومته تصدر الذي للبلد مواطناً  أو رعية املسافر يكون ما وعادة
 حتقيق وثيقة أو( املسافر سفر جواز يف مبينة اجلنسية، وكذلك آخر بلد يف يقيم كان

 .)األخرى الشخصية

o مع .بالرحلة القيام لقرار الرئيسي الزيارة مكان بأ�اوحتدد  :الوجهة الرئيسية للرحلة 
 قضى الذي املكان بأ�ا الرئيسية الوجهة ُحتدد املكان، هذا الزائر حيدد أن تعذر إذا ذلك،
  .الرحلة خالل وقته معظم فيه

ذ بعني االعتبار احملددات وميكن أن نوضح يف الشكل املوايل خمتلف أنواع السياحة اليت تأخ
  : السابقة واليت تنقسم إىل ثالثة أنوع سياحة وطنية، وسياحة داخلية، وسياحة دولية

  العالقة بين أنواع السياحة): 01(الشكل رقم 

  
 اقتصادي قطاع تطوير يف واآلثار للسياحة العامة اهليئة جتربة توثيق واآلثار، للسياحة العامة اهليئة: المصدر
  .23ص ،مرجع سبق ذكره جديد،

  24:وتعريف أنواع السياحة الواردة يف الشكل أعاله كما يلي
أي بلد إقامة (وهي تشمل أنشطة السائح املقيم داخل البلد املرجعي  :السياحة احمللية -أ

  .أو كجزء من رحلة سياحية خارجية (**)سواء كجزء من رحلة سياحية حملية) السائح
مل أنشطة الزائر غري املقيم داخل البلد املرجعي يف رحلة وهي تش :السياحة الوافدة -ب

  .سياحية وافدة
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وهي تشمل أنشطة زائر مقيم خارج البلد املرجعي، سواء كجزء من  :السياحة املغادرة - ج
  .رحلة سياحية خارجية أو كجزء من رحلة سياحية حملية

ها بطرق خمتلفة الشتقاق وأشكال السياحة األساسية الثالثة الواردة أعاله ميكن اجلمع بين
  25:أشكال أخرى للسياحة، ويف هذه احلالة ينبغي استخدام التعاريف التالية

o وهي تضم السياحة احمللية والسياحة الوافدة، أي أنشطة الزوار  :السياحة الداخلية
  .املقيمني وغري املقيمني داخل البلد املرجعي كجزء من رحالت السياحة احمللية أو الدولية

o وهي تضم السياحة احمللية والسياحة املغادرة، أي أنشطة الزوار  :حة الوطنيةالسيا
أو           املقيمني داخل وخارج البلد املرجعي، سواء جزء من رحاالت السياحة احمللية 

  .اخلارجية
o وهي تضم السياحة الوافدة والسياحة املغادرة، أي أنشطة الزوار  :السياحة الدولية

بلد املرجعي، سواء كجزء من رحاالت السياحة احمللية أو املغادرة وأنشطة املقيمني خارج ال
 .الزوار غري املقيمني داخل البلد املرجعي يف رحالت السياحة الوافدة

  تعريف التنافسية السياحية ومؤشراتها: احملور الثاني
دول  إن تنافسية القطاع السياحي تعترب من أهم املؤشرات االقتصادية اليت تسعى معظم

العامل لتعزيزها ودراستها من اجل تبيان مكان قو�ا وضعفها وأيضا لتبين سياسات واسرتاتيجيات 
ويف هذا احملور سنحاول أن نتطرق إىل مفهوم . يف املدى املتوسط والقريب لرفع من مستويا�ا

ا�ا قياسها التنافسية السياحية وخمتلف األبعاد واحملددات اليت ترتكز عليها باإلضافة إىل مؤشر 
  .على املستوى الدويل

  :مفهوم التنافسية السياحية -1
     منشاة أو قطاع (خيتلف مفهوم التنافسية باختالف حمل احلديث فيما إذا كان عن 

، فالتنافسية على صعيد الشركة تعين االستمرار حنو كسب حصة اكرب من السوق احمللي )أو دولة
تنافسية القطاع الذي ميثل جمموعة من الشركات العاملة والدويل، وهي ختتلف عند احلديث عن 

يف صناعة معينة، وهاتان ختتلفان بدورمها عن تنافسية دولة تسعى لتحقيق معدل مرتفع ومستدام 
  26.لدخل الفرد فيها

قدرة املؤسسات املنتمية للقطاع السياحي يف "بينما تعرف التنافسية السياحية على أ�ا 
اح مستمر يف األسواق احمللية والدولية باالعتماد على ما متتلكه من موارد دولة ما على حتقيق جن

وميكن أن يكون القطاع السياحي ". وقدرات دون االعتماد على الدعم واحلماية احلكومية
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تنافسيا إذا كان متوسط التكاليف للوحدة الواحدة املنتجة أو للخدمة تساوي أو اقل من 
  27.دول األخرىمستواها لدى املنافسني يف ال

القدرة على تقدمي منتجات سياحية كثرية وأكثر كفاءة "وعرفها املعهد الدويل للتنافسية على أ�ا 
من حيث تكاليف اقل للسفرات السياحية وارتفاع يف جودة اخلدمات السياحية املقدمة، وان 

حمللي تكون املنتجات السياحية أكثر مالءمة مع حاجات السوق السياحي العاملي وليس ا
  28".فقط

أ�ا الزيادة يف اإلنتاج "على املنظمة العاملية للسياحة التنافسية السياحية  تعرفبينما 
على توليد  يف نوعية اإلنتاج والسلع واخلدمات مبا يرضي أذواق السواح وقدرة الدولة والتحسني

  29."موارد وإمكانات تتفوق �ا على منافسيها يف األسواق العاملية
القدرة التنافسية للسياحة هو قدرة ) OCED(التعاون االقتصادي والتنمية  وتعرف منظمة

الوجهة السياحية يف حتسني جاذبيتها للمقيمني وغري املقيمني، وتقدمي خدمات سياحية جذابة 
وتتميز باجلودة واالبتكار من اجل احلصول على حصص سوقية حملية وعاملية، مع ضمان 

   30.السياحة بكفاءة وبطريقة مستدامة استخدام املوارد املتاحة لدعم
القدرة " تنافسية املقصد السياحي على أ�ا ) Crouch & Ritchie(ويعرف الباحثان 

وحتقيق هلم جتارب مرضية وال تنسى من خالل السياحي جلذب متزايد لزوار  اإلنفاقعلى زيادة 
فاظ على الثروة الطبيعية من طريقة مرحبة، باإلضافة إىل تعزيز رفاهية سكان املقصد من جهة واحل

أبعاد  06كما يرى الباحثان أن للتنافسية السياحية   31".جهة أخرى لألجيال القادمة
، وان هذه العوامل قد تظل ثابتة، )اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، تكنولوجية، بيئية(

  32.مستمرا بينما الطبيعة املتغرية للتنافسية املقصد السياحي هي اليت حتتاج تقيما
قدرة البلد "وهناك من يعرف التنافسية اخلارجية اإلمجالية لصناعة السياحية يف البلد على أ�ا 

باإلضافة إىل هذا، . على االحتفاظ أو زيادة حصتها يف السوق من صادرات السياحة والسفر
ونات يشمل املفهوم العام فروق األسعار وحتركات أسعار الصرف، ومستوى إنتاجية خمتلف مك

، والعوامل اليت تؤثر على جاذبة )النقل، الضيافة، خدمات اإلطعام، الرتفيه(صناعة السياحة 
  33".املقصد

وتعرف التنافسية على مستوى قطاع السياحة الكلي وفقا ملنهجية املعهد الدويل للتنمية 
  34:من خاللواإلدارة بأ�ا تعظيم القيمة املضافة ومستوى اإلنتاجية يف قطاع السياحة والسفر 

 جذب االستثمار يف اقتصاد السياحة؛ ·
 وكفاءة عمليات وصول وعودة السياح؛ ·
 اخرتاق وتسويق البلد يف عدد كبري من دول العامل وحتويل امليزة النسبية إىل ميزة تنافسية؛ ·
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تقدمي خدمات سياحية ذات مستوى عايل من التقنية واجلودة تتماشى مع متطلبات  ·
 العوملة؛

هيم والتعاريف السابقة للتعريف اإلجرائي للتنافسية السياحية هي على وخنلص من املفا
قدرة املنشاة أو القطاع أو الدولة يف تقدمي منتجات سياحية بإمكا�ا التفوق على " أ�ا 

منافسيها يف األسواق احمللية والدولية دون الدعم أو احلماية احلكومية باإلضافة إىل ارتفاع جود�ا 
  ".حاجات ورغبات السواح مبا يرضي ويليب

  :مؤشرات التنافسية السياحية -2
لقد اهتمت الكثري من املؤسسات الدولية بإعداد تقارير عن مستوى تنافسية الدول يف جماالت 
اقتصادية عديدة وكان أحدثها جمال السياحة والسفر، حيث أصدر املنتدى االقتصادي العاملي 

، وفتح ا�ال أمام تقييم إجنازات دول 2007فر يف عام تقريره األول عن تنافسية السياحة والس
  35.العامل يف هذا ا�ال ووضعها يف ترتيب تنازيل حسب معايري حمددة

 من وذلك ال،لمجا هذا يف الدول تنافسية مدى حةوالسيا تنافسية السفر مؤشر يقيس
 عامة مصادر إىل اناتهبي يف املؤشر ويستند عاملياً، الصناعة هذه مكونات أدائها ضمن قياس خالل
 ونتائج الرأي، استطالعات ،نتائج والسياحة السفر خرباء والسياحة، للسفر مؤسسات دولية مثل

 شريكة مؤسسات شبكة مع بالتعاون العاملي االقتصادي املنتدى أجراها سنوية شاملة مسوحات
  36.التقرير احتواها البلدان اليت يف تعمل

لسياحة والسفر العوامل والسياسات احملفزة على تطوير ويقيس املؤشر الكلي لتنافسية ا
هذا القطاع يف دول العامل، حيث يتم ترتيب الدول حسب قدر�ا على املنافسة وبناءا على 

وكان يشمل هذا الرتتيب يف تقريره . اجلهود اليت تقوم �ا لدعم السياحة واملقومات اليت متلكها
دولة  141كنه توسع يف تقاريره الالحقة ليصل إىل دول عربية، ل 10دولة، منها  124األول 

  . (***)دولة عربية 14منها  2015يف 
، مع اإلشارة إىل أن النسب املرتفعة للمؤشر تدل )املدى( 7و  1املؤشر بني  ويتوزع

على األداء األفضل، ومت بناء هذا املؤشر على ثالثة مؤشرات فرعية للسياحة والسفر أساسية هي 
يمي ومناخ األعمال والبنية التحتية للسياحة والسفر واملوارد الطبيعية والثقافية، اإلطار التنظ

والشكل املوايل يوضح تقسيمات الرئيسية والفرعية للمؤشر الكلي لتنافسية السياحة 
  37:(****)والسفر
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  مؤشر تنافسية السياحة والسفر): 02(الشكل رقم 

  
source: world economic forum, the travel & tourism competitiveness report 
2013, p08  

يف أخر تقرير مت إضافة عنصر، حيث التقارير السابقة  (عشر  اخلمسة العناصر وتدخل
 ثالثة ضمن )عشر عنصرا، والعنصر املضاف هو التغيري املناخي مخسةكانت حتتوي على 

 السفر تنافسية حتفز أو لتسه اليت املتغريات املتعددة تتضمن أوسع نطاق على فرعية مؤشرات
 38:يوه والسياحة

 بالسياسات الصلة ذات العناصر يرصد :والسياحة للسفر التنظيمي اإلطار مؤشر - 1
 الصحة واألمن، السالمة البيئية، االستدامة القانونية واإلجرائية، الصيغ :وتشمل احلكومية املتبعة

 .والسفر السياحة والنظافة، وأولويات

 ممارسة ببيئة املتعلقة العناصر يرصد :التحتية وبنيتها والسياحة لسفرا بيئة مؤشر - 2
 املعين، لالقتصاد احمللية األسعار تنافسية جانب إىل ويشمل اقتصاد، لكل التحتية األعمال والبنية
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 املعلومات وقطاع السياحة قطاع الربي، اجلوي، والنقل النقل قطاع من لكل البنية التحتية
 .واالتصاالت

 العنصرين ويشمل :والسياحة للسفر والطبيعية والثقافية البشرية املوارد مؤشر -3
والسياحة،  السفر جاذبية بشرية، موارد مثل اقتصاد كل �ا يتمتع اليت املوارد يف البشري والثقايف

  .والثقافية الطبيعية واملوارد. وأيضا التغيري املناخي
على البيانات اإلحصائية اليت مت جتميعها من ويعتمد يف حساب املؤشرات الفرعية والكلية 

مصادر دولية ووطنية عديدة باإلضافة إىل بيانات مسحية حول انطباعات ا�لس التنفيذي 
 39:وحيسب املؤشر باستخدام معادلة لتحويل البيانات على الشكل التايل. للمنتدى

  
   x )                                                 (+1 6=  المؤشر       

  
حيث تشري أقل قيمة يف العينة وأكرب قيمة يف العينة إىل أسوأ وأفضل أرقام حتققت على مستوى 

ويتم حساب قيم املؤشرات الفرعية كمتوسطات غري مرجحة جلميع القيم،  . الدول يف هذا املؤشر
  .كما حيسب املؤشر العام أيضاً كمتوسط غري مرجح للمؤشرات الفرعية

  لدول مشال إفريقياواقع التنافسية السياحية : الثالثاحملور 
السياحي العاملي خالل القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين منوا  النشاطشهد 

مليون  435فحسب بيانات منظمة السياحة العاملية ارتفع عدد السياح الدوليني من . متميزا
 ، ومبعدل منو سنوي بنسبة2014 ليار سائح يف عامم  1,133إىل 1990سائح يف عام 

وعلى ضوء هذه املعطيات، حناول يف ما يلي اإلحاطة بأهم . 2013مقارنة بسنة  %4,03
مؤشرات  لوكذلك حتلي) اجلزائر، تونس، املغرب، مصر(لدول مشال إفريقيا مؤشرات السياحة 

  .السياحية تنافسيتها
  لدول مشال إفريقيا تقييم األداء السياحي: أوال

ل يف هذا الفرع حتليل األداء السياحي لدول مشال إفريقيا كإقليم مع جمموع سنحاو 
الدول العربية والعامل من خالل إحصائيات الطلب السياحي واملمثلة يف السياحة الدولية الوافدة 
باإلضافة إىل عائدا�ا، كما نتتبع تطور تلك اإلحصائيات بالنسبة للدول مشال إفريقيا فيما بينهم 

  .سامهة كل دولةومدى م

اقل قیمة في   - للدولة  قیمة المؤشر
 العینة
اقل قیمة في  -اكبر قیمة في العینة 
 العینة
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  :السياحة الدولية الوافدة -1
تشري إحصاءات املنظمة العاملية للسياحة إىل أن عدد السياح الوافدين إىل الدول العربية 

يف  سائح مليون 94ميثل نسبة ضئيلة من إمجايل السياح على املستوى العاملي، حبيث بلغ حنو 
 يف العامل، فيما يعترب هذا العدد اقل من عدد السائحني % 8.30أي ما ميثل حنو  2014عام 

أما خبصوص تطور عدد السياح الدوليني . من عدد السائحني القادمني إىل دولة فرنسا لوحدها
، سنحاول أن نوضحه من )2014-2005(خالل الفرتة  دول مشال إفريقياالوافدين إىل 

 ).01(خالل اجلدول رقم 
خالل الفترة لدول شمال إفريقيا ون تطور عدد السياح الوافد): 01(الجدول رقم 

)2005 -2014(  
  سائح 1000: الوحدة                

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  الدولة

 2.868 2.733  2.634  2.395  2.070  1.912  1.771  1.743  1.638  1.443  الجزائر

 6.069 6.269  5.950  4.782  6.902  6.901  7.049  6.762  6.550  6.378  تونس

 10.282 10.046  9.375  9.342  9.288  8.341  7.879  7.408  6.558  5.843  المغرب

 9.628 9.174  11.196  9.497  14.051  11.914  12.296  10.610  8.646  8.244  مصر

. ش.د
 28.847 28.222 29.155 26.016 32.311  29.068  28.995  26.523  23.392  21.908  إفريقيا

الدول 
 94.076 89.257 90.418 88.127 100.280  87.279  89.456  77.454  68.132  61.523  العربية

 1133 1087 1035 995 949 880.30 919.60 904.40 852.6 803.9  العالم

source: www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm 
              http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

 - World Tourism Organization (UNWTO), Tourism Highlights 2015 Edition.  
نالحظ من اجلدول أعاله أن عدد السياح الوافدين لدول مشال إفريقيا املوجودة يف 

من إمجايل عدد السواح  % 2.54ما ميثل  2014مليون سائح يف سنة  28اجلدول أكثر من 
مشال إفريقيا رغم ما تتوفر  يف العامل، وهذا يعكس املستوى املنخفض للطلب السياحي لدول

كما ينب اجلدول أن نسبة تغيري التوافد . عليه هذا الدول من إمكانيات ومقومات سياحية

http://www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
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أي  % 31.67تساوي  )2014 – 2005(السياحي على هذه الدول يف الفرتة املمتدة من 
  .بنسبة زيادة تقارب الثلث

 الفرتة اليت يشملها اجلدول جند أن الطلب وعند تتبع تطور السياحة الوافدة لدول مشال إفريقيا يف
شهد اخنفاض واضح مقارنة بالسنة اليت قبلها، وتقدر نسبة الرتاجع  2011السياحي يف سنة 

والذي مرده حسب اجلدول هو تراجع اإلقبال السياحي على كل  %)-19.48(يف الطلب بـ 
ياسي وما اصطلح عليه من دولة تونس ومصر نتيجة ما عرفتاه هاتني الدولتني من حراك س

   .إعالميا ثورات الربيع العريب
، أن أعداد السياح الدوليني الوافدين إىل )01(من خالل معطيات اجلدول رقم  وأيضا املالحظ
، أما 2013عن عام  % 4.93مليون سائح وبزيادة نسبتها  2.8بلغ  2014اجلزائر يف سنة 

لى األسواق السياحية يف دول مشال ع 2014عن ترتيب الطلب السياحي العاملي يف سنة 
مليون  9بـ  مصرمليون سائح مث تليها  10حتتل املرتبة األوىل بـ  املغربإفريقيا، جند أن دولة 

بعدما كانت هذه األخرية املتصدرة للرتتيب يف السنوات السابقة إال أن األحداث السياسية 
ستقرار األمين انعكست سلبا على األخرية اليت شهد�ا وأيضا األعمال اإلرهابية وعدم اال

  .حصتها السوقية
  :اإليرادات السياحية -2

لقطاع السياحة نتيجة إنفاق السائح على األنشطة املختلفة سواء يف  اإليراداتتأيت 
وسنحاول من خالل اجلدول رقم . جمال الفنادق أو املطاعم أو الرحالت السياحية وغريها

-2005(املمتدة بني خالل الفرتة  دول مشال إفريقياة يف تتبع تطور اإليرادات السياحي) 02(
2014 .(  
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  ).2014-2005(خالل الفترة لدول شمال إفريقيا تطور اإليرادات السياحية ): 02(الجدول رقم 
  دوالر مليون: الوحدة                 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدولة

 204 350 217 209 219 267 325 219 215 184 الجزائر

 2.342 2.191 2.227 1.914 2.645 2.773 2.953 2.575 2.275 2.063 تونس

 7.055 6.854 6.711 7.281 6.703 6.556 7.202 7.181 5.984 4.621 المغرب

 7.208 6.047 9.940 8.707 12.528 10.755 10.985 9.303 7.591 6.851 مصر

. ش.د
 إفريقيا

13.719 16.065 19.278 21.465 20.351 22.095 18.111 19.095 15.442 16.809 

الدول 
 العربية

38.661 42.418 50.965 57.231 58.706 68.413 57.388 61.228 56.479 59.871 

 1,245 1,197 1,075 1,042 927 852 944.3 857.4 741.2 678.3 العالم

source: - www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm 

                 - http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 
                 - world tourism organization (unwto), tourism highlights 2015 edition. 

تريليون  1.24أعاله، جند أن حجم اإليرادات السياحية يف العامل بلغ  اجلدولمن 
حصائية تأشر على األمهية الكبرية هلذه الصناعة يف االقتصاد وهذه اإل 2014دوالر يف سنة 

مليار  16العاملي، بينما حجم اإليرادات السياحية لدول مشال إفريقيا يف نفس السنة أكثر من 
ومتثل اإليرادات السياحية لدول مشال . 2005مليار دوالر عن سنة  3دوالر بزيادة تقدر 

احية اإلمجالية للدول العربية أي أن هذه الدول األربعة من اإليرادات السي %28.21إفريقيا 
تساهم بأكثر من ربع اإليرادات السياحية للدول العربية مما يعزز أمهية هذه الدول جلب السواح 

  .للمنطقة العربية
أن اإليرادات السياحية لدول مشال إفريقيا مرت تقريبا بنفس املراحل اليت  أيضاواملالحظ 
سياحي على هذا اإلقليم، حيث انعكست أيضا األحداث السياسية وعدم مر �ا الطلب ال

االستقرار األمين يف املنطقة العربية واملشار إليها سابقا سلبا على حجم اإليرادات خاصة يف سنة 
مليار دوالر  2.6من  2010، حيث تراجعت اإليرادات يف هذه السنة مقارنة بسنة 2011

  .مليار دوالر 8.7مليار دوالر إىل  12.5مليار دوالر بالنسبة لدولة تونس و من  1.9إىل 

http://www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
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أما عن ترتيب دول مشال إفريقيا من حيث املسامهة يف اإليرادات السياحية فنجد أن مصر حتتل 
الريادة عكس ما ملسناه يف ترتيب الدول من حيث السياحة الوافدة والذي تصدرته دولة املغرب، 

وبفارق طفيف عن  % 41من حجم اإليرادات بينما تساهم املغرب  % 42بـ  وتساهم مصر
من حجم  % 1.21مصر، يف حني جند أن اجلزائر تساهم بنسبة منخفضة جدا تقدر بـ 

  .اإليرادات السياحية اإلمجالية لدول مشال إفريقيا
احة الوافدة عن ونرجع التباين أو االختالف املالحظ يف ترتيب دول مشال إفريقيا من حيث السي

  :ترتيب هذه الدول بالنسبة إىل اإليرادات السياحية إىل عدة أسباب منها
االختالف يف األنظمة اإلحصائية السياحية بني دول مشال إفريقيا حيث أن كيفية حساب  -

 .وإحصاء عدد السواح يف هذه الدول ختتلف من دولة إىل أخرى وأيضا يف اإليرادات السياحية
توسط إنفاق السائح اليومي من دولة إىل أخرى بسبب اختالف األسواق االختالف يف م -

السياحية املستهدفة من طرف دول مشال إفريقيا، فنجد مثال مصر معظم السواح هم من الشرق 
 .األوسط بينما دول املغرب العريب معظمهم من الدول األوروبية

سياحة البينية خاصة دول املغرب اختالف نوعية السياحة يف حد ذا�ا، فهناك دول تتميز بال  -
العريب بينما تتميز السياحة يف مصر بالسياحة البعيدة واليت غالبها للبحث يف اآلثار من 

 .الواليات املتحدة واململكة املتحدة
االختالف يف مدة إقامة السائح من دولة إىل أخرى بالنسبة لدول مشال إفريقيا، فنجد مثال  -

الليايل اليت يقيمها السائح مما يربر إنفاقه املنخفض عكس باقي اجلزائر اقل الدول من حيث 
 .الدول األخرى

كما أن هناك عوامل أخرى تعترب من األسباب اليت تربر هذا التباين كاالختالف يف 
جودة اخلدمات السياحية وأيضا مدى تقارب اخلدمات األساسية للسياحة مع اخلدمات 

أسعار الصرف للعمالت الوطنية مقارنة بالعمالت  املكملة، باإلضافة إىل االختالف يف
  .األجنبية
  لدول مشال إفريقياواقع التنافسية السياحية : ثانيا

لدول مشال من خالل هذا الفرع أن نعطي حتليال للموقع التنافسي السياحي  سنحاول
كلي أو ، سواء من خالل املؤشر ال)دافوس(املنتدى االقتصادي العاملي  إفريقيا وفقا ملنهجية

وجيب أن ننوه على أن منهجية حساب هذا املؤشر . املؤشرات الثالثة الفرعية املكونة هلذا املؤشر
اختلفت يف بعض التقارير سواء بزيادة معيار إضايف أو حذف معيار إال أن التقرير األخري لسنة 

مؤشرات اختلف عن سابقيه بشكل ملحوظ بإعادة توزيع املعايري املعتمدة على أربعة  2015
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فرعية بدال من ثالثة، وتفاديا هلذا االختالف يف حتليل املؤشر بالنسبة لدول مشال إفريقيا 
ويف اجلدول املوايل . استعملنا فقط الدرجات والرتب املتعلقة باملؤشرات الفرعية الثالثة السابقة

  .مؤشر التنافسية السياحية الكلييف تطور ترتيب دول مشال إفريقيا 
خالل الفترة  لدول شمال إفريقيا المؤشر الكلي للتنافسية السياحية): 03(الجدول رقم 

)2007 -2015(  

  2015  2013  2011  2009  2008  2007  الدولة
  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة

 2.93 123  3.07  132  3.37  113  3.31  115  3.5  102  3.67  93  اجلزائر

 3.81 62  4.03  71  3.93  78  3.86  75  3.91  67  4.27  57  املغرب

 3.54 79  -  -  4.39  47  4.37  44  4.41  39  4.76  34  تونس

 3.49 83  3.88  85  3.96  75  4.09  64  3.96  66  4.24  58  مصر

. ش.د
 3.44 87 3.66 96 3.91 79  3.90  70  3.94  67  4.23  59  إفريقيا

source: world economic forum, the travel & tourism competitiveness 
report  (2007; 2008; 2009; 2011; 2013; 2015) 

، نالحظ أن لدى املغرب أفضل 2015خالل عرض نتائج هذا املؤشر خالل عام  ومن
عاملًيا؛ إال أن املالحظ أيضا، أن تونس  62أداء بني الدول املكونة للجدول، حيث حتتل املرتبة 

تراجعت يف التقرير عامليا، إال أ�ا  47بوجودها  2011أفضل مرتبة يف سنة كانت حتتل 
 34بعدما كانت ترتبع على املرتبة عامليا والثانية بني دول مشال إفريقيا  79األخري إىل املرتبة 

أما عن اجلزائر، فاملالحظ أ�ا موجودة يف مؤخرة الرتتيب . 2007عامليا يف أول تقرير صدر يف 
دولة، وهذا يعكس  141، مع العلم أن آخر تقرير يتضمن 2015عامليا يف  123بتصنيفها 

بدول مشال إفريقيا أو الدول العربية يف اجلزائر مقارنة  ضعف تنافسية القطاع السياحيفعال مدى 
  .العاملأو 

هو أن التنافسية السياحية لدول مشال إفريقيا   )03(وأيضا املستنتج من اجلدول رقم 
واليت  3.44تساوي  2015حساب الدرجة غري املرجحة هلذا اإلقليم يف سنة  كمجموعة بعد

عامليا وهي مرتبة جد متأخرة وال تعكس إطالقا املقومات  87وضعت هذا اإلقليم يف املرتبة 
السياحية اليت تتمتع �ا هذه الدول بالنظر إىل دول أخرى موجودة ضمن ريادة الرتتيب يف 

يف األسباب احلقيقية هلذه الوضعية للتنافسية السياحية لدول مشال  وأيضا عند النظر. التقرير
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إفريقيا جند منها أسباب يف ضعف األداء الفردي لبعض الدول خاصة اجلزائر اليت توجد يف مرتبة 
متأخرة أو ادين من دول مشال إفريقيا كإقليم مما ساهم يف تراجع مرتبة هذا األخري وكذلك 

ال إفريقيا سواء يف استقطاب السواح أو توفري خدمات سياحية ضعف األداء الكلي لدول مش
  .ذات جودة أو البينية التحتية والفوقية احملفزة للطلب السياحي

وملزيد من التوضيح عن مؤشر تنافسية السياحة والسفر، نقوم بتحليل املؤشرات الفرعية املكونة له 
  :  واملعطاة كما يلي) 2015-2007(خالل الفرتة 

وهو يشمل القواعد السياسية واألنظمة، واألنظمة البيئية، والسالمة  :طار التنظيمياإل-1
وجاء ترتيب هذا املؤشر خالل الفرتة . واألمان، والنظافة والصحة، وأولويات السياحة والسفر

  :كاآليت) 2007-2015(
رة خالل الفت لدول شمال إفريقيا المؤشر الفرعي لإلطار التنظيمي): 04(الجدول رقم 

)2007 -2015(  

  2015  2013  2011  2009  2008  2007  الدولة
  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة

  3.59  122  3.30  134  3.87  112  3.88  108  4.01  99  3.81  89  الجزائر
  4.21  62  4.59  68  4.55  69  4.59  64  4.59  55  4.6  47  المغرب

  4.28  50  -  -  5.17  31  5.26  31  5.28  25  5.34  12  ونست
  4.23  59  4.35  86  4.53  70  4.84  52  4.54  58  4.52  50  مصر

. ش.د
 4.07 79 4.08 104 4.53 70  4.64  63  4.60  55  4.56  48  إفريقيا

source: world economic forum, the travel & tourism competitiveness 
report  (2007; 2008; 2009; 2011; 2013; 2015) 

يبني هذا املؤشر أن اجلزائر حتتل مراتب متأخرة من حيث اإلطار التنظيمي للسياحة، 
ويرجع هذا لغياب السالمة . 2015وفقا ملعطيات سنة  122اجلزائر يف املرتبة  جندحيث 

 الءإيواألمان، باإلضافة إىل انعدام النظافة ونقص اخلدمات الصحية، وزيادة على هذا، عدم 
حتتل املرتبة األوىل  ، أن تونسيف نفس السنة أيضا كما نالحظ. للسياحة أمهية كبرية ةهذه الدول

عامليا عكس املؤشر الكلي للتنافسية  50يف هذا املؤشر الفرعي بني دول مشال إفريقيا و
 ، جند أن تونس كانت حتتل مرتبة جد2007سنة  السياحية اليت تتصدره املغرب، وباملقارنة مع

، وهذا يعكس أمهية وحرص إال أ�ا تراجعت يف السنوات األخرية) عامليا 12(متقدمة عامليا 



                   )دافوس(لدول مشال إفريقيا وفق مؤشر املنتدى االقتصادي العاملي تقييم وحتليل التنافسية السياحية 
  راتول حممد.د.أ+  زيان بروجة علي. د.ط                                                  )2015- 2007(الفرتة  خالل

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       151

من خالل  الدولة التونسية على إعطاء أمهية كبرية على هذا القطاع واملسامهة يف تطويره وتفعيله
  .توفري األطر التنظيمية لتعزيز تنافسية القطاع السياحي

قيا وخاصة مصر اليت تعترب اكرب دول مشال إفريقيا من حيث وبالنظر إىل باقي دول مشال إفري
يف كل  ياحلصة السوقية السياحية جند أ�ا حتتل املرتبة الثالثة بالنسبة ملؤشر اإلطار التنظيم

عامليا بالرغم  59التقارير الصادرة عن املنتدى بعد كل من تونس واملغرب، كما جندها يف املرتبة 
ا خربة يف السياحة وكانت مقصد سياحي بامتياز عرب مر العصور أ�ا من الدول اليت لديه

كما أن هذه املرتبة تعكس الفجوة التنظيمية اليت مل تسعى احلكومة املصرية للتخفيف . التارخيية
منها أو حصرها سواء من خالل توفري األمن والسالمة والصحة وغريها من األبعاد املكونة هلذا 

 .املؤشر الفرعي

ويشمل البنية التحتية للنقل اجلوي، والنقل الربي،  :عمال والبنية التحتيةبيئة األ-2
. والبنية التحتية للسياحة، والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنافسية األسعار

واجلدول املوايل يوضح ترتيب الدول يف املؤشر الفرعي لبيئة األعمال والبنية التحتية للسياحة 
  .روالسف

لدول  المؤشر الفرعي لبيئة األعمال والبنية التحتية للسياحة والسفر): 05(الجدول رقم 
  )2015- 2007(خالل الفترة   شمال إفريقيا

  2015  2013  2011  2009  2008  2007  الدولة
  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة

  2.19  133  2.66  126  2.89  110  2.84  98  2.97  93  2.82  93  الجزائر
  3.59  68  3.60  73  3.50  77  3.27  78  3.32  75  3.27  72  المغرب

  3.36  76  -  -  4.05  54  3.87  49  3.86  49  3.77  47  تونس
  3.13  86  3.56  77  3.59  74  3.59  65  3.47  69  3.51  60  مصر

. ش.د
 3.06 89 3.27 93 3.50 77  3.39  72  3.40  71  3.34  66  إفريقيا

source: world economic forum, the travel & tourism competitiveness 
report  (2007; 2008; 2009; 2011; 2013; 2015) 

والبنية التحتية للسياحة والسفر، نالحظ أن كل الدول املكونة  األعمالوبالنسبة ملناخ 
وتقريبا كل هذه الدول تعدت املرتبة للجدول ليست ضمن مقدمة دول العامل يف هذا املؤشر، 

واملالحظ . األوىل يف العامل خاصة يف أواخر التقارير الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي 50
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، هذا ما يعكس 2015يف العامل لتقرير  األوىل دولة 100أيضا، أن اجلزائر ال توجد ضمن 
، وعدم استعمال داثة سائل النقل بأنواعهوعدم توفر وح التأخر الكبري يف البنية التحتية للسياحة

تكنولوجيا املعلومات واالتصال وان مل نقل غيا�ا، وهذا واضح جدا، خاصة ما شهدته رخصة 
  .من خدمات اهلاتف النقال والرابع استغالل اجليل الثالث

أن هذا املؤشر أيضا تصدرته املغرب يف أخر تقرير بني دول مشال إفريقيا  أيضاواملالحظ 
يف التقارير اليت سبقته، وهذا يعكس ) عامليا 76(بعدما كانت تتصدره تونس ) عامليا 68( 

أمرين؛ األمر األول هو بروز املغرب كمقصد سياحي تنافسي يف اآلونة األخرية وإعطاء درجة  
ية كبرية من األمهية هلذا القطاع يف االقتصاد املغريب، أما األمر الثاين، هو تراجع التنافسية السياح

لتونس خاصة يف العقد الثاين من القرن الواحد والعشرين والسبب سبق واشرنا إليه، إال أن املتتبع 
للسياسات السياحية لتونس يف الفرتة األخرية تسعى جاهدة لتوفري بيئة أعمال وأسعار تنافسية 

  .ت سابقااهلدف منها جلب السواح والزوار وأيضا التموقع يف السوق السياحي العاملي كما كان
هذا املؤشر والواضح إن دول مشال إفريقيا تعاين من حيث توفر بيئة  خاللومن  

عامليا يف  66األعمال والبنية التحتية للسياحة حيث احتلت هذه الدول كمجموعة املرتبة 
فهذا . دولة 141عامليا من أصل  89رتبة لتحتل املركز  23وتراجعت يف أخر تقرير بـ  2007

توفر استثمارات سياحية باإلضافة إىل املوارد املالية واملادية والذي تغيب عن دول  املؤشر يتطلب
مشال إفريقيا اليت تعاين من اخنفاض مستوى التنمية وأيضا غياب الشراكات واملؤسسات 
االقتصادية بصفة عامة والسياحية بصفة خاصة مما انعكس على تنافسية األسعار اليت تعترب من 

ؤشر، كما أن الفجوة الرقمية والتكنولوجية وغياب وسائل االتصال احلديثة ساهم معايري هذا امل
بشكل كبري يف تراجع تنافسية هذا املؤشر الفرعي لدول مشال إفريقيا مقارنة بدول أخرى سياحية 

