
  إقتصاديات مشال إفريقيا جملة
â جملة علمية دورية متخصصة حمكمةâ  

  - 2016 الثانيالسداسي  – عشر اخلامسالعدد 
  باللغة العربية -مة هلذا العدد البحوث احملك

  ) حالة الدول العربية( الدول النامية فيأثر الحوكمة الجيدة على التنمية البشرية 
 مصر – حلوانج  عزه حممد حجازى. د

  وانعكاساتها على القطاع الماليسياسات التحرير المالي في الدول العربية 
  اجلزائر -ج الشلف   حريري عبد الغين. د

 قراءة في نموذج النمو القائم على التصدير في عينة من االقتصاديات اآلسيوية
  اجلزائر - األغواطج عائشة بن عطا اهللا  .د

  ومتطلبات تحقيقه) 2014-2000(ترة واقع األمن الغذائي العربي خالل الف
  اجلزائر -ج الشلف   بلقلة براهيم. د

  الجزائري االجتماعيةنظم الحماية في رعاية األشخاص المسنين المعوزين 
  اجلزائر -  تلمسان ج بلجياليل حممد. أ

  تركيا -  أنقرة ج حلول كمال. أ
  2015 إلى 1980قياسية من دراسة   للتجارة الخارجية  في الجزائر    Jاختبار منحنى 

  اجلزائر – عني متوشنت  جم  سي حممد كمال. د  
دراسة حالة  –التسيير اإلستراتيجي للتكلفة مدخل التخاذ القرار و تحسين تنافسية المؤسسة اإلقتصادية 

  اجلزائر - ج الشلف   برامهية براهيم. د               ENIEM  فرع  EIMSالمؤسسة الصناعية للعتاد الصحي 
  لأللمنيوم  ALGALالتنبؤ بالمبيعات دراسة حالة شركة  نماذج 

  اجلزائر - تلمسان ج قادري رياض. أ
 اجلزائر - تلمسان ج  بن بوزيان حممد .د.أ

االقتصادية العمومية باإلسقاط على الشركة  مساهمة التطوير التنظيمي في تجسيد البرامج التغييرية بالمؤسسات
    اجلزائر -ج الشلف   معموري صورية. أ                 -مديرية الشلف شمال –وطنية  للكهرباء والغاز سونلغاز ال

  اجلزائر – الشلف ج نوري منري د.أ  
 الواقع ومقترحات التطوير: البحث العلمي في الجامعات الجزائرية

  اجلزائر -ج الشلف  فالح كرمية د.ط
  اجلزائر – الشلف ج مداح عراييب احلاج.د

 لإلقتصاد األلماني دور المعارض التجارية المحلية والدولية في التطوير المستمر 
  اجلزائر -ج الشلف  بودوشن ياقوتة .د.ط

  اجلزائر – الشلف ج راتول حممد .د.أ
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية بومرداس

  اجلزائر - بومرداسج   عقون سعاد. د
  خمرب العوملة و إقتصاديات مشال إفريقياصدرها ي

  اجلزائر - جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
ISSN                                             رقم اإليداع  

1112-2005                                   1112-6132  



I 
 

  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 أصحابهاآعن إال   البحوث المنشورة ال تعبر
  جميع الحقوق محفوظة

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

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

  مخبر العولمة و إقتصاديات شمال إفريقيا
  لجزائرا  02000. جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

  )00213(  027-72-23- 81 :فاكس/هاتف

 revuelabomena@yahoo.fr         :للمجلة البريد اإللكتروني

 http://www.univ-chlef.dz/renaf     : للمجلةاإللكتروني  الموقع

ISSN : 1112-6132  2005-1112  :رقم اإليداع  
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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



III 

  .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

  



 مجلة اقتصاديات شمال افريقيابحوث في قواعد نشر ال

IV  رعش الخامس 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


 مجلة اقتصاديات شمال افريقيابحوث في قواعد نشر ال

V  رعش الخامس 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

  

  
  
  
  
  

  

  



    احملتويات
 عشر اخلامس العدد

VI      عشر الخامسالعدد  – إفريقيامجلة اقتصاديات شمال  

  فهرس املواضيع
   قسم البحوث باللغة العربية

  الصفحة عنوان البحث 

1 
  )حالة الدول العربية( الدول النامية فيأثر الحوكمة الجيدة على التنمية البشرية 
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Abstract: 
The present study characterizes and analysis the elements of 

good governance and human development in 133 developing 
countries in 2013, with special reference to Arab countries. In order 
to overcome the high correlation between the elements of good 
governance, the study applies the Principal Component Analysis to 
create a single indicator for good governance taking into 
consideration the six elements of good governance issued by the 
World Bank. In addition, the study standarderizes the variables under 
study and applies the Two Stage least squares to estimate the impact 
of good governance as well as other factors on the level of human 
development in the countries under study. Although the results of the 
study show that the good governance has a significant impact on 
human development, and the impact of six elements on human 
development is close to each other, however, the good governance is 
not the most influential factor on human development in the 
countries under study. The results show higher positive significant 
impact for the improved sanitation facilities population  and 
urbanization on human development. The results also show negative 
significant impact of the unemployment rate. On the other hand, the 
government spending on health and education has insignificant 
impact on human development. 
Keywords: Good Governance - Arab Countries - Human 
Development-  Principal Component Analysis    
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   :مقدمة
 مسيت اسرتاتيجية  اعتمدت جتارب التنمية خالل فرتة الستينيات والسبعينيات على  

‘static’ حيث حتملت الدولة على عاتقها مسؤولية التنمية بشكل كامل مما نتج عنه الفشل ،
جمال  يفبدعم قوى السوق  ’flip-flop‘ إسرتاتيجيةتطبيق وقد حلق ذلك . أغلب الدول يف

قدمته اهليئات  الذيالضخم  الفينو  املايلوعلى الرغم من الدعم . فرتة الثمانينيات التنمية خالل
مل حيقق النتائج املرجوة حيث  هاتني اإلسرتاتيجيتنيهذا الشأن، إال أن تبىن  يفالدولية املاحنة 

ومبا أن . غري منتجة ومؤسسات ضعيفة تباستثماراأفريقيا  يفبقت الكثري من الدول خاصة 
هلا شرعية ممارسة السلطة  اليتالوحيدة  هيحتفيز التنمية، ومبا أن الدولة  يف اجوهري ادور للدولة 

. مكانة فريدة من حيث إمكانية حتويل االقتصاد وا�تمع يف هيواملواطنني، فعلى أجزاء الدولة 
 عترب جوهر رفع قدرة وكفاءة الدولة وجعلها أكثر فعاليةيوعلى ذلك فإن حتسني احلوكمة 

(DFID, 2007:11-12) . ومن هنا اجتهت األنظار إىل احلوكمة ومت ربطها باسرتاتيجيات
فقد اتفقت املنظمات الدولية والدول املتقدمة على أمهية . (Court, et al., 2007:4) التنمية

لتحقيق التنمية املستدامة وخفض الفقر  ياوسيط اأو هدف اأساسي ااحلوكمة اجليدة واعتبارها شرط
(Speth,  2005:9),(Punyaratabandhu, 2004:1) .  ًلذلك مت وصف احلوكمة استنادا

 .الدول النامية يف االقتصادي واإلصالحللنمو الناجح " احللقة املفقودة"اجليدة على أ�ا 
(Brown, 2002: vi)  هذا الصدد أشار  يفو (Collier, 2007:5-7) كتابه   يف The 

Bottom Billion احلوكمة السيئة، ودول غري ساحلية مع  يفنمية تتمثل إىل أربعة مصايد للت
دولة  58دول جوار سيئة، واملوارد الطبيعية، وأخريًا مصيدة الصراع، وذلك عند دراسته تاريخ 

 ,Collier)وقد أكد . صغرية تصنف كأقل الدول ترتيبًا من حيث التنمية وخفض الفقر
لن التعرف على الفرص، ولكنها  يف أن احلوكمة اجليدة تساعد الدولة على (2007:65-79

غري موجودة ، فاحلوكمة اجليدة لن حتول دولة فقرية إىل غنية، ولكنها تساعد الدولة  اختلق فرص
 (Downer, 2000:5) الرأي يفواتفق معه . على استغالل املوارد حبيث حتسن من وضعها

مة اجليدة املطبق على الرغم ن حتسن رفاهية الشعوب اختلف تبعاً ملستوى احلوكأأشار إىل  الذي
   . من تشابه ظروف بعض الدول من حيث املوارد الطبيعية واهلياكل االجتماعية

 هاهتماماتأخذ احلوكمة كأحد  يف اإلمنائيونتيجة ألمهية احلوكمة، بدأ برنامج األمم املتحدة   
للحوكمة منذ  ختصيص ثلث موارده يفالتنمية البشرية، لذلك بدأ  يفجنبًا إىل جنب برناجمه 

احلد من الفقر،  هيأربعه عناصر، و  يفإطار تصنيفه لعناصر التنمية املستدامة  يفو . 1995
برنامج خلق فرص عمل واستدامة فرص العيش، محاية وجتديد البيئة، وحتفيز تقدم املرأة أكد 

ر التنمية حتقيق عناص يفعلى أمهية احلوكمة اجليدة وكو�ا عامل حاكم  اإلمنائياألمم املتحدة 
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واجهه ا�تمعات هو خلق نظام حوكمة حيفز، ت الذيعترب التحدى اذلك، وعلى . السابقة
ومن . (Speth, 2005: 2,9)ويدعم، ويدمي التنمية البشرية خاصة بالنسبة للطبقة الفقرية   

نت من عا اليتمؤيد ألمهية احلوكمة خاصة املنظمات الدولية املاحنة  عامليهذا املنطلق وجد اجتاه 
 ,Earle and Scott)توجه إليها املنح بسبب ضعف احلوكمة  اليتفشل أغلب املشروعات 

وضع إطار لتصرفات احلكومة جتاه  يفالفشل  يففاحلوكمة الضعيفة أو السيئة تتمثل . (2010:6
فصل واضح بني املوارد اخلاصة والعامة، ووجود قواعد ولوائح معرقلة لعمل  يفالفشل و التنمية، 

عالوة على وجود أولويات ال تتسق مع التنمية بسبب  إساءة ختصيص املوارد، سواق، األ
، أوضحت نتائج امليداينوعلى الصعيد  .(ADB, 1999: 3)صنع القرار  يفواالفتقار للشفافية 

My World  على  يستهدف التعرفحتت إشراف األمم املتحدة  عاملي ميداينوهو مسح
 Sustainable املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة  2030جندة أولويات األفراد بالنسبة أل

development Goals SDGs  ، امليداينيراها من مشلهم املسح  اليتأن من األوليات ،
التعليم اجليد، وأمانة واستجابة تتمثل يف دولة  194بلغ نصف مليون شخص من  الذيو 

  . (www.myworld2015.org) احلكومة، ورعاية صحية أفضل
 يفهل للحوكمة اجليدة أثر على التنمية البشرية  يفومن هنا تثار تساؤالت الدراسة املتمثلة   

أكثر تأثرياً على اجليدة  مكون من مكونات احلوكمة  فأيالدول النامية؟ وإذا كان األمر كذلك، 
التساؤالت  على التنمية البشرية؟ ولإلجابة على هلا أثرالتنمية البشرية؟ وهل توجد عوامل أخرى 

الدراسة احلالية فرضية مفادها وجود أثر معنوى موجب للحوكمة اجليدة على  السابقة، صاغت
وقد استهدفت الدراسة توصيف وحتليل كل من عناصر احلوكمة اجليدة والتنمية . التنمية البشرية

الدراسة  استهدفتكما . حمل الدراسة مع إشارة خاصة للدول العربية النامية الدول يفالبشرية 
لتقدير   Principal Components Analysis (PCA)احلالية تطبيق حتليل املكون األوىل 