  .خاصة الدول املتقدمة منها وحىت الدول العربية مثل اإلمارات وقطر
وتشمل رأس املال البشري، والرؤية الوطنية  :بيعيةاملوارد البشرية والثقافية والط -3

ومعطيات هذا املؤشر بالنسبة لدول . للسياحة، واملصادر الطبيعية والثقافية، وأيضا التغري املناخي
  ). 06(مبوبة يف اجلدول رقم ) 2015-2007(مشال إفريقيا خالل الفرتة 
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 قافية والطبيعية للسياحة والسفرالمؤشر الفرعي الموارد البشرية والث): 06(الجدول رقم 
  )2015-2007(خالل الفترة   لدول شمال إفريقيا

  2015  2013  2011  2009  2008  2007  الدولة
  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة

  2.04  90  3.25  123  3.35  116  3.22  127  3.52  98  4.37  97  الجزائر
  2.81  45  3.89  68  3.74  73  3.73  83  3.81  72  4.93  52  المغرب
  1.97  99  -  -  3.94  59  3.97  56  4.08  57  5.15  37  تونس
  2.42  65  3.74  84  3.77  71  3.84  73  3.86  70  4.70  68  مصر

. ش.د
 2.31 69 3.62 97 3.70 75  3.69  85  3.81  75  4.78  62  إفريقيا

source: world economic forum, the travel & tourism competitiveness 
report  (2007; 2008; 2009; 2011; 2013; 2015) 

دول مشال إفريقيا حتتل املرتبة أما من حيث املوارد الطبيعية والثقافية والبشرية، فنجد أن 
كما ألول مرة   ،يف نفس التقرير عامليا 45واملغرب يف املرتبة  2015يف تقرير سنة  عامليا 69

 .بالنسبة لدول مشال إفريقيا بعدما كانت تذيله اجلزائر) عامليا 99(تونس آخر الرتتيب حتتل 
ويرجع هذا الرتاجع إىل غياب التوجيه والتكوين للموارد البشرية يف النشاطات واخلدمات 
السياحية، وغياب اإلبداع واالبتكار يف املنتوج السياحي مبا يتماشي مع مفاهيم وأساسيات 

ستدامة واحلفاظ على البيئة، باإلضافة إىل عدم وجود للتحفيز يف االستثمار يف الرأمسال التنمية امل
البشري من خالل التكوين وتنمية مهارات األفراد العاملني يف القطاع السياحي وتكوينهم مبا 

  .يتماشى مع متطلبات البيئة الدولية سواءا اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا
ؤشر الفرعي أو املؤشرات اليت سبقته، أن دول مشال إفريقيا ترتاجع واملالحظ من هذا امل

يف الرتتيب وال حتافظ على مركزها املكتسبة أو حتاول حتسينها سواء هذه الدول بشكل مستقل 
فمؤشر املوارد الطبيعية والثقافية والبشرية يعترب من أهم عناصر اجلذب . أو ككتلة وجمموعة

لدول إال أن عدم تبين اسرتاتيجيات سياحية واضحة األهداف السياحي املتوفر يف هذه ا
الستغالل هذه النقطة القوة للرفع من املركز التنافسي السياحي أخرهم بشكل كبري وأتاح فرص 

  .للمنافسة السياحية الدولية من خالل بروز أقطاب أو مقاصد سياحية جديدة
ن خالل مؤشر التنافسية عن التنافسية السياحية لدول مشال إفريقيا م وكخالصة

مصر، اجلزائر، (السياحية الكلي للمنتدى االقتصادي العاملي، أن املؤشر أبان على أن الدول 
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تتفاوت من حيث التنافسية السياحية عامليا إال أ�ا يف جمملها حتتل مراتب ) تونس، واملغرب
  . ة أو البشريةمتأخرة وليست مبستوى اإلمكانيات السياحية سواء الطبيعة أو التارخيي

نه أويف األخري وعلى الرغم من يعكسه هذا املؤشر من تدين التنافسية السياحية هلذه الدول إال 
لقي انتقاد كبري من طرف الباحثني يف ا�ال االقتصادي وحىت السياحي وأيضا ما توصلنا إليه 

فاض تنافسيتها السياحية بينما  من تطرقنا هلذا املؤشر واليت ال نعتربها لدول مشال إفريقيا مربرا الخن
  :كأوجه نقد هلذا املؤشر واملتمثلة يف ما يلي

املؤشر يستند يف حسابه بشكل كبري للبيانات النوعية بدال من البيانات الكمية واملتمثلة يف  -
آراء رجال األعمال واخلرباء يف ا�ال السياحي والباحثني واليت يف معظمها غري دقيقة وال تعكس 

 .داء السياحي للدول وأيضا حتتمل نسبة كبرية من األخطاء والتحيزفعال األ
املؤشر ال يستعمل األوزان أو النسب الرتجيحية يف حساب الدرجة بني العوامل املكونة له  -

ويضع هلم نفس األمهية من خالل عدم الرتجيع واستعمال املتوسطات غري املرجحة، رغم أ�ا 
 .ة مما ينعكس على املؤشرات الفرعية واملؤشر الكليختتلف يف األمهية يف جمال السياح

كذلك توزيع العوامل على املؤشرات الفرعية غري متوازن، فنجد أن املعايري األكثر أمهية يف  -
السياحة موجودة يف مؤشر فرعي واحد أو جمموعة واحدة بينما املعاير األخرى تتوزع على 

 املؤشر اإلمجايل والذي كان واضحا يف التقارير مؤشرين فرعيني وتعطى هلا أمهية أو وزن اكرب يف
األوىل للمنتدى الذي تصدرته سويسرا رغم أ�ا ليس من املقاصد السياحية األوىل يف العامل 

 .وهذا حتيزا للدول املقر
يعاب على املؤشر أن يستند ملعايري ومؤشرات اقتصادية أكثر منها سياحية والذي انعكس  -

ول يف التنافسية السياحية، حيث جند دول تعترب من أهم الدول بشكل واضح على ترتيب الد
السياحية يف العامل من حيث الطلب السياحي تتبوأ مراكز متأخرة يف مؤشر تنافسية السياحة 

  .والسفر
  :امتةخ

خالل هذه البحث حول التنافسية السياحية لدول مشال إفريقيا وفق منهجية املنتدى  من
توصلنا للعديد من النتائج الوصفية والتحليلية من بينها أن التنافسية ) سدافو (االقتصادي العاملي 

السياحية تعين يف إطارها النظري قدرة الشركات والقطاع والدول على توفري خدمات سياحية 
ذات جودة تليب حاجات ورغبات السواح وقدر�ا على التموقع يف األسواق السياحية الوطنية 

  .لى أي نوع أو شكل من أشكال الدعم احلكومي أو احلمايةوالدولية دون االعتماد ع
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كما توصلنا أن األداء السياحي لدول مشال إفريقيا ضعيف سواء من حيث استقطاب   
من عدد  % 2السياح الوافدين أو من حيث اإليرادات السياحية حبيث أن كالمها مل يتعد نسبة 

يعكس فعال املقومات السياحية وعناصر  وهذا ال. السياح أو اإليرادات السياحية يف العامل
اجلذب السياحي اليت تتمتع �ا هذه الدول وأ�ا تعاين مشكلة ختطيط وتسيري هلذه املقومات 

  .واستعماهلا كنقطة قوة لتصميم اسرتاتيجيات سياحية طويلة املدى وواضحة األهداف واملعامل
ياحية للمنتدى االقتصادي النتائج املتوصل إليها أن مؤشر التنافسية الس منوكذلك 

العاملي من املؤشرات املتخصصة املركبة واليت �دف إىل معرفة وتبيان التنافسية السياحية الدولية 
 10إال أن هذا املؤشر وبعد مرور تقريبا . وأيضا متوقع الدول يف األسواق السياحية العاملية

يف كل تقرير تقريبا يعيد ضبط سنوات على صدور أول تقرير له مل يثبت على منهجية واحدة و 
هذا املؤشر نتيجة االنتقادات الكبرية املوجهة له وكذلك حياول وضع معايري متوازنة تعكس فعال 

  .تنافسية الدول سياحيا
دول مشال إفريقيا ختتلف من حيث األداء السياحي أو التنافسية  أنواملستنتج أيضا 

م االستقرار األمين يف املنطقة العربية وخاصة السياحية، كما أن األحداث السياسية وحالة عد
تونس ومصر وأيضا محلة التشويه اليت استهدفت اإلسالم والدول اإلسالمية انعكست سلبا على 

كما أن معظم اإلحصائيات اليت وسبق وان تطرقنا إليها أشارت . السياحة يف دول مشال إفريقيا
ر بعدما كانت حتتل املرتبة األوىل يف أو أكدت على ذلك حيث تراجع األداء السياحي ملص

الطلب السياحي لصاحل املغرب وأيضا تراجعت التنافسية السياحية لدول تونس بعدما كانت 
  .حتتل مراكز جد متقدمة عامليا وليس فقط إقليما

أما بالنسبة للجزائر، وحسب مؤشر التنافسية السياحية الكلي أو الفرعي ويف معظم 
 10املنتدى حتتل مراكز يف مؤخرة الرتتيب وحىت يف البعض منها ضمن التقارير الصادرة عن 

بلدان األخرية، وهذا يدل على عدم إعطاء اجلزائر أولوية هلذا القطاع وأيضا عدم إدراكها ألمهيته 
كما تبني من خالل هذا املؤشر أن . يف االقتصاد الوطين الذي هو يف األصل اقتصاد ريعي

يف معظم املعايري املعتمدة يف بناء هذا املؤشر سواء من ناحية توفر البنية  اجلزائر تعاين ختلف كبري
التحتية للسياحة وأيضا األمن والسالمة باإلضافة إىل عدم تنافسية أسعارها السياحية واخنفاض 

  .جودة خدما�ا السياحية
  :وبناءا على النتائج املطروحة سابقا من الدراسة نطرح التوصيات التالية

ل مشال إفريقيا حتسني من جودة خدما�ا السياحية لكي تتماشى مع العرض على دو  -
السياحي العاملي من خالل تأهيل مؤسسا�ا وشركا�ا السياحية وأيضا الرتويج للمنتوج السياحي 
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هلذه الدول يف التظاهرات السياحية أو الثقافية العاملية وكذلك املشاركة يف املعارض الدولية 
 .نتوجللتعريف �ذا امل

جيب على دول مشال إفريقيا تعزيز التعاون والشراكة فيما بينهم واالستفادة من التفاوت يف  -
اخلربات السياحية خاصة يف اجلانب التنظيمي والقانوين وأيضا االستفادة من النماذج السياحية 

ؤشر الناجحة عامليا سواء كانت عربية أو أجنبية وخاصة تلك اليت حتتل مراكز متقدمة يف م
 .التنافسية السياحية

تشجيع الشراكة بني القطاع العام واخلاص يف االستثمار السياحي لدول مشال إفريقيا من  -
اجل توفري التمويل الالزم وايضا املشاركة احلكومية يف النهوض بالقطاع السياحي، باإلضافة إىل 

والضريبة والبنية التحتية توفري مناخ االستثمار السياحي املناسب من خالل التحفيزات املادية 
 .والفوقية للسياحة

على دول مشال إفريقيا اليت عانت وال تزال تعاين من عدم االستقرار األمين أو السياسي  - 
وخاصة مصر وتونس أن تسعى بكل جمهودا�ا للتسويق وتنشيط لوجها�ا السياحية وإبراز مدى 

الت الدعاية والتظليل اإلعالمي عن تلك متتعها بالراحة والسالمة السياحية باإلضافة مواجهة مح
 .الدول

جيب على دول مشال إفريقيا أن تركز يف اسرتاتيجيا�ا السياحية على املعايري املعتمدة يف  - 
حساب مؤشر التنافسية السياحية وان توفر املعلومات الصحيحة سواء من خالل األجهزة 

دول لتفادي البيانات السياحية املتحيزة احلكومية الوطنية أو إنشاء مركز معلومايت بني هذه ال
 .واملؤثرة سلبا يف هذا املؤشر

على اجلزائر أن ترفع وحتسن من أدائها السياحي وتنافسيتها خاصة يف ظل تراجع أسعار  -
البرتول ويف إطار تنويع االقتصاد اجلزائري من خالل توفري التمويل الالزم لالستثمار السياحي 

البيئة االقتصادية احملفزة للسياحة مثل تكنولوجيا املعلومات  وكذلك تطوير خمتلف أبعاد
  .اخل...واالتصاالت والنقل ووسائل الدفع االلكرتونية وأماكن صرف العمالت األجنبية
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Abstract :  

This study aims to clarify the nature of the relationship between 
trade openness and operating in the small and medium enterprise sector, 
in addition to clarifying the positive effects of trade openness on the 
small and medium enterprise sector in general. Considering the grounds 
that the sector knew growing interest through structural reforms period 
which is the actual beginning of the adoption of the commercial 
opening-up policy in Algeria. On this basis, we present a theoretical 
analysis to the most important and unexplained relationship Studies 
between trad openness and employment policy, we then review the 
structural reforms in its clauses which provided for the liberalization of 
foreign trad and its impact on the overall level of operating, We then try 
the operation mode analysis in small and medium-sized enterprise sector 
under trade openness, based on the policy and the analysis of a number 
of indicators during the period 2000-2013. The study concludes that 
there are positive impact of the policy of trade liberalization on 
employment in the small and medium enterprises sector in terms of 
employment size expansion, But on the other hand, it has a negative 
impact in terms of movement of labor from the productive sectors to 
parasitic sectors (services). 
Key words : Operating, unemployment, Small and medium-sized 
enterprises, Trade Openness, Economic Reforms.  
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  :مقدمة
لقد سعت اجلزائر من خالل السياسة التنموية املنتهجة، إىل حتقيق التنمية الشاملة، 
ويأيت التشغيل على رأس األولويات للحد من البطالة، وقد عرفت مرحلة بداية اإلصالحات 
ا االقتصادية تراجعا كبريا حلصيلة التشغيل، بسبب القيود اليت تفرضها املؤسسات املالية الدولية وم

صاحبها من حل وخوصصة جل وحدات القطاع العام و التوجه إىل تبين سياسة االنفتاح 
بالتوقيع على اتفاقية الشراكة األورومتوسطية والذي دخل حّيز التنفيذ  التجاري اليت تعززت أكثر

مساعي االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، ويف باإلضافة إىل  2005سبتمرب  1من  ابتداء
هذه املتغريات عملت اجلزائر على تبين مجلة من اإلجراءات للحد من البطالة، ولعلى أّمهها ظل 

التوسع يف االستثمار العمومي واخلاص ويف مقدمته بروز املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتعاظم 
  . دورها يف االقتصاد باعتبارها الفاعل األساسي يف جمال التنمية وإحداث مناصب شغل

تعترب العالقة بني العمالة ونظام التجارة العاملية صميم السياسة    :لبحثإشكالية ا
االقتصادية للتنمية يف السنوات األخرية، فأغلبية األعمال النظرية تصّر على أن لسياسة االنفتاح 

على األقل، بيد أن بعض الدراسات  التجاري آثارا إجيابية على العمالة يف املدى الطويل
العكس، حيث تصّر على أن حترير التجارة على النحو الذي دعت إليه التطبيقية تثبت 

وبناءا . املؤسسات املالية الدولية اجتاه البلدان النامية ، قد يؤثر سلبا على مستويات التشغيل
  :على ذلك تتبادر إلينا إشكالية حبثنا اليت ميكن صياغتها يف التساؤل التايل

سات الصغيرة والمتوسطة في ظل تبني سياسة ما هي وضعية التشغيل في قطاع المؤس
 االنفتاح التجاري؟

على ضوء ما سبق وضعنا الفرضية التالية لإلجابة على إشكالية البحث  :فرضية البحث
  :وتتمثل يف

إن تبين اجلزائر لسياسة االنفتاح التجاري كان هلا أثر إجيايب على مستويات التشغيل يف   -
 .طةقطاع املؤسسات الصغرية واملتوس

تكمن أمهية دراسة هذا املوضوع يف حداثته، نظرا لندرة الدراسات اليت  :أهمية البحث
تناولت العالقة بني االنفتاح التجاري والتشغيل يف اجلزائر، والسيما على مستوى قطاع 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة، هذا األخري الذي أصبح يعرف اهتماما متناميا ليس فقط يف 

كما هو احلال بالنسبة للجزائر، بل وحىت يف الدول املتقدمة، نظرا للمرونة اليت   الدول النامية
 .يتمتع �ا يف استحداث مناصب شغل يف ظل اشتداد املنافسة العاملية
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يهدف هذا البحث إىل توضيح طبيعة العالقة بني االنفتاح التجاري والتشغيل  :هدف البحث
توضيح اآلثار اإلجيابية لعملية االنفتاح التجاري  على يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، و 

قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل عام، على اعتبار أن االهتمام اجلدي �ذا القطاع يف 
االقتصادية من خالل برنامج التعديل اهليكلي الذي جرى  اإلصالحاتاجلزائر تزامن مع تطبيق 

 والذي يعترب البداية الفعلية لتبين سياسة االنفتاح االتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدويل
  .التجاري

اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي والذي يتناسب والدراسة، وخاصة  :منهج البحث
اهليكلية وحتليل انعكاسا�ا على التشغيل،  ولإلصالحاتعند التطرق للدراسات النظرية 

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة وتوضيح عالقته باإلضافة إىل حتليل تطور التشغيل يف قطاع ا
حتاول هذه الورقة البحثية إىل توضيح وضعية التشغيل يف قطاع املؤسسات . باالنفتاح التجاري

، واعتماد حتليل اجلداول  2013-2000الصغرية واملتوسطة باستخدام بيانات سنوية للفرتة 
واليت أخذت  -توفر البيانات حسبEXCELاإلحصائية والرسومات البيانية باستخدام برنامج 

من قاعدة بيانات الديوان الوطين لإلحصاء ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وسيتم تقسيم 
  :هذا البحث إىل ثالث أجزاء

سيتضمن استعراض للدراسات النظرية املفسرة للعالقة السببية بني االنفتاح :الجزء األول 
  .التجاري والعمالة

التجاري  لالنفتاحسيتضمن استعراض لإلصالحات اهليكلية كمدخل  :الجزء الثاني 
  .وانعكاسا�ا على التشغيل يف اجلزائر

سيتضمن حتليل وضعية التشغيل يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  :لثالثاالجزء 
 .اجلزائر يف ظل تبين سياسة االنفتاح التجاري بناءا على عدد من املؤشرات ومناقشة النتائج

  الدراسات النظرية لتفسري العالقة السببية بني االنفتاح التجاري والعمالة  -1
من الناحية النظرية هناك دراسات قليلة أجابت على العالقة السببية بني سياسة االنفتاح   

  :التجاري والعمالة ومن أبرزها
 : الدراسات التابعة للبنك الدولي .1-1

 : 1 1980دراسة للبنك الدولي عام  ·
دولة نامية ، وقد أثبتت الدراسة أن نسبة البطالة االنتقالية بعد  50ه الدراسة مشلت هذ

حترير التجارة اخنفضت بنسب كبرية يف معظم الدول النامية اليت مشلتها الدراسة، إن هي عملت 
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على تسهيل عملية التكيف مع سياسة االنفتاح التجاري، كما أكدت الدراسة أن العمالة يف 
ترتفع مباشرة يف السنة األوىل من تنفيذ برامج التكييف مع التحرير التجاري،  القطاع الصناعي

وقد كشفت الدراسة أيضا أن السبب الرئيسي وراء صعوبة تطبيق برامج التكييف مع سياسة 
  .االنفتاح التجاري يف الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة هو عدم مرونة أسواق العمل

 :2 1995 معا الدولي للبنك دراسة ·
تعترب من أشهر الدراسات اليت سلطت الضوء على العالقة بني سياسة االنفتاح التجاري  

والعمالة،حاولت هذه الدراسة إثبات أن البلدان النامية اليت اختارت االندماج يف االقتصاد 
العاملي ، وتبنت قوى السوق أدت إىل حتسني أداء أسواق أعماهلا من حيث األجور والطلب 

ى العمالة، وقد استندت هذه الدراسة على العديد من التجارب امللموسة يف بعض البلدان عل
من آسيا وإفريقيا وأوروبا ، وقد أظهرت احلقائق االقتصادية بوضوح الصلة القوية بني سياسة 
االنفتاح التجاري ومعدل النمو االقتصادي، ودور النمو االقتصادي يف رفع األجور وتشجيع 

ى السعي إىل حتسني وظائف مدفوعة األجر ومنتجة أكثر، وهو ما يؤدي إىل تغري يف العمال عل
هيكل العمالة ، هذه التغريات حتدث تدرجييا مع زيادة تكلفة العمالة والتقدم التكنولوجي 
والتشجيع على اعتماد أساليب جديدة، وقد أكدت الدراسة أنه بفعل هذه التغريات يتم انتقال 

اع الزراعي إىل قطاعات الصناعة واخلدمات واهلجرة من املناطق الريفية إىل العمالة من القط
  .املناطق احلضرية واالنتقال من القطاع غري الرمسي إىل القطاع الرمسي

أما على مستوى ترقية العمالة وتأهيلها ، خاصة عند املستويات اليت حيدث فيها فائض يف 
لدى العمال وذلك من خالل توجههم للعمل يف فسرتتفع نسبة التأهيل 3.التجارة اخلارجية

القطاعات اإلنتاجية املوجهة للتصدير ، يف حني أن نسبة اليد العاملة املؤهلة تنخفض يف 
القطاعات اإلنتاجية املوجهة لإلسترياد، ويكمن السبب يف ذلك إىل أن هذه األخرية ال تعتمد 

  .مؤهلة عل عكس الصادراتبدرجة كبرية على التكنولوجيا، ومن مث على يد عاملة 
 :Feliciano, Zadia M (2001) 4دراسة  .1-2
أجريت هذه الدراسة على عدد كبري من الدول املتقدمة، وقد خلصت إىل أن الدول اليت تبنت  

فيها معدالت البطالة كما ارتفعت فيها مستويات األجور  اخنفضتسياسة االنفتاح التجاري 
سبب وراء ذلك إىل متتع الدول املتقدمة مبيزة التخصص احلقيقية، وحسب هذه الدراسة يعزى ال

  .القوي يف اإلنتاج على العكس من ذلك بالنسبة للدول النامية
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 Hoekman, B and Winters, L.Alan(2005) : 5 دراسة .1-3
تعترب هذه الدراسة من أحدث الدراسات اليت أكدت على وجود عالقة إجيابية بني االنفتاح 

ى األقل يف املدى الطويل، فمن املتوقع أن عملية حترير التجارة سوف تؤدي التجاري والعمالة عل
لبعض القطاعات والتوسع يف قطاعات أخرى، ولكن املشكلة تنبع من حقيقة أنه  انكماشإىل 

  .ميكن لعملية التوسع املضي قدما مبعدل أبطأ مقارنة مع عملية االنكماش
          ري وانعكاساتها علىالنفتاح التجالاهليكلية كمدخل  اإلصالحات  -2

  التشغيل يف اجلزائر
برز مشكل البطالة يف اجلزائر منذ منتصف التسعينات أي منذ تنفيذ برنامج التصحيح   

اهليكلي وتبين سياسة االنفتاح التجاري، إذ أدى ذلك إىل غلق عديد املؤسسات العمومية 
وفق  2000يف سنة  %30ونتيجة لذلك أخذ معدل البطالة يف التزايد حىت بلغ حنو 

 2014 -2000إّال أنه بدأ يف االخنفاض بشكل تدرجيي خالل الفرتة . 6اإلحصائيات الرمسية
، ويرجع هذا االخنفاض إىل اعتماد برنامج اإلنعاش االقتصادي من طرف الدولة اجلزائرية منذ 

االستثمار إذ أدى ذلك إىل تنشيط . ، والذي مت تطبيقه يف شكل خمططات تنموية 2001سنة 
 :العمومي  واخلاص وخلق فرص عمل، وهذا ما سنفّصل فيه من خالل ما يلي

 مفهوم برامج اإلصالحات اهليكلية وتطبيقها يف اجلزائر  .1-2
على أ�ا مجلة من اإلجراءات و الرتتيبات التصحيحية اهليكلية  اإلصالحاتتعرف 

ة حادة داخلية وخارجية على الواجب إدخاهلا على االقتصاديات اليت تعاين من أزمات هيكلي
صندوق ( حد السواء، باقرتاح من خرباء �ذا الشأن، مدعومة من قبل هيئات دولية خمتصة 

، �دف القضاء أو التقليل من حدة تلك األزمات وحتقيق منو قابل )النقد الدويل و البنك العاملي
  . لالستمرار

من  ااقتصاديا�امية ، قرّبت إن برامج التصحيح االقتصادي يف العديد من الدول الن
اقتصاد السوق، حبيث أصبحت السياسات االقتصادية احمللية متأثرة بالسياسات االقتصادية 

وقد  7.الدولية عرب املؤسسات الدولية ذات العالقة، مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل
رحلة األوىل تتعلق بإجراءات يف البداية إىل مرحلتني أساسيتني، امل برامج التعديل اهليكلي قسمت

للمدى القصري وتسمى بإجراءات التثبيت اهليكلي، أما الثانية فتتعلق باملدى املتوسط و الطويل 
لكن وبعد أن حققت هاتني املرحلتني نتائج حمتشمة، سارعت . وتسمى باإلجراءات اهليكلية

 . إجراء إصالحات سياسية املؤسسات املالية و النقدية الدولية القرتاح مرحلة ثالثة تتضمن
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حيث أن املؤسسات النقدية و املالية ترى أن سبب املديونية املرتفعة للبلدان النامية هو اإلنفاق 
 .املفرط يف ميزانية هذه البلدان

 200بقيمة  1989ماي  30وقد أبرمت احلكومة اجلزائرية أول اتفاقية للتثبيت اهليكلي يف 
والرتفاع  1988ر لتعويض اخنفاض أسعار البرتول لسنة مليون دوال 360مليون دوالر مث 

 :وكان من أهم حماور االتفاقية. أسعار احلبوب املستوردة
حترير سوق العمل وجعلها مرنة، �دف احلفاظ على أجور منخفضة تسمح للشركات  -

املتعددة اجلنسيات باستغالل اليد العاملة الرخيصة وختفيض التكاليف ملواجهة املنافسة 
  . السوق العامليةيف 

بقيمة "  stand by " ، واملعروفة باتفاقية 1991جوان  03االتفاقية الثانية عقدت بتاريخ " 
جوان، سبتمرب، (مليون دوالر  100مليون دوالر، على أربعة أقساط كل قسط بـ  400

 :، وكان االتفاق يهدف إىل )1992ومارس  1991ديسمرب 
 حترير التجارة اخلارجية ؛ -
 الح عمل النظام املايل واستقالل البنك املركزي عن اخلزينة العامة ؛إص -
 حترير واسع النطاق لألسعار؛ -
 إصالح النظام الضرييب و اجلمركي ؛ -
تقليص تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي والتحكم يف التضخم عن طريق تثبيت األجور  -

 . اليت ال حتقق مردودية وخفض النفقات العامة،كذلك خوصصة املؤسسات العمومية
بالرغم من األهداف املسطرة إال أن اجلزائر عجزت عن توفري السيولة الالزمة، وذلك راجع 

مما أدى إىل عقد . دوالر للربميل 14والذي وصل إىل حوايل  1993لتقهقر أسعار البرتول سنة 
ر االقتصادي �دف إعادة ؛ واليت مسُيت بربنامج االستقرا 1994االتفاقية الثالثة يف أول أفريل 

االستقرار االقتصادي بعد الفوضى االقتصادية الناجتة عن بداية تطبيق إجراءات االنتقال إىل 
 . 8اقتصاد السوق

 :و من بني البنود املشروطة للربنامج جند 
 ؛ ) املمنوع استريادها(إلغاء قائمة الواردات السالبة  ·
 وتعد كبداية حتول اقتصادي؛   سلع، 10حترير التجارة اخلارجية اخلاصة ب  ·
إدخال قانون املنافسة الذي يؤسس حرية حتديد األسعار وإلغاء إجبار املنتجني على  ·

خاصة %  98التصريح بأسعار منتجا�م باإلضافة إىل تعديل األسعار برفعها ب 
 بالسلع املدّعمة؛
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صندوق النقد الدويل �دف تعميق اإلصالحات اهليكلية للمؤسسة الصناعية، عقدت اجلزائر مع 
، ومن 1995يف ماي  -وهي االتفاقية الرابعة مع الصندوق-اتفاقية برنامج التعديل اهليكلي 

 :بني األهداف املسطرة حسب الصندوق هلذا الربنامج جند
 التحرير التدرجيي للتجارة اخلارجية؛  ·
 وضع إطار تشريعي للخوصصة؛  ·
 . خلق مناصب شغلتنمية االدخار الوطين لتمويل االستثمارات و  ·

إن برامج التكييف اهليكلي تضمنت تدابري تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على سوق العمل، 
من غلق مؤسسات بأكملها وتصفيتها و تسريح عماهلا، وكذلك ما ترتب عن بعض السياسات 

وسيطة اإلصالحية كسياسة ختفيض قيمة النقد من اخنفاض الواردات من املواد األولية و السلع ال
و االستثمارية و بالتايل اخنفاض حجم االستثمار و تعطل اآللة اإلنتاجية و ما لذلك من أثار 

 . 9بالغة على حجم العمالة
 تسارع ارتفاع البطالة؛ -
 ضياع عدد كبري من مناصب الشغل؛ -
 .10اخنفاض األجر احلقيقي -

 املدى املتوسط ملا وقد ثبت جتريبيا أن آثار برامج التصحيح اهليكلي تكون وخيمة يف
، حيث صرحت وزارة )نتيجة منطقية لتخفيض النفقات العمومية (ينتج من تدهور للشغل 

منصب  637188أن عدد مناصب الشغل املفقودة قدر حبوايل  1998ماي  11 يفالعمل 
دون أن ننسى املركبة األصلية للبطالة املتمثلة يف الطلب اإلضايف الناجم عن النمو . 11شغل
ألف طلب جديد كل سنة يف سوق  300إىل 200وغرايف حيث جيب أن ننتظر ما يقارب الدمي

على سوق العمل يف النقاط  اإلصالحاتوعلى العموم ميكن تلخيص آثار هذه . 12الشغل
 :التالية

، % 50اىل حوايل  اإلصالحاتتراجع معروض العمل يف االقتصاد اجلزائري خالل سنوات -
يف توفري مناصب شغل، يليه %  78ميثل القطاع األول بنسبة حيث جند أن القطاع العام 

 ؛4.2%مث القطاع األجنيب بنسبة %  17.8القطاع اخلاص بنسبة 
حدوث حتول يف هيكل وطبيعة مناصب العمل املعروضة، حيث بلغت نسبة الوظائف املؤقتة  -

 سنويا؛%  74.5
ضّمني اجلدد لقوة العمل، إضافة إىل ارتفاع معدل البطالة وذلك راجع اىل العدد الكبري للمن -

 . 13األعداد الكبرية للتسرحيات العمالية  خالل الفرتة
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 برامج االنعاش االقتصادي وانعكاساتها على التشغيل .1-3
أدى ارتفاع اجلباية البرتولية املرتبطة بارتفاع أسعار البرتول إىل رخاء مايل، مسح بوضع 

والذي بفضله عرف )  2004 – 2001( ة املمتدة بني برنامج لدعم اإلنعاش االقتصادي للفرت 
 2000(             خالل الفرتة %)  4.7( االقتصاد الوطين منوا مستقراً يف املتوسط قدر بنحو 

ودعم هذا الربنامج بربامج أخرى وكانت النتيجة زيادة هامة يف فرص التشغيل  ) 2004 –
 . 14)ألف منصب مؤقت 230ها ألف منصب شغل جديد من 720( باستحداث حوايل 

  ): 2004 – 2001( برنامج اإلنعاش االقتصادي  ·
(       مليار دينار على مدى أربع سنوات 525خصصت الدولة غالف مايل قدره  

للتخفيف من الوضعية االجتماعية املرتدية الناجتة عن اإلصالحات االقتصادية  ) 2001-2004
اجيابياً على سوق العمل، مما أدى إىل تقليص معدالت البطالة  وقد كان هلذا الربنامج أثراً . الكلية

 ، )01( كما يظهر يف اجلدول رقم 
  (%) 2004 - 2000تطور نسب البطالة في الجزائر ) :  01(الجدول رقم

  2004  2003  2001  2000  السنة

  17.65  23.72  27.3  28.89  نسبة البطالة

 11، ص  2005ألرقام، نشرة الديوان الوطين لإلحصاء، اجلزائر با: المصدر

 ): 2009 – 2005( الربنامج التكميلي لدعم النمو  ·
يهدف هذا الربنامج إىل استكمال املشاريع اليت انطلقت يف الربنامج األول، رصد له  

مليار دينار،  وقد مّكن من استحداث مليوين منصب عمل مبختلف أنواعها  4200
ذلك ما أدى إىل االخنفاض امللموس يف . السوقالمتصاص العرض الزائد من قوة العمل يف 

 :معدالت البطالة كما يظهر اجلدول التايل
  (%) 2008 - 2005تطور نسب البطالة في الجزائر ) : 02(الجدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  السنة

  11.30  13.80  12.30  15.30  معدل البطالة

 .الديوان الوطين لإلحصائيات: المصدر
لتصل إىل  2004سنة  %17.65لربنامج تقلصت معدالت البطالة بعدما كانت من خالل هذا ا

منصب مؤقت، لتصل  186850منصب دائم و  626380وذلك خبلق  2006سنة  12.30%
 .2008سنة  %11.30النسبة إىل 
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  2014 – 2010برنامج التنمية اخلماسي  ·
ر دوالر ويشمل شقني مليا 286ج أي ما يعادل .مليار د 21214خصص هلذا الربنامج مبلغ  

 :اثنني
استكمال املشاريع اجلاري اجنازها على اخلصوص يف قطاعات السكة والطرق و املياه، مببلغ  - أ

 ج ؛.مليار د 9700
 . 15ج.مليار د 11534انطالق مشاريع جديدة مببلغ   -ب 
مليار دج لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل إنشاء مناطق  150ما يقارب  -

مليار دج  300صناعية، والدعم العمومي للتأهيل وتيسري القروض البنكية اليت قد تصل إىل 
 لنفس الغرض؛

مليار دج من القروض البنكية امليسرة  2.000خصص للتنمية الصناعية هي األخرى أكثر من  -
اوية من قبل الدولة من أجل اجناز حمطات جديدة لتوليد الكهرباء وتطوير الصناعة البرتوكيمي

 .وحتديث املؤسسات العمومية
من خالل املعطيات السابقة يتضح أن بوادر االنفتاح التجاري يف اجلزائر كانت يف إطار 
االصالحات اهليكلية املتفق عليها مع املؤسسات املالية الدولية، وقد كان هلذه السياسة إنعكاسا 

يشري إليه االرتفاع املستمر يف سلبيا على مستويات التشغيل خالل سنوا�ا األوىل، وهذا ما 
، إال أ�ا % 29مبعدل حوايل  1999معدالت البطالة واليت عرفت أعلى مستويا�ا يف سنة 

لتشهد بعد ذلك استقرارا نسبيا خالل  ،) 2010 – 2000(عرفت تراجع مستمرا طيلة الفرتة 
يدل على األثر  ، وهذا إمنا2014يف سنة  %10.6املرحلة األخرية ويف حدود معقولة مبعدل 

واجلدول املوايل . اإلجيايب لسياسة االنفتاح التجاري على التشغيل يف املدى املتوسط والطويل 
 :2014 -2009يوضح تطور معدالت البطالة خالل الفرتة 

  2014 -2009تطور معدالت البطالة خالل الفترة ):  03(الجدول رقم 

اســــتنادا إىل بيانــــات وزارة العمــــل والتشــــغيل والضــــمان االجتمــــاعي والــــديوان الــــوطين : المصــــدر
  لإلحصائيات

 قراءة يف تطور مؤشرات التشغيل خالل فرتة االنفتاح .1-4
ن يعترب التشغيل أو العمل العنصر األساسي لتشكيل هذا العامل، باعتباره وسيلة اإلنسا

يف سعيه ليكون خليفة يف األرض، وأن يكون جديرا �ذا التكليـف اإلهلـي، كمـا أنـه يعـد مصـدرا 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 10.6 9.3 9.7 10.7  10 10.2 %الةالبط
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فبواســــطته أقــــام اإلنســــان عالقاتــــه اإلجتماعيــــة ومنــــت ا�تمعــــات وازدهــــرت . لكــــل إنتــــاج وثــــروة
التشــــــــغيل، البطالة،العدالــــــــة : احلضــــــــارات وتفرعــــــــت عنــــــــه عــــــــدة مفــــــــاهيم حديثــــــــة مــــــــن أمههــــــــا

  16اخل...اإلجتماعية
ويــــرتبط تطــــور معــــدل البطالــــة، وباملقابــــل معــــدل التشــــغيل  ، بكــــل مــــن تطــــور حجــــم 

ويف مـــا يـــأيت صـــورة عـــن تطـــور اليـــد . الســـكان واليـــد العاملـــة يف ســـن النشـــاط والنمـــو االقتصـــادي
  .العاملة النشطة واملشغلة ومعدل التشغيل، مع مقارنة ذلك بنمو الناتج الداخلي اخلام

د العاملة النشطة والمشغلة ومعدل التشغيل، و معدل الناتج تطور الي): 04(الجدول رقم 
  2013 – 2000الداخلي الخام الحقيقي خالل فترة االنفتاح  
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  .وحسابات شخصية.بيانات جممعة من الديوان الوطين لإلحصائيات، بنك اجلزائر، وزارة املالية: المصدر
، أي علــــى 18زايــــد يف الطلــــب علــــى التشــــغيلعلــــى ت 17يــــدل تطــــور حجــــم اليــــد العاملــــة النشــــطة

االستعداد لإلنتقال إىل فئة اليد العاملة املشغلة، إال أن هذا االنتقـال لـيس متاحـا للجميـع، فثمـة 
فئة تبقى يف عداد العاطلني إىل حني، ويف الواقع ميثل تـدين الفـرق بـني اليـد العاملـة النشـطة واليـد 
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ويوضح الشـكل البيـاين التـايل تطـور الفـرق . سة تشغيلالعاملة املشغلة اهلدف األساسي ألي سيا
  :بني هذين املكونيني

 
 2013-2000تطور اليد العاملة النشطة والمشغلة خالل الفترة ): 01(الشكل رقم 

 
  )04(من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اجلدول رقم : المصدر

ملة المشغلة ومقارنتهما تطور معدل التشغيل ومعدل نمو اليد العا): 02(الشكل رقم 
  2013 -  2000بتطور معدل النمو االقتصادي الحقيقي خالل الفترة 

 
  ) 04(من إعداد الباحثة بناءا على معطيات اجلدول رقم  :المصدر
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تتعدد األسباب اليت تؤدي إىل ظهور نقص التشغيل يف اليد العاملة ، فتعدد أبعاد 
وغالبا ما يعزى االضطراب يف تطور مستوى التشغيل ، 19تفشي البطالة له األثر الكبري يف ذلك

إىل ضعف يف املرونة من جانب العرض، حبيث يكون املستخدمون عاجزون عن مواكبة التطور 
ومع ذلك ينبغي اإلقرار بأن الفرق بني العرض و . احلاصل على مستوى الطلب يف سوق العمل

فق ما بني نوعية أو طبيعة فرص الطلب ليس مسألة كمية فحسب، فكثريا ما ال حيصل التوا
العمل املعروضة وبني تلك املطلوبة، وباإلضافة إىل ذلك ينتج من ضعف أنظمة املعلومات 

،على الرغم من وجود طلب 20املرتبطة بسوق العمل فقدان العديد من فرص العمل املعروضة
على الرغم من  عليها، ولذلك فإن مستوى التشغيل احملقق غالبا ما يكون أدىن من حجم الطلب

  .أن الطلب يكون أعلى من العرض
إن جمرد معرفة تطور مستويات البطالة و التشغيل ال يسمح بإجراء حتليل نوعي 
والقطاعي، إذ أنه ال يقدم صورة حول اجتاهات التشغيل وديناميكية القطاعات، وال يتيح 

ك األعوان االقتصاديني يف ملتخذي القرار إدراك مداخل تأثري سياسة االنفتاح التجاري على سلو 
  .سوق العمل، ولذلك ينبغي متابعة منو التشغيل حبسب القطاعات

  2013 -2001تطور التشغيل بحسب القطاعات خالل الفترة ): 05(الجدول رقم
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  املنشورات السنوية للديوان الوطين لإلحصائيات :مصدرال
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  2013 – 2001تطور التشغيل بحسب القطاعات خالل الفترة ): 03(الشكل رقم 

    
  )05(بناءا على معطيات اجلدول رقم  نيمن إعداد الباحث :لمصدر

اهليكلية  اإلصالحاتمن الواضح أن سياسة االنفتاح التجاري اليت تبنتها اجلزائر مع بداية تنفيذ 
من الواضح أن القطاع لبعض القطاعات والتوسع يف قطاعات أخرى ، ف انكماشأّدت إىل 

، هو )اخلدمات تتضمن النقل واالتصاالت والسياحة ( الثالث ، أي قطاع التجارة واخلدمات 
جيب  ، ولكن)أكثر من نصف الطبقة املشغلة (  االنفتاحاألكثر استقطابا للعمالة خالل فرتة 

التنبيه إىل أن قطاع النقل مث االتصاالت مها املربران هلذا االستقطاب، بينما ال تزال السياحة 
ويأيت يف املرتبة الثانية قطاع البناء واألشغال العمومية، فقد أصبحت اجلزائر منذ . تعاين التدهور

وباملقابل . ال البناءيف جمال تشييد البىن التحتية أو يف جم إمامبثابة ورشة كبرية،  2000سنة 
تراجعا مستمرا خالل الفرتة نفسها، ) الفالحة والصناعة ( يشهد كل من القطاع األول والثاين 

وهو ما يدل على ضعف اجلاذبية يف هاذين القطاعني وتناقص منومها، وينبئ يف الوقت نفسه 
  .مبخاطر اقتصادية يف األمدين املتوسط والبعيد

 قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل ضعية التشغيل يفحتليل و -3
  .سياسة االنفتاح التجاري

لقد أثبتت التجربة الدولية يف اآلونة األخرية أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة أصبحت   
احملرك األساسي لالقتصاد يف معظم دول العامل بالنظر إىل دورها الرئيسي املتمثل يف التخفيف 

من  %70من مناصب الشغل يف الدول املتطورة وتساهم بـ  %60توفر من حدة البطالة، إذ أ�ا 
القيمة املضافة وبالنظر أيضا إىل سهولة تكيفها ومرونتها اليت جتعلها تتمتع بقدرة هائلة على 

  .اجلمع بني حتقيق التنمية االقتصادية وتوفري مناصب شغل
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  ئريتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب التشريع اجلزا.  1-3
تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبثابة قاطرة حقيقية للنمو يف بالدنا، فهي متثل أحد   

، 21البدائل املمكنة لتوفري مناصب شغل ، خاصة أن مبدأ امللكية اخلاصة من شأنه حتسني أدائها
ائر ولذا  فهي حتتاج إىل مراقبة ومرافقة مستدامتني ألجل ختفيض معدل غلقها ووفيا�ا، فاجلز 

مليار دج من الناتج  5509.21بنحومؤسسة صغرية ومتوسطة تساهم  659309حاليا متلك 
، كل هذه املعطيات تكشف عامل1915495، وتوظف 22الداخلي احمللي خارج قطاع احملروقات

الثقل االقتصادي واالجتماعي هلذا القطاع، بعد توقيع اجلزائر على امليثاق العاملي حول 
وحماولتها االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة  2000املتوسطة يف جوان املؤسسات الصغرية و 

  :يلي وضعت اجلزائر تعريفا حمددا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كما
  .تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التشريع الجزائري: ) 06( الجدول رقم 

  وع األصولجمم  رأس املال  عدد العمال  نوع املؤسسة
  ماليني دج 10ال يتجاوز   مليون دج 20أقل من   09 -01  رةمصغ
  مليون دج 100  مليون دج 200أكرب من   49 -10  ةصغري 

  مليون دج 500 – 100  مليار دج 02 –مليون دج  200من   250 -50  ةمتوسط
ة و املتوسطة، القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغري  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،: المصدر      
  .06، ص2001ديسمرب ،  77العدد

تقييم فعالية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف استحداث واحملافظة على    .2-3
  الوظائف

لتقييم نتائج ودرجة فعالية املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر ومدى جناعتها يف 
حصائية، تسمح لنا بتحليل واقع التوظيف، واملسامهة يف التخفيف من البطالة، نلجأ ملؤشرات إ

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال التوظيف، واحلكم على السياسات املتبعة، واقرتاح 
التعديالت املمكنة، لزيادة فعاليتها مستقبال يف ظل حترير التجارة اخلارجية واشتداد املنافسة 

  .العاملية 
 يل الوظائفنسبة مساهمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة من إمجا ·

يسمح لنا هذا املؤشر بتقدير أمهية الوظائف املتوفرة يف هذه املؤسسات من إمجايل الوظائف كما 
  :سنوضح ذلك من خالل اجلدول املوايل
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نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الوظائف ) : 07(الجدول رقم 
  .2013 -  2000: للفترة 
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بيانات تقارير وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، باإلضافة إىل ملنشورات ىل استنادا إني الباحث إعداد:  المصدر
  السنوية للديوان الوطين لإلحصائيات، بالنسبة ملعدل النمو والنسبة إىل إمجايل التوظيف  

عدد العمال يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  2013و 2012بالنسبة ملعطيات : مالحظة
  .فقطخيص السداسي األول 

أن حجم مناصب الشغل اليت توفرها املؤسسات الصغرية ) 08(املالحظ من اجلدول رقم 
حيت عرفت تراجع طفيف خالل هذه  2003واملتوسطة ، أخذت يف التزايد السريع حىت 
وهذا يعود إىل اإلجراءات   ،2013  -2004السنة، لتعود وترتفع من جديد خالل الفرتة 

زيز و تدعيم هذا القطاع باعتباره املفتاح للقضاء على البطالة، وهذا املتخذة من طرف الدولة لتع
ما نلتمسه من خالل الغالف املخصص هلا يف خمتلف الربامج التنموية املنفذة، وهذا ما تعكسه 

 – 2000معدالت منو التوظيف يف هذا القطاع اليت كانت موجبة يف معظم سنوات الفرتة 
ل الدور املتزايد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف استقطاب ، كما يظهر أيضا من اجلدو  2013

من إمجايل مناصب الشغل املتاحة سنة  %10.16املزيد من اليد العاملة فمن توفري حوايل 
ولكن بالرغم من . �2013اية السداسي األول من سنة  %17.75إىل حوايل   2000

اع إال أن البيانات واألرقام اإلحصائية ا�هودات اجلبارة اليت بذلت يف سبيل تعزيز هذا القط
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لتطور عدد مناصب العمل املتوفرة تبني أن مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة من إمجايل 
 .تعداد الوظائف، تبقى بعيدة جدا عما ينتظر منها يف هذا ا�ال

 حتليل تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأثره على حجم عمالتها  ·
ح بتحليل الزيادة أو النقصان يف عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وأثره يف هذا املؤشر يسم

وتطور كل من العمالة باملؤسسات الصغرية . تغري حجم العمالة، خالل فرتة زمنية معينة
، كفيالن إلجراء هذه الدراسة وباالعتماد على 2013-2000واملتوسطة وعددها، للفرتة 

  :ة واملتوسطة، يظهر اجلدول التايلمعطيات تقارير املؤسسات الصغري 
  

تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد مناصب الشغل ) : 08(الجدول رقم 
  . 2013- 2000: بها للفترة 
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  .تقارير وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  :المصدر 
منصبا يف  1281120ي حدث يف مناصب العمل خالل الفرتة قيد الدراسة بلغ إن التطور الذ

  . 2000كزيادة مقارنة مع سنة   %202، أي نسبة �2013اية السداسي األول لسنة 
هذه النسبة إذا ما قمنا بتحليلها عرب السنوات، ومقارنتها بالزيادة احلاصلة يف عدد املؤسسات 

املتتالية اليت طرأت على عدد الوظائف، نتيجة تغري عدد  سنويا، ميكننا استخراج التغريات
  :املؤسسات، باالستعانة باجلدول التايل 
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 – 2000تطور عدد المؤسسات وعدد المناصب بها للفترة تحليل ): 09(الجدول رقم
2013  

  طبيعة التغير      
  تطور العمالة  تطور المؤسسات  السنوات

متوسط عدد المناصب 
  لكل مؤسسة

2001  20386  03.70  102687  08.01  5.037  
2002  81970  14.84   - 5980   -0.47   - 0.07  
2003  26724  04.84  58452  04.56  2.18  
2004  24372  04.41  48970  03.82  2.01  
2005  29829  05.40  319352  24.93  10.7  
2006  33979  06.15  94791  07.4  2.79  
2007  34192  06.20  102752  08.02  3  
2008  108567  19.65  184810  14.42  1.7  
2009  51312  09.29  216755  16.92  4.22  
2010  36459  06.60   - 57059   - 04.45   - 1.56  
2011  52363  09.48  24292  01.89  0.46  
2012  40340  07.30  52264  04.08  1.29  
2013  11832  02.14  139034  10.85  11.75  

  2.32  100  1281120  100  552325  المجموع

  .املناصب وحجم املؤسسات سنويا  تطور: مالحظة
  .والنسب والفوارق واملتوسطات من إعداد الباحثة ) 08(بيانات اجلدول رقم : المصدر 

منصب عمل جديد   232مؤسسة منشأة وفرت  100املالحظة األولية من اجلدول أن كل 
ور جمتمع قمنا بتمثيل كل من معدالت تطور العمالة ومعدل تط وإذاكمتوسط للفرتة املدروسة، 

  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مث املعدل النسيب هلما سنويا، حنصل على 
مقارنة تطور العمالة و تطور عدد المؤسسات ومتوسط عدد ) : 04(الشكل رقم 

  .2013-2000المناصب للفترة 
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  ) .09(استنادا إىل بيانات ونتائج اجلدول رقم نيمن إعداد الباحث :المصدر 
 نالحظ عدم جتانس بني طبيعة معدالت تطور عدد املؤسسات وطبيعة تطور حجم من البيانني

  .العمالة بأغلب السنوات 
معدالت موجبة لتطور عدد املؤسسات وتطور العمالة معا، مبعدل كل  2001يف سنة  -

  .مناصب عمل جديدة 5مؤسسة منشأة وفّرت 
، )%14.84(واملتوسطة هناك زيادة معتربة يف عدد املؤسسات الصغرية  2002يف سنة  -

وهذا راجع إىل إحلاق قطاع الصناعة التقليدية بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بداية 
-(     هذه السنة، ولكن مع ذلك سّجل معدل عمالة سالب وإن كان طفيفا جدا 

أشخاص لفئة العاطلني عن العمل، مقابل  7صايف توظيف سالب، أي انضمام ) 0.07%
يشري إىل  جديدة، نتيجة تسريح العمال باملؤسسات العامة، وهذا ما مؤسسة100كلإنشاء 

 .أن معظم املؤسسات املنشأة هي مؤسسات فردية، عاجزة عن استيعاب أكثر من فرد 
معدال موجبا للتوظيف، يقارب معدل تطور عدد املؤسسات الذي  2003نسجل يف سنة  -

أن طبيعة املؤسسات املنشأة توظف أكثر ، هذا يعين 2002تراجع بشكل كبري مقارنة بسنة 
 .مؤسسة جديدة  100منصبا لكل  218من عامل مبعدل توظيف 

نفس املالحظة للسنة السابقة، لكن بوترية أقل، حيث تراجع تطور  2004نسجل يف سنة  -
عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة أقل من درجة تراجع معدل التوظيف، هذا ما يفسر 

مؤسسة  100منصبا لكل  201املنشأة حنو الفردية مبعدل توظيف  ميل طابع املؤسسات
 .جديدة 

فاقت بكثري الزيادة يف )  %24.93( نالحظ زيادة يف معدل التوظيف  2005يف سنة  -
، هذا يعكس االجتاه اجلديد للمؤسسات الصغرية ) %5.4( معدل تطور عدد املؤسسات 

منصبا لكل مؤسسة  11حوايل  واملتوسطة حنو توظيف أكثر للعمال، مبعدل توظيف
 .جديدة 

نسجل زيادة طفيفة ملعدل املؤسسات وتراجع كبري ملعدل التوظيف، حيث  2006يف سنة  -
 .عمال 3أصبحت كل مؤسسة منشأة توظف حوايل 

نسجل زيادة طفيفة يف معدل التوظيف مقارنة مبعدل املؤسسات مبعدل  2007يف سنة  -
 .عمال لكل منشأة جديدة3

وهذا يفسر )  % 19.65( نالحظ زيادة معتربة يف تطور معدل املؤسسات  2008يف سنة  -
بضم أصحاب املهن احلرة إىل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل السداسي األول 
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من هذه السنة، ولكن هذا مل ينعكس على معدل التوظيف الذي كان ضعيفا نسبيا مبعدل 
 .فسر ميل طابع املؤسسات حنو الفرديةحوايل عاملني لكل منِشأة جديدة، وهو ما ي

سجلنا تراجع كبري يف معدل املؤسسات مقابل زيادة مقبولة يف معدل  2009يف سنة  -
 .مؤسسة جديدة 100لكلعامل  422الوظائف مبعدل 

تواصل الرتاجع يف معدل املؤسسات املنشأة مقابل منو سالب ملعدل  2010يف سنة  -
 .عامل إىل فئة البطالني 156يدة ينظم مؤسسة جد 100التوظيف، أي مقابل كل 

سجلنا زيادة طفيفة يف معدل املؤسسات مقابل زيادة طفيفة يف معدل  2011يف سنة  -
 .عامل 46مؤسسة منشأة توظف  100التوظيف، مبعدل كل 

نالحظ تراجع طفيف يف معدل املؤسسات مقابل زيادة طفيفة يف معدل  2012يف سنة  -
 .مؤسسة جديدة 100عامل مقابل كل  129التوظيف، أي مبعدل توظيف 

نسجل تواصل الرتاجع يف معدل املؤسسات مقابل زيادة معتربة يف معدل  2013ويف سنة  -
عامل لكل  12الوظائف، وهو ما يعكس ميل املؤسسات إىل توظيف أكثر للعمالة، مبعدل 

 .مؤسسة منشأة جديدة
 2013ة املنشأة يف سنة من التحليل السابق نستخلص أن املؤسسات الصغرية واملتوسط -

أصبحت متيل للتوظيف بكثافة أكرب، مقارنة مع السنوات السابقة، هذا االجتاه هو الذي 
سيساهم يف زيادة حجم العمالة، خالفا للمؤسسات الفردية اليت أثرها يكون ضعيفا يف 

  التخفيف من البطالة، 
  لنشاطمساهمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغيل حسب قطاعات ا ·

يسمح هذا املؤشر بتحديد تأثري االنفتاح التجاري على القطاعات االقتصادية حبسب 
يسمح للجميع بإمكانية الوصول إىل الوظائف  مسامهتها يف التشغيل، هذا األخري الذي

والدخول وذلك من أجل احلد من الفقر ومن أجل اإلستفادة التامة من القدرات البشرية يف 
 :واجلدول التايل يوضح ذلك. 23لثروةجمال فرص الدخل وا

التوزيع القطاعي للتشغيل على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسنوات ) 11(الجدول رقم 
  2013و 2005، 2002

  2013  2005 2002  السنوات
  %التشغيل   %املؤسسات   %التشغيل   %املؤسسات   %التشغيل   %املؤسسات   قطاع النشاط

البناء واألشغال 
  29,50  18,92  18,93  18  38,9 28,93  ميةالعمو 
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التجارة 
  34,85  65,28  48,13  44,04  20,89  44,77  والخدمات

  34,44  14,71  29,71  31,53  7,8  12,4  الصناعة

  1,21  1,09  3,23  6,43  32,41  13,9  الفالحة

  100  100  100  100  100  100  المجموع

والصغرية واملتوسطة يف  ب تنمية املشروعات املصغرةصاحلي صاحل، أسالي : 2002عطيات بالنسبة مل - :المصدر
  .29، ص2004، 03االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، العدد  االقتصاد اجلزائري، جملة العلوم 

 .بالنسبة لباقي السنوات معطيات مديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار -
منوا مطردا طيلة السنوات املختارة، متبوعا بقطاع البناء الواضح أن قطاع اخلدمات عرف 

واألشغال العمومية، أما قطاع الصناعة فقد عرف منوا متذبذبا، يف حني عرف قطاع الزراعة 
  .تدهورا كبريا

من خالل التحليل السابق ميكن القول أن تبين سياسة االنفتاح أدى إىل توسع لقطاع التجارة 
الزراعة، وهي نفس النتيجة اليت توصلنا إليها على املستوى  واخلدمات على حساب قطاع

  :الكلي، كما يظهر يف الشكل التايل
توزيع التشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات ): 05(الشكل رقم

  2013و 2002 لسنتيالنشاط 

    
 )11(بناءا على معطيات اجلدول رقم  نيمن إعداد الباحث: المصدر
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  : اخلامتة
لقد حاولت هذه الدراسة حتليل العالقة بني سياسة االنفتاح التجاري والتشغيل يف 

( خالل الفرتة باالعتماد على عدد من املؤشرات قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر، 
، وقد خلصت الدراسة إىل أن سياسة االنفتاح التجاري اليت تبنتها اجلزائر يف ) 2013  -2000
قطاع  إجيايب يف رفع مستويات التوظيف داخلاهليكلية كان هلا دورا  صالحاتاإلإطار 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة والسيما بعد صدور قانون خوصصة مؤسسات القطاع العام الذي 
ولكن هذه الزيادة يف مستويات  ،1995أوت  26املؤرخ يف  95-22صدر مبوجب األمر رقم 

وهذا ما  طرد لقطاع التجارة واخلدمات على حساب قطاع الفالحة،التوظيف مرّدها إىل النمو امل
  :سناه من خالل حتليل معظم املؤشرات اليت مشلتها الدراسةمل
يف  إن تبين اجلزائر لسياسة االنفتاح التجاري أدى إىل توسع لقطاع اخلدمات والذي ساهم -

ا إّمنا يدل على املرونة من إمجايل الوظائف املنشأة طيلة فرتة الدراسة، وهذ  %50أكثر من 
اليت يتمتع �ا هذا القطاع واليت جعلته أكثر القطاعات تكيفا مع املتغريات اجلديدة اليت 

بقطاع البناء سياسة االنفتاح التجاري على سوق العمل يف اجلزائر، متبوعا  فرضتها
   .واألشغال العمومية على حساب قطاع الفالحة وقطاع الصناعة

 ،2013-2000إمجايل الوظائف كان متزايدا يف معظم سنوات الفرتة مؤشر النسبة إىل  -
، وهذا يدل على األمهية املتنامية %18إىل حوايل  2000سنة % 10.16حيث انتقل من

 .هلذا القطاع من إمجايل الوظائف
مؤشر متوسط الوظائف املنشأة لكل مؤسسة جديدة، عرف هو اآلخر منوا إجيابيا ، حيث  -

إىل توظيف  2000عمال عن كل مؤسسة جديدة يف سنة  5وظيف انتقل من حوايل ت
، وهذا يشري إىل أن املؤسسات 2013عامل عن كل مؤسسة جديدة يف سنة  12حوايل 

املنشأة يف الفرتة األخرية أصبحت متيل إىل التوظيف بكثافة أكرب، وهذا ما سيساهم يف 
 .القضاء على البطالة

  : االقرتاحات والتوصيات -
ا هلذا املوضوع توّصلنا إىل أن سياسة االنفتاح التجاري اليت تبنتها اجلزائر منذ بعد معاجتن

منتصف التسعينات أدت إىل حتسن مستويات التشغيل يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
إىل القطاعات غري ) الفالحة ( ولكّنها أّدت كذلك إىل انتقال للعمالة من القطاعات املنتجة

، وهذا أثر سليب، وهلذا ال بد من الرتكيز على النقاط التالية اليت )جارة واخلدمات الت( املنتجة 
  :ندرجها كتوصيات
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ضرورة تسريع عملية تأهيل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، لتعزيز تنافسيته، ليس فقط  -
بعد  يف السوق احمللية، وإمنا كذلك يف السوق األجنبية، إذ ال بد من التفكري يف مرحلة ما

  .البرتول
ال بد من توجيه املزيد من الدعم إىل االستثمارات املنتجة املوجهة للتصدير على مستوى  -

قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، لكون هذه األخرية متيل إىل التوظيف بكثافة أكرب 
 .وهو ما يؤدي إىل القضاء على البطالة

غة، فقطاع املؤسسات الصغرية جذب رأس املال البشري، من خالل تشجيع عودة األدم -
 .واملتوسطة حباجة إىل مثل هذه الكفاءات من أجل قيادة قاطرة التنمية

  :اهلوامش 
                                                 

1Workers In An Integrating World Development Report 1995. 
2  World Bank ( 1980 ) Education Sector policy Review, Washington: World Bank. 
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Thucydide, 2001, p03. 
4 Feliciano, Zadia M(2001), Workers and Trdeliberalization : The Impact of Trade 

Reforms in Mexicoon Wages and Employment, Industrial and Labor Relations 
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5Hoekman, B and Winters L. Alan, 2005, Trade and Employment : Stylized Facts 
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التسويقي يف حتقيق القدرة التنافسية يف املؤسسات الصغرية  االبتكاردور 

  - اجللفة أمنوذجاملبنة النايلي ب -واملتوسطة 
  

  * قاشي خالد /د

  اجلزائر – 2البليدة  جامعة
   ** نواري خيرة /أ
  اجلزائر –اجللفة  جامعة
   ***عثمان ليلى /أ
  اجلزائر –اجللفة  جامعة

  

Abstract :  
This study aimed to identify the role of innovation and 

marketing to achieve the competitiveness of the institution  
studied, and to achieve the objective of the study and testing of 
hypotheses, we dealt with two types of data are of secondary data 
and primary data, where a questionnaire designed  was distributed 
to members of the Board of Directors in the studied institution. 
Where to find averages and standard deviations and frequency 
distribution percentages, in order to identify the assessments of 
respondents for each of the statements contained hypotheses of the 
study were also tested using simple linear regression analysis. 
Key words: innovation, marketing, capacity, competitiveness, 
enterprise, Djelfa 

  : قدمةم
ا من املتغريات مست كافة التحوالت العاملية توجهات جديدة، وشهدت عدد أفرزت

مفاهيم و تقنيات حديثة، تتسم مبالمح ورؤى  أدخلتواقعا جديدا و  أبرزتحيث  .املؤسسات
                                                 

  ،مايـــــــــــل 2البليـــــــــــدة جامعــــــــــة كليــــــــــة العلـــــــــــوم االقتصــــــــــادية والتجاريـــــــــــة وعلــــــــــوم التســـــــــــيري  ، حماضـــــــــــر أســــــــــتاذ  *
khaledgachi2000@yahoo.fr   

 اجللفة جامعةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ، مؤقتة ةأستاذ **
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تتوافق مع طبيعة العامل املعاصر، القائم على احلركة و التغيري، العلم، التقنية، التواصل، و االنفتاح 
  .يةاألجنباملنافسة  أمامو التحرر االقتصادي الذي فتح ا�ال 

 ومنو وبقاء الستمرار عنها غىن ال ضرورية حالة العامل مؤسسات يف االبتكار يعترب 
 وذات التعقيد شديدة البيئة لظروف االستجابة من املؤسسات هلذه البد إذ املؤسسات، هذه

ا هل املطلوبة الفرص وخلق بل تنتهز أن من عليها التأثري واسعة مبتغريات واليت متتاز الفعالة املنافسة
األرباح  من املزيد لتحقيق وطاقا�ا قدر�ا باستثمار والشروع أهدافها لتحقيق والنجاح لالستمرار

متكامل  تسويقي مزيج لتحقيق التسويق يف واالبتكار اخللق من البد إذ السوقية حصتها وزيادة
  .املؤسسات هذه أداء معدالت رفع يف تساهم ابتكاري طابع ذات ةيتسويق ةبأنشط والقيام

 أوتتضمن على ميزة  أنلكي تتمكن املؤسسة من القدرة على التنافس وجب عليها 
تتميز باالبتكار  أنيف جمال نشاطها فيجب  األسبقيةجمموعة مزايا تنافسية متكنها من حتقيق 

الركائز لبناء و تعزيز القدرة التنافسية  أهمعامة و باالبتكار التسويقي خاصة الذي يعترب احد 
  .سسةهلذه املؤ 

  :  أهمية الدراسة
يستمد هذا البحث أمهيته من أمهية موضوعه وهو االبتكار التسويقي ومقدار العائد الذي  -

  . إذا ما مت األخذ بنتائجه وتوصياتهؤسسة ميكن أن حيققه وانعكاس ذلك على امل
�ا أن تساعد يف تطوير أتساعد هذه الدراسة تساعد يف تقدمي اقرتاحات من ش كذلك  -
  .  ات اجلزائريةؤسسامل
كما ستحاول يف هذه الدراسة تقدمي مسامهة علمية يف البحث العلمي ولفت انتباه الباحثني   -

لتناول هذا املوضوع بشكل جاد من جوانب وأبعاد خمتلفة من اجل إثراء هذا البحث العلي 
مواضيع متعلقة  وحقل املعرفة يف هذا ا�ال ودفعهم للقيام بدراسات مستقبلية يف املوضوع، ويف

  .به تشمل قطاعات خمتلفة
  :هدف الدراسة

  .       القدرة التنافسيةات بأمهية االبتكار والدور الذي يلعبه يف التأثري على ؤسستوعية امل -
  . ة اجلزائرية ؤسسإبراز تأثري االبتكار على امل -
           ام ات على االبتكار يف نشاطا�ا بشكل عؤسسيتمثل هدف الدراسة يف حث امل -

والنشاطات التسويقية بشكل خاص وذلك من خالل عرض لبعض األفكار االبتكارية التسويقية 
  .يف املنتج، السعر، الرتويج، و التوزيع
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ما مدى مساهمة االبتكار التسويقي  : مما سبق ميكن صياغة السؤال الرئيسي كالتايل
وسطة، وما هو واقع ذلك في ملبنة ي تحقيق القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتف

  ؟النايلي بالجلفة
  :التالية الرئيسية لإلجابة على إشكالية البحث، نضع الفرضية :الدراسة فرضيات

حتقيق القدرة التنافسية ملؤسسة ما بني االبتكار التسويقي و  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية
  .النايلي

   :مت تقسيم الدراسة إىل مخسة حماور
  ؛ األمهية، املراحل املفهوم،: التسويقي االبتكار :ور األولالمح

  التعريف، املؤشرات واألبعاد؛: القدرة التنافسية :المحور الثاني
  ؛ مدخل لتطوير القدرة التنافسيةاالبتكار  :المحور الثالث 

 ؛ اجللفةب ملبنة النايليالتنافسية يف  تطوير القدرةيف  دور االبتكار التسويقي :المحور الرابع 
  األهمية، املراحل املفهوم،: التسويقي االبتكار: احملور األول

  التسويقي االبتكارمفهوم : أوال
وضع األفكار اجلديدة أو غري التقليدية موضع التطبيق الفعلي يف : "عرفه أبو مجعة بأنه

يتوقف تسويقي ينطلق من فكرة جديدة وال  ابتكاروهذا يعين أن أي  1".املمارسات التسويقية
فكرة جديدة، وإمنا يتعدى ذلك إىل وضع هذه الفكرة موضع التطبيق  إجيادعند حد توليد أو 

، وبالطبع يف جمال 2"االستغالل الناجح لألفكار اجلديدة: "العملي، ولذا يعرف على أنه
  .التسويق

 والسيما التسويقي العمل وأساليب التسويقي النشاط على يركز اإلبتكاري التسويق إن
 أو وإجراءات وطرق أساليب من املؤسسة به تقوم وما التسويقي، املزيج بعناصر يتصل ما

 التوزيع أو املنتج جمال يف سواء تسويقيا جديدة حالة خلق يف تساهم وآالت معدات استخدام
 توزيع ،ابتكاري تسويق هو اخلدمة تقدمي يف جديدة طريقة استحداث أن وهكذا... الرتويج أو

 ، ابتكاري تسويق هو القيمة تعزز تسعري طريقة ابتكار ، ابتكاري تسويق هو آلية بطريقة املنتج
 تسويق هو الزبائن من لعينة اخلاصة احلفالت خالل من الرتوجيي لالتصال طريقة ابتكار وكذلك
 عن اآلخرين خمتلفة املؤسسة جيعل التسويق جمال يف ومتفرد مميز فعل أي فإن وهكذا ، ابتكاري

  3.اإلبتكاري التسويق جمال يف دخلي السوق يف
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 االبتكارات خبالف حبتة تسويقية أفكار من واملنطلق التسويق جمال يف االبتكار مييز ما
 أنه كما ضخمة، استثمارات يتطلب ال أنه هو اجلديدة، التكنولوجيا على املعتمدة التسويقية

 طرف من التقليد سهل هأن جند املقابل يف ولكن فعالية، وأكثر خطورة أقل يكون ما عادة
  .4املنافسني
 للمؤسسات التسويقي االبتكار أهمية: ثانيا

 تعرف واليت املؤسسة؛ �ا تنشط اليت البيئة ظل يف التسويقي االبتكار أمهية تتعاظم
 اليت العوامل بني ومن الزمن، من عقود بضع قبل عليه كانت عما جذرية وتغريات ديناميكية
 5:نذكر التسويقي الشديد باالبتكار االهتمام حنو املؤسسات توجه سببت
 املوارد نقص األعمال، منظمات حجم املستهلكني، كرب توقعات ارتفاع املنافسة، شدة ارتفاع
 .اجلديدة األفكار على الطلب وتزايد

 بشكل الزبائن إرضاء إىل تسويقية ابتكارات تقدمي خالل من املؤسسات كما �دف
 فالزبون والتفوق، الريادة حتقيق ال ومل املنافسة مضمار ضمن تميزال من ميكنها ما وهو أساسي

 فتقدمي .وزواهلا اندثارها أو لبقائها احملدد هو الطرف لكونه فشلها او املؤسسات جناح سبب هو
 منهم املتوقعني انتباه وجيذب احلاليني الزبائن رضا املؤسسة يكسب باستمرار واملطور اجلديد
 التعامل يف االستمرار عن فيحجمون املبتكرة املؤسسة مع التعامل حنو تهموجه يغريون قد والذين
 املتغرية حاجا�م إشباع بإمكا�ا يعد مل واليت املتقادمة منتجا�م ألفوا اليت النمطية مؤسستهم مع
 .وميوال�م أذواقهم يف املستمرة التغريات جماراة على تقوى تعد ومل

 حتقيق إىل يتعداه بل احلد هذا عند يقتصر ال التسويقي بتكاراال دور فإن سبق ما إىل باإلضافة
 أي الفرص؛ واثارة خلق يعين الذي Proactive Marketing )( التسويق االستباقي غايات
 العميل تصورات توقع أو فعال تلبيتها قبل من تلبيتها يتم مل ورغبات حاجات إىل التوصل

 ومساعات Walkman جهازي نذكر هذا على الوكمث .حتقيقها وحماولة للمنتج املستقبلية
 قبل من طلبا قد يكونا مل والذين سوين شركة قبل من املبتكرين  Headphone  الرأس

 شهد التوايل على 1979 و 1970 سنيت األسواق يف وإطالقهما ابتكارمها أن غري املستهلكني،
 .نتجنيامل هذين يف يفكروا مل وقتها الناس أن رغم النظري منقطع رواجا
 احلالية األسواق على فاالعتماد جديدة، أسواق اكتشاف على أيضا االبتكاري التسويق يعمل
 حاجات مع ليتناسب هلا تطبيقا تضع مث التكنولوجيا وتقدم خترتع ابتكارا، فاملنظمات ليس