 البنكعناصر للحوكمة اجليدة الصادرة عن  ةاعتباره الست يفمؤشر واحد للحوكمة اجليدة يأخذ 
عالوة على ذلك، استهدفت الدراسة . وذلك للتغلب على مشكلة االرتباط بني العناصر الدويل

ويل متغريات الدراسة ملتغريات معيارية مث تطبيق طريقة املربعات الصغرى على مرحلتني لتقدير حت
 133 يفعوامل أخرى على مستوى التنمية البشرية  تقدير أثر أثر احلوكمة اجليدة باإلضافة إىل

  . 2013دولة نامية عام 
كل من ا لملقدمة تعريفبعد ا الثاينيقدم اجلزء . تتكون الدراسة احلالية من سبعة أجزاء  

ويتضمن اجلزء الثالث إطاراً نظريًا ألثر احلوكمة اجليدة . احلوكمة واحلوكمة اجليدة والتنمية البشرية
 يفوحيتوى اجلزء الرابع على حتليل لوضع احلوكمة اجليدة والتنمية البشرية . على التنمية البشرية

ما اجلزء اخلامس فيتضمن منوذج القياس أ. الدول حمل الدراسة مع إشارة خاصة للدول العربية

http://www.myworld2015.org)
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ويشتمل اجلزء السابع . وتفسريهاوحيتوى اجلزء السادس على نتائج القياس . ومصادر البيانات
  .والسياسات املقرتحةواألخري على اخلالصة 

  .       البشرية والتنميةمفاهيم احلوكمة واحلوكمة اجليدة  -1
قبل امليالد، عندما قدم  400إىل عام مصطلح احلوكمة ليس جبديد حيث متتد جذوره   

عدم امليل و  ، واألخالق،العدالة يفرئيس وزراء ملك اهلند الركائز األساسية لفن احلكم واملتمثلة 
 ,Kaufmann & Kraay)محاية الثروات والرعايا   يفكما حدد واجب امللك . لالستبداد

عام،  مائيتمن أكثر من ومن ناحية أخرى أكد آدم مسيث على دور املؤسسات . (2007:5
حيث أشار إىل ضرورة قيام الدولة بتوفري درجة عالية من الرخاء، واالنتقال من اهلمجية إىل 

 ,.Court et al)السالم، وفرض الضرائب امليسرة، باإلضافة إىل إدارة العدالة بشكل مقبول 
 يفرة العامة جمال اإلدا يفشاع استخدام مصطلح احلوكمة على نطاق واسع كما . (2007:6

القرن التاسع عشر والقرن العشرين وذلك ملا تراه الكثري من النظريات اإلدارية على أنه مصطلح 
 hollow“يقود العملية اإلدارية حيث ينقل احلكومة البريوقراطية إىل دولة جوفاء  تنظيمي

State” . وقراطية فاحلوكمة  تفرض على احلكومة اإلدارية شكًال يتسم باخنفاض كل من البري
ومؤخراً، مت استخدام هذا املصطلح ضمن جمموعة من السياسات . القرارات يفواملركزية 

، ودول الغرب الدويل، وصندوق النقد الدويلأقر�ا املؤسسات املاحنة مثل البنك  اليتاإلصالحية 
ستخدم اومن هنا . حات سياسية واقتصاديةحلث الدول النامية ودول شرق أوروبا لعمل إصال

  . (UN, 2006: 2)   واالقتصادي السياسيا�ال  يفمصطلح احلوكمة 
يتم من خالهلا اختاذ  اليتاحلوكمة على أ�ا العملية  (IMF, 2007:128)وقد عرف    

 فييتبعه موظ الذيبأ�ا السلوك  (WB, 2007a:3) الدويلوعرفها البنك . القرارات وتنفيذها
كيل السياسات العامة وتقدمي السلع واخلدمات ممارسة السلطة لتش يفومؤسسات احلكومة 

تدار �ا شؤون  اليتبأ�ا استخدام السلطة والقوة والطريقة   (DFID, 2007:6) وعرفها. العامة
أ�ا تتضمن وجود مؤسسات معينة يتم من خالهلا  يفوتتفق التعريفات السابقة للحوكمة . الدولة

  .دولة أو ا�تمعإدارة شؤون ال يفممارسة السلطة واستخدامها 
كو�ا عملية صنع وتنفيذ القرارات، إال أنه ال يوجد ما   يفوعلى الرغم من أمهية احلوكمة   

يؤكد على أن  الذي، "احلوكمة اجليدة"لذلك ظهر مصطلح . يضمن جودة وكفاءة هذه العملية
شري فوفقًا لألمم املتحدة، ت. (DFID, 2007:6)السلطة املستخدمة حتقق منافع للمجتمع 

وأشارت . احلوكمة اجليدة أو احلوكمة الدميقراطية إىل درجة شفافية مؤسسات وعمليات الدولة
إىل أن احلوكمة اجليدة حتفز على املساواة، املشاركة، التعددية، الشفافية، املساءلة  األمم املتحدة 



  )حالة الدول العربية( الدول النامية يفشرية أثر احلوكمة اجليدة على التنمية الب
  عزه حممد حجازي.د

 عشر الخامس العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       5

وقد . (UN Governance) يةإطار يتميز بالكفاءة والفعالية واالستمرار  يفوسيادة القانون 
املساءلة،  يفوالتنمية  العناصر األساسية للحوكمة اجليدة  االقتصاديحددت منظمة التعاون 
وأكدت املنظمة على وجود عالقة  .الية، االستجابة، وسيادة القانونالشفافية، الكفاءة، الفع

 شار صندوق النقدأ و .(OECD, 2011:2)واضحة بني احلوكمة اجليدة واالستثمار والتنمية
فساد عدم وجود ظل سيادة القانون و  يفإدارة احلكومة  هيإىل أن احلوكمة اجليدة  الدويل

(IMF, 2007:128) . أما(Grindle, 2007:554) فتحدث عن احلوكمة اجليدة الكافية 
'Good Enough Governance' تشري إىل احلد األدىن الالزم من احلوكمة لتحقيق  اليت، و

مخسة عناصر أساسية  تفقد حدد، مفوضية ا�تمعات األوربية أما .تنمية اقتصادية وسياسية
 Commission of)  االنفتاح، املشاركة، املساءلة، الفعالية، والرتابط يفللحوكمة اجليدة تتمثل 

the European Communities 2001:10) . األفريقيومن ناحية أخرى، حدد البنك 
الشفافية، املساءلة، حماربة الفساد، املشاركة،  يفة للتنمية العناصر األساسية للحوكمة اجليد

   .(ADB,1999:2) قانوينووجود إطار 
 هي" ما جيب أن يكون" يفاملتمثلة  أن النظرة املعياريةيالحظ من تعريفات احلوكمة اجليدة   

على كل عناصر احلوكمة  اتفاقعدم وجود التعريفات، كما يالحظ  يفالنظرة األكثر شيوعًا 
وبطبيعة احلال سوف ينتج عن ذلك مشكلة تتعلق بالقياس وتصنيف الدول وفقاً  اجليدة،

على ضرورة توفر مؤشر دقيق  Lord Kelvinهذا الصدد أكد  يفو . ملستوى احلوكمة احملقق
إذا مل "دولة، وذلك وفقًا ملقولته  أي يفللحوكمة حىت نستطيع احلكم على وضع احلوكمة 

وللتغلب على مشاكل القياس  .(WB,2007b: 3)" نهتستطيع قياسه فلن تستطيع حتسي
الصوت واملساءلة، االستقرار   هيعناصر للحوكمة اجليدة  ستة الدويلحدد البنك ، والتصنيف
، فعالية احلكومة، السيطرة على الفساد، وسيادة التنظيميوعدم وجود عنف، اإلطار  السياسي
عليه الدراسة  اعتمدت الذيتصنيف وهذا هو ال. (Kaufmann, et al., 2010:4)القانون 
  .احلالية
التسعينيات  يفدعا  اإلمنائيوباالنتقال ملفهوم التنمية البشرية جند أن برنامج األمم املتحدة   

 Human Rights Basedإىل دمج حقوق اإلنسان مع التنمية من خالل استخدام مدخل 
Approach (HRBA) وق اإلنسان من خالل وذلك بالرتكيز على حقبرامج التنمية،  يف

تقدمي إطار للسياسات والربامج، وحتديد حد أدىن للمطالب : حتقيق هدفني أساسيني مها
 UNDP) املسئولةاملشروعة ألصحاب احلقوق وحد أدىن من االلتزامات للجهات 

منائى التنمية البشرية على أ�ا  عرف برنامج األمم املتحدة اإلهذا الصدد  يفو  .(2005:10
حتقيق التنمية  إمكانيةوأشار إىل   ،(UNDP, 2001: 9)ا�تمع د جلميع أفراخليارات توسيع ا
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زيادة القدرات البشرية بواسطة تنمية املوارد البشرية مثل الصحة، التغذية البشرية من خالل 
 مه - والضعفاء والسيما الفقراء - أن الرجال والنساء وهذا يعين. اجليدة، التعليم، وتنمية املهارات

للتنمية البشرية هو خلق بيئة مالئمة تسمح  األساسيالغرض ، فوعليه. عملية التنمية يف صميم
     .(UNDP 2006) للجميع بالتمتع حبياة طويلة، صحية، وخالقة

  نظريإطار : احلوكمة اجليدة والتنمية البشرية -2
  : أدبيات احلوكمة اجليدة والتنمية البشرية - 2-1

عناصرها املتكاملة واملتداخلة من األبعاد األساسية الالزمة لتحسن تعترب احلوكمة اجليدة ب  
فاحلوكمة اجليدة تضمن حتديد األولويات السياسية واالجتماعية  .مستوى التنمية البشرية

االعتبار الفئة الفقرية واملهمشة عند صنع  يفمع األخذ  جمتمعيواالقتصادية من خالل توافق 
تقدمي اخلدمات وحتسني مستوى  يفتوفر الكفاءة  كما أ�ا. القرار اخلاص بتخصيص املوارد

   .UNDP (2006) الدخول مما حيسن من مستوى معيشة األفراد
أجريت على الدول النامية مع الرتكيز على دول آسيا،  اليت Sen (2014)دراسة  فيف  

. ية البشريةللحوكمة اجليدة على مؤشرات التنمية ومنها مؤشر التنم معنوياستنتجت وجود أثر 
دول آسيا مقارنة ببقية الدول، أكدت الدراسة على ضرورة دعم سيادة  يفونتيجة لضعف األثر 

دول آسيا من أجل احلصول على  يف التنظيميالقانون والسيطرة على الفساد وتطوير اإلطار 
إىل أن فاعلية   Ahmad and Saleem (2014)كما أشارت دراسة . خمرجات تنمية أفضل

 يف أساسيهلم دور  التنظيمي، واإلطار السياسية، السيطرة على الفساد، االستقرار احلكوم
تلك املؤشرات من أجل باحلكومات  اهتماملذلك أوصت الدراسة بضرورة  ،التنمية البشرية

 اليت Pradhan and Sanyal (2011)وبالنسبة لدراسة . حتسني مستوى معيشة الشعوب
ملستوى مؤشر التنمية البشرية، فقد استنتجت أن كل من احلوكمة صنفت الواليات اهلندية وفقًا 

. اهلند يف احلايلاجليدة ومستوى التنمية البشرية احملقق سابقًا حيددا سويًا مستوى التنمية البشرية 
 االقتصاديووفقًا هلذه النتيجة، أكدت الدراسة على إمكانية حتقيق مستوى مرتفع من النمو 

كما أكدت الدراسة . خالل حتسني آلية املؤسسات ومستوى احلوكمة اجليدةوالتنمية البشرية من 
ومن ناحية أخرى استهدفت دراسة . على ضرورة وجود إرادة سياسية لتحقيق هذه األهداف

Charron, et al. (2010)  دولة أوربية  27جودة احلوكمة فيما بني  يفحتديد االختالف
وقد َعرفت . هذه الدول يف اً إقليم 172مبا ميثل  ليميقاإلوعلى املستوى  القوميعلى املستوى 