 جيب بل فقط بالنجاحات السابقة االكتفاء جيب فال .احلالية واملستقبلية املستهلكني ورغبات
   6.النجاحات كانت ملا لواله الذي املستمر والتجديد االبتكار
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  مراحل االبتكار التسويقي : ثالثا
التسويقي وأدائها جمموعة من املراحل حيث أ�ا ختضع  االبتكارتتضمن عملية مراحل     

  .االبتكاريمجيعها للتطبيق  اإلداري، ويبني الشكل املوايل أهم مراحل عملية التسويق 
  مراحل عملية االبتكار التسويقي: )01(رقم الشكل

  

  
  .55نعيم حافظ أبو مجعة، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر 

  : االبتكاريةتوليد األفكار  -أ
، وميكن أن تكون هذه االبتكاريةمبرحلة توليد األفكار  االبتكاريتبدأ عملية التسويق     

وميكن  7.األساسية للمزيج التسويقي من منتج وسعر وترويج وتوزيع األفكار يف أي من العناصر
  :توليد األفكار املطلوبة كما يلي

  .الرتابط وهو توليد أفكار جديدة من أفكار غري متشا�ة -
  .قلب األفكار العادية املطروحة -
  .مقارنة احللول املعروضة باألمور العادية -
ة للخروج من صندوق العقل البشري مث تعديل تلك الرتكيز على منافسة األفكار الغريب -

  8.األفكار لتتناسب مع واقع البيئة
  : ما يلي االبتكاريةوجند كذلك من الطرق اليت ميكن االستعانة �ا لتوليد األفكار     

 إدارة

 يةر اتكتوليد األفكار االب -  أ

 املبدئية لألفكار) التصفية ( الغربلة  -ب

 ) االبتكارات ( تقييم األفكار  - ج

 ) الفكرة ( اختبار االبتكار  -د

 تطبيق االبتكار -هـ

 تقييم نتائج التطبيق  -و



  - اجللفة أمنوذجالبنة النايلي بم -دور االبتكار التسويقي يف حتقيق القدرة التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  عثمان ليلى . أ+ نواري خرية .أ+ قاشي خالد .د

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       190

وهذه الطريقة هي هجوم خاطف وسريع على مشكلة معينة، ويقوم  :العصف الذهني
طالق العديد من األفكار والبدائل وبسرعة، حىت تأيت الفكرة املشرتكون يف العصف الذهين بإ

اليت تصيب اهلدف وحتتل املشكلة، ويستغرق هذا األسلوب فرتة قصرية نسبيا، بني ربع ساعة 
وساعتني تقريباً، كما هو واضح يف هذا التعريف فإن هذا األسلوب يعتمد على مفاجأة 

طوير حلول عديدة بديلة، ومناقشة سريعة هلذه املشرتكني يف حل املشكلة، وإثارة ذهنهم، وت
  .9البدائل حىت ميكن الوصول إىل أحسن حل

إن كتابة األفكار يستخدم لتوليد األفكار اجلديدة، إذا كان عصف األفكار ميثل  :كتابة األفكار
متثل ) Brainwriting(طريقة مجاعية إلجياد أكرب عدد من األفكار اجلديدة، فإن كتابة أفكار

ة فردية من أجل أن يكتب ويدون الفرد أفكاره وذلك بإعطاء الوقت املالئم من أجل طريق
اختالء الفرد بنفسه والتسجيل ألكرب عدد من األفكار اجلديدة أو األفكار اخلالقة اليت ترد على 

 .10ذهنه يف املوضوع املعين أو ملعاجلة املشكلة اليت يواجهها

  : األفكار) تصفية ( غربلة  -ب
عترب هذه املرحلة تقييما مبدئيا سريعا وعاما لألفكار، استنادا إىل عدد من املعايري املالئمة ت     

يف هذا ا�ال، ومن هذه املعايري مدى متشي الفكرة مع أهداف وإسرتاتيجية املؤسسة، ومدى 
احلاجة اىل مهارات تسويقية لتطبيقها، ومدى توفر هذه املهارات واخلربات لدى املؤسسة، 

واملوارد املالية الالزمة لوضعها موضع  –يف حالة عدم وجودها  باملؤسسة  –كانية توفريها وإم
كما هو احلال إذا كانت الفكرة منطلقة   -التنفيذ، ومدى احلاجة إىل إمكانيات فنية أو إنتاجية 

ن واملوارد واملستلزمات الالزمة لوضع الفكرة موضع التطبيق، وما شابه  ذلك م  -مبنتج جديد 
  .11املعايري 

  :يةتكارتقييم األفكار اإلب -ج 
بشيء من التفصيل، حبيث يتحدد ما ) االبتكارات(ويف هذه املرحلة يتم تقييم األفكار     

  :12وذلك يف ضوء عدد من املعايري أمهها  للفكرة وما عليها،
  .التكلفة، الوقت، اجلدوى، القبول، العائد -
م على ما إذا كانت هذه األفكار ذات جدوى من عدمه حبيث ميكن يف �اية املرحلة احلك -

 - طريقة النقاط املرجحة    -طريقة املزايا والعيوب    -:   وذلك بتطبيق إحدى الطرق التالية
 .طريقة احلذف التدرجيي
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  :تكاراختبار اإلب -د
كن لتحديد ما إذا كان مي) الفكرة( لالبتكار Testوتتم يف هذه املرحلة عملية اختبار     

الذي ال يصلح للتطبيق يتم استبعاده، بينما يتم اإلبقاء  االبتكارتطبيقها من عدمه وبالطبع فإن 
  .األخرى واليت تنتقل إىل املرحلة التالية االبتكاراتعلى 
   :االبتكارتطبيق  - هـ

به  على أرض الواقع ويصبح شيئا ملموسا، يشعر لالبتكاريف هذه املرحلة يتم التطبيق الفعلي     
ويلمسه الزبون، ويصبح موضع التطبيق الفعلي ويف البيئة الفعلية ملمارسة النشاط التسويقي أو 

  13.االبتكاراألنشطة التسويقية اليت يرتبط �ا 
  :تقييم نتائج التطبيق -و

والسماح بفرتة زمنية كافية لتطبيقه، يتم تقييم النتائج اليت ترتبت على  االبتكاربعد تطبيق    
بعضها سليب والبعض اآلخر إجيايب ( يت قد تكون إجيابية أو سلبية أو خليطا من االثنني ذلك وال

ومدى جناحه، و يرتبط �ذه اخلطوة التوصل إىل عدد من  االبتكارحبيث ميكن احلكم على ) 
الدروس املستفادة سواء فيما يتعلق مبا جيب جتنبه أو عدم عمله، وما جيب عمله حىت ميكن 

  .ي أو تقليل احتمال فشلهتكار جناح التسويق اإلب زيادة احتمال
  التعريف، املؤشرات واألبعاد: القدرة التنافسية :احملور الثاني 

  تعريف القدرة التنافسية: أوال
  :وردت هلا مفاهيم عدة نذكر منها

القدرة على تزويد املستهلك مبنتجات و خدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من املنافسني يف  -
  14.لدوليةالسوق ا

هي خاصية معينة او جمموعة خصائص متتلكها املؤسسة و متيزها عن غريها من املؤسسات،  -
 أيةوان التحدي احلقيقي الذي تتعرض له . األطرافحبيث حتقق هلا موقفا قويا جتاه خمتلف 

املستمر حلاجات و رغبات  اإلشباعتقدمي املنتجات، بل القدرة على  أو إنتاجامؤسسة ليس 
 15.املتغريةالسوق 

قيم و منافع للعمالء تزيد عما  إنتاجاملورد املتميز الذي يتيح للمؤسسة  أوالتقنية  أوهي املهرة  -
يقدمه املنافسون، و يؤكد متيزها و اختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء الذين 

قيم اليت تتفوق على ما يتقبلون هذا االختالف و التميز، حيث حيقق هلم املزيد من املنافع و ال
  16.اآلخرونيقدمه هلم املنافسون 
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كما عرفت القدرة التنافسية على ا�ا قدرة املؤسسة على صياغة و تطبيق االسرتاتيجيات اليت  -
 17.بالنسبة للمؤسسات املماثلة و العاملة يف نفس النشاط أفضلجتعلها يف مركز تنافسي 

  مؤشرات قياس القدرة التنافسية: ثانيا
   18:وهم التنافسية القدرة قياس خالهلم من ميكن مؤشرات أربع هناك

يف  الستثمارا�م املسامهني عليها حيصل األرباح صورة يف للعائد قياس عن عبارة هي :الرحبية. 1
   :شكلني يف تكون قد و املنظمة

دمه يق الذي املال برأس يتعلق فيما املنظمة رحبية النسبة هذه توضح  :امللكية حقوق عائد -
   .املسامهون

 على الكفاءة بالرتكيز املنظمة أداء عن املعلومات تقدمي إىل النسبة هذه �دف :املال رأس عائد -
  تستخدم اليت

  :ومها الرحبية خالهلا من تتحقق أن ميكن عاملني وهناك املال، رأس معها 
 العوامل اليت بني من هي اليت الصناعة بيئة �ا نقصد و : �ا تعمل اليت الصناعة جاذبية مدى * 

  .املنظمات بني الرحبية يف اختالفات وجود إىل تؤدي
   .ومزايا التمييز األقل التكلفة مزايا بني املفاضلة على تعمل املنظمات هنا  :تنافسية ميزة حتقيق* 
 دون تنافسية أسعار حتديد ميكن فال تنافسي، كسالح هاما دورا التكلفة تلعب :التكلفة. 2

   .السوق يف الريادة �دف للتكاليفمستمر  ضبط
 من عنصر أي إنتاجية أن أي واملدخالت املخرجات من نسبة بأ�ا اإلنتاجية تعرف: اإلنتاجية.3

 اليت املدخالت كل معرفة أمكن إذا النسبة هذه طريق عن قياسه ميكن اإلنتاجية عناصر العملية
   . املخرجات يف إخراج اشرتكت

  المدخالت / المخرجات = جيةاإلنتا مؤشر :     أن أي
 ميكن اليت املؤشرات أهم من السوق مبيعات من املنظمة نصيب يعترب : السوق من احلصة. 4
 فرص على يتوفر وأنه بالنمو يتميز السوق كان إذا خاصة على تنافسيتها احلكم خالهلا من

 أ�ا على يدل هذا كبرية احلصة هذه كانت إذا حيث املؤسسة استغالهلا على جيب مستقبلية
   .اآلخرين مقارنة باملنافسني السوق يف عالية تنافسية متتلك
  أبعاد حتقيق القدرة التنافسية: ثالثا

مادية لتحقيق القدرة التنافسية يف املؤسسات فتجد  أبعادعلى  األدبياتركزت معظم 
لقدرة التنافسية أ�ا اهتمت باخلدمات و املنتجات املقدمة للزبائن و تلبية حاجة السوق لتحقيق ا
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، األبعادمثل ختفيض كلفة اإلنتاج، و إيصال املنتجات إىل السوق بالوقت املناسب و غريها من 
  : هناك أبعادا غري مادية لتحقيق القدرة التنافسية، و هذه األبعاد هي اآلتية أن إال
  : كفاءة وفعالية عمليات املؤسسة-1

 أفضلارخص، و كذلك استغالل  أوليةو موارد  ،األفضلويتم ذلك عن طريق متلك التكنولوجيا 
، و نظم الصيانة، وكفاءة اإلنتاج، و كفاءة عمليات التسويق، و فعالية نظم اإلنتاجيةللطاقات 

عمليات النقل و التخزين، و ذلك من خالل تطبيق اسرتاتيجيات تضمن حتقيق ذلك مبا 
  .ةاملؤسس أهدافرقابة وسيطرة تضمن حتقيق  إجراءاتتتضمن من 

  :جودة العمليات و املخرجات-2
 أحناءحيظى موضوع اجلودة يف العصر احلديث باهتمام متزايد يف اغلب املؤسسات و يف كافة 

مهية اجلودة و ألاخلدمية  أوانتبهت هذه املؤسسات سواء الصناعية منها  أنالعامل، خاصة بعد 
ا تواجه به املؤسسات اجلودة سالح إىل، و النظر األداءيف تقدم وتطور  إسهامهامدى 

لنجاح املؤسسات ملا هلا من  أساسياتشكل عامال  وأصبحتالتحديات الداخلية و اخلارجية، 
كما تكسب املؤسسة مزايا تنافسية مهمة   األداءدور بني استغالل املوارد و حتسني مستويات 

  .تنعكس على رفع القدرة التنافسية و حتقيق موقع تنافسي يف السوق
  :و التجديد و االبتكار داعاإلبميزة -3
بشيء جديد، ويتم من خالله  لتأيتاجلديدة  األفكارعمل  إعادة أوتشكيل  إعادةو هو  

حل ملشكلة ما، ا واىل فكرة جديدة و تطبيقها، و هو يرتبط بالتكنولوجيا و يؤثر يف  إىلالتوصل 
و       عمالاأل ارةإديف  األساسيةالضرورات  إحدىو االبتكار  اإلبداعو ميثل . املؤسسات

حىت مرضيا  أواملؤسسات اليت انعكست على تصاعد احلاجات و الطموحات، فلم يعد كافيا 
بالطرق الروتينية التقليدية، الن االستمرار �ا  أنواعهايف املؤسسات على اختالف  األعمال أداء

    19.الفشل أو اماألم إىلالتوقف، و هو بالتايل تراجع عن الركب السريع يف املضي  إىليؤدي 
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  االبتكار مدخل لتطوير القدرة التنافسية: احملور الثالث
 من كل على تأثريه خالله من التنافسية القدرة لتطوير كمدخل االبتكار تأثري إىل النظر ميكن

  20:والرتكيز والتميز، التكاليف،
 بغية عملياتال تطوير واملتوسطة الصغرية للمشروعات ميكن حيث: التكاليف االبتكار تأثري -1

 التكاليف ختفيض
  خاصة بصفة الوحدة وتكاليف عامة، بصفة

 سياسة تبين واملتوسطة الصغرية للمشروعات ميكن حيث: التمييز على االبتكار تأثري -2
 جمال يف اخصوص التمييز،
 يف أكثر شرائح ختدم املنتجات من متنوعة تشكيلة إنتاج أجل من وذلك والتطوير، البحث
 عمل نهميك وحيث السوق،
  .باملنافسني مقارنة يةتكار إب تصاميم

 على جهودها تركيز واملتوسطة الصغرية للمشروعات ميكن حيث: الرتكيز على االبتكار تأثري -3
 من معني قطاع

 سوق أو املنتجات، يف االبتكار أو اإلنتاج خطوط يف االبتكار على الرتكيز خالل من العمالء،
 حاجا�م تلبية أجل من حمددة

 جودة ذات منتجات تطوير على الرتكيز املشروعات لتلك ميكن كما. وجه أكمل على ورغبا�م
 الرتكيز أو بنجاح، متميزة
  .املنتجات من حمدد نطاق على

 القدرة تطوير يف االبتكار أثر أمهية على التالية والكتابات الدراسات وتؤكد هذا،
 21:ومنها واملتوسطة الصغرية للمشروعات التنافسية

المعرفة  وإنتاجخالد، المشروعات الصغيرة مصدر االبتكار : الحشاش( دراسة -
 :) 2013،اإلماراتوالمبادرات، الملتقى الثاني للسياسات االقتصادية، مجلة االتحاد، 

 صناع أن وأوضحت واملبادرات، املعرفة وإنتاج لالبتكار كمصدر الصغرية املشروعات وتناولت
 وإنتاج االبتكار مصدر بأ�ا واملتوسطة الصغرية املشروعات إىل نظروني املتقدمة الدول يف القرار
 السبل أفضل توفري منهم يتطلب ما األسواق، يف واإلبداعات للمبادرات الرئيسي واملزود املعرفة،
  .وخدمات لسلع للتحول القابلة املنفعية املعرفة إنتاج على الرتكيز حنو ممارسا�م لتطوير



  - اجللفة أمنوذجالبنة النايلي بم -دور االبتكار التسويقي يف حتقيق القدرة التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  عثمان ليلى . أ+ نواري خرية .أ+ قاشي خالد .د

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       195

 الصغيرة العربية المشروعات تنافسية تعزيز عبدالمطلب، ينحس :األسرج( دراسة
 ظل في المعرفة :الدولي العلمي الملتقى :المعرفي االقتصاد ظل فى والمتوسطة
 جامعة ،العربية للبلدان التنافسية المزايا تكوين في ومساهمتها الرقمي االقتصاد
 : )2012 ديسمبر، 5-4، الجزائر شلف، بوعلي بن حسيبة

 القدرة أن وأوضحت واملتوسطة، الصغرية املشروعات وتنمية االبتكار دعم آليات توتناول
 والتطور واالبتكار، والتطوير البحث خالل من ترتقي واملتوسطة الصغرية للمشروعات التنافسية

 وتعدد برقى تتمتع بشرية موارد قاعدة ووجود املنتجات، يف املستمر والتحسني التكنولوجي،
 الصغرية املشروعات تتمكن ولكي .الضرورية والتكنولوجية الفنية باإلمكانيات تتمتع كما املهارات
 واالستثمار واالبتكار التحديث تشجيع من بد فال املعرفة اقتصاد حتديات مواجهة من واملتوسطة

 ديناميكية، تنظيمية وقدرات اإلبداع، وحس املبادرة، بروح تتميز ذهنية االبتكار ويتطّلب فيها،
 أنه الدراسة أوضحت كما .التعلم بيئة وتعزز أخرى، وثقافات جديدة أفكار على منفتحة نيةوذه
 .املشرتكة وأهدافها الشركة بقيم التمّسك املبتكرين على جيب تتطور، أن االبتكارية للقدرة أريد إذا

 .ةالشرك ثقافة نسيج من يتجزأ ال جزءا االبتكارية القدرة تدعم اليت القيم تكون أن وجيب
 المناولة لتطوير إستراتيجي كمدخل واالبتكار اإلبداع :وآخرون رزيق( دراسة  -

 المنظمات في التنظيمي والتغيير اإلبداع ملتقى إلى مقدم بحث الجزائر، في الصناعية
 العلوم البليدة،كلية دحلب سعد ،جامعة” ودولية وطنية تجارب وتحليل دراسة: الحديثة

 :)2011 ماي 08-01 الفترة اللالتسيير،خ وعلوم االقتصادية
 وخلصت اجلزائر، يف الصناعية املناولة لتطوير إسرتاتيجي كمدخل واالبتكار اإلبداع وتناولت
 والدليل اجلزائر، يف املناولة واملتوسطة الصغرية للمؤسسات بالنسبة كبريا تأخرا هناك أن إىل الدراسة

  اإلبداع درجة بلوغها دون حتول أسباب لعدة وذلك اآلن، حلد إليها املتوصل اهلزيلة النتائج هو
 باعتبارهم األفراد على بالرتكيز الدراسة وأوصت .العاملية الصناعة مصاف إىل تؤهلها اليت االبتكارو 

 اجلماعي، العمل يف وتناسق وكفاءة ذكاء ميلك منهم الكثري وأن الفعالية، لتحقيق حتمية ضرورة
 التعرف أساسا يتطلب وهذا واملعريف، التقين ا�ال يف إبداعية فنيات وامتالك اإلتقان، على وقدره
 األدوات على والتدريب املستوى حتسني على والعمل املؤسسة داخل باألفراد املرتبطة التغريات على

  .احلديثة
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ملبنة التنافسية يف  تطوير القدرةيف  دور االبتكار التسويقي: احملور الرابع
  باجللفة النايلي

ملبنة التنافسية يف  تطوير القدرةيف  دور االبتكار التسويقي هذا اجلزء قياس حاولنا يف
فقرات  12األول يتضمن ( جزءين، ومن أجل ذلك قمنا ببناء استمارة استبيان من  النايلي

: 2، البعد "فقرات3" املنتج: 1البعد-أبعاد  4مكونة من  االبتكار التسويقيلقياس مستوى 
يتضمن  اين، والث-"فقرات 3"التوزيع : 4، البعد"فقرات 3" الرتويج: 3عد، الب"فقرات 3" لسعرا

فرد، مت  31، وقد وزعت استمارة االستبيان على )التنافسية القدرةفقرات لقياس مستوى  9
  .اسرتجاعها بالكامل وكانت مجيعها صاحلة للتحليل

ومباخ معامل ألفا كر لتقدير ثبات الدراسة سنعتمد على  :ثبات أداة الدراسة -1
)Cronbach's Alpha ( الذي يعد من أفضل الطرق للداللة على تقدير الثبات، حيث

 :سنقوم حبسابه ألداة الدراسة ككل ولألبعاد املشكلة هلا وهذا ما نربزه من خالل اجلدول اآليت

  معامالت الثبات ألبعاد الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرومباخ): 01(الجدول رقم 
 معامل الثبات دد العباراتع أبعاد الدراسة

 0.963 3 المنتج

 0.750 3 السعر

 0.679 3 الترويج

 0.970 3 التوزيع

 0.693 9 القدرة التنافسية

 0.946 15 الدراسة ككل

  .spss19ني على ضوء خمرجات الباحث إعدادمن : المصدر
ت قيمته كان  بالرتويجيتضح من خالل اجلدول  أن معامل الثبات للبعد الثالث اخلاص 

وهي قيمة مقبولة، ) 0.693(التنافسية كانت قيمته  بالقدرةاخلاص  اخلامسوالبعد ) 0.679(
وهي قيم جيدة، أما معامل ) 0.750(فقيمته  بالسعرأما معامل الثبات للبعد الثاين اخلاص 

  والبعد الرابع اخلاص بالتوزيع) 0.963(فقد كانت قيمته  باملنتجالثبات للبعد األول اخلاص 
أما بالنسبة ملعامل الثبات للدراسة ككل فقد كانت قيمته . وهي قيمة ممتازة) 0.970(
   .وهي قيمة ممتازة وتدل على ثبات عال جدا تتمتع به الدراسة ككل) 9.46(



  - اجللفة أمنوذجالبنة النايلي بم -دور االبتكار التسويقي يف حتقيق القدرة التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  عثمان ليلى . أ+ نواري خرية .أ+ قاشي خالد .د

 عشر الرابع العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       197

  على فقرات الدراسة إجاباتهممدى موافقة أفراد العينة واتجاهات ): 02(الجدول رقم 
  الرقم

المتوسط  العبارات 
 يالحساب

االنحراف 
 االتجاه المعياري

  موافق  0.52  3.38  المنتج  
 موافق 0.90 4.01 .هناك متيز يف منتجات املؤسسة مقارنة مبنتجات املنافسني الرئيسيني 1
 موافق 0.92 3.92 .هناك تنويع تشكيلة منتجات املؤسسة مقارنة باملنافسني الرئيسيني 2
 موافق 0.96 3.60   .مقارنة باملنافسني الرئيسيني  استبدال املنتجات القدمية بأخرى جديدة 3
 موافق 0.71 3.60  السعر  

يوجد اختالف متميز لالسرتاتيجيات السعرية للمؤسسة مقارنة  4
 حمايد 1.09 3.12 .باملنافسني الرئيسيني

تقوم إدارة املؤسسة بوضع أسعار منتجا�ا على أساس خصائص الزبائن  5
 موافق 0.95 4.03 .املستهدفني

 موافق 0.90 3.51 .يساعد االبتكار يف االسعار املنتجات على جذب زبائن جدد 6

 0.66 2.33  رويجالت  
غير 
 موافق

 0.97 2.28 .التنوع يف أساليب الرتويج اليت متارسها املؤسسة 7
غري 
 موافق

متنوعة مقارنة باملنافسني  اليت متارسها املؤسسة أساليب الرتويج  8
 حمايد 1.08 3.02 .الرئيسيني

 0.96 2.08 . متثل حجم نفقات الرتويج نسبة من املبيعات 9
غري 
 موافق

 موافق 1.15 3.42  التوزيع  

معدل اجلهد والوقت املبذول من قبل الزبون للحصول على املنتوج هو  10
 موافق 1.15 3.53 .مقارنة باملنافسني الرئيسيني األدىن

املؤسسة لألفراد املميزين واالبتكاريني  درجة االستقطاب اليت تقوم �ا 11
 حمايد 1.04 2.78 .لتوظيفهم يف املؤسسة

  
  موافق  1.04  3.67 .منتجات املؤسسة متوفرة يف االسواق  مقارنة باملنافسني الرئيسيني  12

  موافق  0.68  3.42  التنافسية القدرة 

  حمايد  0.68  2.70  .امتالك املؤسسة التكنولوجيا األفضل 13
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  SPSS. 19 على ضوء خمرجات نيمن إعداد الباحث :المصدر
لدى عينة  المنتجبعد على  موافقةيتضح أن هناك درجة ) 02(من خالل اجلدول رقم 

وباحنراف ) 3.38(الدراسة، وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ 
ا جاء يف هذا حول م العمالمما يشري إىل عدم وجود تباين كبري يف اجتاهات ) 0.52(معياري 
بدرجة " 01"وانطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول فقد جاءت يف املرتبة األوىل فقرة . البعد

يف حني جاءت ، )0.90(وباحنراف معياري بلغ ) 4.01(مبتوسط حسايب بلغ موافق و 
واحنراف معياري بلغ ) 3.60(خرية مبتوسط حسايب يف الرتبة األ بدرجة موافق "03"الفقرة

)0.96. (  
لدى عينة الدراسة، وهذا ما يعكسه  موافقةيتضح أن هناك درجة  السعربالنسبة لبعد 

مما يشري ) 0.71(وباحنراف معياري ) 3.60(املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ 
وانطالقا من النتائج . حول ما جاء يف هذا البعد العمالإىل عدم وجود تباين كبري يف اجتاهات 

مبتوسط حسايب بلغ بدرجة موافق و " 05"واردة يف اجلدول فقد جاءت يف املرتبة األوىل فقرة ال
يف الرتبة بدرجة حمايد " 04"يف حني جاءت الفقرة، )0.95(وباحنراف معياري بلغ ) 4.03(
  ) .1.09(واحنراف معياري بلغ ) 3.12(خرية مبتوسط حسايب األ

لدى عينة الدراسة، وهذا ما  موافق غيرة يتضح أن هناك درج الترويجبالنسبة لبعد 
مما ) 0.66(وباحنراف معياري ) 2.33(يعكسه املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ 

وانطالقا من . حول ما جاء يف هذا البعد العماليشري إىل عدم وجود تباين كبري يف اجتاهات 
مبتوسط حسايب بدرجة حمايد و " 08"ألوىل فقرة النتائج الواردة يف اجلدول فقد جاءت يف املرتبة ا

بدرجة غري موافق " 09"يف حني جاءت الفقرة، )1.08(وباحنراف معياري بلغ ) 3.02(بلغ 
  ) .0.96(واحنراف معياري بلغ ) 2.08(خرية مبتوسط حسايب يف الرتبة األ

  موافق  0.69  4.01  .تغالل لطاقات انتاجية بشكل افضلاس  14
  موافق  0.81  3.98  .حتسني كفاءة عمليات التسويق يف املؤسسة 15
  موافق  1.01  3.66  .زيادة موضوعية و استقالل احملاسبني يف املؤسسة  16
  حمايد  1.07  3.26  .زيادة كفاءة العمل احملاسيب املنجز 17
  موافق  1.05  3.77  .سة عرب تقاريرها املاليةحتقيق ميزة تنافسية للمؤس  18
  موافق  1.11  3.58  .إعادة تشكيل أو إعادة عمل األفكار اجلديدة لتأيت بشيء جيد  19
  موافق  1.05  3.67  .جذب مستثمرين جدد للمؤسسة  20
  موافق  1.18  3.40  .التعاون مع اخلربات اخلارجية لتقدمي افكار جديدة  21
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يعكسه  لدى عينة الدراسة، وهذا ما موافقيتضح أن هناك درجة  التوزيعبالنسبة لبعد 
مما يشري ) 1.15(وباحنراف معياري ) 3.42(املتوسط احلسايب العام املرجح هلذا البعد إذ بلغ 

وانطالقا من النتائج . حول ما جاء يف هذا البعد العمالإىل عدم وجود تباين كبري يف اجتاهات 
سايب بلغ مبتوسط حبدرجة موافق و " 12"الواردة يف اجلدول فقد جاءت يف املرتبة األوىل فقرة 

يف الرتبة بدرجة حمايد " 11"يف حني جاءت الفقرة، )1.04(وباحنراف معياري بلغ ) 3.67(
  ) .1.04(واحنراف معياري بلغ ) 2.78(خرية مبتوسط حسايب األ

لدى عينة الدراسة،  موافقيتضح أن هناك درجة  القدرة التنافسيةأما فيما خيص بعد 
وباحنراف معياري ) 3.42(املرجح هلذا البعد إذ بلغ  وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب العام

. حول ما جاء يف هذا البعد العمالمما يشري إىل عدم وجود تباين كبري يف اجتاهات ) 0.68(
بدرجة موافق " 14"وانطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول فقد جاءت يف املرتبة األوىل فقرة 

" 13"يف حني جاءت الفقرة، )0.69(اري بلغ وباحنراف معي) 4.01(مبتوسط حسايب بلغ و 
  ) .0.68(واحنراف معياري بلغ ) 2.70(خرية مبتوسط حسايب يف الرتبة األبدرجة حمايد 

  :فرضيات الدراسة اختبار -2
االبتكار التسويقي هذه الفرضية مت حساب معامل االرتباط بريسون بني  والختبار

التنافسية  االبتكار التسويقي والقدرةطي البسيط بني اخل االحندارالتنافسية كما مت تطبيق  والقدرة
  :توضح ذلك) 04) (03(، واجلداول 

  التنافسية االبتكار التسويقي والقدرةمعامل االرتباط بيرسون بين  ):03(الجدول رقم 

  الداللة اإلحصائية مستوى  معامل االرتباط  البيان

  0.000  0.90  التنافسية االبتكار التسويقي والقدرة

  SPSS. 19من إعداد الباحثني على ضوء خمرجات : لمصدرا
االبتكار التسويقي يتضح أن معامل االرتباط بني ) 04(من خالل اجلدول رقم 

مما ) =0.05α(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية ) 0.90(بلغ  التنافسية والقدرة
  .ن وامليزة التنافسيةإدارة العالقة مع الزبو يدل على وجود ارتباط قوي موجب بني 
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  التنافسية االبتكار التسويقي والقدرةنتائج تحليل اإلنحدار البسيط بين ): 04(الجدول رقم 

  مستوى الداللة اإلحصائية  β  R  R square  F  البيان

  0.72  التنافسية االبتكار التسويقي والقدرة
0.89  0.90  0.81  50.06  0.000  

  SPSS. 19خمرجات  ني على ضوءمن إعداد الباحث: المصدر
 االبتكار التسويقي والقدرةأن نسبة تأثري ) 04(يظهر من خالل اجلدول رقم 

االبتكار ، وهذا يعين أن الزيادة بقيمة واحدة يف )β(وهي متثل قيمة ) 0.89(بلغت  التنافسية
 (R-square)وبلغت قيمة ، )0.89(التنافسية بقيمة  القدرةيؤدي إىل زيادة يف  التسويقي

التنافسية ناتج عن  القدرةمن التغريات يف ) 0.81(أي أن ما قيمته ) 0.81(ل التحديد معام
وهي قيمة دالة ) F) (50.06(، وتؤكد معنوية هذا التأثري قيمة االبتكار التسويقيالتغري يف 

أقل ) 0.000(، كما أن مستوى الداللة احملسوب )=0.05α(إحصائيا عند مستوى املعنوية 
  :، وعليه فإن)0.05(وية املفرتض من مستوى املعن

  التنافسية االبتكار التسويقي والقدرةداللة إحصائية بين توجد عالقة ذات 
ؤثر بشكل ي توزيعوال السعر، الرتويج، املنتجكل من االبتكار يف  إن هذا يعود إىل أن 

 : يلي وميكن التعبري على منوذج العالقة كما مللبنة النايليالتنافسية  القدرةمباشر على 
Y = 0.72 + 0.89 X 

  ).التنافسية القدرة(متثل املتغري التابع : Yحيث 
              X : االبتكار التسويقي(متثل املتغري املستقل.(  
 : والتوصيات النتائج
  :كاآليتفقد كانت  الدراسة  لنتائج بالنسبة

 .املنافسني الرئيسينيإىل تقدمي منتجات متميزة ومتنوعة يف تشكيلتها مقارنة ب املؤسسةتسعى  -
 .بوضع أسعار منتجا�ا على أساس خصائص الزبائن املستهدفني املؤسسةتقوم إدارة  -
 .مقارنة باملنافسني الرئيسيني اليت متارسها املؤسسة إحنفاض يف تنوع أساليب الرتويج  -
 .مقارنة باملنافسني الرئيسيني  األسواقمنتجات املؤسسة متوفرة يف  -
  .فضلأبشكل  اإلنتاجيةقات طالاستغالل لهناك  -

  :انطالقا من النتائج السابقة ميكن تقدمي التوصيات التالية
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 .نشر ثقافة االبتكار لدى املوظفني يف مجيع ا�االت والنشاطات التسويقية ·
 .تشجيع املوظفني على توليد أفكار جديدة مبتكرة وتطوير احلالية ·
 .الدراسة عدم اهتمام املؤسسة �ذا البعد ضرورة اهتمام املؤسسة ببعد الرتويج واليت أثبتت ·
بني املوظفني مما يدعم  األفكارضرورة تبين مناخ تنظيمي يف املؤسسة يسمح حبرية تبادل  ·

 .الشعور بالكفاءة والقدرة على التميز
تنافسية استخدام معايري مالية و غري مالية لتقييم أداء  قدرةلتحقيق  املؤسسةجيب على  ·

 .االبتكار التسويقي
التنافسية والعمل على حتقيقها  القدرةبأبعاد  املؤسسةمن طرف  االهتمامضرورة زيادة  ·

 األخرى املؤسساتبكفاءة من أجل حتقيق التفوق على منافسيه من 
  اهلوامش
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  معوقات توظيف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال 

  يف املؤسسات واإلدارات العمومية اجلزائرية
  

  * بن يوسف أحمد/ د.ط
  خمرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا

  اجلزائر – جامعة الشلف  
  ** نوري منير /د.أ

  اجلزائر – جامعة الشلف

Abstract :  
In spite of the many opportunities and advantages offered 

by information and communication technologies for public 
institutions and organizations, there are many obstacles to these 
organizations in the adoption and application of these new 
technologies . 

The Algeria electronic project, which was launched in 
2008 is an ambitious project to move towards the information 
society, but  after more than five years from the beginning of the 
project, , Algeria is still very late in the rankings for electronic 
governments and the information society, which strongly raises 
questions about the constraints and obstacles faced by the 
employment of new information technologies and communication 
in the Algerian institutions and public administrations. 

  مقدمة
والتكنولوجيات احلديثة لإلعالم  تقوم معظم املؤسسات اليوم على توظيف االنرتنت

واالتصال والتقنيات املرتبطة �ا يف أداء خمتلف أعماهلا، نظرا ملا تتيحه من  مزايا عديدة ترتبط 
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أمهها بتقليص تكاليف  األعمال، وما توفره من فرص وعروض للوصول لزبائن خمتلفني يف أماكن 
  .متعددة ومتباعدة

ن تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، فقد عملت وعلى غرار استفادة القطاع اخلاص م
احلكومات يف خمتلف البلدان على تطوير تطبيقات جديدة معتمدة على التكنولوجيا لتقدمي 

  .خدما�ا الكرتونيا لفائدة مواطنيها
حيث تتجه معظم الدول إىل عصرنه مصاحلها ورفع جودة اخلدمات اليت تقدمها، عن 

ت واملعامالت يدويا وبالطرق التقليدية، حنو حوسبة األعمال طريق االنتقال من تقدمي اخلدما
احلكومية من خالل نظم تبادل بني املصاحل احلكومية وخمتلف األطراف من مواطنني ومؤسسات 
، تتيح قضاء املصاحل الكرتونيا دون احلضور املباشر توفريا للجهد واملال والوقت، وهو أساس 

  .فكرة احلكومة االلكرتونية
م من الفرص الكثرية واملزايا اليت تتيحها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وبالرغ

للمؤسسات واملنظمات العامة إال أن هناك العديد من املعوقات اليت تعرتض هذه املنظمات يف 
وهو ما يفسر فشل العديد من جتارب تبين وتطبيق هذه التكنولوجيات احلديثة واالستفادة منها، 

ية ، أو تأخرها يف الوصول إىل أهدافها ضمن اخلطط املوضوعة، وهو األثر احلكومات االلكرتون
الذي كان يف معظم األحيان باهظ الكلفة الرتفاع تكاليف االستثمار يف البنية التحتية 

  . لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال خصوصا
 مشروعا طموحا لالنتقال 2008ويعترب مشروع اجلزائر االلكرتونية الذي أطلق سنة 

باجلزائر حنو جمتمع املعلومات، إال انه وبعد مرور أكثر من مخس سنوات من بداية املشروع، 
ورغم االستثمارات اهلامة املخصصة له، ال تزال اجلزائر يف مراتب جد متأخرة يف التصنيف 

  .العاملي للحكومات االلكرتونية وجمتمع املعلومات
يل اليت تواجه توظيف تكنولوجيات مما يطرح بشدة تساؤالت حول املعوقات والعراق

اإلعالم واالتصال احلديثة يف املؤسسات واإلدارات العمومية اجلزائرية وحتول دون حتقيق 
  .االستفادة الالزمة منها للوصول إىل أهداف احلكومة االلكرتونية

  :تتمثل مشكلة البحث يف التساؤل الرئيسي التايل :البحث مشكلة
التي تواجه توظيف التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال  ما هي المعوقات والعراقيل

  في المؤسسات واإلدارات العمومية الجزائرية؟
 :وتتفرع عن التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية



  يف املؤسسات واإلدارات العمومية اجلزائرية معوقات توظيف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال
  نوري منري.د.أ+  بن يوسف أمحد.د.ط

  عشر الرابع العدد – مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       205

ما هي أهم املعوقات اليت تواجه استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف املؤسسات  ·
 بصفة عامة؟

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف املؤسسات واإلدارات العمومية  ما هو واقع توظيف ·
 اجلزائرية؟ 

كيف ميكن التغلب على املعوقات اليت تواجه جناح مشروع احلكومة االلكرتونية يف  ·
 اجلزائر؟ 
  :يهدف البحث إىل حتقيق جمموع األهداف التالية :البحث أهداف
ستخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم التعرف على أهم املعوقات اليت ترافق توظيف وا ·

  واالتصال يف املؤسسات
 . الوقوف على أهم العراقيل واملعوقات اليت تواجه مشاريع احلكومات االلكرتونية ·
تسليط الضوء على  واقع مشروع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر واهم العراقيل اليت  ·

 .تواجهه
 .شروع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائراخلروج بنتائج وتوصيات تساعد يف إجناح م ·

  :يستمد البحث أمهيته من االعتبارات التالية :أهمية البحث
زيادة اهتمام خمتلف الدول بأمهية توظيف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف حتسني   ·

 .جودة اخلدمات املقدمة ملواطنيها، وأثر ذلك على جماالت التنمية املختلفة
ات يف تشخيص أسباب النجاح والفشل يف مشاريع احلكومة أمهية معرفة املعوق ·

 .االلكرتونية ودورها يف اقرتاح احللول لضمان حتقيق األهداف
أمهية إسقاط املسامهات النظرية والتطبيقية املطورة يف قطاع األعمال على القطاعات  ·

 .احلكومية
جيات اإلعالم سعي اإلدارات العمومية اجلزائرية حنو تعظيم استفاد�ا من تكنولو  ·

واالتصال، وذلك بتبنيها لربامج طموحة يف العصرنة والرقمنة، والدراسة احلالية تعد من 
 .احملاوالت ملتابعة جناعة هذا املسعى

 : إىل ثالث حماور كما يلي لتحقيق أهداف الدراسة مت تقسيم البحث :منهجية البحث
كنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال العراقيل واملعوقات املرتبطة بتوظيف للت: أوال       

  .باملؤسسات
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واقع توظيف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف املؤسسات واإلدارات  :ثانيا       
  .العمومية اجلزائرية

  مقرتحات ملواجهة معوقات جناح مشروع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر: ثالثا       
املرتبطة بتوظيف للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم العراقيل واملعوقات : أوال 

  واالتصال باملؤسسات
اختلفت الدراسات اليت اهتمت مبوضوع معوقات تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف 
حتديدها للمعوقات الرئيسية واألمهية النسبية هلا، ويرجع ذلك أساسا إىل اختالف بيئات الدراسة 

سون، إال أن غالبيتهم اشرتكوا يف اإلشارة إىل املعوقات ومقاربات البحث اليت اعتمدها الدار 
  :  التالية

معوقات البنية التحتية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، واملتضمنة نقص أو عدم كفاءة  ·
 .األجهزة والربجميات وقواعد البيانات والشبكات واالتصاالت

نظم التدريب واخنفاض  املعوقات الفنية، وتكمن يف قلة األشخاص املؤهلني وعدم كفاءة ·
مستوى اإلطارات املستخدمة للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وهو ما يسبب 

 .بعض أخطاء إدخال البيانات ومعاجلتها
املعوقات األمنية ، واليت تشري إىل اخللل يف السياسات واإلجراءات واملقاييس الفنية اليت  ·

املعلومات، باإلضافة إىل التبديل والسرقة  تستخدم ملنع دخول غري املسموح هلم ألنظمة
وصعوبة السيطرة على امن وسرية املعلومات بفعل الفريوسات وعمليات القرصنة 

  .االلكرتونية
وهناك من يضيف إىل املعوقات السابقة، املعوقات املالية واليت ترتبط بتحديد النفقات 

يات، باإلضافة إىل املعوقات اإلدارية وكذا لشراء وصيانة وتطوير األجهزة واملعدات التقنية والربجم
املعوقات الثقافية واالجتماعية واليت يصيغها البعض ضمن املعوقات البشرية الرتباطها بالسلوك 
اإلنساين، ويقصد �ا تلك املعوقات املتعلقة بالعاملني عند استخدامهم للتكنولوجيات احلديثة 

  .لإلعالم واالتصال
وف على أهم املعوقات أمام توظيف تكنولوجيات اإلعالم وسنحاول يف ما يلي الوق

واالتصال يف املؤسسات حسب نظرنا، واليت حناول إمجاهلا ضمن ثالث أبعاد، إدارية وتقنية 
  .وبشرية
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  :املعوقات اإلدارية-1
يقصد باملعوقات اإلدارية تلك املعوقات املتعلقة باجلوانب اإلدارية من حيث حتديد 

ياسات والتشريعات واملبادئ ورسم اخلطط وتنفيذها واهلياكل التنظيمية الوظائف وضبط الس
  :وأساليب العمل �ا، وسنتطرق هلذه املعوقات من خالل ثالث نقاط

  غياب البعد االسرتاتيجي يف توظيف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال  -أ
معظم الدول العربية  ينطلق هذا الواقع من غياب الرؤية، حيث يؤكد احد الباحثني أن

ليست لديها رؤية واضحة خبصوص تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وبالتايل غياب وجود 
اسرتاتيجيات مركزة يف هذا ا�ال، وهو األمر الذي يؤدي إىل عدم وضعها على سلم أولويات 

  1.الدول العربية باستثناء القليل منها
العديد من الدول اليت تعترب حاليا  وليس هذا حال الدول العربية فقط، فقد وقفت

إىل هذه املعوقات  (Kim)رائدة يف اإلدارة االلكرتونية على هذه العقبات، حيث تطرق كيم 
يف دراسته عن مراكز املعلومات يف ا�تمع الكوري، وذلك ملعرفة مدى وفاء هذه املراكز 

ومات، وقد مشلت دراسته مبتطلبات املستخدمني ومدى تسبب هذا الوضع يف معوقات نشر املعل
عشرة مراكز حكومية للمعلومات وأربعة وعشرين مركزا للمصانع، وخلصت إىل عدم وجود 
تنسيق بني املراكز ووجود حاجة ماسة لتطوير سياسة حكومية للمعلومات، باإلضافة إىل 

شأن، ورأت املعوقات املالية لتطوير املراكز وافتقار الوضع إىل مواصفات وقوانني حكومية �ذا ال
  2.الدراسة احلل يف إجياد سياسة وطنية للمعلومات

يضاف إىل غياب الرؤية ضعف التخطيط املوجه الستيعاب هذه التكنولوجيات، 
ضرورة أن يكون هناك ختطيط اسرتاتيجي  Turban&othersحيث يرى تريبان وآخرون 

ز�ا التنافسية واحلفاظ لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف املنظمات لكي تتمكن من تطوير مي
على مركزها، ولتحقيق هذا اهلدف جيب أن تقوم املؤسسات بالتفكري اإلبداعي، ويتضمن ذلك 
تقييم بيئة العمل احلالية وأهداف واسرتاتيجيات املنظمة وفهم قدرات النظام احلايل والتطلع 

  3.لكيف ميكن لنظم املعلومات أن تتيح ميزات مستقبلية للمنظمات
عنقري  إىل أن وضع التخطيط للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ال يشري ال

يزال يف  جانبه األدىن من االهتمام يف معظم اجلهات احلكومية، مع ضعف يف ختطيط استيعاب 
  .4هذه التكنولوجيات داخل العمل اإلداري

  :5آخرون يف ما يليوتواجه عملية التخطيط العديد من املعوقات ومن أبرزها ما أورده السواط و 
  .ضآلة أو ندرة املعلومات والبيانات اإلحصائية الضرورية ·
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  .النقص يف الكوادر البشرية املتخصصة ·
  .البريوقراطية والتعقيدات اإلدارية ·

ويرى احلريب والروملي عدم وجود خطة معلوماتية شاملة يستطيع اجلميع السري مبوجبها، وعدم 
  .6ة املعلوماتية على مجيع املستوياتوجود خطة شاملة موحدة لنشر الثقاف

  وأساليب العمل اإلجراءات -ب
إن من املعوقات األساسية أمام توظيف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف املنظمات 
العامة عدم تناسب األسلوب البريوقراطي الذي تعتمده هذه املنظمات كنموذج عمل مع 

هذا النموذج بعدم مرونة اإلجراءات اإلدارية متطلبات  العمل االلكرتوين، حيث اقرتن تطبيق 
  . وضعف التنسيق

وتشكل البريوقراطية واإلجراءات الروتينية لدى عدد كبري من املؤسسات العامة عائقا 
رئيسيا أمام استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ومتطلبات األمن واحلماية، ويف 

بالرغم من أن املنظمات العامة هيكلت نفسها أنه  Turban&othersهذا اإلطار يشري 
بطريقة مبتكرة لتتماشى مع التطورات يف العصر الرقمي، إال أن الغالبية منها مازالت تعتمد على 
اهلياكل اهلرمية التقليدية،  واليت تقف عائقا أمام تطبيق التكنولوجيات احلديثة واالستفادة منها 

  .يف تطوير منظما�ا
ن األسلوب البريوقراطي باحلديث عن الروتينية والثقل وعدم كفاءة ويقرتن احلديث ع

اإلدارة ، وتعد عدم كفاءة اإلدارة يف حد ذا�ا على إدارة مشاريع تكنولوجيات اإلعالم 
واالتصال يف القطاع احلكومي إحدى املعوقات األساسية، إذ تشري إحدى الدراسات إىل أن ما 

 ة، ولذلك يقرن وجياند ؤ ام تفشل الفتقارها إىل اإلدارة الكفمن مشاريع القطاع الع % 85 يقارب
Wigand  االستفادة من الفرص اليت تتيحها هذه التكنولوجيات بضرورة تغيري األسلوب

اإلداري، حيث يرى أن تكييف اإلدارة لتصميمها البنائي وعمليا�ا اإلدارية حبيث تتوافق مع 
من إدراك التأثري املأمول وبالتايل رفع الكفاءة وحتسني  تكنولوجيا املعلومات ستتمكن هذه اإلدارة

  7.اإلنتاجية
وتأيت التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف حد ذا�ا يف هذا ا�ال كإجابة هلذا 
الواقع، حيث ميكن استخدامها من إلغاء بعض اإلجراءات املعقدة والروتينية وتسريع أداء العمل 

  . ة التقليدية واملركزية يف إجراءات العملوالتخلص من بطء األنظم
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  املعوقات التشريعية - ج
يشكل نقص وفقدان التشريعات املنظمة جلوانب توظيف تكنولوجيات اإلعالم  

واالتصال يف العمل اإلداري احد أسباب التأخر يف العديد من مشاريع اإلدارة االلكرتونيةـ حيث 
د ضوابط وأحكام وقواعد وأنظمة استيعاب مجيع تعتمد هذه التشريعات املفقودة على حتدي

  .جوانب تطبيق هذه التكنولوجيات، ومتثل احلقوق املرتبطة باستخدامها ومتطلبات أمنها ومحايتها
وما مييز الواقع احلايل يف معظم الدول العربية هو نقص القوانني والتنظيمات الالزمة 

عات اليت حتكم وتنظم االستخدام  يف للتعامل مع التطبيقات االلكرتونية، وغياب التشري
  .املنظمات العامة، حيث أن التشريعات احلالية ال تتالءم مع بيئة العمل االلكرتوين

  املعوقات البشرية -2
ال شك أن تنمية كفاءة العنصر البشري متثل حمور االهتمام األول ضمن متطلبات  

بداية االهتمام مبتطلبات جناح أي مشروع توظيف الثورة املعلوماتية يف اإلدارات العمومية، وان 
لإلدارة االلكرتونية يتطلب مراعاة درجة استعداد العنصر البشري و مدى تأهيله لقيادة التغيري، 
حيث أثبتت العديد من الدراسات دور املورد البشري يف إجناح أو إفشال عمليات التغيري، 

املشكالت التنظيمية النامجة عن وكمثال على ذلك إحدى الدراسات اليت مت تقدميها عن 
استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، حيث مت استنتاج األسباب الرئيسية لفشل نظم 
املعلومات اإلدارية واليت شكل فيها املورد البشري مثانية معوقات من تسعة مت استخالصها، 

اليب بالية يف تصميم متثلت يف عدم فهم قدرات أجهزة حفظ البيانات ومعاجلتها، واستخدام أس
النظم، وعدم مشاركة اإلدارة العليا وفشلها يف �يئة الظروف املناسبة للنظام اجلديد، وعدم وجود 
تفاعل بني العاملني بإدارة نظم املعلومات احلكومية، باإلضافة إىل عدم استعدادهم و�يئتهم 

  8.لعاملنيالستخدام النظم احلديثة  ونقص املختصني  وقلة التأهيل الفين ل
واحلديث عن املعوقات البشرية ينصرف أساسا إىل مقاومة العاملني للتكنولوجيات 
احلديثة لإلعالم واالتصال اليت تعرف على أ�ا موقف سليب يبديه العاملون إزاء توظيف هذه 

  .9"التكنولوجيا يف املؤسسة
االحتجاج العدواين، وتتلخص يف مجيع املواقف اليت ترتاوح بني السلبية والالمباالة إىل 

واليت يطورها العاملون بناءا على تقديرا�م الذاتية للتهديدات اليت تصاحب توظيف تكنولوجيا 
 .اإلعالم واالتصال يف املؤسسة على مصاحلهم وطريقة أدائهم ألعماهلم
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 تسلوكياوجتدر اإلشارة إىل أن األسباب اليت تدفع العاملني بصفة عامة إىل تطوير 
تغيري تنطبق على موضوع مقاومة إدراج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ويف ما يلي ملقاومة ال

  :10عرض ألهم هذه األسباب
  .عدم الشعور باألمان و الشعور باخلطر واخلوف من التغيري مع تغيري الروتني القائم ·
  .اخلوف من عدم القدرة على تنفيذ التغيري ·
  .ل نتيجة للتغيريعدم الشعور بفوائد التغيري وزيادة عبء العم ·
  .اخلوف على العالقات االجتماعية ·
  .اخلوف من فقدان السلطة ·
  .عدم فهم التغيري وعدم القدرة على تنفيذه ·
  .عدم الثقة بربامج التغيري واالعتقاد بعدم جدوى التغيري ·
 .عدم واقعية برامج التغيري ·
 .اخلوف من فقدان املكافآت ·

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف ويف حماولة لتخصيص هذه األسباب على موضوع 
  :11حد ذا�ا، قسم احد الباحثني أسباب املقاومة إىل صنفني

 املوظفني رفض يف األسباب هذه تتجلى  :أنفسهم املوظفني إىل ترجع أسباب-أ
 أ�ا كما وإتقا�ا، لتعلمها كبريا وقتا تستغرق أ�ا أل�م يرون اجلديدة التقنيات استخدم هذه

 وظائفهم أداء كيفية على صارمة رقابة فرض من املسئولني ومتكن الوظيفية أعباء من تزيد
 الوسائط حتتل هذه أن األساسي التخوف إىل اخل، إضافة... داخل اإلدارة وحتركا�م 
 الصحة االلكرتوين، كالتعليم جديدة ظهور وظائف مع خاصة املستقبل يف مكا�م التكنولوجية
 .ونيةااللكرت  التجارة االلكرتونية،
 نقص إىل احلديثة يؤدي التكنولوجيا فاعتماد اجتماعيا املوظف كائنا وباعتبار أيضا،
 ويذلك  حنو أداء األعمال الكرتونيا،  التحول بسبب املوظفني بني املباشر االجتماعي االحتكاك

  .املوظفني ووالء  أداء وبالتايل نفسية على يؤثر قد
 أو   ترى ما كثريا فإ�ا العليا لإلدارة فبالنسبة  :رالقرا اختاذ مراكز إىل ترجع أسباب -ب

 من سواء املالية التكلفة يف زيادة إال هو ما االلكرتونية الوسائط هذه يف االستثمار تتحجج بأن
 صـيانة كذلك   ملوظفيها، ختصصها اليت التعليمية الدورات أو الوسائط أسعار هذه ارتفاع حيث
 مبعـىن االلكرتونية، الوسائط هذه مبنتجي التنظيمي وارتباطهامستمر  بشكل األجهزة هذه ورقابة
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 إىل إضـافة املسـتعملة، االلكرتونيـة جـودة األجهـزة مـدى علـى يتوقـف مسـتقبال املنظمـة أداء أن
 .اإلسرتاتيجية للمنظمة املعلومات على املعلوماتية القرصنة خماطر
 حيول دون حتقيق امتيازات رمبا املعامالت، كافة على مفهوم الشفافية بسط ذلك، إىل يضاف
   .لبعض املسئولني شخصية

  :وهناك بعض املعوقات األخرى ذات العالقة باملورد البشرية نلخصها يف ما يلي
  . عدم وجود التمويل الكايف للتدريب وإعادة التدريب ·
 .نقص يف استخدام نظم املعلومات احملوسبة واالنرتنت  ·
  .من فرص معرفية وحبثية واستثماريةقلة الوعي مبا تتيحه هذه املنتجات  ·
  .املعوق اللغوي والثقايف يف مواجهة ضعف احملتوى العريب على الشبكة ·
األمية املعلوماتية اليت تعرب عن جهل العاملني بالتطورات التكنولوجية احلديثة وعدم  ·

  .معرفتهم التعامل معها واستخدامها
  املعوقات التقنية -3

ية يف املنظمة حيتاج إىل استخدام شبكات متقدمة إن تطبيق اإلدارة االلكرتون
لالتصاالت االلكرتونية كما يتطلب ضرورة ميكنة كل أعمال ومعامالت املؤسسات، ومحايتها 
من كل أشكال التهديد والقرصنة، وهو ما يفيد أن أي خلل يف البنية التحتية لتكنولوجيات 

 أماموى املؤسسات يعترب عائقا اإلعالم واالتصال على مستوى الدولة ككل أو على مست
  .الوصول إىل أهداف اإلدارة االلكرتونية

وتشمل املعوقات التقنية مجيع أشكال املعوقات املرتبطة مبكونات البنية التحتية وأطر 
  .محايتها وسنتطرق هلا من خالل هذين العنصرين

  املعوقات املرتبطة بالبنية التحتية -أ
إحدى القطاعات احلكومية وجود عدة معوقات تعيق قد أظهرت دراسة مت إجراؤها يف 

تطوير األجهزة اإلدارية، منها ما يتصل باألجهزة ومنها ما يتصل بالربامج ومنها ما يتصل 
بعمليات الصيانة سواء لألجهزة أو للربامج، وقد خلصت الدراسة إىل حتديد أربع معوقات تقنية 

  :12رئيسية متعلقة باألجهزة متثلت فيما يلي
 .صفات احلاسب اآليل غري املناسبة للتطويرموا ·
 .عدم حتديث األجهزة بشكل مستمر ·
 .عدم اختيار األجهزة قبل استالمها ·
 . مشكالت األجهزة والربامج املستخدمة ·
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  :وخبصوص الربجميات فقد أفادت الدراسة وجود املعوقات التالية
 .عدم حتديث الربجميات باستمرار ·
 .امن املعلوماتالفريوسات اليت تصيب األجهزة و  ·
 .املعوقات اللغوية املرتبطة باستخدام الربجميات ·

أما ما يتصل بعمليات الصيانة فقد أظهرت النتائج بعض املعوقات الرئيسية مثل عدم 
  .انتظام عملية الصيانة وعدم توافر قطع الغيار وارتباط عملية الصيانة مبدى استجابة الوكالء

ية لنظم املعلومات واالتصاالت يف حد ذا�ا هذا وقد يكون ضعف الكفاءة التشغيل
  .االلكرتونية اإلدارةوراء فشل  العديد من مشاريع 

  املعوقات املرتبطة بأمن وسرية املعلومات -ب
 من اإللكرتونية احلكومة تطبيق جتابه اليت التحديات أهم من املعلومايت األمن يعد

 سرية و خصوصية فقدان من عليه تبيرت  ما و املنظومة املعلوماتية، اخرتاق إمكانية حيث
، وتتعدد أشكال اخلطر اليت 13تدمريها أو حذفها عدم و بقائها ضمان و سالمتها و املعلومات

�دد امن املعلومات يف املؤسسات، وتتضاعف تأثريا�ا يف احلكومات االلكرتونية خصوصا 
خدما�ا، وميكن إظهار أهم  نتيجة ضخامة هذه املشاريع وتوسع دائرة املتدخلني واملستفيدين من

  :أشكاهلا يف ما يلي
 .خماطر الفريوسات والتجسس واالخرتاق االلكرتوين ·
احلوادث اليت �دد سالمة األجهزة والربجميات والبيانات،كاحلريق والكوارث الطبيعية  ·

 .وانقطاع التيار الكهربائي
من اخلروقات  ٪70األخطاء الفنية ملشغلي النظام حيث  تبني إحدى الدراسات أن  ·

 .األمنية سببها العاملون يف املؤسسات
اهلجمات واالعتداءات االلكرتونية املقصودة وظهور أشكال اهلجمات اإلرهابية  ·

االلكرتونية، آو إرهاب العامل االلكرتوين كشكل حديث من اجلرائم االلكرتونية اليت 
ية حلماية باتت �دد امن احلكومات والدول، فقد كشفت تقارير لشركات أمريك

الشبكة اإللكرتونية، أن املعدل السنوي لكلفة اجلرائم اإللكرتونية حول العامل، يبلغ 
مليون بالغ يقعون ضحية للتهديدات  500مليار دوالر، وأكدت أن  114

يف الثانية، وأشارت التقارير نفسها  14اإللكرتونية، أي ما معدله مليون ضحية يوميا و
كرتونية جتاوزت قيمة السوق السوداء للمارجيوانا والكوكايني إىل أن كلفة اجلرائم اإلل
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باملائة   69مليار دوالر، وأن ثلثي البالغني حول العامل أي  288واهلريويني، واليت تبلغ 
 .كانوا ضحايا للجرائم اإللكرتونية يف حيا�م

واقع توظيف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف املؤسسات : ثانيا
  ارات العمومية اجلزائرية والعراقيل املرتبطة يهاواإلد

إن التطرق لواقع توظيف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف اإلدارات 
العمومية يقتضي الوقوف على بعض املؤشرات اليت تقيس مدى توظيف هذه التكنولوجيات، 

دولية، و�دف من خالل ذلك وذلك استنادا إىل اإلحصائيات اليت توفرها اهليئات واملنظمات ال
  :إىل ما يلي

االطالع على واقع تقدم برامج ومشاريع الدولة يف التوجه حنو احلكومة االلكرتونية  -
ومعرفة جهود الدولة الرامية إىل تعظيم االستفادة من التكنولوجيات احلديثة لإلعالم 

  .واالتصال واملشاريع املطبقة وحجم االستثمارات املخصصة لذلك
  .عن الفرق بني الواقع واملأمول الناجتةالضوء على الفجوة  تسليط -
  .التمهيد للخروج بتوصيات ملعاجلة الوضع القائم -

قراءة يف مشاريع دعم توظيف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف  -1
  املؤسسات واإلدارات العمومية

واإلدارات ينصرف معىن توظيف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف املؤسسات 
 اإلدارة العامة استخدام العمومية إىل مفهوم احلكومة االلكرتونية ، والذي يعين يف ابسط معانيه

 اخلدمات توصيل و احلكومية، اخلدمات إىل الوصول لتعزيز االتصال و اإلعالم نظم تكنولوجيا
 عالقات لبناء وميةاحلك الكيانات و األخرى اهليئات و املوظفني األعمال و قطاع و املواطنني إىل

 .أكثر معه التفاعل جعل و اجلمهور و احلكومة بني أفضل
ويشري بذلك مصطلح احلكومة االلكرتونية إىل التحول من النظم الورقية يف أداء 
األعمال احلكومية إىل النظم الرقمية، اليت تعين يف أساسها توظيف التكنولوجيات احلديثة 

دمات املنظمات احلكومية، مثل التبادل االلكرتوين للوثائق والوسائل االلكرتونية يف تقدمي خ
والبيانات، وتوفري اخلدمات االلكرتونية للمواطنني واملرتفقني واملنظمات، واختاذ اإلجراءات 
التنظيمية الالزمة حنو ميكنة مجيع مهام وأنشطة املنظمة احلكومية بإعادة هندسة نظم العمل 

يط اإلجراءات للتخلص من الروتني وحتقيق االجناز السريع وتعديل اهلياكل التنظيمية وتبس
  .14والدقيق للمهام واملعامالت
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  مشروع الجزائر االلكترونية وأهدافه
يقوم مشروع اجلزائر االلكرتونية على خطة عمل تتمحور حول ثالثة عشر حمورا 

سية، مع حتديد رئيسيا، حيث مت إعداد قائمة جرد للوضع بالنسبة لكل حمور من احملاور الرئي
األهداف الرئيسية واألهداف اخلاصة املزمع حتقيقها على مدى مخس سنوات من انطالق 

 .، مع ضبط قائمة اإلجراءات الالزمة لتنفيذها2008املشروع يف 
اجلزائر " تتمثل اآلليات العملية التفصيلية اخلاصة باحملاور اليت تتضمنها إسرتاتيجية 

نولوجيات اإلعالم واالتصال يف اإلدارة العمومية وتعزيز استخدامها ، يف إدخال تك"االلكرتونية 
ووضع خمتلف خدما�ا على شبكة االنرتنت وتوفري املعلومات يف أي وقت ويف أي مكان، ومت 

ذا اإلطار وضع أهداف خاصة وأخرى مشرتكة لكل دائرة وزارية الستكمال البىن األساسية يف ه
املعلوماتية ونشر تطبيقات قطاعية متميزة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير اخلدمات 

  .االلكرتونية لفائدة املواطنني والشركات والعمال واإلدارات األخرى
لية اليت اعتمدها الربنامج من اجل حتفيز اآل 2 وأسرتك 1ويعترب برنامج أسرتك 

  .املواطنني لالستفادة من جتهيزات وشبكات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
كما تبنت العديد من الوزارات واملؤسسات العمومية واهليئات اإلدارية مشاريع عصرنة 

وع وزارة الداخلية وحتديث لتطوير العمل وإجناح االنتقال حنو اجلزائر االلكرتونية، ومن ذلك مشر 
واجلماعات احمللية اليت أخذت على عاتقها عملية تقنني اخلدمات االلكرتونية باختالق ورشة  

  :كان من أبرز مالحمها15كربى لعصرنة اإلدارة املركزية واجلماعات احمللية 
 .إعداد شبكة معلوماتية لوزارة الداخلية -
 .رقمنة وأرشفة الوثائق اإلدارية -
 .ية والسفر بإطالق برنامج بطاقة التعريف وجواز السفر البيومرتيعصرنة وثائق اهلو  -
 .مشروع املواطن االلكرتوين -

  .وكذا احلال بالنسبة ملشاريع العدالة والصحة واجلمارك وغريها
االلكرتونية ككلفة  اجلزائر مشروع مليار دينار إلمتام 230وقد رصدت الدولة ما يفوق عن 

 85استثمار تشمل أيضا منظومة االنرتنيت وتطوير الربجميات، وضمن هذا املبلغ  جرى رصد 
  .16مليار دينار لتطوير املنشآت األساسية واملوارد البشرية

الربيد مليار دج لوزارة  140ما قيمته  2013كما خصصت احلكومة سنة 
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال حىت يتسىن هلا حتقيق منشآ�ا اليت ستصبح بعدها ملكا 

و     وأن هذا االستثمار سيسمح بتعزيز شبكة األلياف البصرية يف اجلزائر    التصاالت اجلزائر،
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تكييف منشآ�ا و كذا تنمية القدرات يف جمال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال إىل غاية 
و كانت احلكومة قد منحت يف إطار املخطط ملرافقة اتصاالت اجلزائر قرضا قيمته . 2015

  .17باملئة 3ر5 سنة بنسبة فائدة تقدر ب 15مليار دج على مدى  115
يضاف هذا إىل ما خصصته اتصاالت اجلزائر من استثمارات هامة يف تعزيز البنية األساسية 

مليار  77.4وع اجلزائر االلكرتونية بلغت قيمتها لالتصاالت ذات الدفق السريع قبل بدء مشر 
  18. 2007إىل 2003دج يف الفرتة املمتدة من 

  استنتاج املعوقات والعراقيل التي تشكل أسبابا للفجوة القائمة -2
نعرض ضمن هذه النقطة حملاولة الربط بني التأخر احلاصل يف مشروع احلكومة 

اثر مباشر يف ترتيب هذا التأخر، وذلك استنادا إىل  االلكرتونية وبعض األسباب اليت نراها ذات
بعض الدراسات املتخصصة وتقارير بعض اهليئات الرمسية اجلزائرية وتصرحيات بعض املسؤولني، 
باإلضافة إىل إسقاط املعوقات والعراقيل اليت تطرقنا إليها سابقا على واقع املؤسسات واإلدارات 

  .العمومية اجلزائرية
ظ عدم تسجيل تقدم يف اجناز إسرتاتيجية اجلزائر االلكرتونية، وهو ما حيث أن املالح

مت إثباته يف تقييم للوضع معد من طرف وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال والذي 
أشار إىل انه على الرغم من االستثمارات خالل السنوات اخلمس املاضية، ال تزال أعمال 

جيات اإلعالم واالتصال وتوفري اخلدمات عرب شبكة االنرتنت غري عصرنة اإلدارة بواسطة تكنولو 
مكتملة وغري مثمنة، والسبب الرئيسي يف ذلك هو غياب خطط عمل ذات أهداف حمددة 

  .بوضوح، سواء على مستوى القطاعات أو على الصعيد الوطين
لية ويعرتف التقرير أيضا أن عملية أسرتك مل حتقق أهدافها بسبب سوء إدارة العم 

  . 19وانعدام التحكم فيها جممال مما أدى إىل انعدام االهتمام والتحمس هلا لدى املواطن
يف مؤشر اجلاهزية الشبكية حسب تصنيف املنتدى  131واحتلت اجلزائر املرتبة 

دولة مشلها االستقصاء، يف إشارة إىل  تراجع  144من جمموع  2013االقتصادي العاملي لسنة 
الثالث األخرية، وتقهقر يف الرتتيب على عكس طموحات مشروع  ملحوظ طيلة السنوات

  .  اجلزائر االلكرتونية
ويف ما يلي تفصيل املؤشرات الفرعية ملؤشر اجلاهزية الشبكية اليت توضح موقع اجلزائر من الرتتيب 

  :العاملي



  يف املؤسسات واإلدارات العمومية اجلزائرية معوقات توظيف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال
  نوري منري.د.أ+  بن يوسف أمحد.د.ط

  عشر الرابع العدد – مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       216

  في مؤشر الجاهزية االلكترونية 2013ترتيب الجزائر لسنة : 01جدول 
  .القتصادي العالميحسب المنتدى ا 

 
source : world economic forum, the global information technology 
report 2013 ;2013 p 143 

  
واملالحظ بصفة عامة هي احتالل اجلزائر ملرتبة متأخرة جدا يف التصنيف العاملي، 

، 2012ويدعم ذلك تصنيف األمم املتحدة للحكومات االلكرتونية يف تقريرها السنوي لسنة 
والذي يعترب أهم مرجع  ذي نطاق عاملي يف جمال احلكومة اإللكرتونية، وتزداد أمهيته كونه يصدر 

 .2003ملتحدة مباشرة واستمر يف الصدور منذ إطالقه ألول مرة عام من األمم ا
يتميز التقرير بتضمنه ملؤشر تطور احلكومة اإللكرتونية والذي يصنف برامج احلكومة 

حسب تطورها، حيث يعترب مركز دولة ما يف هذا املؤشر ) دولة 190(اإللكرتونية حول العامل 
لكرتونية فيها، ويوضح الشكل املوايل املؤشرات صورة مباشرة عن مدى تطور احلكومة اإل

 2010املعتمدة يف تصنيف تطور احلكومات االلكرتونية، باإلضافة إىل ترتيب اجلزائر عامليا سنيت 
  .2012و
  
  
  
  

  الرتتيب  املؤشرات الفرعية  الرتتيب  املؤشر الكلي
  141  البيئة التشريعية والتنظيمية  143  مؤشر البيئة

  143  بيئة األعمال واالبتكار
  

  مؤشر اجلاهزية
  

96  
  

  119  البنية التحتية
  64  مالءمة التكلفة
  101  جاهزية املهارات

  
  مؤشر االستخدام

  
140  

  100  ستخدام الفرديمؤشر اال
  144  االستخدام يف قطاع األعمال

  139  االستخدام احلكومي
  143  التأثري االقتصادي للتكنولوجيا  142  مؤشر التأثري

  141  التأثري االجتماعي للتكنولوجيا



  يف املؤسسات واإلدارات العمومية اجلزائرية معوقات توظيف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال
  نوري منري.د.أ+  بن يوسف أمحد.د.ط

  عشر الرابع العدد – مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       217

  2012و  2010ترتيب الجزائر في مؤشر جاهزية الحكومة االلكترونية لـ :  01شكل 

  

  
  UNITED NATIONS, E- Government Survey 2012 & 2010استنادا إىل  :المصدر 
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وتعددت حتليالت الدارسني ألسباب هذا التأخر، ويرد يف املرتبة األوىل ضعف 
التخطيط واالرجتالية وسوء التقدير ككل يف مشروع احلكومة االلكرتونية وسوء تقدير الوضع 

نات املشروع ، الن مثل هذه املشاريع تتطلب دراسات مسحية شاملة مسبقة مثل مكو 20الراهن
ومؤشراته، واليت منها مؤشر اجلدوى الرقمية والنفاذ الرقمي والتحضري االلكرتوين ونشر تكنولوجيا 

  .اإلعالم واالتصال والتحضري يف ما يتعلق باحلكومة االلكرتونية
تليها املعوقات املرتبطة بالبنية التحتية، و بطء الشبكة واملشاكل التقنية وغياب أرضية 