سيادة القانون،  يفيتمثل  الذي�ا اخنفاض مستوى الفساد و أالدراسة جودة احلوكمة على 
واستنتجت الدراسة وجود ارتباط قوى بني جودة احلوكمة وبعض . واملساءلة، وفعالية احلكومة
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، اإلمجايلمتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللى  يفاالجتماعية املتمثلة  -املتغريات االقتصادية 
ن جودة رت الدراسة إىل أن العمل على حتسوأشا. البطالة طويلة األجل، ومعدل وفيات األطفال

املخرجات  يفاحلوكمة فيما بني الدول واألقاليم حمل الدراسة سيؤدى إىل حتسن ملحوظ 
  .املواطننياالقتصادية واالجتماعية ومن مث حتسن مستوى معيشة 

أجريت  اليت   Samimi & Jahadi (2010)عالوة على ما سبق، استنتجت دراسة   
موجب للحوكمة اجليدة  معنوي، وجود أثر 2007-2002على دول األوبك خالل الفرتة 

، سيادة القانون السياسيوقد عربت الدراسة عن احلوكمة اجليدة باالستقرار . على التنمية البشرية
على   Uddin and Joya (2007)ومن ناحية أخرى، أكدت دراسة . الفسادوالسيطرة على 

دول  يفزيادة نصيب الفرد من الدخل وحتسن املؤشرات االجتماعية  يفأمهية احلوكمة اجليدة 
جمال  يفوأشارت الدراسة إىل أمهية دور املنظمات الدولية . جنوب أسيا خاصة بنجالديش

 Haq and Zia (2006)  كما أشارت دراسة. احلوكمةالتمويل طويل األجل واخلربة لدعم 
باكستان خالل  يفعلى وجود عالقة قوية بني مكونات احلوكمة اجليدة والنمو لصاحل الفقراء 

، جودة السياسيفتوفر كل من الصوت واملساءلة، االستقرار . 2005إىل  1996الفرتة 
السياسات  يفاد وإمكانية التحكم السيطرة على الفس يفوسيادة القانون يسامهوا  ،التنظيمات

األجل  يفتوزيع الدخول  يفبدورها تؤدى إىل اخنفاض الفقر وزيادة العدالة  اليتلصاحل الفقراء 
  . الطويل

دولة متقدمة ونامية، إىل وجود  63أجريت على  اليت Akçay (2006)واستنتجت دراسة   
واتفق معه . والتنمية البشرية) اجليدة أحد مؤشرات احلوكمة(بني السيطرة على الفساد  معنويأثر 
 يف اأوضحت أن للحوكمة اجليدة دور  اليت Kaufmann, et al. (1999)دراسة  الرأي يف

فقد اختربت الدراسة أثر حتسني سيادة القانون على كل من . حتقيق خمرجات تنمية أفضل
 يفدوله  166 متوسط نصيب الفرد من الدخل، ووفيات األطفال، ومستوى األمية وذلك على

وقد دعا هذا الدور املؤثر إىل اقرتاح الدراسة ضرورة إعطاء األولوية للحوكمة . �اية التسعينيات
  .  اجليدة من أجل حتقيق أجندة التنمية وخفض الفقر

املوجب للحوكمة اجليدة على التنمية  املعنويوعلى الرغم من تأييد الدراسات السابقة لألثر   
فقد أوضحت الدراسة أن احلوكمة . مل تؤيد ذلك Khan (2009:15)اسة البشرية، إال أن در 
على التنمية أو الفقر، وبررت الدراسة ذلك بأن اإلنفاق من أجل  معنوي أثراجليدة مل يكن هلا 

ال ينتقل األثر إىل  وبالتايلحتسني احلوكمة اجليدة غالبًا ما يكون مصدر للعوائد الريعية للصفوة، 
  . هلذه الفئة السياسيلضعف الفقراء نظراً ل
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  :عناصر احلوكمة اجليدة وأثرها املتداخل على التنمية البشرية - 2-2
ومبا أن كل عناصر . اتضح من اجلزء السابق أمهية احلوكمة اجليدة كأحد حمددات التنمية البشرية

 احلايلتأثريها على التنمية البشرية فسوف يعرض اجلزء  يفاحلوكمة اجليدة مرتابطة ومتكاملة 
  . تتداخل وتكامل هذا التأثري

لألفراد و�م، مبعىن أن املواطنني ليسوا املستفيدين األساسني من التنمية  هيالتنمية البشرية   
 Voice and لذلك تعترب املساءلة والصوت . البشرية فحسب ولكنهم وكالء هلا كذلك

Accountability  مة لتحقيق التنمية البشريةأحد العناصر األساسية للحوكمة اجليدة والالز .
ومطالب بتوضيح  ومسئولطبيعة العالقة بني طرفني، طرف عليه التزامات  يفتتمثل املساءلة و 

وعليه، فال تقتصر املساءلة .  (Goetz and Jenkins, 2002:5). تصرفاته للطرف اآلخر
اختيار ورصد رئيس متابعة وإشراف القضاء والربملان على  يفعلى املساءلة الداخلية املتمثلة 

الدولة واحلكومة ومساءلة القيادات العليا للقيادات األدىن واملوظفني، بل تشمل كذلك املساءلة 
قيام املواطنني وأصحاب املصاحل مبساءلة وحماسبة األفراد املنتخبني واملعينني  يفاخلارجية واملتمثلة 

مون به من أنشطة واختاذ قرارات متس ملا يقو  املدينواملؤسسات العامة والقطاع اخلاص وا�تمع 
وبطبيعة احلال جيب أن تكون . (ADB, 1999:3)هو مصدر السلطات   الذيالشعب 
فيقصد به القدرة على توضيح  ،أما الصوت. لقياس األداء  إطار معايري مقبولة يفاملساءلة 

وعلى الرغم من . ةوالتعبري عن وجهات النظر واملصاحل باإلضافة إىل إمكانية ممارسة هذه القدر 
. حتقيق التنمية البشرية يفالواقع وهلما دور مشرتك  يفإال أ�ما مرتبطان  اختالف املفهومني نظرياً 

متثل أحد جوانب حقوق  اليتفباإلضافة إىل أن الصوت واملساءلة يوفرا القدرة على التعبري و 
صة املطالبة فالصوت يتيح للمواطنني فر  ،O’Neill, et al., (2007: v)  اإلنسان

بالتفضيالت من السلع العامة مثل التعليم واخلدمات الصحية والبنية األساسية أما املساءلة 
  .(Goetz and Jenkins, 2002:10) فتضمن حتقيق تلك املطالب 

توفر املعلومات للمواطنني ووضوح  يُقصد به الذيوترتبط املساءلة والصوت بعنصر الشفافية   
 ,Weiss  & Steiner)ات، السياسات، واالسرتاتيجيات احلكومية  القواعد، التنظيم يف

احلصول  يفوجود قوانني تعطى املواطنني احلق  الضروريمن هذا الصدد،  يفو .  (2006:1553
يقوم �ا املواطنون  اليتوتدعم الشفافية إمكانية املساءلة . احلكومة فيعلى املعلومات من موظ

. احلكومة فيعدم التأكد واحلد من فساد موظ وة على خفضصناعة القرار، عال يفواملشاركة 
وتتسع الشفافية لتوفر املعلومات بتوقيت مناسب عن الظروف االقتصادية واملالية والسوقية 

ويُبىن عنصر املسائلة  . (ADB, 1999:3)للقطاع اخلاص مما ينعكس إجيابًا على التنمية
تدعم املساءلة، ومتكن األفراد من الضغط من أجل متنح السلطة، و  اليتوالصوت على الدميقراطية 
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إىل فتح ا�ال أمام  باإلضافة وجود سياسات توسع من الفرص االجتماعية واالقتصادية،
كما أن الدميقراطية تدعم الشفافية والتدفق   .(UNDP 2002: 3)ا�تمعات لتشكيل أولويا�ا 

الفقراء، عالوة على أن احلكومات  احلر للمعلومات ومن مث إعطاء صورة للحكومة عن ظروف
  . (Ross, 2005:3)الدميقراطية توفر سلع عامة أكثر 

وعلى الرغم من أمهية الدميقراطية كمصدر للصوت واملساءلة، إال أ�ا ميكن أن تؤثر بالسلب   
 يففتكوين احلكومة . السياسياالستقرار  يفعلى أحد الدعائم األخرى للحوكمة اجليدة واملتمثلة 

ظم الدميقراطية غالبًا ما يقوم على ُأسس التعددية احلزبية واأليدلوجية، مما ينتج عنه تضارب الن
كما متيل . ميكن أن يؤدى إىل سحب الثقة من احلكومة وبالتايل السياسياآلراء وعدم االستقرار 

بطبيعة و . سياسة الدولة الداخلية واخلارجية يفاحلكومات املنتخبة حديثًا لعمل تغريات مستمرة 
ب تطبيق وعلى ذلك جي. احلال يؤثر تغري السياسات املستمر سلباً على االستثمار ومن مث التنمية

الدول النامية، ملا ميكن أن ينتج عنه عدم  يفمن التدرج واحلذر  يءعنصر الصوت واملساءلة بش
كد حيث أ.  (Gurgul and Lach, 2012.P:4)املراحل األوىل للتطبيق  يف سياسياستقرار 

Earle & Scott (2010:13)  مسبق للتنمية أساسيكشرط   السياسيعلى أمهية االستقرار.  
ومن ناحية أخرى توفري األمان والسيطرة على العنف يعترب أحد عناصر احلوكمة اجليدة،   

ويؤثر العنف . سالم من خالل محاية مؤسسات العدالة والقانون يفالعيش  يففلألفراد احلق 
كما يؤثر العنف على رفاهة . على االستثمار والنمو سليبلى اجلرائم بشكل وضعف السيطرة ع

فهو ميكن أن يؤدى إىل املرض أو الوفاة، باإلضافة إىل اخنفاض دخل األسرة وخلق شعور  الفرد،
   (DFID, 2000: 3-6)باخلوف 

الل لسيادة القانون، كعنصر من عناصر احلوكمة اجليدة، فيمكن تعريفه من خ وباالنتقال  
وثانيهما يلقى  .يهدف سيادة القانون حتقيقها للمجتمع اليتإطاريني، أوهلما يركز على الغايات 

 Beltonهذا الصدد أيد  يفو . الضوء على مسات املؤسسات الضرورية لتفعيل سيادة القانون
 اليتمسات املؤسسات تعترب الوسيلة  تعريف سيادة القانون وفقًا للغايات ألن (2005:3-21)

 Adamإطار أثر سيادة القانون على التنمية البشرية، ربط  يفو . ن خالهلا تتحقق الغاياتم
Smith كما . القرن الثامن عشر بني حتقيق اإلدارة العادلة وارتفاع مستوى رخاء الدولة يف

اجليد،  القضائيالقرن التاسع عشر العالقة بني سيادة القانون واألداء  يف Max Weberدرس
للحوكمة  أساسيوسيادة القانون تعترب عنصر  .Messick (1999:124)القتصادية والتنمية ا

دعم ف. حتقيق عدة أهداف منها التنمية البشرية يفاجليدة وتدعم وتكمل عناصرها األخرى 
لتحسني مستوى املعيشة ومن مث احلد  السياسيعترب أداة للضغط يحلقوق األفراد  سيادة القانون

حتقيق التنمية البشرية من خالل توفري حقوق اقتصادية  يف تساهمة قانونيفاحلقوق ال. من الفقر
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مستوى  يف، واحلق االجتماعيالضمان  يفوتتضمن احلقوق االجتماعية احلق . واجتماعية ومدنية
احلقوق  تضمنوت. مثل حقوق النقابات اجلماعيالعمل  يفمناسب للفرد واألسرة، واحلق  معيشي

عمل واحلقوق املتعلقة بامللكية والعقود والتوزيع والسيطرة  ةفرص صول علىاحل يفاحلق االقتصادية 
أما احلقوق املدنية فتضمن قواعد احلقوق السياسية من مشاركة وتصويت ومساءلة . على املوارد