بيقات املرافقة ملشروع احلكومة االلكرتونية و عدم القدرة على التحكم يف املتواجد واضحة للتط
منها، مما جعل البعض يتوقف عن أداء خدماته بسبب اعتماد هذه املؤسسات على حلول 
وأنظمة مستوردة من اخلارج وغري متوافقة والسوق اجلزائرية من جهة وعدم تزايد الطلب عليها 

  .21من جهة أخرى
مادفع البعض إىل احلكم بأن فكرة احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر مل تصل إىل وهو 

النضج الكامل ومل تتجسد بعد على ارض الواقع، إذ ما يوجد منها ال يتعدى كونه تطبيقات 
  22.أولية

ويعترب املواطن معوقا يف حد ذاته، إذ يرجع البعض سبب التأخر التكنولوجي إىل 
لوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال بني أفراد ا�تمع، ما جيعل املواطن ال غياب ثقافة نشر التكنو 

  .23يلجأ الستخدام هذه التكنولوجيا إال عند الضرورة
يضاف إىل ذلك التأخر التشريعي والتنظيمي الذي تعرفه اجلزائر يف جمال التشريع  

بات حنو الوصول إىل االلكرتوين وباخلصوص التجارة االلكرتونية، والذي يعد من اكرب العق
اقتصاد املعرفة وا�تمع املعريف املنشود ،وهو األمر الذي أقرته منظمة االسكوا يف سياق مشروعها 
لتنسيق التشريعات االلكرتونية لتحفيز جمتمع املعرفة يف املنطقة العربية، حيث يتضح من خالله 

ية للمعامالت واملبادالت بان اجلزائر مل تستكمل بعد وضع املنظومة القانونية والتشريع
  .24االلكرتونية

وهناك من يقرن غياب التعامالت االلكرتونية بالـتأخر يف اإلصالحات املصرفية 
واملالية، ألن أساس ظهور وتطور التجارة االلكرتونية يعود يف األصل إىل مدى انتشار وسائل 

  .25الدفع االلكرتونية وفعالية الصريفة االلكرتونية
تضح أن اجلزائر ال زالت تعاين بعض التأخر يف جمال االستفادة من وعلى العموم ي

  :26تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اإلدارات العمومية نوجزه يف األسباب التالية
الزالت اجلزائر بعيدة عن املقاييس العاملية يف استعمال التكنولوجيا والنفاذ  ·

 .للمعلومات
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رج حىت اآلن من تقوقعها حول نفسها، يف غياب التنسيق بني اإلدارات اليت مل خت ·
حني أن حتديث اإلدارة االلكرتونية البد أن يتم يف شكل متناسق بني كافة اجلهات 

 .املعنية
يف اإلدارة وفجوة  للتكنولوجياوجود فجوة رقمية يف عدة جوانب منها البنية التحتية  ·

 .احملتوى
 .نقص املختصني من ذوي الكفاءات ·
تتجاوب بعد مع التكنولوجيات احلديثة وعدم الوعي بأمهية تطبيق الذهنيات اليت مل  ·

 .احلكومة االلكرتونية أو عدم التكيف واالستجابة لبعض الطرق
 .انتشار األمية املعلوماتية وضعف نسبة امتالك التكنولوجيا ·
عزوف بعض األسر اجلزائرية عن التجهيز بالتكنولوجيا بسبب غالئها وغالء  ·

  .ام االنرتنتاالشرتاك يف استخد
  مقرتحات ملواجهة معوقات جناح مشروع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر: ثالثا 

يصعب اقرتاح حلول فردية جلميع املعوقات نتيجة تداخل العديد منها، ويبقى التشخيص 
والوقوف على هذه املعوقات خطوة حنو تدارك النقائص املسجلة، وان استغالل النماذج الناجحة 

ة خصوصية اإلدارة العمومية اجلزائرية هو بداية الطريق، وسنحاول يف ما يلي صياغة مع مراعا
بعض املقرتحات العامة اليت تشكل يف حد ذا�ا هدفا مزدوجا فهي حلول للعراقيل ومتطلبات 

 .لنجاح احلكومات االلكرتونية بصفة عامة
عن منهجية التحول من  إن معرفة خصائص املنظمات احلكومية احلديثة يدفعنا إىل التساؤل

الواقع احلايل اليدوي التقليدي يف العديد من اإلدارات حنو واقع العمل االلكرتوين، وهو ما دفع 
العديد من الكتاب إىل االهتمام بالبيئة املالئمة للعمل االلكرتوين وجماالت التغيري الضرورية 

  .إلجناح مشاريع احلكومات االلكرتونية
كتاب يف حتليلهم ملراحل االنتقال حنو احلكومة االلكرتونية على توفري وقد ركز العديد من ال

وهي املقاربة اليت اعتمد�ا  –البنية التحتية املتمثلة يف األجهزة والتطبيقات التكنولوجية احلديثة 
واعتمدوا على ذلك يف حتديد املراحل الالحقة كمرحلة النشر وتقدمي اخلدمات  -اجلزائر

أ�م اغفلوا بعض اجلوانب اليت ال تقل أمهية عن التكنولوجيا احلديثة كإعادة  االلكرتونية، إال
هندسة نظم العمل وتنظيمها اهليكلي واالهتمام باملورد البشري والثقافة التنظيمية للمؤسسات 
احلكومية وبعض التغيريات املرتبطة بالبيئة اخلارجية، واليت سنحاول تسليط الضوء عليا ألمهيتها 

  .مشروع احلكومة االلكرتونية اجلزائرية حإجنا يف 
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  إعادة هندسة نظم العمل -1
إن اعتماد املنظمات احلديثة على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف أدائها ألعماهلا يتطلب    

منها إعادة تصميم عمليا�ا بتغيري اإلجراءات املتبعة والنماذج املستخدمة مع ما يتالءم مع 
  .ينطبيعة العمل االلكرتو 

  :27وتعترب عملية إعادة اهلندسة تغيريا شامال للعمليات داخل املنظمة مير بعدة مراحل وهي
 .تعريف العاملني بفكر وفلسفة إعادة اهلندسة ·
 .اختيار فريق العمل املكلف بإعادة هندسة األعمال ·
 .حتديد العمليات املقرتح إعادة هندستها وفقا ألولويات املنظمة ·
 .خدمة لتحديد التحسن يف أداء كل عمليةحتديد املقاييس املست ·
 .حتليل العمليات وإعادة تصميمها ·
 .تدريب فرق العمل على املهام والتكليفات املطلوب أداؤها ·
 .تطبيق النظام املقرتح على عينة خمتارة للتأكد من وفاء النظام اجلديد مبتطلبات العمل ·
 .تنفيذ األعمال اليت مت إعادة تصميمها ·

ة تصميم األعمال أثارا مباشرة على املهام املؤداة والواجبات واملسؤوليات ويرتتب على إعاد
وشروط الشغل املطلوبة، ومتكني أكثر للعاملني من اختاذ القرارات بسرعة وكفاءة، وهو كفيل 

  .بإحداث تغريات مزدوجة ذات أبعاد تنظيمية وبشرية
  : التغري على مستوى اهلياكل التنظيمية -2

تتيحها  أنة أن تعد املنظمات نفسها لتستفيد من الفرص اليت ممكن يرى وجياند ضرور 
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وإذا ما كيفت املنظمات تصميمها البنائي وعمليا�ا اإلدارية 
حبيث تتوافق مع هذه التكنولوجيات احلديثة فسيكون من املمكن إدراك التأثري الكامل، وبالتايل 

  .سني اإلنتاجيةرفع مستوى الكفاءة وحت
ويتعني على اهلياكل التنظيمية لإلدارات احلكومية لكي تتكيف مع انتقاهلا للعمل 

  :28االلكرتوين أن تضمن جمموعة من التغريات الضرورية ميكن تلخيصها يف ما يلي
 .التحول من اهلياكل التنظيمية البريوقراطية الثابتة حنو اهلياكل املرنة املتغرية ·
ياكل األفقية املتشا�ة بدل اهلياكل اهلرمية واالعتماد على فرق العمل االنتقال حنو اهل ·

 .املدارة ذاتيا مع ما يرافقها من اتساع جمال تفويض السلطات ومتكني العاملني
 .التشبيك الفائق مبا يتيح سالسة االتصال بني التقسيمات التنظيمية املختلفة ·
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  .اكز السلطة واختاذ القراراالجتاه حنو الالمركزية يف التنظيم مع تعدد مر  ·
  تغيري الثقافة التنظيمية -3

تعترب الثقافة التنظيمية مرجعا أساسيا يف تقبل العاملني لألفكار واملمارسات اإلدارية  
املستحدثة، وعليه فان أي تغيري هيكلي أو تنظيمي أو تكنولوجي جيب أن يسبقه تغري يف 

دة القيمية تعترب احد احملاور األساسية يف أحداث املستوى القيمي والسلوكي للعاملني، فاملسان
التغيري، خصوصا إذا اتضح مدى الفجوة اليت تفصل الثقافة اإلدارية العربية عن ثقافة العمل 
االلكرتوين اليت هي يف غالبها صورة للمجتمعات اليت نضجت فيها واليت منها مت استرياد ونقل 

  .التكنولوجيا ونظم العمل
ديث إلحداث التغيري يف السلوك واملواقف واالجتاهات إىل منذجة السلوك ويتجه الفكر احل

ويعتمد هذا املدخل على تدريب العاملني وتعليمهم سلوكيات جديدة تتفق مع التغريات املطلوبة 
  .، ويقع عبء هذا التغيري على القيادة العليا باعتبارها مثال للسلوك لدى العاملني

  تطوير املوارد البشرية -4
باعتبارها أهم أصول املنظمة، فان تطوير املوارد البشرية وصيانتها لتحقيق أقصى استفادة  

من قدرات وطاقات العاملني هو ضرورة ملحة للعمل االلكرتوين، وميتد التغيري ضمن هذا ا�ال 
رية من النظرة اإلسرتاتيجية إىل التدريب املستمر للعاملني مرورا بتخطيط احتياجات املوارد البش

  .وتوظيف العاملني وحتفيزهم وتقييمهم مبا يدعم قيم التميز يف األداء
ويف دراسة مت إجراؤها بالواليات املتحدة األمريكية حول اثر التحول يف إدارة املوارد البشرية 
من النظام التقليدي إىل النظام االلكرتوين على زيادة كفاءة العمليات الداخلية مت اخلروج بالنتائج 

  :29ليةالتا
 . %50خفض تكلفة املعامالت الداخلية بنسبة  ·
 .% 40خفض تكلفة العاملني اإلداريني من أجور ومرتبات إىل  ·
 .% 80خفض الواجبات واملسؤوليات واملهام اليت تؤديها إدارة املوارد البشرية بنسبة  ·
  .اليةزيادة سرعة األعمال املتعلقة بإدارة املوارد البشرية إىل عشرة أضعاف السرعة احل ·

وجدير بالذكر انه من غري املمكن تصور وجود برامج حتول أو تغيري على مستوى اإلدارة،    
العمليات والثقافة التنظيمية، أمناط التكنولوجيا املستخدمة ووسائل جتهيز وتوزيع اخلدمات العامة 

قتصادية واملعلومات دون وجود رؤية إسرتاتيجية وطنية شاملة تتناول كل جوانب التنمية اال
  .30واالجتماعية والثقافية والسياسية للبلد
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ومتثل هذه اجلوانب أهم حقول األنشطة اجلوهرية القتصاد املعرفة واملعلومات اجلديد،  
كما يعرب عن أهم مالمح وخصائص املستقبل الرقمي للمجتمعات اإلنسانية، ويفرض حتقيقها 

  :بعض املتطلبات األساسية اليت يربزها الشكل املوايل
  .متطلبات الحكومة االلكترونية:   02 شكل رقم

  
  
  
 
   
 
  
  

  
  

http://comnet.it.org :المصدر   
ويتضح مما سبق أن التحول إىل النظم االلكرتونية يتطلب تغيريات واسعة تشمل 
الوظائف واألعمال وتشمل البيئتني الداخلية واخلارجية، وهو ما يواجه بعراقيل وصعوبات عديدة 

مة التغيري من العاملني واملؤسسات وا�تمع، وهو ما يفرض ضرورة االهتمام من أمهها مقاو 
بظاهرة مقاومة العمل االلكرتوين  وأسبا�ا الن ذلك  تعترب مدخال أساسيا لرتشيد االستثمار يف 
هذه التكنولوجيا،وأنفهم الظاهرة حيدد املداخل املثلى للتعامل معها، وفهم مسببا�ا ومناذج 

 مفتاحا لفهم سلوك العاملني يف تعاملهم مع أي برجميات أو نظم معلومات تنوي تطورها يعترب
  .املؤسسة إدراجها، وهو اعرتاف بقوة تأثري العمال وقيمهم يف مواجهة التكنولوجيا

 خامتة

خلصنا من خالل هذه الدراسة إىل انه وعلى الرغم من املنافع اليت توفرها 
تصال للمؤسسات واإلدارات العمومية ، فان هذا االستخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واال

ترافقه يف كثري من األحيان معوقات كثرية حتد من فاعلية األداء، مما ينعكس سلبا على جودة 
اخلدمة، وتتعدد أشكال هذه املعوقات بني معوقات إدارية مرتبطة بنمط اإلدارة والتنظيم 

القیادة 
 السیاسیة

احتیاجات 
 اطنالمو

معاییر 
الخدمة 
 الرقمیة

الخصوصیة 
 واألمن
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 االنترنت

 االتصاالت

أنشطة 
 األعمال

متطلبات الحكومة 
 االلكترونیة
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الموقع على  المعلومات
إستراتیجیة  الویب
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 للشبكات
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وقات بشرية أمهها مقاومة العاملني للتغيري الذي يرافق والسياسات واالسرتاتيجيات املتبعة، ومع
توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف العمل، إضافة إىل معوقات أمنية وفنية ومالية وأخرى يف 

  .البنية التحتية
إن معرفة املعوقات والعراقيل اليت تواجه توظيف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم 

ارات العمومية اجلزائرية خطوة حنو إجياد احللول املالئمة واقرتاح واالتصال يف املؤسسات واإلد
  . أدوات لتجاوز هذه العقبات

إن العديد من املعوقات سببها النظرة اجلزئية للتعامل مع مشروع ميثل منظومة شاملة 
ومتكاملة للمعامالت والتغريات والسياسات، والعديد منها أيضا هو نتيجة للمقاربة اليت 

اجلزائر يف التوجه حنو احلكومة االلكرتونية والذي تركز فيه على اجلانب التقين على  تعتمدها
بعض األبعاد غري التقنية مثل مقاومة التغيري ودرجة استعداد املوظفني واملؤسسات  حساب

واحمليط واملواطنني لتقبل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، هذا دون اغفل اإلشكاليات املرتبطة 
  .لتنظيمي واألبعاد التنظيمية احلاكمة يف اإلدارات العمومية اجلزائريةبالنمط ا

إن جناح احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر يبقى  مرهونا بفهم العراقيل والتحديات اليت 
تواجه تنفيذ املشروع، ولن يتأتى ذلك إال  من خالل نظرة شاملة متكاملة تدرس أبعاد املشروع 

  .وآمن حنو بيئة العمل االلكرتوين وتوفر ظروف انتقال ناجح
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The Effect of Information Systems Competency on Improving 

the Quality of Banking Services A Field Study in Algerian banks 
 

                                                         Mme Bentata Atika* 
 Mascara University – Algeria. 

   Dr. Benabou Djilali** 
  Mascara University – Algeria. 

 
ABSTRACT 

Cette étude visait à identifier l'effet de l'efficacité des systèmes 
d'information sur l'amélioration de la qualité des services bancaires 
algériens. Et pour atteindre les objectifs de l'étude, deux 
questionnaires ont été élaborés et distribués au niveau de chacun des 
gestionnaires de ces banques, ainsi que leurs clients, par rapport à 
l’échantillon de gestionnaires, une liste de sondage a été utilizé pour 
mesurer les dimensions de l'efficacité des systèmes d'information, et 
l'échantillon des clients de la banque , une autre liste de sondage a été 
utilizé pour mesurer les dimensions de la qualité de services 
bancaires, le nombre de questionnaires distribués aux gestionnaires 
des banques était (74), (62) d'entre eux ont été retournés et analysés. 
Alors que le nombre de questionnaires distribués aux clients de la 
banque était (80), (76) d'entre eux ont été retournés et analysés. 
Validité et la fiabilité des deux questionnaires ont été calculées. Les 
résultats de l'étude font référence à l'effet statistique significatif de 
l'efficacité des systèmes d'information sur l'amélioration de la qualité 
des services bancaires dans l'étude des banques de l'échantillon. 
L'étude montre également que toutes les corrélations étaient 
statistiquement significatives entre l'efficacité des systèmes 
d'information et ses diverses dimensions, et la qualité des services 
bancaires et de ses diverses dimensions, et les corrélations venues 
entre eux pour des degrés divers.  Dans la lumière des résultats ; 
Certaines recommandations sont donnés. 
 
                                                 
* Assistant Professor of Business Administration, Economic Faculty, Mascara   
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1. Introduction and Research Problem : 
     Witness our modern life, rapid development in various aspects 
where information has become an important component and a 
strategic resource under environmental conditions characterized by 
constant and rapid change. 
     The world has witnessed during the past few years a lot of shifts 
and changes in political, social and economic fields, and was the 
most prominent of these shifts and changes: globalization, 
privatization and free trade. The world has also witnessed many 
revolutions, it was notably: the technological revolution, and the 
revolution in information and knowledge, and the revolution in the 
knowledge-based economy, and the quality revolution. 
      Under these shifts and changes and revolutions, the interest of the 
information has increased by  the institutions , the Owning of an 
accurate and correct information and that can be developed through 
an efficient information system is the source of the competitive 
advantage Acquisition for institutions from  the other, and this by 
reducing costs, and the speed of data processing, product 
development, and to identify strengths and weaknesses of each of its 
operations, as well as through possession of feedback to enable them 
to monitor and compared the investigator  with what was expected, 
and bridging the gaps at the lowest cost. So, various institutions 
worked to adopt many of the systems that govern and facilitate their 
operations, and make use of them in various fields especially those 
related to the improvement of quality level, which is one of the main 
requirements of modern management. 
     The algerian business environment was not free from all these 
developments on the side of information, this  has affected on  the 
Algerian institutions in various sectors, including the banking sector, 
which is the focus of the current study, and this is an effort to take 
advantage of information systems in the field of improving banking 
services, especially since the customer Today  are looking for high 
values to his needs of goods and services, so, the banks should  
maintain their effectiveness and efficiency on an ongoing basis to 
provide their services in accordance with the wishes of their clients. 
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    Based on the foregoing; the search problematic can be formulated   
as follows: What is the impact of information system efficiency 
on improving the quality of the Algerian banking services? 
2. Research Objectives: 
- Understanding the theoretical concepts relating to both the 
information systems and the banking service quality. 
- Determine the nature of the correlations between the efficiency of 
information systems and the banking service quality in the Algerian 
banks. 
- Analysis the impact of the information systems efficiency 
(hardware quality, efficient of workers, suitability of the information) 
on the banking service quality in the Algerian banks. 
- Provide a set of recommendations on the subject of the study. 

3. Research Importance: 
The importance of research can be summarized as follows: 
- The growing challenges and pressures that surround the banks 
sector from all sides and in every field increase the importance of the 
information and its role in the success of this sector and its 
continuation, as we find that the availability of appropriate 
information and in the appropriate time can provide banking services 
with    suitable quality and competitive price. 
- The present study is an extension of previous studies that dealt with 
service quality, and its measurable, and banking services, also this 
study is a response to the demand of these previous studies to do 
more quality studies in other service sectors, and in other countries. 
- The research practical importance is representing in the importance 
of the banking sector, this sector has been selected because of its 
large importance in supporting the national economy, and also it is 
more affected by the evolution in communications and information 
technology that the world is witnessing. 

4. Research Hypotheses: 
First: The Correlation Hypotheses  
1. There is a positive correlation statistically significant between the 
information systems efficiency and improve the quality of the 
Algerian banking services. 
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1.1 There is a positive correlation statistically significant between the 
quality of the hardware used and improve the quality of the Algerian 
banking services. 
1.2 There is a positive correlation statistically significant between the 
suitability of the information and improve the quality of the Algerian 
banking services. 
1.3 There is a positive correlation statistically significant between the 
efficiency of workers in information systems and improve the quality 
of the Algerian banking services. 
Second: The Impact Hypotheses 
2. There is a significant impact of the information system efficiency 
on improving the quality of the Algerian banking services. 
2.1 There is a significant impact of the quality of the hardware used 
on improving the quality of the Algerian banking services. 
2-2 There is a significant impact of the suitability of the information 
on improving the quality of the Algerian banking services. 
2.3 There is a significant impact of the   workers efficiency in 
information systems on improving the quality of the Algerian 
banking services. 

5. Previous Studies: 
     (Beadles & Others, 2005) Study, entitled (The impact of human 
resource information systems: an exploratory study in the public 
sector) this study aimed to gather information on the application of 
human resources information systems, the future benefits, 
satisfaction on the system, and finally, Strategic Influence. It was 
concluded that 80% of HR managers believe that the human 
resources information systems have improved their ability to 
disseminate information and increased the amount of useful 
information. Moreover, 90% of HR managers believe that the human 
resources information produces value-added. And 60% of them 
answered that the system provides information useful in making 
decisions relating to promotions.  
     (Wang & Wang, 2006) Study, The purpose of this study is to 
identify the impact of internet on service quality in the banking 
sector, the result of this study shows that the internet has an 
important and positive effect on customer perceived bbanking 
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services and the service quality has been improved since the internet 
has been used in banking sector. 
     (Landrum & Others, 2009) Study, This study investiggates the 
service quality perceptions of professional information system users. 
This paper also examines the relationship between the relativr 
importance allocated by the system’ s users to each of the five 
SERVPERF dimensions  (dimensions that are shared with the 
SERVQUAL instrument ) as measured by the points allocated to that 
dimension and the ratings provided for the individual items of the 
dimension . Findings suggest that users rate system responsiveness 
and reliability above other service quality dimensions. Moderating 
influencces in SERVPERF include gender and pressure to perform. 
The findings  conclude that (1) companies that proveide client 
services and (2) designers of information systems that interface with 
users ahould emphhasize responsiveness and reliability; in cases of 
limited user resources, responsiveness and reliability should be 
emphasized over other SERVPERF performance dimensions. 
     (Saghier, Nathan, 2013) Study, The purpose of this study is to 
measure the quality of service from customer’ perspective in the 
egyption banking, results based on a factor analysis identify four 
factors that influence users’ evaluation of service quality of banking 
services, these factors are reliability, responsiveness, empathy and 
assurance. 
      (Ensour, Alinizi, 2014) Study, this study aimed to identify the 
impact of management information systems (MIS) techniques on the 
quality of services provided  at  the university of Tabuk from the 
perspective of staff. To achieve the goals of the study, two 
questionnaires were developed and distributed on a random sample 
of 426 employees at the university of T abuk in the kingdom of saudi 
arabia, the results showed that the following sub- variable (hardware, 
software, security, and usability) have an impact on the quality of 
services provided at the university of T abuk in the kingdom of saudi 
arabia. 
     In light of the foregoing, agrees this study with previous studies 
on the importance of technology and information systems in service 
of the goals and orientations of business organizations, while 
different current study from previous studies in its focus on the 
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impact of information systems in terms of: (quality of hardware used, 
suitability of the information, the efficiency of workers) on 
improving the quality of the Algerian banking services, and also vary 
in terms of the practical field on the Algerian banks which is 
experiencing increasing competition, especially in light of the 
facilities granted to the foreign investor to expand and direct its 
activities in the banking sector in Algeria.  

6. Theoretical Framework: 
First: The Information System Conception 
A. The Information System Definition: 
     (O'Brien, 1997: 4) defined information system as: "a group of 
individuals, hardware, software, networks, and data collected 
resources, transformation, and distribution of information in 
organizations."  
     And knew (Lajoinie, gallitre, roy, 2008: 6) information system as 
"an organized group of resources: hardware, software, personnel, 
data, procedures,..., that allows obtaining, processing, and storage of 
information (in the form of data, texts , images, sounds, ..) In, and 
between organizations. " 
     Also (laudon and laudon, 2010: 19) has defined information 
system as: "a set of interrelated components that collect (or relive) 
information, handle, store and distribute it to assist in decision-
making, coordination, and control within the organization". 
B. Information System Activities: 
     In the information system, three activities that contribute to the 
production of the necessary information in the organization: input, 
processing, output. Input is the activity through which the raw data 
submitted to the system from the source of the organization or its 
environment: What will be admitted to the system B can be the result 
of taking or retrieval the output of system A. Processing is the 
activity that transforms this raw data to give it meaning.  Output is 
the distribution Activity of information that has been processed to 
users who need it. These three activities can be successive in a few 
seconds (in "selected" time) or realized in an asynchronous manner 
(in a "different" time). also, The information system contains the 
Feedback activity, which is the activity of converting the output 
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information to the appropriate users to assist them in evaluating the 
internal phase and re-enter if needed (for updating, for example). 
(Laudon and Laudon, 2010: 19) 
C. The Fundamental Roles of Information Systems:  
     Information systems perform three roles in any type of 
organization: (O'Brien, 2000: 10) (9)  
- Support of business process and operations. 
- Support of decision making by its employees and management.  
- Support of its strategies for competitive advantage. 

Second: Banking Service Quality 
A. Quality:  
     Quality has been defined from diverse perspective. According to 
deming, quality is "a predictable degrss of uniformity and 
dependability, at low cost and suited to the market" (munizu, 
2013:186). 
Also, Qualiy can be defined as "satisfying or exeeding customer 
requirements and expectations, and consequently to some extent it is 
the customer who eventually judges the quality of a product". 

B. The Reason to Focus on Quality: 
     The main reason to focus on quality is to meet customer needs 
while remaining economically competitive in the same time. This 
means satisfying customer needs is very important for the enterprises 
to survive. The outcome of using quality practices is: (amoako, 
2012:136) 
- Understanding and improving of operational processes. 
- Identifying problems quickly and systematically. 
- Establishing valid and reliable service performance measure. 
- Measuring customer satisfaction and other performance outcomes. 

C. Service Quality: 
     An extensive range of literature over the 25 years has examined 
the concept of service and acknoledged the intangibility of services 
as one of the problems allied with measurement. Furthermore, in the 
sevice sector, where production, delivery and consumption can occur 
simultaneously, the conceot of quality refers to the matching between 
what customers expect and what they experience. Customers 
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evaluate service quality by comparing what they want or expect to 
what they actually get or perceive they are getting. When it comes to 
the service sector in banks, it turned out to be that they propose 
comparable kinds of services worldwide (Saghier, Nathan, 2013:2). 
     Service quality has been defined from at least four perspectives: 
(hernon, nitecki, 2001: 690) 
Excellence. Although the mark of an uncompromising student and 
high achievement the attributes of excellence may change 
dramatically and rapidly. Excellence is often externally fefined. 
Value. It incorporates multiple attributes, but quality and value are 
different constructs-one the perception of meeting or exceeding 
expectations and the otherstressing benefit to the recipient. 
Conformance. To specifications. It facilitates precise measurement, 
but users of a service may not know or care about internal 
specifications.  
Meeting and / or exceeding expectations. This definition is all 
encompassing and applies across service industries, but expectations 
change and may be shaped by experiences with other service 
providers. 
     According to lewis and booms (1983) service quality is "a 
measure of how well a delivered service matches the customers’ 
expectations". (Amoako, 2012:136) 
     Also, service quality has been defined as "the overall assessment 
of a service by the customers", while other studies defined it as "the 
extent to which a service meets customer’s needs or expectations". 
Service is assumed to be quality when it consistently conforms to 
customer expectations (Saghier, Nathan, 2013:2). 

D. Service Quality Model: 
      Among the models for measuring service quality, the most 
acknowledged and applied model in diversity of industries si the 
SERVQUAL (service quality) model developed by parasuraman et 
al. the SERVQUAL (service quality) model of parasuraman et al. 
(1988) proposed a five dimensional construct of perceived service 
quality tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy 
as instruments for measuring srvice quality: (Saghier, Nathan, 
2013:4-5) 
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Reliability: 
     Reliability depends on handling customers’ services problems; 
performing services right the first time; provide services at the 
promised time and maintaining error-free record. Furthermore, they 
stated reliability as the most important factor in conventional service. 
Reliability also consists of accurate order fulfillment; accurate 
recoord; accurate quote; accurate in billing; accurate calculation of 
commissions; keep services promise. He also mentioned that 
reliability is the most important factor in banking services. 

Responsiveness: 
     Responsiveness defined as the willingness or readiness of 
employees to provide service. It involves timeliness of services. It is 
also involves understanding needs and wants of the customers, 
convenient operating hours, individual attention given by the staff, 
attention to problems and customers ’ safety in their transaction. 

Empathy: 
     Parasuraman et al. (1985) defined empathy as caring and 
individual attention the firm provides its customers. It involves 
giving customers individual attention and employees who understand 
the needs of their customers and convenience business hours.  

Assurance:  
     Parasuraman et al. (1985) defined Asurance as knowledge and 
courtesy of employees and their ability to inspire trust and 
confidence.  

Tangibility: 
     Parasuraman et al. (1985) defined Tangibility as the appearance of 
physical facilities, equipment, personnel, and written materials.  

7. Research Methodology: 
 7-1. Research Methodology User: 
     The study adopted the descriptive analytical research 
methodology, at the level of descriptive research; the desktop survey 
was conducted in addition to viewing on theoretical and practical 
studies and researches.  At the level of analytical research field, a 
questionnaire has been used for the purpose of disclosure of the 
views of the bank's managers and customers on a number of 
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variables and assumptions, which are the basis of this scientific 
research. All of the data will be analysed, and an appropriate 
statistical methods will be used to address them through the program: 
Statistical Package for Social Sciences. 

7-2. Society and The Research Sample: 
     The field study Has been conducting  on the level of each of the 
managers of these banks, as well as their customers, with respect to a 
sample of managers ,a list of survey designed has brought to them to 
measure the dimensions of  information systems efficiency, and the 
sample of bank's clients has brought to them a list of survey designed 
to measure the quality of banking service dimensions we take into 
account when selecting customers to fill out questionnaires that the 
client already has a deal many times with the bank   to judge the 
quality of banking service provided to him. 
     The number of distributed questionnaires to the bank managers 
was (74) director, recalled (62) of them, so the percentage of a 
recovery is (83.78%).  and it is a good recovery rate. 
     The number of the distributed questionnaires to the bank's 
customers was (80) client, recalled (76) of them, so the percentage of 
a recovery is (95%), and it is a good recovery rate. 

7-3. Search Tool: 

7-3.1. Tool Description: The development of each of the two forms 
of the survey by taking advantage from the literature and previous 
studies, this is as follows: 

The Survey Form-Oriented Managers: 
Part I: singled out this part data and personal information 
(demographic variables) for members of the study sample (sex, 
educational qualification, the administrative level, and years of 
experience). 
Part II: This section included a series of paragraphs their number 
was (24) paragraph measure (the efficiency of information systems),   
from (1-9) measured the quality of the hardware used, and the 
paragraphs (10-16) measured the efficiency of workers in 
information systems, While the paragraphs (17-24) measured the 
suitability of the information. 
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The Survey Form-Oriented Clients: 
Part I: singled out this part data and personal information 
(demographic variables) for members of the study sample (sex, 
educational qualification, income, and age).  
Part II: The second part has been included 35 paragraph of the 
quality of banking service distributed on five factors: material things 
concrete factor measured by paragraphs (1-6), while paragraphs (7-
16) measured reliability factor, while the paragraphs (17-20) 
measured the safety factor, and the paragraphs (21-28) measured the 
response to the Client, and measured the paragraphs (29-35) empathy 
with the client. 

7-3.2. Tool Validity:  to ascertain the veracity of the tool, the two 
forms of survey offered to  some of professors, specialists, for the 
purpose of arbitration and verify the authenticity of the paragraphs 
content, and after it has been taking proposed observations and  
amendments to some of the paragraphs;  arbitrators approved on the 
two forms of the survey sample. 

7-3.3. Tool Reliability: the value of reliability was reached through 
coefficient (Cronbach's Alpha), as follows: 

Table (1): Test reliability (Coefficient of Cronbach's Alpha) 

overall stability of 
the questionnaire 

banking 
service 
quality 

efficient 
information 

systems 
Variable name 

0.942 0.882 0.875 
Reliability 
coefficient (alpha 
Cronbach) 
 
      Illustrated by the table; reliability coefficients for all the variables 
of the study are high and suitable for the purposes of the study, 
indicate the consolidation of the overall concept of the content of the 
two questionnaires and the concept of each question.  

8. Statistical Treatment:  
     To verify hypotheses, a number of tests has been using, including: 
(simple linear regression analysis, Spearman correlation coefficient, 
Cronbach's Alpha). 
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9. Hypotheses Test: 
First: Testing Correlation Hypotheses   
     To test each hypothesis of correlation hypotheses, Spearman 
correlation coefficient were used and the correlation matrix was as 
follows: 
Table (2): Correlation Matrix 

Variables 
material 
things 

concrete 
reliability Safety the esponse 

to the Client 

empathy 
with the 

client 

banking 
service 
quality 

The quality of 
the hardware 0,941** 0,745**  0,473**  0,572**  0,434**  0,853**  

The efficiency of 
workers 0,532**  0,955**  0,580**  0,344**  0,422** 0,793**  

Suitability of 
the information 0,552**  0,729**  0,799**  0,592**  0,514** 0,828**  

Efficient 
information 
systems 

0,806**  0,931**  0,674**  0,569**  0,514** 0,945**  

  * * Means That The Correlation Moral at The Level of 0.01. 

Seen from the table above, the following: 
- The existence of a positive correlation statistically significant 
between the independent variable (the efficiency of information 
systems) and its various independent dimensions (the quality of the 
hardware used, the efficiency of workers, Suitability of the 
information), and the dependent variable (banking service quality) in 
all its dimensions (physical things tangible, reliability, safety, the 
response to the client, empathy with the client) at a significance level 
(0.01). 
- The Stronger correlation represented the relationship between (the 
efficiency of workers) and (reliability) and the value of correlation 
coefficient was (0, 955) at a significance level (0.01). 
- Lowest correlation was between (the efficiency of workers) and 
(responding to the client), which was worth (0, 344) at a significance 
level (0.01). 
     And therefore; the research hypothesis can be accepted: (there is 
positive correlation statistically significant between the efficiency 
of information systems   and improve the service quality in the 
Algerian banks). 
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Second: Testing Influence Hypotheses: 

2-1 - The effect of the independent variable (the quality of the 
hardware used) on the dependent variable (to improve the 
quality of banking service) using simple linear regression 
method. 
     The impact of the quality of the hardware used on improving the 
service quality is testing through a simple linear regression 
coefficient, and outlined steps up as follows: 

Table (3) : Summary of the regression model 
Correlation 
coefficient 

Regression 
coefficient 

Regression 
coefficient Adj 

Rtandard error 
of estimate 

0,853 0,727 0,723 0,180 
     This can be explained; that the quality of the hardware used 
interpreted (72.7 %) of the variation in improving the banking 
service quality, the explanatory power is high, which indicates that 
there is a statistically significant impact to the quality of the 
hardware used on improving the banking service quality. 

Table(4) : Results of Analysis of Variance 

Source degree of 
freedom 

sum of 
squares 

Mean 
squares 

value of F 
calculated 

level of F 
significance 

Regression 1 5,237 5,237 
160,176 0,000 Error 60 1,962 0,033 

Total 61 7,199  
 
     The level of F significance, (P-Value = 0,000 < 0, 05) so the 
regression model is significant.  

Table (5): The Results of Simple Linear Regression Analysis 

Variables B standard 
error Beta value of T 

calculated 

level of 
significance 

T 
Fixed 1,259 0,202  6,220 0,000 
The quality of 
the hardware 
used 

0,638 0,050 0,853 12,656 0,000 
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     Evidenced by the statistical results presented in Table (5), and 
follow-up coefficient (Beta), and test (T) that the quality of the 
hardware used have a significant effect on improving the banking 
service quality, as the value of coefficient (Beta) is (0,853), and it is 
statistically significant at the level of significance (5%). 
     And therefore; effect hypothesis was accepted, which provides a 
significant effect of the quality of the hardware used on 
improving the banking service quality in the Algerian banks. 

2.2 - Effect of suitability of the information on improving the 
banking service quality using simple linear regression method. 
     Effect of suitability of the information on improving the banking 
service quality was measured through simple linear regression 
coefficient, and described steps as follows: 

Table (6):Summary of the Regression Model 
Correlation 
coefficient 

regression 
coefficient 

regression 
coefficient Adj 

standard error 
of estimate 

0,828 0,686 0,681 0,194 
 
     This can be explained; suitability of the information in this model 
explains what amount (68.6 %) of the variation in the values of 
improving the banking service quality which is a high proportion of 
impact. 

Table (7):Results of Analysis of Variance of Variance 
Source degree of 

freedom 
sum of 
squares 

Mean 
squares 

value of F 
calculated 

level of 
significance 
F 

Regression 1 4, 937 4,937 
131,014 0,000 Error 60 2,261 0,038 

Total 61 7,199  
   The level of F significance, (P-Value = 0,000 < 0, 05) so the 
regression model is significant.  
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Table (8):The Results of Simple Linear Regression Analysis 
Variables B standard 

error 
Beta value of T 

calculated 
level of 
significance 
T 

Fixed 0,209 0,315  0,664 0,509 
Suitability of the 
information 0,935 0,082 0,828 11,446 0,000 

  
     Evidenced by the statistical results presented in Table (8), and 
follow-up coefficient (Beta), and test (T) that the suitability of the 
information have a significant effect on improving the banking 
service quality, as the value of coefficient (Beta) is (0,828), and it is 
statistically significant at the level of significance (5%). 
     And therefore; effect hypothesis was accepted, which provides a 
significant effect for the suitability of information on improving 
the banking service quality in the Algerian banks. 
2-3 - Effect of efficiency of workers on improving the banking 
service quality using simple linear regression method. 
     Effect of efficiency of workers on improving the banking service 
quality was measured through simple linear regression coefficient, 
and described steps as follows: 

Table (9):Summary of the Regression Model 
Correlation 
coefficient  

regression 
coefficient  

regression 
coefficient Adj  

standard error 
of estimate  

0,793  0,629  0,623  0,210  
 
     This can be explained; (62. 9 %) of the total deviations in the 
values of improving the banking service quality is interpreted by the 
efficiency of workers in the information system which is a high 
explanatory power. 
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Table (10): Results of Analysis of Analysis of Variance 

Source degree of 
freedom 

sum of 
squares 

Mean 
squares 

value of F 
calculated 

level of 
significance 

F 
Regression 1 4,531 4,531 

101,934 0,000 Error 60 2,667 0,040 
Total 61 7,199  
   The level of F significance, (P-Value = 0,000 < 0, 05) so the 
regression model is significant.  

Table (11):The Results of Simple Linear Regression Analysis 

Variables  B standard 
error  

Beta  value of T 
calculated  

level of 
significance 

T 
Fixed  1,741  0,206    8,449  0,000  

The 
efficiency 

of workers  

0,545  0,054  0,793  10,096  0,000  

     Evidenced by the statistical results in the table (11), and follow-up 
coefficient (Beta), and test (T) that the efficiency of workers have an 
impact on improving the banking service quality, as the value of 
coefficient (Beta) is (0,793), and it is statistically significant at the 
significance level (5%). 
    And therefore; effect hypothesis was accepted, which provides a 
significant effect to the efficiency of workers in the information 
system on improving the banking service quality in the Algerian 
banks. 
     Through the above hypothesis we can accept the major research 
hypothesis provides a significant effect to the efficiency of 
information systems on improving the banking service quality in 
the Algerian banks. 
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10. Search Results: 
Based on the above analysis, the following conclusions can be 
installed: 

- Correlation Relationships Between the Variables:  
1. There is significant positive correlation between the efficiency of 
information systems and the banking service quality at the level of 
significance (0, 01). 
2. There is significant positive correlation between the dimensions of 
the efficiency of information systems (quality of the hardware used, 
suitable information, the efficiency of workers), and the dimensions 
of the banking service quality (material things tangible, reliability, 
safety, responding to the client, empathy with the client) at the level 
of significance (0, 01). 
3. The strongest correlations were among (the efficiency of workers) 
and (reliability), and the least was among (the efficiency of workers) 
and (responding to the client) at a significance level (0.01). 
    And therefore; hypothesis of the research related to the existence 
of a significant correlation between the efficiency of information 
systems and improving the banking service quality in the Algerian 
banks was accepted. 
- Effect Relationships Between Variables: 
1. The quality of the hardware used in the information system affect 
positively and significantly on improving the banking service quality. 
2. There is positively affect of the suitability of the information on 
improving the banking service quality. 
3. The efficiency of workers in the information system affect 
positively and significantly on improving the banking service quality. 
     And therefore; hypothesis of the research related to the existence 
of a significant effect to the efficiency of information systems on 
improving the banking service quality in the Algerian banks was 
accepted. 
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11. Recommendations: 
Depending on the results presented, we can propose the following 
recommendations: 
     Maximizing the use of information system in improving the 
banking service quality because there is a strong correlation and 
impact among the efficiency of the information system and the 
banking service quality. 
     Continuous updating of operating systems in banks under study 
between the duration and the other, to make sure they do not impede 
the work of information systems, and to avoid any expectations can 
occur unexpectedly. 
     Training of information systems and beneficiaries of the operating 
systems in general, by sending them in specialized courses operating 
systems, and subjected to tests on systems that trained them, to be 
sure of the feasibility of training on those systems, and should not be 
limited to the training process of these on how to use systems only, 
but must also include recognition capabilities of the hardware and 
software used. 
    The bank's departments Should give importance to the workers, 
understanding the proper entrance to ensure the quality of banking 
services through the creation of appropriate work environment, and 
motivate them financially and morally, as well as trying to select the 
best workers, and lay the foundations for their choice according to 
the most important skills that have proven the importance of 
availability to the bank staff who have direct contact with customers. 
     The need for systems to deal with customer complaints, and 
encourage customers to progress complaints in the case of its 
existence and to make the channels of communication with official’s 
centers in the bank is open to customers in the event of the existence 
of complaint. 
     Increase senior management support for users of the information 
system and those who support it through encouraging them to use the 
information system and understand their different needs, and to 
explore their views about the problems they face when using the 
system until it is overcome. 
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 ملخص
يزيد من خطر التصحر وضعيفة الصمود  التغري املناخي الذي يطال املناطق الريفية اهلشة

 هذه الظاهرة. و االقتصادية ةاملوارد الطبيعية وبطبيعة احلال على الرفاهة االجتماعي ىو يؤثرعل
 . اإلنسان و تأثريها ينعكس بشكل خاص على التوازن بني اإلنسان و البيئة �دد

هة لالضطرابات البيئية، وعلى وجه اخلصوص تلك املتعلقة بتغري املناخ جيد سكان ويف مواج
الريف يف بعض األحيان يف اهلجرة وسيلة اسرتاتيجية للتخلص من القيود االجتماعية 

 هذه اهلجرة حجم هو ما اليوم، .واالقتصادية متكنهم من حتسني احتياجا�م  الغذائية واملالية
 البيئية؟

اجلفارة باجلنوب   الذي أجنز مبنطقة العمل امليداين الكمية والنوعية و على األساليبباالستناد 
 للسكان الدولية واحمللية  الشرقي للبالد التونسية، اهلدف من هذا العمل هو معرفة هل اهلجرة

 .تغري املناخ الناجم عن عن الضرر أساسا يرجع
بيعية، اهلجرة،اجلفارة باجلنوب الشرقي للبالد تغري املناخ، تدهور املوارد الط: كلمات المفاتيح

  .التونسية

Introduction 
La menace des catastrophes naturelles, notamment celles liées 

aux changements climatiques, pourrait forcer les populations de 
partir vers les lieux géographiques qui se caractérisent à la fois par 
un environnement plus favorable et un marché de travail à fort 
potentiel économique. Bien qu’il soit difficile de distinguer entre un 
départ volontaire et forcé, la migration humaine s’accentue dans un 
contexte de dégradation de l’environnement et des éventuelles 
modifications liées aux changements climatiques (Gleditsch et al. 
2007 ; Gemenne, 2009). Depuis plusieurs décennies la migration 
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forcée du climat n’a cessé de croître. Le nombre des migrants 
internationaux qui était de l’ordre de 25 millions en 2007 pourrait 
atteindre le chiffre de 200 millions d’ici à 2050 (Lovell, 2007 ; 
Myers, 2005).  
La migration climatique renvoie à l’idée que le départ des migrants 
dépend principalement de critères qui sont directement liés aux chocs 
environnementaux. Mais, les facteurs économiques, sociaux et 
politiques jouent un rôle important dans les modes de 
fonctionnement et d’organisation de ce phénomène migratoire. La 
plupart des conséquences du changement climatique n’étant que 
rarement identifiables (Kaenzig et Piguet, 2011). Devant le risque 
d’aggravation de la fragilité des ressources naturelles notamment 
l’eau en raison de la baisse attendue des précipitations (jusqu’à – 10 
% à l’horizon 2020 et – 29 % à l’horizon 2050) et l’élévation des 
températures (jusqu’à +1,3° à l’horizon 2020 et + 2,7°à l’horizon 
2050) et l’intensification de la mobilisation de ces ressources 
(Sghaeir et Abaab, 2010), les zones arides les plus sensibles aux 
changements climatiques sont alertées. Les débats sont toujours 
orientés autour de ce questionnement de savoir comment la 
population perçoit la situation. Est-elle consciente de l’effet de 
changement climatique? Comment explique le phénomène 
migratoire? 
Le sud-est tunisien est une région située en milieu aride à 
caractéristiques nettement pré-désertiques. Cette région a été 
façonnée par les sociétés qui l’ont habité et elle a subi tout le long de 
son histoire des mutations démographiques et socio-économiques 
représentatives des difficultés liées aux problèmes 
environnementaux, agricoles et climatiques classiques de ce type de 
milieu naturel. C’est ainsi que les populations rurales ont pu être 
conduites à abandonner leurs activités agricoles et partir à la 
recherche d’autres sources de revenus en dehors de leurs régions 
d’origine. Selon les cas, s’il s’agit d’une migration interne ou 
internationale, ce double  phénomène étant pratiquement distingué 
dans les régions arides du Sud-est tunisien (Gammoudi, 2014). Ces 
régions sont aujourd’hui menacées en raison de la dégradation 
progressive de l’environnement, dont les effets sont notamment 
perceptibles dans la diminution de la pluie, l’augmentation de la 
température et les effets de la sécheresse prolongée. Un menace qui 
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impacte la société rurale et génère des mobilités et des migrations 
humaines.  
L’objet de cet article est de s’interroger sur les réalités de migration 
climatique dans un milieu aride du Sud-est tunisien. Il repose sur les 
investigations des ménages dont au moins l'un de leurs membres est 
actuellement en migration pour une période d'au moins un an. Il 
s’agit de dégager les principaux points de vue des migrants et 
d’identifier les principaux facteurs climatiques liés à la migration. 
Cet article s'articule autour de deux parties. La première partie est 
consacrée aux débats théoriques et empiriques autour des facteurs 
déterminants de la migration. La seconde partie fournit la méthode, 
les résultats et la conclusion. 

1. Les débats théoriques et empiriques autour des facteurs 
déterminants de la migration 
Différentes écoles (classique et néo-classique, marxiste, etc.) ont 
analysé d'une façon explicite la migration sous ses diverses formes 
interne et internationale. La littérature théorique a essayé au fil des 
temps de conceptualiser la migration, voire de développer les 
facteurs explicatifs de ce phénomène migratoire tout en se basant sur 
la réalité dans les divers lieux d'émigration et d'immigration. 
Plusieurs études théoriques et empiriques ont montré que la décision 
de la migration était avant tout un résultat des difficultés socio-
économiques et environnementales rencontrées par les populations 
rurales qui se traduisent par l’impossibilité de faire fonctionner 
localement une économie familiale. La théorie « push-pull » ou 
« répulsion-attraction », est une approche néoclassique importante 
dans l’étude de la migration permettant d’expliquer les facteurs qui 
ont entraîné la mobilité des populations d’une localité à l’autre, 
normalement dans le but d’un établissement permanent ou de longue 
durée (Borowski et al., 1994 in Tossou, 1998). Les « push factors » 
sur le lieu de départ peuvent englober par exemple la croissance 
démographique, la pauvreté, le manque d’opportunités économiques, 
la répression politique ou les catastrophes naturelles. Par 
inversement, les « pull factors » sur les lieux de destination 
impliquent des facteurs attrayants tels que la demande de main-
d’œuvre, de bonnes opportunités économiques et un climat plus 
stable. Cette théorie est centrée sur le fait que les gens migrent en 
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réponse à une combinaison de facteurs d’attraction et de répulsion 
sur le plan social, politique, économique et environnemental. 
Sur le plan économique, la migration est une stratégie familiale 
destinée à maximiser les revenus sur le long terme et à diversifier les 
activités économiques, permettant ainsi à l’ensemble de famille de 
réaliser un certain équilibre socio-économique non satisfait dans les 
régions de départ. Pour John Stuart Mill par exemple, « la migration 
est un moyen de combattre la tendance aux rendements décroissants 
de la terre, un remède aux bas taux de salaire et un déclin de taux de 
profit» (Mill, 1848 in Termote, 2002). Même si les effets dus au 
changement climatique sont parmi les facteurs déterminant de ce 
phénomène migratoire, il est difficile d’affirmer dans quelle mesure 
ce facteur peut pousser un individu à migrer. L’étude des 
changements climatiques est déjà assez complexe en elle-même que 
d’analyser leurs impacts sur les populations locales (OIM, 2008).  
L’ampleur des débats scientifiques autour de changement climatique, 
ainsi que son impact sur la mobilité humaine sont toujours au centre 
des études et recherches internationales. Cette thématique qui a subi 
une véritable renaissance dans la pensée des chercheurs en sciences 
sociales et économiques est largement utilisée et abondamment 
développée par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), l’Organisation Internationale 
pour les Migrations(OIM), etc. Certaines études mettent en avant 
l'impact direct de l'environnement sur les mouvements de population 
(OIM, 2008 ; European Union, 2012). Mais d’autres insistent sur 
l’importance du contexte social et économique (PNUD, 2009, 
OCDE-Union européenne, 2014). Même lorsqu’une perturbation 
d’origine climatique est l’un des facteurs, il est parfois difficile de 
déterminer dans quelle mesure le changement climatique a exercé 
une influence sur la population. Les études relatives à l’impact du 
changement climatique sur la migration humaine comportent donc de 
nombreuses hypothèses.                                                                                                                                                                                                                                    
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2. l’impact de changement climatique sur la population rurale du 
Sud-est tunisien 
2. 1.Présentation de la zone d’étude   
La zone d’étude est la partie nord-ouest de la « Jeffara » du Sud-est 
tunisien (carte 1), il s’inscrit dans un quadrilatère passant par les 
délégations de Mareth, Médenine Nord, Sidi Makhlouf et Beni 
Khedache et il couvre une superficie d’environ 117.000 ha. 
L’économie locale est basée sur des petits métiers liés à l’agriculture 
avec ses différentes formes d’adaptation aux aléas climatiques. 
Malgré un début de diversification, l’activité économique reste 
toutefois peut diversifier et souffre à la fois de la rareté des 
ressources naturelles et de la manque des investissements générateurs 
d’emploi. La population totalise selon le recensement de 2004, 132 
200 habitants, soit 32 472 ménages.  
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2.2. Démarche méthodologique 
Pour atteindre l’objectif assigné par ce travail, l’étude impose le 
recours aux approches méthodologiques spécifiques. Outre, 
l’approche classique qui est basée sur les études bibliographiques, 
l’analyse d’impact de changement climatique sur la migration dans le 
territoire d’étude est  basée sur des investigations auprès des 
ménages avec migrant et sur des acquis de recherche de l’Institut des 
régions Arides de Médenine.  
Sur le terrain, des investigations supplémentaires ont touché les 
ménages avec migrant. Un ménage est considéré migrant si au moins 
l'un de ses membres, qui est toujours considéré comme un membre 
de ménage, a migré pour vivre en dehors de sa région d’origine pour 
une période d'au moins un an. 
Nos investigations sur le terrain ont été réalisées de la façon suivante:  
- une enquête par questionnaire a été menée auprès des ménage avec 
migrants dans la zone de « Jeffara » du Sud-est tunisien (172  
ménages avec migrants) ; 
-  Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès  des ménages 
avec migrants (40 ménages). 
Dans ce travail, l'échantillonnage n’a pas pu retranscrire fidèlement 
les caractéristiques de la population mère, objet de cette étude. 
Devant l'absence de données sur cette population mère, nous avons 
donc utilisé la technique de sondage « boule de neige » élaborée suite 
à l’absence de données statistiques sur les ménages avec migrant. 
Cette technique non probabiliste utilise des personnes comme source 
d’identification de personnes additionnelles issues de leurs propres 
relations. 

2.3 Résultats et discussion 
2.3.1. Un écosystème rural dégradé 
L’intensification des catastrophes naturelles notamment la sécheresse 
et la désertification ont menacé la zone aride du Sud-est tunisien. Les 
ressources naturelles qui constituent la base de l’activité agricole, 
sont soumises à une dégradation intense. Une perte importante dans 
les terres agricoles sous l’effet de l’érosion éolienne, ainsi que la 
dégradation de la qualité des eaux, voire même, leur épuisement. 
Dans cette zone, l’érosion constitue un danger réel pour les sols et 
l’ensemble de l’agro-système. Ce phénomène très complexe, résulte 
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en fait de la conjugaison de plusieurs facteurs naturels, tels que les 
paramètres du climat. Qu'il s'agisse des ressources en eau, en sol ou 
des ressources pastorales cette zone  souffre de conditions naturelles 
difficiles avec des précipitations très faibles donnant lieu à des 
sécheresses sévères et de longues durées (Elloumi et Abaab, 2009). 
Suite à la sécheresse qui sévit ces dernières années, il n’est pas 
étonnant que 63% des enquêtés dans cette zone font recours à l’achat 
d’eau pour satisfaire leurs besoins domestiques et agricoles. La 
population est consciente de l'émergence d'un certain nombre de 
contraintes et de dangers qui menacent le milieu. Les entretiens avec 
les ménages confirment l'émergence de quatre problèmes majeurs qui 
ont menacés l’écosystème (Fig.1).  

Fig. 1 : Classification des problèmes suivant leurs importances 

 
 
Source : Elaboration personnelle, entretien, 2013 

2.3.2. Une société rurale en difficultés socio-économiques 
La population rurale est en effet confrontée quotidiennement aux 
conséquences directes de l’intensification des catastrophes naturelles 
comme la sécheresse et la désertification. Les activités 
traditionnelles, notamment l’agriculture et le pastoralisme, sont 
touchés par ce phénomène environnemental. Les enquêtés (74%) ont 
exprimé qu'ils connaissent bien les effets des changements 
climatiques. Pour eux, la dégradation de l’écosystème s’est fortement 
accentuée ces dernières années sous les effets de plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la baisse de la pluviométrie (100%) et 
la température qui devient plus élevés (75%). 
Avec la rareté et la dégradation des ressources naturelles, l’activité 
agricole est de plus en plus difficile à rentabiliser et elle est devenue 
un facteur limitant pour le développement à la lumière des 

Sécheresse 

Rareté des ressources naturelles 

Surpâturages 
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changements climatiques. Devant ces difficultés parfois 
insurmontables, certains agriculteurs ont été conduits à abandonner 
leur terre et leur activité agricole et à partir à la recherche d’une 
source de revenus autre que les revenus agricoles. Dans la totalité de 
ces régions difficiles, 82,8% des revenus de la population locale 
dépendent déjà des activités non agricoles (Tableau 1) dont 76,3% en 
provenance de la migration à la fois interne et internationale. 

Tableau 1 : les activités principales des chefs des  ménages 

Régions Agriculture Elevage Non agricoles Total 
N % N % N % N % 

Beni Khedache 14 10.37 5 3.7 116 85.93 135 100 

Medenine Nord 7 12.07 4 6.3 47 81.03 58 100 

Sidi Makhlouf 11 6.29 23 13.14 141 80.57 175 100 

Mareth 32 13.56 8 3.39 196 83.05 236 100 

Total 64 10.6 40 6.6 500 82.8 604 100 
   Source : Gammoudi, 2011 
Il convient de souligner que le changement climatique n'est que l'un 
des facteurs qui influent cette société en difficultés socio-
économiques. Néanmoins, la pauvreté et le sous-emploi ont fait leurs 
preuves pour aggraver la situation. D’après l’enquête, 42% de la 
population en âge actif est en chômage, dont 75 % sont de sexe 
féminin. 

2.3.3. La migration comme l’une des réponses d’un écosystème 
dégradé 
La migration tant intérieure qu’internationale constitue l’une des 
réponses des territoires rurales en difficultés et face aux crises socio-
économiques et environnementales qui s’accentuent à la lumière des 
changements climatiques. C’est l’une des stratégies d’adaptation qui 
peuvent être particulièrement efficaces devant les dégradations 
progressives de l’environnement, et notamment dans des situations 
de désertification (Gemenne, 2009). Ce phénomène peut s’expliquer 
par plusieurs facteurs, mais l’abandon des terres agricoles en raison 
de la sécheresse et du manque d’eau est admis par la population 
locale comme une des causes principales. Devant l’accroissement des 
stress environnementaux et la dégradation progressive des 
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écosystèmes, « les effets les plus graves de l’évolution du climat 
concernent sans doute la migration humaine » (OIM, 2008). 
· L’intensification de la migration internationale 
Dans cette zone rurale aride la genèse de la migration internationale 
est distinguée depuis longtemps. Le premier départ à la migration 
était un départ masculin. La migration passée à concerner 
uniquement les chefs des ménages, vers la recherche des sources des 
revenus qui assurent les besoins des ménages, généralement non 
satisfaits dans les régions de départ. D’après les résultats de l’enquête 
l’intensité des membres des ménages en âge actif et qui sont partis en 
migration est très élevée ; dont les destinations sont principalement la 
France et la Lybie  (Tableau 2). 

Tableau 2 : Répartition de la migration des membres des ménages 

Délégation/pays Beni khedache Médenine Nord Sidi Makhlouf Mareth Total 
 % % % % % 

France 33.3 - 17.1 63.4 39 
Lybie 59 100 80 29.6 55 
Autres 7.7 - 2.9 7 6 
Total 100 100 100 100 100 

  Source : Elaboration personnelle, enquête, 2013 
Ce phénomène ancien et traditionnel de la migration vers la France 
qui a concerné au début les chefs des ménages a évolué au cours des 
temps pour concerner les membres des ménages ainsi que d’autres 
gens notamment les plus jeunes de cette communauté rurale. 
Malgré les efforts consacrés à la mise en œuvre des programmes de 
développement territorial afin de créer des sources des revenus autres 
que les revenus agricoles, le modèle de développement n’a pas réussi 
à optimiser le potentiel de croissance économique pour satisfaire les 
besoins des générations qui arrivent sur le marché du travail. En 
dépit de cette situation socio-économique et environnementale 
défavorable, la recherche d’un motif de migration vers l’étranger, 
continue. Aujourd'hui on estime un nombre des 10343 migrants 
internationaux (Tableau 3). 
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Tableau 3: Les résidents à l’étranger de la Jeffara du Sud-est tunisien 

Délégation Nombre % 
Médenine 2379 23 
Sidi Makhlouf 305 2.9 
Beni Khedache 644 6.2 
Mareth 7015 67.9 
Total 10343 100 

Source : ODS, 2010 

· L’exode rural vers les pôles économiques du Sud-est tunisien  
L’orientation vers le secteur agricole dans cette zone est devenue 
difficilement acceptable notamment par les jeunes. Des mouvements 
d’exode ont affecté principalement les jeunes de la population qui 
ont refusé de travailler dans le secteur agricole menacé par la 
sécheresse et la désertification. 
Le tourisme a permis à Djerba d'être un pôle économique attractif 
avec une infrastructure hôtelière de 114 unités touristiques contre 48 
unités en 1987(ODS, 2010). Comme un pôle économique privilégié 
cette région a joué un rôle considérable dans la création de 
perspectives d'emploi. Le développement de ce secteur à procurer 
des emplois et de revenus décents pour la population des territoires 
ruraux dans les zones difficiles du Sud-est tunisien, notamment pour 
les générations les plus jeunes. En 2008, le secteur touristique a 
employé à peu près 20 000 personnes, soit deux fois plus qu'en 1998 
(Fig. 2).  
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Fig. 2 : l’évolution des postes d’emploi dans le secteur de 
tourisme (nombre/année) 

 
Source : Gammoudi, 2012 

Djerba, le pôle économique le plus développé du Sud-est tunisien 
reste un foyer d’attraction pour un grand nombre de chercheurs 
d’emploi de différentes régions de ce territoire. Ces flux migratoires 
découlant des différentes agglomérations tunisiennes vers l'île de 
Djerba sont certes concernés des personnes des zones envisagées 
difficiles du Sud-est tunisien (Fig.3).  

Fig.3 : Régions d’origines du personnel touristique à Djerba 

 
Source : Gammoudi, 2012 
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Au-delà de la migration vers le pôle économique de Djerba, ce 
territoire est connu par l’importance de la migration vers le pôle 
administratif de Médenine. Le phénomène d’exode rural qui affecte 
principalement les jeunes qualifiés et non qualifiés est assez fréquent 
dans ce territoire, affirme aujourd’hui les limites du secteur agricole 
dans le processus du développement socio-économique durable. 
Comme toutes les régions bénéficiant de conditions socio-
économiques avantageuses (croissance économique, emploi, etc.), 
Médenine, le centre du gouvernorat reste toujours un pôle attractif 
pour la population rurale. Depuis longtemps la population avait 
tendance à se localiser dans cette ville qui se trouvait favorisée par 
un accès facile aux sources des emplois (Tableau 4).  
Tableau 4 : la migration des membres des ménages âgés de 20 ans et 
plus suivant les lieux d’installation (%) 
 

Lieu d’installation Beni-
khadache 

Médenine 
Nord 

Sidi-
Makhlouf Mareth 

- Dans la délégation 30 62 19 38 
-le pôle administratif de 
Médenine 51 36 74 34 

- Autres régions  19 2 7 28 

-Total 100 100 100 100 
Source : Elaboration personnelle, enquête, 2013 
Conclusion 

En dépit d'une situation plutôt défavorable un tel modèle de 
développement ne permet pas à ce territoire d’optimiser son potentiel 
économique. Les expériences passées en matière de développement 
rurales ont montré certaines limites. Devant la rareté des ressources 
naturelles, la dégradation des écosystèmes qui s’accentuent à la 
lumière des changements climatiques, il s’est passé un déséquilibre 
hommes/milieux qui risque de s’aggraver dangereusement. La 
population  finit par abandonner la terre et l’activité agricole et partir 
à la recherche d’une autre source de revenus. 
A cause d'un contexte environnemental défavorable, le modèle de 
développement n’a pas pu freiner la forte migration dans les régions 
rurales du sud-est tunisien. Les populations qui connaissent des 
conditions de vie difficiles ont trouvé dans la migration l’une des 
stratégies d’adaptation pour contourner leurs contraintes socio-
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économiques. C’est une stratégie d’adaptation non seulement pour 
les ménages, mais aussi pour les jeunes qui se situent sur un marché 
de l’emploi déprimé dans leurs régions d’origine. 
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Abstract :  

The current financial crisis is an opportunity for many 
commentators to sing the usual refrain about the chronic instability 
of capitalism and the need for stronger market regulation which is 
also called, erroneously, regulation of financial markets. It was quite 
a different lesson that we should draw from the current crisis, namely 
that better regulation through the free functioning of markets, not 
regulation. The financial crisis has affected not only financial 
institutions but also public authorities at all levels, businesses and 
consumers worldwide. Its impact is global; it is not only economic 
but also political, social, environmental, and concerns all sectors, 
from health to education. One of the worst consequences of this 
crisis is the loss of public confidence in the financial system 
underpinning the economy. This confidence must be restored. The 
bottom line is that the impact of the crisis are managed wisely , that 
governments and central banks respond to the crisis by doing 
everything possible in a coordinated way , to mitigate its effects. 
Several thorny dilemmas are already asking : how far public 
authorities should they go to save the threatened bankruptcy of 
enterprises, using for this taxpayer money and indebting future 
generations? What should governments do to protect the interests of 
all those who have invested in foreign companies established on their 
territory when they encounter difficulties? Is there a risk that 
themselves stimulus weaken even more the financial system and the 
economy? 
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Introduction : 
La crise financière actuelle est l’occasion pour beaucoup de 

commentateurs de chanter le refrain habituel sur l’instabilité 
chronique du capitalisme et sur la nécessité d’un renforcement de la 
réglementation des marchés que l’on appelle d’ailleurs, de manière 
erronée, une régulation des marchés financiers. C’est pourtant une 
leçon toute différente que l’on devrait tirer de la crise actuelle, à 
savoir que la meilleure régulation passe par le libre fonctionnement 
des marchés et non par leur réglementation. La crise financière a 
touché non seulement les institutions financières, mais aussi les 
pouvoirs publics à tous les niveaux, les entreprises et les 
consommateurs du monde entier. Son impact est planétaire; il n’est 
pas seulement économique, mais aussi politique, social et 
environnemental, et concerne tous les secteurs, de la santé à 
l’éducation. L’une des conséquences les plus graves de cette crise est 
la perte de confiance du public dans le système financier qui sous-
tend l’économie. Cette confiance doit être restaurée. L’essentiel, 
c’est que les répercussions de la crise soient gérées de manière 
avisée, que les gouvernements et les banques centrales réagissent à la 
crise en faisant tout leur possible, de manière coordonnée, pour en 
atténuer les effets. Plusieurs dilemmes épineux se posent déjà: 
jusqu’où les pouvoirs publics doivent-ils aller pour sauver des 
entreprises menacées de faillite, en utilisant pour cela l’argent du 
contribuable et en endettant les générations futures? Que doivent 
faire les gouvernements pour préserver les intérêts de tous ceux qui 
ont investi dans des entreprises étrangères établies sur leur territoire 
alors qu’elles se heurtent à des difficultés? Y a-t-il un risque que les 
plans de relance eux-mêmes affaiblissent encore plus le système 
financier et l’économie? 

1. L’échec d’un État pas assez libéral : 
La cause essentielle de cette crise provient en effet de 

l’extraordinaire variabilité de la politique monétaire américaine au 
cours des années récentes. Or, celle-ci est bien évidemment décidée 
par des autorités publiques et non déterminée par le marché. C’est 
ainsi que la Fed est passée d’un taux d’intérêt de 6,5 % en 2000 à un 
taux de 1,75 % fin 2001 et 1 % en 2003. Il y eut ensuite une lente 
remontée à partir de 2004 jusqu’à atteindre 4,5 % en 2006. Pendant 
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toute la période de bas taux d’intérêt et de crédit facile, le monde a 
été submergé de liquidités. Afin 
de profiter de cette magnifique occasion de profits faciles, les 
établissements financiers ont accordé des crédits à des emprunteurs 
de moins en moins fiables, comme l’a montré la crise des « 
subprimes ». Lorsque l’on est revenu à des taux d’intérêt plus 
normaux, les excès du passé sont apparus au grand jour : c’est 
l’éclatement de la « bulle financière ».1 

Or, les conséquences néfastes de cette politique ont été 
aggravées par plusieurs phénomènes. Tout d’abord, le sens de la 
responsabilité à l’égard du risque est émoussé parce qu’il est 
implicitement admis que les autorités publiques ne laisseraient pas se 
produire des faillites importantes en cas de difficultés (ce que 
confirme en partie le comportement actuel des autorités américaines). 
En particulier, les deux grands pourvoyeurs de crédits                    « 
Subprime», Fannie Mae et Freddie Mac – initialement créés par 
l’État américain – bénéficiaient de garanties étatiques privilégiées 
qui les ont conduits à prendre des risques très excessifs. 

Par ailleurs, la réglementation financière elle-même est la 
source d’effets pervers. Il en est ainsi de l’obligation imposée aux 
banques par l’accord de Bâle II de maintenir un ratio de fonds 
propres égal à 8 % de leurs avoirs. Devant les opportunités de gain 
formidables créées par la politique de bas taux d’intérêt de la Fed, les 
banques ont voulu développer au maximum leurs crédits, tout en 
maintenant le ratio imposé par la réglementation. Dans ce dessein, 
elles ont cherché à contourner la réglementation – comme cela est 
toujours le cas – en se débarrassant d’une partie de leurs encours vers 
d’autres organismes, par exemple fonds d’investissement. Une partie 
des crédits accordés par les banques ont ainsi disparu de leurs bilans, 
leur permettant d’accroître leurs prêts dans le respect apparent de la 
réglementation. 

Certes, on peut considérer comme souhaitable que les fonds 
propres soient                  « suffisants » par rapport aux fonds prêtés. 
D’ailleurs, au XIXe siècle, les fonds propres des banques 
représentaient le plus souvent 60 à 80 % de leurs bilan : les banquiers 
prêtaient les fonds qui appartenaient à leurs actionnaires et le ratio 
élevé (et désiré) de fonds propres constituait une garantie formidable 
de stabilité pour les actionnaires comme pour les clients des banques. 



 
Les politiques publiques face à l’ imperfection de la politique monétaire et 
les crises financières                                                     Dr.Ait Mokhtar Omar 

  REVUE Des économies nord Africaines N°14  38    

Les banquiers étaient alors de vrais capitalistes – c’est-à-dire des 
propriétaires de capital – et, en tant que tels, ils étaient responsables2. 

À l’époque, on a cru possible de fonder le développement 
économique sur le crédit et non pas sur les fonds propres. Par 
ailleurs, une grande partie du crédit provient d’une création ex nihilo, 
à savoir la politique monétaire expansionniste, et non d’une épargne 
volontaire. Simultanément, le dépérissement du capitalisme – 
résultant lui-même bien souvent de l’interventionnisme étatique – a 
fait en sorte que les grandes banques ne sont plus dirigées par des 
capitalistes, propriétaires du capital, mais par des managers qui, ne 
supportant pas eux-mêmes les risques de l’actionnaire, sont tentés de 
maximiser les profits à court terme. 

Dans le monde capitaliste du XIXe siècle – plus stable que le 
monde financier actuel – le crédit bancaire résultait des décisions des 
actionnaires des banques. Dans l’univers étatisé de l’époque, c’est le 
contraire qui se passe : on impose arbitrairement un ratio de fonds 
propres qui ne fait que mimer un vrai monde capitaliste ; mais cela 
conduit à l’apparition de bulles financières : les établissements de 
crédit maximisent le montant de leurs crédits et essaient ensuite par 
différentes manipulations, de présenter un ratio de fonds propres 
conforme à la réglementation. Une réglementation qui impose un 
résultat ne remplacera jamais le libre jeu des décisions d’êtres 
humains responsables (c’est-à-dire capitalistes). C’est pourquoi les 
appels constants lancés de nos jours en faveur d’une plus forte 
réglementation des marchés financiers ne sont pas fondés. 

Certes, on peut reprocher aux établissements financiers de 
n’avoir pas été plus prudents. Cela résulte des anciennes structures 
institutionnelles que nous avons rappelées. Mais cela reflète aussi le 
fait que l’information ne peut jamais être parfaite : un système 
capitaliste n’est pas parfaitement stable, mais il est plus stable qu’un 
système centralisé et étatique. C’est pourquoi, au lieu de stigmatiser 
une prétendue instabilité du capitalisme financier, on devrait 
stigmatiser l’extraordinaire imperfection de la politique monétaire. 
On peut regretter que les managers des grandes banques n’aient pas 
été plus lucides et n’aient pas mieux évalué les risques qu’ils 
prenaient dans un monde où la politique monétaire est 
fondamentalement déstabilisatrice. Mais c’est précisément et surtout 
ce caractère déstabilisant de la politique monétaire que l’on doit 
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déplorer. Arrêtons donc les procès faits à tort au capitalisme et 
recherchons au contraire le moyen de libérer les marchés financiers 
de l’emprise étatique3. 