. حتد من العنف والفساد اليتحتكم سلوك األفراد منها القواعد  اليتباإلضافة إىل القواعد 
(Spicker,2003:129)   

اتفقت عليها  اليتويعترب السيطرة على الفساد أحد العناصر األساسية للحوكمة اجليدة   
 يفوالفساد هو إساءة استخدام السلطة العامة . التنمية البشرية يف أساسيهلا دور  اليتاألدبيات و 

على التنمية البشرية،  سليبوانتشار الفساد له أثر . (UN.2004. 23)حتقيق مصلحة خاصة 
ينعكس على  الذياخنفاض النمو ومن مث اخنفاض نصيب الفرد من الناتج و ألنه يؤدى إىل اً نظر 

مما  اخلدمات احلكوميةكما ينتج عن سيادة الفساد اخنفاض . اخنفاض مستوى معيشة األفراد
الفساد إىل انتشار كما يؤدى  .ينعكس سلبًا على العمر املتوقع وعلى تراكم رأس املال البشرى

 بدورها ميكن أن ختفض من نوعية اخلدمات احلكومية املقدمة  اليتاحلكومية و  إليراداتااخنفاض 
(Gupta et al., 2000:3), (Akçay, 2006:35) . له  والتصديوعليه فقد أصبح الفساد

وتطور  .(Earle & Scott, 2010:23) هو حمور اهتمام التنمية منذ منتصف التسعينيات 
 السيطرة علىؤكد على أن ي الدويلللبنك  الرمسيىت أصبح املوقع حمبكافحة الفساد االهتمام 
الفقر وحتقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية  عترب هدف أساسي خلفضتالفساد 

(web.worldbank.org).   
وفعالية احلكومة فهما  التنظيمياإلطار  يفاحلوكمة اجليدة واملتمثلني  لعنصريوباالنتقال   

 أساسيفعالية احلكومة وقدر�ا على صياغة وتنفيذ السياسات متطلب  تربوتع. يعكسا الكفاءة
وترتبط كفاءة احلكومة بتطبيق الالمركزية ومن مث توفري املنافسة للحكومة احمللية . للتنمية البشرية

تقدمي اخلدمات العامة ينعكس بشكل  يففزيادة الكفاءة . تستهدف اخلدمات بشكل أفضل اليت
كما أن . قدمي خدمات الصحة والتعليم واملياه والكهرباء لكل فئات ا�تمعمباشر على حتسن ت
يؤدى إىل حل مشاكل جتميع املوارد،  يمركز  ىل احلكومات احمللية بشكل النقل السلطة واملوارد إ

 ,Cabral)وتقدمي استخدام مستدام للموارد ومن مث استهداف الفقراء بشكل أفضل 
 الديه يلذلك فه داألفرايكون لديها معلومات أكرب باحتياجات ، فاحلكومات احمللية (2011:3

ومبا ينعكس على التنمية بشكل واضح القدرة على ختصيص املوارد بشكل أكثر كفاءة لألوليات 
 (Speth, 2005:3).  
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لتحقيق التنمية  التنظيميفعاليتها وإطارها  يفوعلى الرغم من أمهية كفاءة احلكومة املتمثلة   
توفر عناصر احلوكمة اجليدة األخرى من سيادة القانون، وسيطرة  الضروريال أنه من البشرية، إ

 يفعلى الفساد والشفافية واملساءلة من مجيع األطراف املعنية وحرية التعبري من أجل املساعدة 
 تشكيل السياسات احلكومية، باإلضافة إىل التأكيد على كفاءة أداء مؤسسات الدولة 

(UNDP, 2014:5).  
يتضح التكامل والرتابط فيما بني عناصر احلوكمة اجليدة وأمهية تلك العناصر  ،وفقًا ملا سبق  
فغالبًا ما ترتبط املساءلة والصوت باخنفاض الفساد كما ترتبط بوجود . حتقيق التنمية البشرية يف

جود ضمن و يكما أن سيادة القانون . توفري بيئة تنظيمية كفء يفحكومة فعالة تساهم بدورها 
اختيار واستبدال ومساءلة احلكومة باإلضافة إىل  يفشفافية النزاهة و الو  عدالةبال تتميزإجراءات 

حتقيق مكاسب خاصة، كما يضمن توفر األمن  يفضمان عدم استغالل موظف احلكومة ملنصبه 
 وعلى اجلانب اآلخر، فإن سيادة القانون حتتاج لوجود مساءلة، كما أن توفر. واحلد من العنف

ساعد على مساءلة احلكومة ت شفافيةوأخريًا فإن ال. املعلومات يساعد على تطبيق القوانني
ونتيجة هلذا التداخل فيما بني مكونات . سيادة القانوندعم وتطبيق املشاركة وحتقيق الفعالية و 

 ,.Kaufmann, et al) أن جند تلك املكونات مرتبطة عرب الدول مبستعرب  احلوكمة، فليس
2010:5).   

   الدول العربية  يفعناصر احلوكمة اجليدة والتنمية البشرية  -3
بامللحق  )1(مبقارنة وضع الدول العربية ببقية املناطق حمل الدراسة، يالحظ من اجلدول رقم   
وضعها مع  يفأن الدول العربية حققت مستوى متوسط من التنمية البشرية، وتتقارب  )1(رقم 

بينما يعترب أداءها أقل من دول . اهلاديدول شرق أسيا واحمليط ما حققته دول جنوب أسيا و 
حققت مستوى مرتفع من التنمية  اليت والكارييب الالتينيةأوربا ووسط أسيا، ودول أمريكا 

حققت مستوى منخفض من التنمية  اليتالبشرية، وأعلى من دول أفريقيا جنوب الصحراء 
 وباالنتقال ).لألقاليملدول حمل الدراسة مصنفة وفقا على أمساء ا 2حيتوى امللحق رقم ( البشرية

إىل عناصر احلوكمة اجليدة، يتضح اخنفاض أداء الدول العربية من حيث الصوت واملساءلة، 
وعلى الرغم من أن وضع الدول العربية أفضل من دول جنوب . واالستقرار مقارنة ببقية املناطق

لفعالية، واجلودة، وسيادة القانون، والسيطرة على أسيا وأفريقيا جنوب الصحراء فيما يتعلق با
، ودول أوربا ووسط اهلاديالفساد، إال أن وضع الدول العربية أسوء من دول شرق أسيا واحمليط 

 اليتعناصر احلوكمة اجليدة فيما عدا أوربا ووسط أسيا  يف والكارييب الالتينيةأسيا، ودول أمريكا 
النهاية  يفو . ية من حيث سيادة القانون والسيطرة على الفساديعترب وضعها أسوء من الدول العرب
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نريد التنويه إىل أنه على الرغم من أفضلية وضع الدول العربية من حيث مستوى التنمية البشرية 
وبعض عناصر احلوكمة اجليدة مقارنة ببعض املناطق حمل املقارنة، إال أن هذا ليس بالوضع اجليد 

يكون ترتيب الدول سكلها دول نامية، ومن مث   هيلدول حمل الدراسة نظرًا ألن ا اإلطالقعلى 
ومن ناحية أخرى ال يعطى التحليل السابق صورة  . حالة املقارنة بالدول املتقدمة يفالعربية أقل 

يتم حتليل وضع الدول العربية بشكل أكثر سكاملة نظرًا ألنه اعتمد على املتوسطات، لذلك 
 .تفصيالً فيما يلى

خمتلف وفقًا لعناصر احلوكمة اجليدة بالنسبة للمستوى احملقق من التنمية الدول العربية  فأداء  
توضح تقدير احندار املربعات الصغرى  )1(بامللحق رقم  )6(إىل ) 1(فاألشكال من . البشرية

فبالنسبة لعنصر الصوت واملساءلة، يتضح . العادية لعناصر احلوكمة اجليدة على التنمية البشرية
، على الرغم من )1(الشكل رقم  فيف. هور أداء الدول العربية مقارنة مبستوى التنمية البشريةتد

إال أن مستوى عنصر الصوت واملساءلة أقل من  ،أن أغلب الدول العربية تقع فوق خط االحندار
 .وهذا يعىن حمدودية أثر هذا العنصر على مستوى التنمية البشرية. كل الدول العربية  يفالصفر 

أن الدول ) 2(الشكل رقم  يفيتضح  ،والسيطرة على العنف السياسيلعنصر االستقرار وبالنسبة 
قدر مما يعىن ارتفاع مستوى التنمية البشرية 

ُ
الدول العربية فيما  يفالعربية تقع فوق خط االحندار امل

دار، أما تقع حتت خط االحن اليتسودان، واليمن ال، موريتانيا، جزر القمر، جيبويتعدا دول 
دول العينة معاناة من عدم  يفكما يالحظ أن سوريا أكثر دولة . املغرب فتقع على اخلط

  . والعنف السياسياالستقرار 
أن ليبيا حققت مستوى مرتفع من ) 3(يتضح من الشكل رقم  التنظيميوبالنسبة لإلطار   

مستوى  يف 133بالغة التنمية البشرية على الرغم من أ�ا ثالث أقل دولة من دول العينة ال
 تاإلماراأن ) 4(وبالنسبة ملستوى فعالية احلكومة، يالحظ من الشكل رقم . التنظيمياإلطار 

وقطر من أعلى الدول حتقيقاً ملستوى الفعالية مقارنة ببقية دول العينة كما أ�ما يقعا تقريباً على 
ر وحتقيقها مستوى مرتفع من أما ليبيا، فعلى الرغم من وقوعها فوق خط االحندا. خط االحندار

كما يالحظ من نتائج . التنمية البشرية، إىل أ�ا تتصف باخنفاض مستوى فعالية احلكومة �ا
 يفأن عنصر فعالية احلكومة من أكثر عناصر احلوكمة اجليدة تفسريًا للتغريات ) 4(الشكل رقم 

وبالنسبة . ببقية العناصر مقارنة  R2مستوى التنمية البشرية نظرًا الرتفاع معامل التحديد 
أن اإلمارات وقطر من أعلى الدول سيطرة ) 5(للسيطرة على الفساد، يتضح من الشكل رقم 

أما السودان فمن أقل دول . على الفساد مقارنة بدول العينة، كما أ�ما يقعا فوق خط االحندار
يادة القانون، فقطر وبالنسبة لس. العينة سيطرة على الفساد كما أ�ا تقع حتت خط االحندار

نفس الوقت تقع تلك الدول فوق  يفواإلمارات وعمان من أكثر الدول تطبيقاً لسيادة القانون و 
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قعا ينفس الوقت  يفأما العراق وسوريا فمن أقل الدول تطبيقًا لسيادة القانون و . خط االحندار
  . فوق خط االحندار

) 1(األشكال  يفت الصغرى العادية املتضمنة من التحليل السابق ووفقاً لنتائج احندار املربعا  
يالحظ وجود عالقة طردية بني عناصر احلوكمة اجليدة والتنمية  ،)1(بامللحق رقم ) 6(إىل 

أغلب الدول العربية مرتفع مقارنة  يفكما يالحظ أن مستوى التنمية البشرية احملقق . البشرية
التنمية البشرية ال يعود إىل احلوكمة اجليدة إضافة إىل ما سبق، يالحظ أن  مستوى . بدول العينة

وهذا ما يؤكده اخنفاض قيمة . فقط، مما يعىن وجود عوامل أخرى هلا تأثري على التنمية البشرية
R2 كل نتائج مناذج االحندار فيما عدا منوذج االحندار املتضمن عنصر فعالية احلكومة كعنصر   يف

  . مفسر
لى توصيف العالقة بني عناصر احلوكمة اجليدة والتنمية على الرغم من أنه مت االعتماد ع  

الدول العربية مقارنة ببقية  يفهذا اجلزء للتعرف على وحتليل الوضع  يفالبشرية بشكل مبسط 
فلتقدمي صورة واضحة . الدول النامية حمل الدراسة، إال أن هذه النتائج تعترب اسرتشادية فقط

االعتبار االرتباط والتكامل فيما بني عناصر  يفاألخذ ومقرتحات لصانع القرار، جيب أن يتم 
كما جيب . النظرياإلطار  يفتأثريها على التنمية البشرية كما مت توضيحه  يفاحلوكمة اجليدة 

اعتباره متغريات أخرى ميكن أن يكون هلا تأثري على التنمية البشرية،  يفتوصيف منوذج يأخذ 
أن عناصر احلوكمة اجليدة ال تفسر غري جزء حمدود من حيث اتضح من نتائج االحندار البسيط 

االعتبار العالقة اآلنية بني  يفعالوة على ذلك جيب األخذ . مستوى التنمية البشرية يفالتغريات 
من الدراسة  التايلوذلك سوف يكون جمال اهتمام اجلزء . عناصر احلوكمة اجليدة والتنمية البشرية

  .اخلاص بالقياس
  :اس ومصادر البياناتمنوذج القي -4
  :منوذج القياس - 4-1

  :التايل القياسيمن أجل اختبار فرضية الدراسة مت االستعانة بالنموذج 
                           (1)            

iininipipi uZXY +++= baa0
  

)6,........,2,1(=p   )5,........,2,1(=n  
X.  مؤشر التنمية البشريةتشري إىل  Yحيث  Zتشري إىل عناصر احلوكمة اجليدة،    تشري إىل  

تشري إىل عدد عناصر  pتشري إىل عدد الدول حمل الدراسة،  i. متجه من املتغريات احلاكمة
  .تشري إىل حد اخلطأ uو.  تشري إىل عدد املتغريات احلاكمةnاحلوكمة اجليدة، و
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 السياسيالصوت واملساءلة، االستقرار  يفمن ستة عناصر للحوكمة اجليدة تتمثل  Xتتكون   
ومت  .القانون، والسيطرة على الفساد، سيادة ، فعالية احلكومة التنظيميوغياب العنف، اإلطار 

صرف  لديها اليتتعرب عن نسبة السكان  San: يفاستخدام مخسة متغريات حاكمة تتمثل 
 .تعرب عن معدل البطالة Une. املناطق احلضرية يفتشري إىل نسبة السكان  Urban. صحي

Eduexp  إلمجايلا احلكوميعلى التعليم من اإلنفاق  احلكوميتعرب عن نسبة اإلنفاق .
Healthexp  حكومي( اإلمجايلعلى الصحة من اإلنفاق  احلكوميتعرب عن نسبة اإلنفاق 

ومن املتوقع أن تكون . على الصحة) وخاص
ia عناصر للحوكمة  ةمعنوية موجبة بالنسبة للست

ومن املتوقع أن تكون  . اجليدة
ib صرف  لديها اليتنسبة ملتغري نسبة السكان معنوية موجبة بال

على التعليم  احلكومياملناطق احلضرية، ومتغري نسبة اإلنفاق  يف، ومتغري نسبة السكان صحي
على الصحة ، بينما من املتوقع أن تكون   احلكوميومتغري نسبة اإلنفاق 

ib  معنوية سالبة
  . بالنسبة ملعدل البطالة

، النظرياإلطار  يف توضيحهأن عناصر احلوكمة مرتبطة ومكملة لبعضها البعض كما مت ومبا   
 يفبني عناصر احلوكمة، وُوجد ارتفاع قيمة االرتباط كما يتضح  طاالرتبالذلك مت تقدير مصفوفة 

منوذج  يفعناصر للحوكمة اجليدة  ةعن إدراج الست سينتجوعليه،  .بامللحق )2(اجلدول رقم 
وللتغلب على مشكلة االرتباط بني . بني املتغريات يسلسلجود مشكلة االرتباط الاالحندار و 

االعتبار، مت االعتماد  يفعناصر احلوكمة اجليدة، ومن أجل أخذ أثر كل عناصر احلوكمة اجليدة 
ويعتمد حتليل . Principle Component Analysisعلى حتليل املكونات األولية  

ل جمموعة املتغريات املرتبطة املكونات األولية على حتوي
ipX املصفوفة  يفX  إىل جمموعة من

مكونات أولية غري مرتبطة
ipC  التقدير بدًال من املتغريات املرتبطة   يفيتم االعتماد عليها  اليت، و

Liu et. al., 2003 :141-143) ( ات على قدر مع العمل على اإلبقاء على املعلوم
مصفوفة املتغريات يفاإلمكان وذلك من خالل تعظيم التباين 

iX . ومن أجل توصيف معادلة
 standardized principal componentاحندار تتضمن املكونات األولية املعيارية 

regression equations لتخلص من أثر ، مت حتويل املتغريات حمل الدراسة ملتغريات معيارية ل
  :وذلك كما يتضح من املعادلة التاليةاختالف وحدات القياس 

   
YSYYY /)( -=¢                                                   (2) 
Xiiii SXXX /)( -=¢          (i=1,.........,6)               (3) 

Ziiii SZZZ /)( -=¢            (i=1,.........,5)               (4) 
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Yترمز إىل املتغري التابع، و Y، واملعياريترمز إىل املتغري التابع  Y¢حيث  الوسط ترمز إىل   
للمتغري التابع، و احلسايب

YS  أما . للمتغري التابع رياملعيااالحنراف ترمز إىل¢
iX ¢

iZ فرتمز إىل،
املتغريات املستقلة املعيارية اخلاصة بعناصر احلوكمة اجليدة واملتغريات املستقلة األخرى على 

، والتوايل
iX ،

iZ التوايلدة واملتغريات املستقلة األخرى على ترمز إىل عناصر احلوكمة اجلي  ،
و

iX ،
iZ لعناصر احلوكمة اجليدة واملتغريات املستقلة األخرى على  احلسايبالوسط ترمز إىل   

، والتوايل
XiS ،

ZiS  لعناصر احلوكمة اجليدة واملتغريات املستقلة األخرى  املعيارياالحنراف ترمز إىل
وعلى ذلك ميكن توصيف مصفوفة املكون األوىل رياضياً بعد إجراء حتويل املتغريات . التوايلعلى 

  .يليكما   املعياريللشكل 
pijijijijijiji XaXaXaXaXaXaC ¢+¢+¢+¢+¢+¢= 54321
    (5) 

                      ),........2,1( pi =            ),........2,1( pj =  
تعكس معامالت  aij، و Principle Component تعرب عن املكون األوىل  Ciحيث 

  loading vector تعرف مبصفوفة املتجهات املميزة اليتمصفوفة املكونات األولية و 
¢و Ciاملصفوفة تتكون من (

iX .( تغريات توليفة خطية من امل هيوحتليل املكونات األولية¢
iX  

 احلصول على مكونات إمكانيةوعلى الرغم من . اعتبارها أكرب تباين فيما بني املتغريات يفتأخذ 
،  إال )5(، وذلك كما يتضح من املعادلة رقم  pللحوكمة  أولية تساوى عدد املتغريات الست

نفس الوقت  يفف هو إجياد أقل عدد من املكونات األولية و يكون اهلد العمليالواقع  يفأنه 
¢االعتبار أكرب قدر من املعلومات من املتغريات األصلية   يفتأخذ 

iX . ومن أجل اختيار العدد
 Kaiser's Stoppingهياملناسب من املكونات األولية، ميكن االعتماد على ثالثة معايري  

Rule ، Scree test ،Cumulative Variance Proportion  (Brown, 2009: 20-22). .  
) 1(منوذج القياس رقم  يفوبعد اختيار العدد املناسب من املكونات األولية، يتم إدراجها   

¢بدًال من املتغريات  
iX باستخدام طريقة ) 1(ويتم تقدير النموذج رقم . لعناصر احلوكمة اجليدة

وذلك من أجل  Two-Stages Least Squares (2SLS)ربعات الصغرى على مرحلتني امل
فارتفاع مستوى (االعتبار إمكانية وجود عالقة عكسية من التنمية البشرية إىل احلوكمة  يفاألخذ 

وتعتمد طريقة .   Sen, 2014:6)التنمية البشرية حيفز من حتسن عناصر احلوكمة اجليدة
 Instrumentalمرحلتني على استخدام متغريات مساعدة املربعات الصغرى على 

Variables  للمتغريات الداخليةEndogenous Variables متغريات  هيالنموذج، و  يف
تكون مرتبطة باملتغريات الداخلية وغري مرتبطة حبد اخلطأ، وتؤثر على املتغري التابع بشكل غري 

 Bollen & Biesanz)النموذج  يفمباشر من خالل التأثري على املتغريات الداخلية 
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من  الفلكياألدبيات املوقع  يفومن املتغريات املساعدة للحوكمة املتعارف عليها . (2002:575
-Hall & Jones (1999: 100فقد أوضحت دراسة . واللغة األساسية للدولة االستواءخط 

 هي االستواءخط تبعد عن  اليتتتحدث لغات دول غرب أوربا، والدول  اليتأن الدول  (101
ينعكس  الذي الغريب املؤسسيأكثر الدول تأثرًا بدول الغرب املتقدمة ومن مث تتبىن الشكل 

تبعد  اليتوبررت الدراسة االرتباط بني الدول . اجيابيًا على مستوى احلوكمة وجودة املؤسسات
 يفجروا قنطوا عن خط االستواء والدول املتأثرة بغرب أوربا، أن مواطنني غرب أوربا الذين ها

واتساقا . االستواءدول بعيدة عن خط  هي وبالتايل، األصليدول يتشابه مناخها مع موطنهم 
مت ( الفلكيكل من املوقع   Kaufman & Kraay (2002: 17)مع ذلك استخدمت دراسة 

 اليتمت التعبري عنها بنسبة السكان (مت استعمارها  اليتوالدول ) قياسه بالبعد عن خط االستواء
. كمتغريات مساعدة للحوكمة) لغة أوربية واسعة االنتشار أي أوتتحدث باللغة االجنليزية 

بُعد الدولة عن خط  يفن يتمثل األول ين مساعدياستناداً لذلك استخدمت الدراسة احلالية متغري 
% 20يتحدث أكثر من  اليتيأخذ القيمة واحد للدول  صوريمتغري  يف الثايناالستواء، ويتمثل 

  .  سكا�ا االجنليزية، الفرنسية، األملانية، واألسبانية من
  :البيانات ومصادرها - 4-2

تعتمد الدراسة احلالية على اختبار أثر احلوكمة اجليدة على التنمية البشرية وذلك باستخدام   
االعتماد على بالنسبة للمتغري التابع فقد مت . 2013دولة عام  133بيانات مقطعية لعدد 

ويبىن هذا املؤشر على ثالثة . لألمم املتحدة اإلمنائيمية البشرية الصادر عن الربنامج مؤشر التن
وترتاوح قيمة . الصحة والتعليم ومستوى املعيشة هياجتماعية للتنمية و -مكونات اقتصادية 

مؤشر التنمية البشرية بني الصفر والواحد، وتعكس القيمة املرتفعة للمؤشر ارتفاع مستوى التنمية 
وبالنسبة للحوكمة اجليدة فقد مت االعتماد على مؤشر البنك . (www.undp.org)بشرية ال

يصدر ست  الذي  Worldwide Governance Indicators (WGI) للحوكمة  الدويل
،  التنظيميوغياب العنف، اإلطار  السياسيالصوت واملساءلة، االستقرار  يفمؤشرات تتمثل 
 2.5-و 2.5وترتاوح قيمة املؤشر بني . والسيطرة على الفسادسيادة القانون، كفاءة احلكومة، 
اخنفاض الفاعلية يعكس أعلى درجات فعالية احلكومة، واخنفاض القيمة  2.5وتعكس القيمة 

للحكومة يعكس عدم الفعالية التامة  الذيو  2.5- إىل أن يصل إىل
)(info.worldbank.org/governance/wgi/index .تنمية البشرية وبالنسبة حملددات ال