2. Liberté des marchés, régulation, taux d’intérêt : 
Cette crise a ressuscité des idées maintes fois exprimées. Il 

semble acquis dans l’opinion, en particulier, que les marchés sont 
certes efficaces, mais qu’ils sont                         « court-termistes » et 
même aveugles. Il en résulterait donc que les États devraient les              
« réguler » et qu’il conviendrait même de mettre en place des 
procédures de coopération internationale pour favoriser une « 
régulation mondiale », dans la mesure où les marchés financiers sont 
eux-mêmes mondialisés. 

Il y a de ce point de vue une ambiguïté de langage qui 
recouvre en fait des ambiguïtés conceptuelles. En effet, quand on 
parle de régulation de l’ancienne époque, on suggère implicitement 
que celle-ci implique un accroissement des pouvoirs réglementaires 
et des pouvoirs de contrôle des autorités publiques. Cette confusion 
est alimentée par un manque de précision linguistique : on confond « 
régulation » et « réglementation »4, peut-être parce que le terme 
régulation en anglais ne signifie pas “régulation”, mais 
“réglementation”, ce qui induit l’idée qu’il y a équivalence entre les 
deux termes. Or, ceci est totalement erroné. En effet, l’un des grands 
mérites fonctionnement des marchés libres c’est qu’ils permettent la 
« régulation » de l’activité économique par un système de type 
cybernétique où les actions de ceux qui interviennent sur les marchés 
apportent de nouvelles informations qui les conduisent à s’ajuster 
continuellement à leur environnement. 

Bien entendu, cette régulation n’est jamais parfaite, tout 
simplement parce que l’information ne peut jamais être parfaite. 
C’est pourquoi on a tort de comparer le fonctionnement effectif des 
marchés à un idéal impossible à atteindre d’information parfaite et 
donc de stabilité économique parfaite. Et l’on a évidemment 
également tort de penser qu’il est possible de se rapprocher de cet 
idéal par une réglementation (une « régulation étatique ») qui 
supposerait une information parfaite. On doit en effet se demander 
par quel miracle un petit nombre d’hommes, chargés de réglementer 
et de contrôler les autres, pourraient détenir des informations 
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meilleures et plus nombreuses que les innombrables intervenants des 
marchés. On peut en trouver une illustration dans le fonctionnement 
des marchés financiers et, en particulier, dans les évènements 
récents. 

Pour bien comprendre l’émergence des crises financières de 
notre époque, il peut être utile de garder à l’esprit un modèle de 
référence que nous définirons à partir de deux caractéristiques : 

a) une monnaie « stable » ou, plus précisément, l’existence 
d’un système monétaire dans lequel une création monétaire arbitraire 
est impossible. Dans un système de ce type, la politique monétaire ne 
peut pas exister, c’est-à-dire qu’aucune autorité publique ne peut 
faire varier à son gré la quantité de monnaie, créant des phases 
d’inflation ou de déflation. Une telle situation correspond, par 
exemple, à ce que l’on a pu connaître dans un système d’étalon-or 
dans lequel non seulement l’or sert de monnaie de base, mais où, par 
ailleurs, il est impossible de démultiplier indéfiniment la quantité de 
monnaie en créant arbitrairement des billets de banque ou des dépôts 
bancaires gagés par une couverture en or décroissante. Dans ce cas, 
les prix ne sont certes pas stables, car la quantité de monnaie peut 
varier par rapport à la quantité de biens et d’actifs financiers, mais ils 
évoluent lentement et de manière relativement prévisible ; 

b) une épargne abondante et volontaire, c’est-à-dire qu’elle 
correspond aux désirs des individus de renoncer à une consommation 
présente pour obtenir des ressources plus abondantes dans le futur. 
Cette épargne se répartit entre des fonds propres, rémunérés par un 
taux de rendement risqué et donc variable, et des fonds prêtables 
rémunérés par un taux d’intérêt fixé à l’avance de manière 
contractuelle entre prêteurs et emprunteurs. Il faut le rappeler, le taux 
d’intérêt peut être défini comme le prix du temps. Il est révélé sur le 
marché des fonds prêtables par la confrontation des prêteurs et des 
emprunteurs. Le comportement des prêteurs est déterminé par leur « 
préférence pour le temps », c’est-à-dire qu’ils demandent une 
compensation – le taux d’intérêt – pour renoncer à leur préférence 
pour le présent. Le comportement des emprunteurs, en particulier 
propriétaires de fonds propres, est déterminé par le taux de 
rendement qu’ils espèrent obtenir par l’usage des ressources 
empruntées. 
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Normalement, il n’y a pas de raison pour que le taux d’intérêt 
ainsi déterminé change brutalement et profondément. En effet, les 
déterminants de ce taux – la préférence pour le temps et le rendement 
du capital – n’évoluent que lentement et dans des limites étroites. Le 
monde de référence que nous venons de décrire est un monde de 
relative stabilité des prix et des taux d’intérêt. Il correspond à peu 
près à ce que l’on a pu connaître au XIXe siècle. Malheureusement, 
le monde moderne est fort différent. En effet, tout d’abord, 
l’accumulation de capital est découragée par les excès de la fiscalité 
et il en résulte la tentation de trouver de manière artificielle l’épargne 
susceptible de répondre à la demande des investisseurs. Par ailleurs – 
et cela constitue l’un des très graves problèmes économiques de 
l’époque – le taux d’intérêt n’est plus déterminé uniquement par le 
marché des fonds prêtables, mais il est devenu un instrument de la 
politique monétaire. La création monétaire est entre les mains des 
autorités publiques et celles-ci déterminent le taux d’intérêt, soit 
directement, soit indirectement par les achats et les ventes d’avoirs 
financiers de la banque centrale. Il en résulte qu’un écart plus ou 
moins important peut exister entre le taux d’intérêt résultant de la 
politique monétaire et le taux d’intérêt qui reflète la rareté relative de 
l’épargne prêtable, celui qui serait déterminé par les désirs des 
prêteurs et des emprunteurs. 

Cette détermination « politique » du taux d’intérêt est au cœur 
de ce que l’on appelle la « théorie autrichienne du cycle économique 
», ainsi nommée parce qu’elle a été développée par deux célèbres 
économistes d’origine autrichienne, Ludwig von Mises et Friedrich 
Hayek. Malheureusement, cette théorie reste largement inconnue. 

Dans l’espoir de stimuler l’activité économique et 
l’investissement, les autorités monétaires pratiquent donc une « 
politique d’argent bon marché », c’est-à-dire que la politique 
monétaire est expansionniste et les taux d’intérêt sont faibles. À 
l’époque, en effet, toute création monétaire résulte d’une création de 
crédit. Dans la mesure où l’épargne est insuffisante pour financer à la 
fois l’investissement privé et les déficits publics, les autorités 
monétaires sont tentées d’ouvrir les vannes du crédit bancaire avec, 
en contrepartie, une création monétaire. Corrélativement, le taux 
d’intérêt diminue. Cette baisse du taux d’intérêt est totalement 
artificielle puisqu’elle laisse croire que l’épargne prêtable est plus 
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abondante qu’elle ne l’est en réalité. Ce faisant, les autorités 
publiques donnent donc une information erronée aux marchés. 

Ainsi, non seulement les autorités publiques n’ont pas une 
meilleure information que les marchés, comme nous l’avons souligné 
précédemment, mais en outre elles créent de mauvaises informations 
et elles modifient en conséquence les comportements des agents 
économiques. En effet, le taux d’intérêt étant bas, les emprunteurs 
sont incités à emprunter plus, pour financer des investissements, pour 
acheter des actifs financiers ou pour acheter des logements (cas des 
États-Unis ou de l’Espagne au début du XXIe siècle). C’est ainsi que 
naissent les « bulles financières » ou les « bulles immobilières ». On 
a tendance à les considérer comme le produit du comportement 
irrationnel des investisseurs qui auraient une attitude moutonnière : 
ainsi une augmentation des cours d’actions serait interprétée comme 
l’indice d’une augmentation indéfinie de ces cours, incitant les 
investisseurs à accroître leurs demandes d’actifs, ce qui fait monter 
les cours, etc. C’est au fond ce qu’Alan Greenspan a appelé « 
l’exubérance irrationnelle » des marchés. Mais on doit analyser les 
choses de manière très différente : la politique monétaire et la 
politique de crédit expansionnistes font croire que l’épargne est 
beaucoup plus abondante qu’elle ne l’est en réalité. Cette confusion 
est d’ailleurs d’autant plus fausse que, précisément, la baisse du taux 
d’intérêt réduit l’offre de fonds prêtables, ce qui accroît l’écart entre 
le taux d’intérêt effectif et celui qui correspondrait à l’équilibre entre 
offre et demande de fonds prêtables volontaires. 

Bien sûr, on pourrait souhaiter que les agents économiques 
comprennent mieux ce qui se passe et qu’ils réalisent le caractère 
artificiel et temporaire de la baisse des taux d’intérêt. Mais cette 
compréhension est difficile à obtenir et c’est pourquoi il serait 
correct de dire non pas que les agents économiques sont irrationnels, 
mais qu’ils sont rationnels compte tenu de l’information – très 
incorrecte – qu’ils ont. Et si l’information est incorrecte c’est à cause 
de la politique monétaire des autorités monétaires. Il est donc 
absolument faux de dire que le libre fonctionnement des marchés 
financiers fait apparaître des « bulles » parce que les marchés sont « 
court-termistes » et que les agents économiques sont irrationnels, ce 
qui justifierait la    « régulation » par des autorités publiques à la fois 
rationnelles et bien informées. Ce qui se passe est bien différent : il y 
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a destruction d’information par les autorités publiques, précisément 
parce qu’elles sont « court-termistes », c’est-à-dire que, du fait de 
l’existence d’un horizon court dans le monde politique (horizon des 
élections), les gouvernants sont tentés de créer des apparences – 
l’apparence du crédit facile et de la relance de l’activité – au prix de 
désordres futurs. Les uns et les autres sont rationnels : les 
gouvernants le sont en choisissant de créer des illusions dans le court 
terme, les agents économiques le sont en agissant en fonction de 
l’information qu’ils possèdent et dont la qualité a été détériorée par 
l’action étatique. La solution à ces désordres ne réside évidemment 
pas dans un accroissement de l’intervention étatique sous prétexte de 
régulation, mais dans le refus de toute interférence étatique dans le 
fonctionnement des marchés et dans la création monétaire. 

3. La crise financière des années 2007-2010 : 
La crise financière de l’époque nous semble une parfaite 

illustration de ce que nous venons de décrire rapidement. Comme on 
l'a déjà montré, la banque centrale américaine, la Fed, a introduit une 
extraordinaire instabilité dans les taux d’intérêt qui est à l’origine des 
difficultés du présent. Il serait absolument inimaginable que l’on 
puisse enregistrer une telle variabilité des taux d’intérêt si l'on était 
dans un monde où les marchés financiers pouvaient fonctionner 
librement, sans intervention des autorités publiques. Jamais, au XIXe 
siècle – un siècle assez proche de notre modèle de référence – de 
telles fluctuations n’auraient été possibles : les taux d’intérêt ont 
varié très lentement et dans des marges extrêmement étroites. 

Au cours de toute la période de bas taux d’intérêt (2001-
2004), il y a eu une croissance monétaire considérable aux États-
Unis. Mais celle-ci ne s’est pas tellement traduite par une 
augmentation des prix à la consommation, de telle sorte que les 
autorités et l’opinion n’ont pas été alertées par un phénomène 
inflationniste, généralement défini à partir de l’indice des prix à la 
consommation. L’expansion des crédits et de la masse monétaire a 
plutôt servi à des achats d’actifs financiers et à des achats de 
logements (y compris les « subprimes ») : il y a eu création d’une 
bulle financière et d’une bulle immobilière. 

Ce processus a été aggravé par deux phénomènes qui mettent 
eux aussi en cause l’intervention étatique et le rôle de l’opinion 
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publique. Tout d’abord, des pressions très fortes ont été exercées aux 
États-Unis sur les établissements de crédit pour qu’ils acceptent 
d’accorder des crédits à des ménages qui ne donnaient pas des 
garanties de solvabilité suffisantes, sous peine d’être accusés de 
discrimination. La Fed elle-même a émis un manuel à l’intention des 
banques dans lequel on récusait l’utilisation de critères « démodés », 
parmi lesquels le rapport montant du remboursement/revenus ou 
l’historique des précédents crédits du demandeur. Le département de 
la justice a même poursuivi pour discrimination des organismes de 
crédit qui avaient refusé d’accorder des crédits, comme si le rôle de 
ces organismes n’était pas, précisément, de discriminer entre ceux à 
qui l’on peut faire crédit et ceux à qui l’on doit le refuser ! On en est 
venu à considérer, sous la suggestion de la Fed, que les emprunteurs 
donnaient des garanties suffisantes s’ils s’engageaient à participer à 
des programmes de « conseil en crédit » ! Ceci a accru le problème 
des « subprimes ». Or, comme une grande partie de ces prêts étaient 
à taux variable, les emprunteurs ont eu du mal à honorer leurs 
engagements lorsque les taux sont remontés. On a ainsi délibérément 
trompé des personnes a priori mal informées sur le fonctionnement 
des marchés financiers et sur les risques encourus. 

Mais, dira-t-on peut-être, les banquiers, pour leur part, 
auraient dû être plus prudents car c’est tout de même leur métier que 
d’apprécier le fonctionnement des marchés financiers. Ceci est certes 
vrai et signifie que personne n’est à l’abri des erreurs (et c’est 
pourquoi il serait d’autant plus souhaitable d’éviter de fournir de 
fausses informations). Mais il faut ajouter cependant que les 
banquiers ont été incités à prendre plus de risques qu’il n’aurait été 
sage de le faire, parce que l’expérience leur avait appris que les 
autorités monétaires seraient prêtes à les sauver si d’aventure les 
risques pris étaient trop importants. Et c’est précisément ce qui s’est 
passé puisqu’une série de mesures ont été prises aux États-Unis en 
2008 pour éviter la faillite de plusieurs grands établissements 
bancaires et financiers. Cette pratique incitera à nouveau dans le 
futur les banques et les établissements financiers à prendre des 
risques excessifs, si une politique d’argent facile était mise en œuvre. 

4. BCE et Fed : les réponses à la crise : 
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La crise financière de 2007-2008 a d’abord été un phénomène 
américain, car c’est aux États-Unis qu’a été menée la politique 
monétaire la plus déstabilisante. La Banque centrale européenne 
(BCE), pour sa part, a mené à juste titre une politique monétaire 
beaucoup plus prudente et plus stable. D’autant plus qu’elle a été 
constamment soumise à des pressions politiques, venues en 
particulier de France, pour pratiquer une politique de « soutien à 
l’activité économique » plus vigoureuse. On lui a reproché et on lui 
reproche toujours de ne porter intérêt qu’à l’inflation sans se 
préoccuper de la croissance économique. Mais ces critiques ne sont 
pas justifiées et c’est la BCE qui a raison, d’une part parce qu’elle a 
un mandat clair et unique, celui d’empêcher l’inflation, d’autre part 
parce que c’est une illusion de penser qu’on peut relancer l’activité 
économique de manière durable par une politique monétaire 
expansionniste. Ce que l’on obtient à plus ou moins long terme ce 
n’est pas plus de croissance, mais plus d’instabilité et une mauvaise 
structure de production, par exemple en incitant à de mauvais 
investissements qui semblent rentables avec un faible taux d’intérêt, 
alors qu’ils ne le sont pas réellement. 

Il y a, de ce point de vue, une différence fondamentale entre 
les États-Unis, d’une part, et la France – ou certains autres pays 
européens – d’autre part. Aux États-Unis on a fondamentalement des 
facteurs de croissance importants sur le long terme parce que les 
obstacles fiscaux et réglementaires sont moins lourds qu’en France 
ou dans la plupart des pays d’Europe, frappés d’« eurosclérose ». De 
ce point de vue, on peut être optimiste sur la croissance à long terme 
des États-Unis. Celle-ci rencontre seulement des accidents de 
parcours, dus à une politique monétaire déstabilisante de la part des 
autorités monétaires. Mais, alors que la crise économique est 
conjoncturelle et financière aux États-Unis, la crise économique est 
durable et réelle en France et dans une partie de l'Europe. Elle tient 
au fait que les excès de fiscalité et de réglementations (en particulier 
en ce qui concerne le marché du travail) tuent les incitations à 
produire, à travailler, à épargner et à investir. Une politique 
monétaire plus expansionniste ne supprimerait pas ces obstacles à la 
croissance. Il y faudrait des réformes radicales et rapides de la 
fiscalité et des lois et règlements5. 
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Certes, la crise conjoncturelle américaine a eu des 
répercussions en-dehors des États-Unis parce que, dans l’univers 
heureusement mondialisé où nous sommes, les systèmes bancaires et 
financiers sont interdépendants. C’est ainsi que des banques 
françaises, détenant des avoirs américains, souffrent des pertes qui en 
résultent. C’est par ce canal, plus que par le canal des échanges 
commerciaux, qu’une interdépendance conjoncturelle peut exister 
entre tous les pays. 

On reproche donc à la BCE de résister aux pressions 
politiques en faveur d’une politique monétaire plus expansionniste 
(alors que le taux d’inflation dans la zone euro est tout de même de 3 
% environ, ce qui n’est pas négligeable). Mais on se félicite par 
ailleurs – à tort également - que la Fed ait baissé les taux d’intérêt à 
plusieurs reprises (en janvier 2008 l'objectif de la Fed concernant le 
taux des fonds fédéraux - qui était encore de 4,75 % en septembre 
2007 – est passé à 3,5 % et en décembre 2008 l'objectif a été situé 
dans une fourchette comprise entre 0 % et 0,25 % !). Une telle baisse 
est hautement contestable car elle risque fort de relancer un nouveau 
cycle financier. Le crise actuelle a été le résultat d’une baisse 
excessive des taux d’intérêt et de la création d’illusions sur le marché 
des fonds prêtables. Il en a résulté une bulle financière et une bulle 
immobilière. Ces bulles ont éclaté et l’on est dans un processus 
d’ajustement des investissements, des cours des actions et des 
constructions de logements. Il faut laisser ce processus se faire. 
Baisser les taux d’intérêt c’est à nouveau risquer de créer de fausses 
informations et d’orienter les activités dans des directions qui ne sont 
pas tenables à terme. Malheureusement, on ne revient pas sur le 
passé et il faut supporter les conséquences des erreurs passées. Le 
coût peut en paraître élevé, mais il est plus honnête de le laisser 
apparaître que d’essayer de le masquer temporairement pour le voir 
réapparaître, encore plus important, dans quelque période future. 

5. Le FMI et la Banque mondiale peuvent-ils stopper la crise ? 
Beaucoup de gens affirment qu’il faut à présent davantage de 

coopération internationale et une « régulation » mondiale des 
institutions financières. Ils pensent que la crise a montré que le 
marché était incapable de s’ajuster par lui-même, et que les autorités 
ont donc la responsabilité de stabiliser le secteur financier. Et 
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puisque la crise est une crise internationale, ils considèrent que la 
réponse à la crise doit également être une réponse internationale. 
Certains rêvent même de transformer le FMI en une banque centrale 
mondiale. En réalité, il ne faut pas accroître le rôle du FMI et de la 
Banque mondiale ou en modifier les structures et les modes d'action. 
Il faut les supprimer. 

En effet, comme nous l'avons vu, la crise actuelle est 
principalement due non pas à l’instabilité fondamentale des marchés, 
mais à l’instabilité fondamentale de la politique monétaire, plus 
précisément celle de la Réserve fédérale américaine. Durant toute la 
période de taux d’intérêts faibles, le monde a été submergé de 
liquidités et les banques trouvaient de fabuleuses opportunités 
d’étendre leurs crédits et de faire des profits. Or, sur un marché avec 
beaucoup de participants, si une entreprise ou une banque fait une 
erreur, cette erreur a une portée limitée. Mais les États de grande 
dimension font des erreurs de grande dimension, et plus le poids de 
l’État est important, plus l’impact des erreurs étatiques l’est 
également. Si un jour nous avions une politique monétaire conçue – 
ou du moins coordonnée – par le FMI à l’échelle de toute la planète, 
nous devrions alors courir le risque d’avoir la pire instabilité 
mondiale possible. 

En outre, le FMI et la Banque mondiale fournissent des 
ressources à certains pays, soit sous le prétexte de résoudre un 
prétendu « problème de balance des paiements » – bien qu’un tel 
problème ne peut en réalité jamais se poser – soit parce qu’ils 
supposent que ces pays ont un besoin de financement extérieur pour 
financer leur croissance. Mais les ressources financières du monde 
sont limitées. Celles qui sont distribuées par le FMI et la Banque 
mondiale ne sont dès lors plus disponibles pour d’autres usages 
décidés par des personnes responsables. 

Compte tenu de ce que nous venons de rappeler sur l’origine 
de la crise financière – à savoir le fait qu’elle a été causée 
principalement par les autorités publiques et par l’instabilité de la 
politique monétaire – attendre de la coopération internationale, par 
exemple dans le cadre du G8, qu’elle résolve la crise financière, 
s’apparente à demander au pyromane d’éteindre l’incendie. 
Cependant, puisque les erreurs commises par les fonctionnaires sont 
des 
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Erreurs de grande taille, il semble que les États sont les seules 
institutions à avoir les moyens suffisants pour résoudre d’aussi 
gigantesques problèmes. Par exemple, ils peuvent rapidement 
organiser un système de garantie de crédit pour les banques (peut-
être en utilisant la méthode trop facile de politiques monétaires 
expansionnistes)6. 

Nous devons admettre que, compte tenu de la situation 
économique et des dispositions institutionnelles actuelles, les États et 
les banques centrales peuvent avoir un rôle à jouer pour restaurer la 
confiance dans le système de crédit. Il aurait cependant été préférable 
qu’un système de garantie du crédit ait été mis en place par les 
banques elles-mêmes, ce qui aurait impliqué également un système 
de contrôle mutuel de leur part. Elles l’auraient certainement fait par 
le passé si les banques centrales et les États n’avaient pas toujours 
plus ou moins promis de jouer le rôle de « prêteurs en dernier ressort 
». 

Mais en fait, qu’est-ce que les États peuvent faire ? Ils savent 
comment augmenter les impôts, comment priver les gens de leur 
propriété légitime, comment créer de nouvelles réglementations, ou 
comment créer trop de monnaie. Mais nous n’avons pas besoin de 
tout cela. Une intervention du G8 – ou toute autre coopération 
internationale – implique un risque : davantage d’institutions 
financières seraient totalement ou partiellement nationalisées, et 
davantage de réglementation prévaudrait. Il ne faut pas non plus 
oublier le risque qu’afin de sauver certaines institutions financières 
ou d’essayer de stimuler l’économie, trop de monnaie soit émise, 
déclenchant ainsi un nouveau cycle de croissance (de la monnaie et 
du crédit. Cela pourrait donner l’impression, à court terme, que la 
crise financière est – du moins en partie – réglée. Mais cela 
impliquerait un risque à long terme en empêchant les marchés 
financiers de jouer leur rôle stabilisateur et leur rôle dans le 
financement de la croissance dans le monde. 

En réalité, il faudrait plutôt les deux choses suivantes : 
- éviter les politiques monétaires déstabilisatrices (à la limite, il serait 
nécessaire d’empêcher les banques centrales de créer des liquidités) ; 
- permettre aux individus d’accumuler davantage d’épargne 
volontaire, notamment sous la forme de fonds propres (en particulier 
d'actions), ce qui constitue le fondement de la responsabilité. 



 
Les politiques publiques face à l’ imperfection de la politique monétaire et 
les crises financières                                                     Dr.Ait Mokhtar Omar 

  REVUE Des économies nord Africaines N°14  49    

Un actionnaire est responsable, puisqu’il sait qu’il devra supporter 
les conséquences de ses décisions, alors qu’une autorité publique est 
certainement plus irresponsable : elle ne subit pas de pertes suite à 
ses mauvaises décisions (comme le montre par exemple le fait que la 
Fed, ainsi que son ancien président et son équipe, ne souffrent pas 
des mauvaises décisions qu’ils ont prises par le passé).  

Permettre aux individus d’épargner impliquerait à son tour 
une politique fiscale qui serait moins hostile envers l’épargne et 
l’accumulation de capital que ce qui est actuellement le cas dans la 
plupart des pays. 

Le grand problème économique de l’ancienne époque 
provient du fait que les autorités monétaires ont le pouvoir de créer 
du crédit à partir de rien (simplement en créant de la monnaie) de 
sorte qu’une grande part des investissements à travers le monde est 
financée par des illusions. Et les illusions ne peuvent pas durer 
éternellement : elles se terminent en crise. Le financement par 
l’épargne volontaire, notamment par actions, plutôt que par des 
crédits fondés sur une création artificielle de monnaie, constitue la 
solution de long terme7. 

6. L’illusion de la relance économique : 
La crise financière mondiale, qui atteint un grand nombre de 

pays dans le monde, se traduit maintenant par un ralentissement de 
l’activité économique, ce qui inquiète l’opinion. Les gouvernements 
essaient donc de répondre à cette inquiétude par la mise en œuvre de         
« plans de relance ». S’ils restaient totalement passifs, on ne 
manquerait pas de le leur reprocher, dans la mesure où tous les 
citoyens ont été éduqués dans l’idée que les pouvoirs politiques 
avaient le devoir essentiel de veiller à la prospérité et qu’ils en 
avaient les moyens. L’État moderne, est-il généralement admis, est 
en charge de la politique de stabilisation et de la politique de 
croissance et nul autre que lui – en tout cas pas le « marché » – n’en 
aurait la possibilité. 

Pourtant, malgré l’opinion dominante, pour sortir de la crise il 
faut s’en remettre aux capacités d’ajustement des marchés. Mais 
l’action politique est à la fois simple à comprendre et dramatique : il 
est à la limite totalement indifférent pour un homme politique que les 
mesures de relance adoptées soient efficaces, car les phénomènes 
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économiques sont tellement complexes qu’il sera de toute façon 
impossible à l’opinion de savoir dans quelle mesure les décisions 
adoptées auront joué un rôle positif ou négatif. Comment apprécier 
dans le futur si la croissance aurait été plus ou moins forte en 
l’absence des mesures de politique économique qui sont prises 
actuellement ? 

Tout ce qui intéresse un dirigeant politique pour le moment 
étant de « faire quelque chose », cela lui est d’autant plus facile que 
l’on croit disposer d’une règle simple, inspirée de la théorie 
keynésienne : pour relancer l’activité économique, il faut accroître la 
demande globale et, pour cela, il faut soit augmenter les dépenses 
publiques, soit relancer la consommation, soit encore créer de 
nouvelles liquidités monétaires. Malheureusement, ce genre de 
solutions aurait pour conséquence d’empirer la situation, car c’est la 
désastreuse politique monétaire de la Fed (pendant toute la période 
de bas taux d’intérêt, de 2002 à 2005) qui a causé la crise et qui a 
conduit à des modifications profondes dans les structures 
productives. Le surinvestissement massif dans certains secteurs – par 
exemple le logement, mais aussi d’autres secteurs – est devenu 
apparent lorsqu’on est revenu à des conditions monétaires plus 
réalistes. Le problème auquel le monde est confronté n’est donc pas 
un problème global – que l’on pourrait résoudre, par exemple, en 
augmentant la demande globale – mais un problème sectoriel. 

La crise actuelle joue le rôle nécessaire de rétablir les 
équilibres en revenant vers les structures productives qui auraient 
prévalu en l’absence de l’instabilité d’origine monétaire. Ainsi, les 
faillites contribuent à cet assainissement en permettant de mettre fin 
à des gaspillages de ressources dus à de mauvais choix 
d’investissement et de gestion. Contrairement à ce que l’on a 
tendance à penser, les faillites sont créatrices et non destructrices : le 
maintien des entreprises en difficulté perpétuerait les mauvais choix, 
alors que les faillites permettent de transférer leurs actifs vers des 
propriétaires et managers qui sauront mieux les utiliser. C’est 
pourquoi la meilleure politique de relance consiste à laisser les 
marchés remplir leur rôle dans les ajustements économiques, 
autrement dit à les laisser s’ajuster vers une situation plus normale, 
notamment en laissant les entreprises qui ont été les plus mal gérées 
faire faillite, de manière à ce que leurs actifs soient rachetés par des 
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propriétaires et gestionnaires plus efficaces. Ce processus 
d’ajustement est coûteux et il aurait été préférable de ne pas avoir à 
en passer par là (ce qui serait le cas avec une politique monétaire 
moins déstabilisatrice). Mais nous ne pouvons pas refaire le passé. 

Les plans de relance ne s’attaquent pas au bon problème et il 
est fortement probable qu’ils ne feront que ralentir le processus 
d’ajustement des marchés. De ce point de vue, nous ne pouvons 
qu’être inquiets en constatant que la Fed a d’ores et déjà décidé 
d’abaisser son taux cible pour les fonds fédéraux à un niveau 
incroyablement faible, proche de 0 %, engendrant ainsi le risque d’un 
nouveau cycle de taux d’intérêt faibles, d’expansion monétaire 
excessive et de mauvais investissements. 

Aux États-Unis, le plan de relance comprend davantage de 
dépenses publiques, des plans de sauvetage de certaines entreprises 
(telles que des sociétés financières ou des fabricants de voitures), et 
des baisses d’impôts. Le déficit plus important que cela va causer 
impliquera un transfert de ressources (nécessairement limitées) 
d’investissements privés vers le financement arbitraire de certains 
grands projets publics qui sont décidés uniquement pour dépenser de 
l’argent (sous prétexte de stimuler la demande globale) plutôt que sur 
la base de leurs mérites respectifs8. 

Les dépenses publiques – financées soit par la dette publique 
soit par les impôts – ne créent pas de nouvelles richesses ; elles ne 
consistent qu’à prendre à certains la richesse qu’ils ont créée afin de 
l’utiliser pour acquérir des biens choisis arbitrairement par les 
politiciens et les bureaucrates. Dans ce sens il n’y a pas d’effet de 
relance, mais bien plutôt le contraire, et le plan d’Obama – de même 
que tous les autres plans de relance actuellement discutés – devrait 
plutôt être appelé « plan de récession ». La baisse d’impôts serait très 
bien non pas parce que c’est censé accroître la consommation – étant 
donné que la croissance nécessite l’accumulation de capital, soit de 
l’épargne et non de la consommation – mais parce que cela 
introduirait davantage d’incitations à travailler plus, épargner plus, 
engager davantage de salariés, etc. 

Malheureusement, on prévoit d’augmenter les taux 
d’imposition marginaux sur les hauts revenus. Comme l’expérience 
de divers pays à travers le monde nous l’a clairement montré ces 
dernières années, à chaque fois que ces taux sont augmentés, il y a 
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ralentissement de l’activité économique. La raison en est que dans 
n’importe quelle société, toutes les personnes sont interdépendantes : 
si l’on décourage un entrepreneur d’investir et de créer de nouveaux 
emplois, cela entraîne un taux de croissance plus faible et un taux de 
chômage plus élevé. 

7- Des mesures qui s’imposent9 :  
Des mesures énergiques et efficaces s’imposent pour atténuer 

la récession et que la réforme du système financier mondial ne peut 
aboutir, entre autres, qu’à la condition que les principes suivants 
soient pris en considération: 

A/. la nécessité de garantir la stabilité des marchés financiers par 
l’apport de liquidités, la reprise des prêts aux entreprises, en 
particulier petites et moyennes, et aux ménages ainsi que la 
garantie de la pérennité des institutions financières; 
B/. la nécessité d’élever le niveau d’emploi en stimulant l’activité 
économique, notamment en accroissant la demande agrégée afin 
de doper la consommation, par des investissements 
supplémentaires des pouvoirs publics en faveur des infrastructures 
et du logement, et en développant l’éducation et la formation pour 
les personnes sans emploi; 
C/. la nécessité d’améliorer la transparence des marchés et 
produits financiers afin que les épargnants soient mieux informés 
des risques encourus; 
D/. la nécessité d’entretenir un sens moral et éthique chez les 
acteurs économiques et financiers – tout particulièrement en ce 
qui concerne les rémunérations et les bénéfices – et de soumettre 
leurs activités à un code de conduite; il conviendrait notamment 
que les systèmes de rémunération propices à des bénéfices à court 
terme et à haut risque ne soient pas autorisés; 
E/. la nécessité d’un contrôle parlementaire plus actif et d’une 
plus grande implication des parlementaires à tout les niveaux pour 
contrôler l’application des règles et principes; 
F/. le renforcement des règles régissant le fonctionnement des 
marchés financiers, notamment en matière de responsabilité, de 
manière à consolider la primauté du droit, doit être consolidée 
dans ce secteur; 
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G/. la nécessité d’instaurer une coopération intense entre le FMI, 
les institutions de Bâle, le G20, les banques centrales et les 
autorités de contrôle financier en vue d’élaborer des règles 
efficaces et un cadre international pour la supervision des 
réglementations financières; les institutions financières 
internationales devraient se doter de systèmes d’alerte précoce qui 
jouent effectivement leur rôle; 
H/. la nécessité de renforcer le système de notation pour que les 
notations reflètent mieux la réalité, et la nécessité pour les 
auditeurs d’institutions financières d’examiner de plus près 
l’exposition aux risques; 
I/. la nécessité de faire en sorte que les paradis fiscaux offshore 
n’échappent pas à un contrôle financier approprié; 
J/. la nécessité de rappeler aux gouvernements que, malgré les 
difficultés financières, les droits de l’homme, droits sociaux et 
droits économiques des citoyens doivent être sauvegardés, si l’on 
veut éviter que les fondements mêmes de la démocratie soient 
sapés; 
K/. la nécessité de prévoir des mesures économiques qui 
promeuvent une croissance durable à la fois sur le plan 
économique et environnemental, ces mesures ne devant toutefois 
pas aboutir à un niveau d’endettement tel qu’elles 
compromettraient une nouvelle croissance, ni être en contradiction 
avec les objectifs climatiques; 
L/. la nécessité pour les gouvernements de faire tout leur possible 
pour rétablir la confiance du public dans le fonctionnement de 
l’économie. 

Conclusion : 
Il est donc paradoxal et même tragique que, d'une part, l’on 

attribue la crise financière et économique au fonctionnement libre 
des marchés – alors qu’elle a été provoquée par une mauvaise 
politique monétaire – et que, d'autre part, l’on attende maintenant des 
solutions de la politique économique, alors qu’il conviendrait de faire 
confiance aux marchés ! Compte tenu du matraquage idéologique 
auquel est soumise l’opinion, on comprend que les hommes 
politiques soient tentés de se précipiter dans la brèche ainsi ouverte, 
ce qui leur permet d’apparaître comme des sauveurs. Mais les 
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victimes en seront les citoyens eux-mêmes. Les États décident 
actuellement, un peu partout dans le monde, de « mobiliser » des 
centaines de milliards d’euros pour sauver des banques en faillite, 
pour aider des entreprises en difficulté, pour accroître artificiellement 
le pouvoir d’achat, alors qu’ils ne savent absolument pas quels 
ajustements sont nécessaires dans les structures productives afin de 
retrouver des situations d’équilibre. Mais ce faisant, ils ne créent 
aucune richesse, ils ne font que déplacer les richesses créées par les 
citoyens. Pour financer ces folles dépenses, ils ont recours à l’impôt 
– diminuant d’autant le pouvoir d’achat des citoyens – ou à 
l’emprunt – limitant alors les ressources nécessaires à 
l’investissement. 

Un grand dirigeant l’a déjà affirmé : « Je n’ai pas la 
prétention de savoir comment sortir de la crise, les marchés le savent 
mieux que moi, et je préfère donc m’en remettre à la sagesse des 
hommes ». 
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