املناطق احلضرية،  يف، نسبة السكان صحيصرف يت لديها النسبة السكان  يفواملتمثلة  األخرى
) وخاص حكومي( اإلمجايلعلى الصحة من اإلنفاق  احلكوميمعدل البطالة، نسبة اإلنفاق 

http://www.undp.org)
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فقد مت  اإلمجايل احلكوميعلى التعليم من اإلنفاق  احلكوميعلى الصحة، ونسبة اإلنفاق 
 World  Development indicators احلصول على بيانا�ا من مؤشرات التنمية العاملية 

أما بالنسبة للبيانات اخلاصة باملوقع . www.worldbank.org)(الدويلالصادرة عن البنك 
من سكا�ا % 20يتحدث أكثر من  اليت، والدول االستواءللدولة بالنسبة خلط  الفلكي

. CEPIIفقد مت احلصول عليها من قاعدة بيانات  ،األملانية، واألسبانيةاالجنليزية والفرنسية، 
للدراسة املقطعية احلالية، نظرًا ألنه آخر عام متوفر  2013وقد مت االعتماد على بيانات عام 

 احلكوميأما بالنسبة للمتغري اخلاص بنسبة اإلنفاق . فيه بيانات عن أغلب متغريات الدراسة
فقد مت االستعانة بأحدث بيان متوفر عن هذا املتغري  اإلمجايل احلكوميفاق على التعليم من اإلن

نظرًا لعدم توفر هذا البيان للدول حمل الدراسة بشكل  2013إىل  2005خالل السنوات 
  .عرضه لبيانات هذا املتغري يفمنتظم، وذلك أسوة بتقرير التنمية البشرية 

  :نتائج القياس -5
. منوذج القياس، مت تطبيق ثالثة معايري يفيتم تضمينها  اليتولية لتحديد عدد املكونات األ  

 يفينص على ضرورة األخذ  الذيو  Kaiser's Stopping Rule يفيتمثل املعيار األول 
ووفقًا للجدول رقم . عن الواحد eigenvaluesتزيد قيمة القيم املميزة  اليتالتحليل املكون 

تزيد  اليت هين قيمة القيم املميزة للعنصر األول فقط يتضح أبامللحق ) 7(والشكل رقم ) 3(
 بياينيتضمن رسم  الذيو  Scree test   يف الثاينويتمثل املعيار . 4.5عن الواحد حيث تبلغ 

pيوضح العالقة بني القيم املميزة وعدد املكونات  Components   . ويتم تتبعScree plot 
يتم اختيار املكونات قبل  وبالتايل. يتوقف اخلط فيها عن  االحندار بشكل حاد اليتملعرفة النقطة 

أن نقطة انكسار اخلط املنحدر عند املكون ) 7(وكما يتضح من الشكل رقم . نقطة االنكسار
أما املعيار الثالث الختيار العدد املناسب من . مما يعىن أننا سوف خنتار املكون األول فقط الثاين

وبالرجوع . Cumulative Variance Proportionهو نسبة التباين الرتاكمية فاملكونات 
نتائج حتليل املكون األوىل، يتضح من  يفإىل نسبة التباين الرتاكمية  ملكونات احلوكمة الست 

للمكون األوىل األول، مما يعىن أنه  0.752أن نسبة التباين الرتاكمية تبلغ ) 3(اجلدول رقم 
¢جمموعة البيانات األصلية  يفمن التباين % 75 حوايليفسر 

iX.  
 Firstمت اختيار املكون األوىل األول ،استنادًا لنتائج تطبيق املعايري الثالثة سالفة الذكر

Principle Component (C) . بدًال من عناصر ) 1(منوذج القياس رقم  يفومت إدراجه
ووفقاً . وذج باستخدام طريقة املربعات الصغرى على مرحلتنياحلوكمة اجليدة مث مت تقدير النم

، يتضح من نتائج قياس النموذج األول معنوية املكون )4(اجلدول رقم  يفللنتائج املوضحة 

http://www.worldbank.org
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يوضح أن حتسن احلوكمة اجليدة مبقدار وحدة واحدة يؤدى إىل حتسن مستوى  الذي (C)األوىل 
وعلى الرغم من معنوية عناصر احلوكمة . 0.11مبقدارالدول حمل الدراسة  يفالتنمية البشرية 

فكما . الدول حمل الدراسة يفاجليدة، إال أنه يوجد عوامل أخرى أكثر تأثرياً على التنمية البشرية 
 (Sans)للمنازل  الصحيموجب لكل من توصيل الصرف  معنوييتضح من النتائج وجود أثر 

مبقدار وحدة واحدة يؤدى إىل حتسن  ، فتحسن نسبة كل منهما(Urban)ونسبة التحضر 
كما يتضح من النتائج أن معدل . التوايلعلى  0.259و 0.66مستوى التنمية البشرية مبقدار 

سالب، فزيادة معدل البطالة مبقدار وحدة واحدة يؤدى إىل اخنفاض مستوى  معنويالبطالة 
فقد كان أثرمها التعليم فقد على الصحة و  احلكوميأما اإلنفاق . 0.092التنمية البشرية مبقدار 

 يف احلكوميعلى مؤشر التنمية البشرية، وميكن تربير ذلك بعدم كفاءة اإلنفاق   معنويغري 
على الصحة والتعليم  جمال  احلكوميوتعترب أسباب عدم معنوية اإلنفاق . أغلب دول العينة

  .ألحباث أخرى مستقبلية
من   %87 حوايللنموذج املوصف يفسر ،  فاR2ويتضح من نتائج القياس ارتفاع قيمة   

. معنوية النموذج املوصف F-statisticكما يتضح من قيمة . مؤشر التنمية البشرية يفالتغريات 
معنوية مما يعىن أن املتغريات املساعدة مبثابة متغريات أ�ا   J-statisticكما يتضح من قيمة 

  .منوذج القياس يفخارجية حلد اخلطأ 
مت التعبري عنه باملكون األوىل، فارتفاعه  الذيبق،اتضح معنوية مؤشر احلوكمة استنادًا ملا س  

ومن أجل معرفة أثر  . 0.11مبقدار وحدة سوف يؤدى إىل ارتفاع مؤشر التنمية البشرية مبقدار
كل مكون من املكونات الست للحوكمة اجليدة على التنمية البشرية، مت ضرب معامالت 

 Eagenمت احلصول عليها من مصفوفة املتجهات املميزة  اليت،  ( aij)احلوكمة اجليدة 
Vectors (Loading)  وذلك كما . ، مبعامل املكون األوىل األول)5(اجلدول رقم يفاملوضحة

  :يلييتضح فيما 
C1 = 0.11[0.361 Voice + 0.348 Stability +0.403 Quality + 0.443 Effectiveness + 0.433 Control of    

Corruption +0.449 Rule of Law] 

= 0.0397 Voice + 0.0383 Stability +0.0443 Quality + 0.0487 Effectiveness + 0.0476Control of 

Corruption + 0.0494 Rule of Law 

استناداً لنتائج املعادلة السابقة يالحظ أن أكثر عناصر احلوكمة اجليدة تأثرياً على التنمية البشرية، 
، وأخرياً التنظيميقانون وفعالية احلكومة، يليها السيطرة على الفساد واإلطار سيادة ال هي

وعلى . والسيطرة على العنف، وإن كانت الفروق ضعيفة السياسيالصوت واملساءلة، واالستقرار 
الدول حمل  يفموجب لعناصر احلوكمة اجليدة على التنمية البشرية  معنويالرغم من وجود أثر 

ن أثرها ضعيف مقارنة باملتغريات األخرى املفسرة للتنمية البشرية مثل نسبة توصيل الدراسة، إال أ
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متغرياً  إدخال، فاهلدف منه هو الثاينأما النموذج . للمنازل ونسبة التحضر الصحيالصرف 
متغريًا تفاعليًا يعرب عن أثر عناصر  إدخالللدول العربية، كما مت ) 1(صوريًا يأخذ القيمة 

واتضح من نتائج النموذج عدم معنوية كل . الدول العربية على التنمية البشرية يفيدة احلوكمة اجل
والتنمية  اجليدة مما يعىن عدم اختالف العالقة بني احلوكمة التفاعليوالعنصر  الصوريمن املتغري 

ذج التحليل مع نتائج النمو  يفلذلك مت التعامل . الدول العربية مقارنة بدول العينة يفالبشرية 
  . األول

  النتائج والتوصيات
دولة  133 يفاستهدفت الدراسة احلالية تقدير أثر احلوكمة اجليدة على التنمية البشرية 

توصيف وحتليل كل  يفوقد أسهمت الدراسة . مع إشارة خاصة للدول العربية  2013نامية عام 
ما أسهمت الدراسة احلالية ك. الدول حمل الدراسة يفمن عناصر احلوكمة اجليدة والتنمية البشرية 

لتقدير مؤشر واحد    Principal Components Analysisتطبيق حتليل املكون األوىل يف
وذلك  الدويلالبنك  عناصر للحوكمة اجليدة الصادرة عن ةاعتباره الست يفللحوكمة اجليدة يأخذ 

حتويل  يف عالوة على ذلك، أسهمت الدراسة. للتغلب على مشكلة االرتباط بني العناصر
املتغريات حمل الدراسة إىل متغريات معيارية مث تطبيق طريقة املربعات الصغرى على مرحلتني 

 يفعوامل أخرى على مستوى التنمية البشرية  تقدير أثر لتقدير أثر احلوكمة اجليدة باإلضافة إىل
وكمة وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة أوضحت أن حتسن مستوى احل. الدول حمل الدراسة

عناصر متقارب على التنمية  ةاجليدة يؤدى إىل حتسن مستوى التنمية البشرية، وأن أثر الست
الدول حمل  يفالبشرية، إال أن احلوكمة اجليدة ليست بالعامل األكثر تأثريًا على التنمية البشرية 

 موجب أكرب لكل من نسبة توصيل الصرف معنويفقد أوضحت النتائج وجود أثر . الدراسة
 معنويكما أوضحت النتائج وجود أثر . للسكان ونسبة التحضر على التنمية البشرية الصحي

فليس هلما على الصحة والتعليم  احلكوميأما اإلنفاق . سالب ملعدل البطالة على التنمية البشرية
  .على التنمية البشرية معنويأثر 

تحقيق مستوى مرتفع من أحد املتغريات الداعمة ل هيومبا أن عناصر احلوكمة اجليدة 
هذه الدول ضرورة االهتمام بتحسني  يفالدول النامية، فعلى صانع القرار  يفالتنمية البشرية 

هذا الصدد جيب وضع  يفو . عناصر احلوكمة حبيث تكون أحد األولويات األساسية للدولة
. يما بني العناصرمتبادل ف أثرمتكاملة تشمل كل عناصر احلوكمة نظراً لوجود  إسرتاتيجيةوتطبيق 

مبا يدعم تفعيل سيادة القانون وحيد  وقانوين قضائي هيكليفيجب العمل على إجراء إصالح 
للدولة ليتسم  اإلداريتطوير وتأهيل النظام  اإلسرتاتيجيةوجيب أن تتضمن . من الفساد
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حلد من بالشفافية، مع ضرورة العمل على تفعيل عنصر املساءلة بكل أشكاهلا لزيادة الكفاءة وا
للدولة من خالل تطبيق الالمركزية  التنظيميكما جيب العمل على تعديل الشكل . الفساد

 تفعيلالشفافية و  ودعم من أجل زيادة فعالية وكفاءة احلكومة واإلدارية، وذلكالسياسية واملالية 
قيق صانع القرار السياسات الالزمة لتح يتبىنأن  الضروريعالوة على ما سبق، من . املساءلة

ولكن على صانع القرار عدم االعتماد على عناصر . واحلد من العنف السياسياالستقرار 
فكما اتضح من نتائج الدراسة أن . احلوكمة اجليدة فقط كوسيلة لتحسني مستوى التنمية البشرية

للمنازل وخفض معدل البطالة هلم أثر ملموس  الصحيزيادة نسبة التحضر وتوصيل الصرف 
وعلى ذلك جيب أن تعمل الدول النامية على . الدول حمل الدراسة يفالبشرية  على التنمية

ختصيص جزء أكرب من ميزانيتها للمرافق العامة، وتوفري فرص عمل، والعمل على تطوير املناطق 
وعلى الرغم من أن . املدن يفالريفية وتوفري اخلدمات بشكل مقبول مقارنة مبا هو موجود 

 يفمؤثر على التنمية البشرية، إال أنه غري فعال  أساسيلتعليم يعترب عنصر اإلنفاق على الصحة وا
على هذين  احلكوميعلى صانع القرار دراسة وضع اإلنفاق  وبالتايل. الدول حمل الدراسة
أسباب عدم كفاء�ما وفعاليتهما والعمل على وضع منظومة إلصالح  أمامالقطاعني والوقوف 

  .بالثمار املرجوة منه نفاقاإل يأيتالقطاعني حىت 
، جيب أن تعمل كل الدول العربية على تفعيل نظام للتصويت العريبوعلى الصعيد 

كما جيب أن تتعاون الدول العربية بشكل يضع �اية للعنف وحيقق . تفتقر إليه اليتواملساءلة 
ك فيه، أن فمما ال ش. سوريا، واليمن، والسودان، والعراق، وليبيا يفخاصة  السياسياالستقرار 

تلك الدول،  يفعلى عناصر احلوكمة األخرى  إجيايبينعكس بشكل س السياسيحتقيق االستقرار 
أما . تعاىن من تدىن مستوى كل من السيطرة على الفساد وسيادة القانون وفعالية احلكومة اليتو 

تدعم  ليتاالسياسات  إتباعحققت مستوى ملموس من احلوكمة اجليدة فعليها  اليتالدول العربية 
وعلى . استمرار وحتسن الوضع القائم، وذلك مثل قطر، اإلمارات، عمان، البحرين، والكويت

لتحسني عناصر احلوكمة اجليدة �ا  إسرتاتيجيةذلك ميكن القول أن الدول العربية حتتاج إىل 
 أثرا هل اليتوباالنتقال للعوامل األخرى . تتناسب مع املستوى احملقق فعًال ومع ظروف كل دولة

، جيبويتعلى التنمية البشرية، فعلى الدول العربية خاصة السودان، جزر القمر، موريتانيا،  معنوي
للمساكن ملا له من دور ملموس على اجلانب  الصحياليمن العمل على زيادة توصيل الصرف 

كما جيب %. 53تلك الدول نسبة  يف صحيصرف  ا، حيث مل تتعد نسبة السكان الصحي
الدول العربية على زيادة اإلنفاق على املناطق الريفية وتوفري اخلدمات العامة ليقرتب أن تعمل 

يزيد فيها نسبة سكان الريف عن  اليتالدول  يفاملناطق احلضرية خاصة  يفالوضع مما هو متوفر 
عالوة على ما سبق، من . من السكان مثل السودان، جزر القمر، اليمن، مصر%  50
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لدول العربية على احلد من معدالت البطالة ألن ذلك سوف ينعكس إجيابياً أن تعمل ا الضروري
جيب أن تضع خطة قصرية وطويلة األجل حلل  اليتومن الدول . على مستوى التنمية البشرية �ا

موريتانيا، فلسطني، ليبيا، اليمن، السودان، العراق، مصر، وتونس، حيث  هيمشكلة البطالة 
 احلكوميأما بالنسبة لإلنفاق %. 13.2و% 31.1هذه الدول بني  يفيرتاوح معدل البطالة 

جمال اإلنفاق سواء كان كمياً  يفعلى التعليم والصحة، فعلى الدول العربية إعطاء أمهية خاصة 
  .أو كيفياً مبا يتفق مع ظروف كل دولة، ومبا حيقق العائد املرجو منه على التنمية البشرية

  اهلوامش
1. Ahmad, Zahoor & Aysha Saleem (2014). Impact of Governance on Human 

Development, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 8 (3): 
612-628. 

2.  ADB (1999).  Bank Group Policy on Good Governance. OCOD, African 
Development Bank. 

3.  Akcey, Selçuk (2006). Corruption and Human development, Cato Journal, 
26(1): 29-48. 

4.  Belton, Rachel Kleinfeld (2005). Competing Definitions of The Rule of 
Law: Implications for Practitioners, Democracy and Rule of Law Project, 
Working Paper no.55. Washington, Carnegie endowment for International 
Peace. 

5.   Bollen, Kenneth A.  and Jeremy C. Biesanz (2002).  A Note on a Two-Stage 
Least Squares Estimator for Higher-Order Factor Analyses, Sociological 
Methods and Research. 30(4):568-579 

6.  Brown, J.D. (2009). Choosing the right number of components or factors in 
PCA and EFA, JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 13(2), 19-23. 

7.  Brown, Mark M. (2002). ‘Forward’. In UNDP, Human Development Report 
2002: Deepening Democracy in a Fragmented World. New York: UNDP.  

8.  Cabral, Lídia (2011). Decenteralization in Africa: Scope, Motivations and 
Impact on service delivery and Poverty, Overseas Development Institute, 
Future Agriculture, Working Paper 20. 

9.  Charron, Nicholas; Lewis Dijkstra and Victor Lapuente (2010). Mapping the 
Quality of Governance in the European Union: A Study of National and 
Sub-National Variations, Quality of Governance Working Paper Series 
(22):21-22 

10. Collier, Paul (2007). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are 
Failing  and What Can Be Done About It, Oxford University Press. 



  )حالة الدول العربية( الدول النامية يفشرية أثر احلوكمة اجليدة على التنمية الب
  عزه حممد حجازي.د

 عشر الخامس العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       22

11.  Commission of The European Communities (2001). European Governance: 
A White Paper, Brussels, COM .428. Final.  

12. Court, Julius; Verena Fritz & E. Gyimah-Boadi (2007). Measuring 
Governance: What Guidance for Aid Policy?. Research project (RP-05-GG) 
of the Advisory Board for Irish Aid, Working Paper 5. 

13. DFID. (2000). Justice and Poverty Reduction: Safety, Security and Access 
to Justice for All, Issues. London: Department For International Development. 

14. DFID. (2007). Governance, Development and Democratic Politics. DFID’s 
work in building more effective states, London, Department for International 
Development. 

15. Downer, Alexander (2000). Good Governance - Guiding principles for 
implementation, The Australian Government’s  Overseas Aid Program. 

16. Earle, Lucy and Zoë Scott (2010). Assessing the Evidence of the Impact of 
Governance on Development Outcomes and Poverty Reduction. 
Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC). 

17. Goetz, Anne Marie & Rob Jenkins (2002). Voice, Accountability and Human 
Development: The Emergence of a New Agenda,  Background paper for 
HDR 2002, Occasional Paper (4), UNDP. 

18. Grindle, Merilee (2007). Good enough governance revisited, Development 
Policy Review, 25 (5): 553-574. 

19. Gupta, Sanjeev; Hamid Davoodi and Erwin Tiongson (2000). Corruption and 
the Provision of Health Care and Education Services, IMF Working Paper 
No.116. Washington: International Monetary Fund. 

20. Gurgul, Henryk and Lukasz Lach (2012).  Political instability and economic 
growth: Evidence from two decades of transition in CEE, MPRA Paper No. 
37792. 

21. Hall, Robert, and Charles I. Jones. (1999). Why Do Some Countries Produce 
So Much Output per Worker Than Others?, Quarterly Journal of Economics 
114:83–116. 

22. Haq, Rashida  and Uzma Zia  (2006). Governance and Pro-poor Growth: 
Evidence from Pakistan. The Pakistan Development Review, 45(4) Part 
II:761–776 

23. IMF (2007). Manual on Fiscal Transparency,  Fiscal Affairs Department 
IMF: Washington DC., International Monetary Fund. 

24. Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobatón (1999). Governance 
Matters. World Bank Research Working Paper No. 2196. 

25. Kaufmann, Daniel, & Aart Kraay (2002). Growth Without Governance. 
World Bank Policy Research Working Paper No. 2928.  



  )حالة الدول العربية( الدول النامية يفشرية أثر احلوكمة اجليدة على التنمية الب
  عزه حممد حجازي.د

 عشر الخامس العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       23

26. Kaufmann, Daniel, & Aart Kraay (2007). Governance Indicators: Where Are 
We, Where Should We Be Going?, The World Bank, Policy Research 
Working Paper 4370.  

27. Kaufmann, Daniel;  Aart Kraay & Massimo Mastruzzi  (2010). The 
Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, 
The World Bank Policy Research Working Paper 5430. 

28. Khan, Mushtaq H. (2009). Governance, Growth and Poverty Reduction, 
DESA Working Paper No. 75. 

29. Liu, R.X.;  J. Kuang; Q. Gong and X.L. Hou (2003). Principal component 
regression analysis with SPSS, Computer Methods and Programs in 
Biomedicine 71: 141-/147  

30. Messick, Richard E. (1999). Judicial Reform and Economic Development: A 
Survey of the Issues, The World Bank Research Observer, 14(1): 117-36.  

31. My World. The United nations Global Survey For A better World. 
(www.myworld2015.org) 

32. OECD ( 2011).  Policy frame work for investment user's Toolkit. Organization 
for Economic Cooperation and Development: 

      http://www.oecd.org/investment/toolkit/policyareas/publicgovernance/ 
33. O’Neil, Tammie;   Marta Foresti and Alan Hudson  (2007). Evaluation of 

Citizens’ Voice and Accountability: Review of the Literature and Donor 
Approaches Report, London: DFID 

34. Pradhan, Rudra P. and Sanyal, G.S. (2011). Good Governance and Human 
Development: Evidence from Indian States. Journal of Social and 
Development Science, 1(2):1-8. 

35. Punyaratabandhu, Suchitra (2004). Commitment to Good Governance, 
Development, and Poverty Reduction: Methodological Issues in the 
Evaluation of Progress at National and Local level, A Paper Prepared for the 
Sixth Session of the Committee on Development Policy, National Institute of 
Development Administration. 

36. Ross, Michael (2005). Is Democracy Good for the Poor?, CDDRL Stanford 
Institute on International Studies,  Working Paper No 37. 

37. Samimi, Ahmad J. ; Mahboobeh Jahadi (2010). Human Development and 
Governance: Evidence from  OPEC, Australian Journal of Basic and 
Applied Sciences, 4(8): 3103 - 3105, P:3104. 

38. Sen, Kunal (2014). Governance and Development Outcomes in Asia, ADB 
Economics Working Paper Series No. 384 

39. Speth, James G.  (2005). Governance for sustainable human development, 
United Nations Development Programme. 

http://www.myworld2015.org)
http://www.oecd.org/investment/toolkit/policyareas/publicgovernance/


  )حالة الدول العربية( الدول النامية يفشرية أثر احلوكمة اجليدة على التنمية الب
  عزه حممد حجازي.د

 عشر الخامس العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       24

40. Spicker, Paul  (2003). Exclusion and rights, in lucy williams, asbjørn kjønstad 
& peter robson, Law and Poverty: the Legal System and Poverty Reduction,  
CROP International Studies in Poverty Research. 

41. Uddin, Mohamed J. & Laila Ashrafun Joya (2007). Development through Good 
Governance: Lessons for Developing Countries, Asian Affairs, 29(3): 1-28.  

42. UN. (2004). United Nations Handbook on Practical Anticorruption 
Measures for Prosecutors and Investigators, United Nations. 

43. -UN. (2006). Definition of basic concepts and terminologies in governance 
and public administration, Committee of Experts on Public Administration, 
Economic and Social Council, United Nations. 

44. UN. Governance, http://www.un.org/en/globalissues/governance  (last accessed 
5 June 2016) 

45. UNDP (2001). Human Development Report, United Nations Development 
Programme.  

46. (UNDP) (2002). Human Development Report 2002: Deepening Democracy 
in a Fragmented World, New York: United Nations Development 
Programme. 

47. UNDP (2005). Fiscal decentralisation and poverty reduction, New York: 
United Nations Development Programme.  

48. UNDP (2006). Governance for sustainable human development, A UNDP 
policy document. available at: 

       http://mirror.undp.org/magnet/policy/chapter1.htm 
49. - UNDP (2014). Governance for Sustainable Development  Integrating 

Governance in the Post-2015 Development Framework, United Nations 
Development Programme. 

50. UNDP (2015). Human Development Report, United Nations Development 
Programme. 

51. WB. (2007a). Strengthening World Bank Group Engagement on 
Governance and Anticorruption,  Public Disclosure Authorized. 39055, 
Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development, 
World Bank. 

52. WB. (2007b). A Decade of Measuring the Quality of Governance: 
Governance Matters 2007, Worldwide Governance Indicators, 1996-2006. 
Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development, 
World Bank. 

53. Weiss, Friedl & Silke Steiner (2006). Transparency as an Element of Good 
Governance in the Practice of the EU and the WTO: Overview and 
Comparison, Fordham International Law Journal,30(5) Article 8:1545-1586 

54. http//www.undp.org. 

http://www.un.org/en/globalissues/governance
http://mirror.undp.org/magnet/policy/chapter1.htm
http://www.undp.org


  )حالة الدول العربية( الدول النامية يفشرية أثر احلوكمة اجليدة على التنمية الب
  عزه حممد حجازي.د

 عشر الخامس العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       25

55. http//info.worldbank.org/governance/wgi/index  
56. http//www.worldbank.org 
57. http//www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd.asp 

   )1(ملحق 
  دول العينة حسب المناطق فيعناصر الحوكمة الجيدة والتنمية البشرية ):  1(جدول رقم 

  HDI 
الصوت 
 stability effectivence quality rule corruption واملساءلة

 0.417- 0.415- 0.43- 0.48- 0.94- 1.02- 0.6837 الدول العربية

شرق أسيا 
 واحمليط اهلادى

0.6546 -0.26 -0.01 -0.31 -0.38 -0.37 -0.37015 

أوربا ووسط 
 أسيا

0.71843 -0.70 -0.35 -0.42 -0.39 -0.60 -0.655 

أمريكا الالتينية 
 والكاريبىي

0.718276 0.20 -0.01 -0.04 -0.07  
-

0.3163 
-0.11365 

 0.5648- 0.658- 0.82- 0.56- 1.10- 0.61- 0.607778 سياجنوب أ

افريقيا جنوب 
 الصحراء

0.494488 -0.58 -0.44 -0.73 -0.61 -0.676 -0.62514 

 مصدر مؤشر التنمية البشرية لدول العينة هو. البيانات حمسوبة مبعرفة الباحثة كمتوسطات لكل منطقة على حدة
    :التايلالربنامج االمنائى لألمم املتحدة، على املوقع تقرير التنمية البشرية الصادر عن 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf 
   :التايلللحوكمة على املوقع  الدويلومصدر بيانات عناصر احلوكمة اجليدة هو املؤشر الصادر عن البنك 

http://info.worldbank.org/governance/wgi 
 

  مصفوفة ارتباط عناصر الحوكمة الجيدة): 2(جدول رقم
Rule 
of Law 

Control of 
Corruption Effectiveness Quality Stability Voice   

     1.000000 Voice 

    1.000000 0.540232 Stability 

   1.000000 0.437213 0.637616 Quality 

  1.000000 0.834408 0.591013 0.640624 Effectiveness 

 1.000000 0.868205 0.699018 0.671486 0.594273 Control of 
Corruption 

1.0000 0.901715 0.909081 0.801940 0.664146 0.631883 Rule of Law 

http://www.worldbank.org
http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd.asp
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf
http://info.worldbank.org/governance/wgi
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  لتحليل المكون األول  Eigenvaluesالقيم المميزة ) 3(جدول رقم 

Cumulative 
Proportion 

Cumulative 
Value Proportion Value Number 

0.7520 4.511912 0.7520 4.511912 1 

0.8526 5.115884 0.1007 0.603972 2 

0.9353 5.611836 0.0827 0.495952 3 

0.9714 5.828524 0.0361 0.216687 4 

0.9870 5.922291 0.0156 0.093768 5 

1.0000 6.000000 0.0130 0.077709 6 

  قياسنتائج ال): 4(جدول رقم 

Model (2)  Model (1)  Dependent Variable  

0.122183*** 
(0.0000) 

0.11039*** 
(0.0000) 

C (First Principle 
Component)  

0.658929*** 
(0.0000) 

0.66505*** 
(0.0000) 

San 

0.265681*** 
(0.0000) 

0.25914*** 
(0.0000) 

Urban  
 

-0.112366** 
(0.0109) 

-0.0929** 
(0.0229) 

Une  

-0.001447 
(0.9707) 

0.00335 
(0.9303) 

Eduexp  
 

0.007788 
(0.8646) 

-0.00334 
(0.9406) 

Healthexp  

0.003485 
(0.9777) 

 Arab 

-0.072816 
(0.1928) 

 
 

Arab*C  

0.871845 0.869501 R2 

81.63667 
(0.000000) 

108.8272 
(0.000000) 

F- Statistics 
Prob(F-statistic) 

2.608805  
(0.271335) 

2.576895 
(0.275699) 

J- Statistics 
Prob(F-statistic) 

105 105 No. of observations 

  p*<0.1; p**<0.05; p***<0.01 ، حيث Pاألرقام ما بني القوسني للقيمة *
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  لتحليل المكون األول Eigenvectors (loadings) المتجهات المميزة ) 5(جدول رقم 

Variables PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 

Voice 0.361645 0.005023 0.890984 -0.272478 -0.004128 -0.032776 

Stability 0.348104 0.825236 -0.009749 0.436808 -0.034976 0.075433 

Quality 0.403039 -0.516045 0.046649 0.652157 0.337965 0.171905 

Effectiveness 0.443523 -0.208232 -0.195538 -0.072673 -0.807952 0.252237 

Control of 
Corruption 

0.432878 0.080712 -0.323448 -0.540198 0.476949 0.426835 

Rule of Law 0.448887 -0.052756 -0.247028 -0.112026 0.065360 -0.847274 

  الصوت والمساءلة فى الدول العربية): 1(شكل رقم 
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 سي والحد من العنف فى الدول العربيةاالستقرار السيا): 2(شكل رقم 

 
 

  العربية نوعية التنظيمات فى الدول): 3(شكل رقم   
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 فعالية الحكومة فى الدول العربية): 4(شكل رقم 

 
    

  السيطرة على الفساد فى الدول العربية): 5(شكل رقم 
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 سيادة القانون فى الدول العربية): 6(شكل رقم 

  
  

  
بيانياً وفقاً  Kaiser's Stopping Rule و Scree Test   ):7(شكل رقم 

  Eigenvaluesللقيم المميزة 
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  سياسات التحرير املايل يف الدول العربية

  وانعكاساتها على القطاع املايل 
  

   *حريري عبد الغني/ د

 جامعة خمرب األنظمة املالية واملصرفية والسياسات االقتصادية الكلية يف ظل التحوالت العاملية
   اجلزائر -الشلف

  مقدمة
سياسات التحرير  بانتهاجبدأت معظم الدول العربية منذ منتصف عقد الثمانينات 

سارت جمموعة من األساليب بغية تعزيز مستوى كفاءة النظام املايل وإصالحه كليا،  باختاذاملايل، 
حنو ختفيف القيود املفروضة على حركة رؤوس األموال، من أجل ختصيص أكفأ للمدخرات، 

جاذبية البلدان العربية لالستثمارات األجنبية، وكذا الوصول إىل األسواق املالية  وبذلك زيادة
                                                 

: مايلية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة الشلف قتصادكلية العلوم اال حماضر قسم ب ،أستاذ  *
haririabdelghani@gmail.com  

Abstract: 
     Result oriented changes in the world early Nineties twentieth 
century and deteriorating economic conditions, payment of Arab 
countries to liberalize their economies and opened the way for the 
private sector after the governments of the countries dominated 
entirely on economic activities through the provision of Economic 
Planning, to facilitate this task has been to resort to reform and the 
liberalization of the financial sector, which is the basis of the 
important role played by the financial sector in promoting balanced 
economic growth and sustainable, experience has shown the college 
and structural reforms that the ability of the economy to weather the 
negative economic situation is substantially the size of reforms and 
deregulation policies in view of the financial contribution of the 
financial sector to raise efficiency economy and the achievement of 
stability. 
Keywords: financial liberalization, the financial sector, fiscal 
restraint, financial reform, banks, financial markets.  

mailto:haririabdelghani@gmail.com
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قامت بتطبيق برامج اإلصالح لتدارك الصعوبات والسلبيات اليت حتد من قدرة النظام و اخلارجية، 
األسواق املالية من  املايل على التطور والنمو، وقد ركزت على حتديث النظام املصريف وتطوير

   . النواحي التشريعية واملؤسسية حلماية املستثمرين، وتعزيز الثقة يف األسواقمجيع 
  :يفالبحث  دراسةه الهد تحاول األساس هذا وعلى

 .يف الدول العربية سياسات الكبح املايل .1
 .املايل يف الدول العربية عا قطال وحترير إصالح .2
 .التحرير املايل على القطاع املايل العريب انعكاسات  .3
 . وكيفية مواجهتها ات القطاع املايل العريب يف ظل سياسات التحرير املايلحتدي .4

  :يف الدول العربية سياسات الكبح املايل: أوال
يف الدول العربية بالتأثري  وسياسات الكبح املايل قتصاداالالعامة يف  ختالالتاال أدت

 .لتنموي املنشودالقيام بدوره اعلى القطاع املايل واملصريف مما حد من قدرته على 

  :أدوات سياسة الكبح املايل -1
  :تقييد أسعار الفائدة  -أ 

 استخدامبكانت معظم الدول العربية تعتمد يف إدارة السياسة النقدية   هذا الصدد يف
ولقد مت التحكم يف  ،االئتمانالضوابط اإلدارية على حركة أسعار الفائدة، وحجم وتكوين 

، وبالتايل أصبحت ال تعكس التغريات يف الظروف راضقواإلأسعار الفائدة جانيب الودائع 
، وخاصة أسعار الفائدة يف اخلارج نتيجة لفرض قيود صارمة على احلسابات اجلارية يةقتصاداال

معدل التضخم وجود أسعار فائدة حقيقية  ارتفاعونتج عن هذه السياسة يف ظل . والرأمسالية
  .)1( الكلي االدخارسالبة، هذا ما أثر بشكل كبري على تعبئة حجم 

  :االئتمانيالتحكم املباشر يف التوسع   -ب 
النقدية باعتماد على وسائل  خالل السلطات العربية منحكومات الدول  اعتمدت

الذي توفره  االئتمانمن خالل فرض سقوف على  االئتماينالتحكم املباشر يف التوسع 
عم إىل قطاعات هامة منها املد االئتماناملصارف، كما استخدمت وسائل ختصيص وتكوين 

الزراعة والصادرات، واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، وقد تضمنت تلك اآلليات تعويضا 
إىل جلأت و . باإلضافة إىل شراء أدوات الدين العام االئتمانمسبقا من السلطات لتخصيص 

 )2( .واجلزائر على وجه اخلصوص ر، مصن، األردذلك كل من املغرب
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 :سياسة الكبح املايل انعكاسات  -2
أدى إتباع سياسات الكبح املايل إىل ضعف القطاع املايل واملصريف العريب وذلك من 

 : 3خالل
  :ضعف الوساطة املالية -أ 

أدى الدور احملدود الذي لعبه القطاع املايل بشكل عام، واجلهاز املصريف بشكل خاص، 
وارتبط الضعف يف الوساطة املالية . املنتجة يةاالستثمار املدخرات وتوجيهها إىل األنشطة  تعبئةيف 

 :بصورة رئيسة بثالثة أمور
املدخرات  تعبئةوجود معدالت الفائدة احلقيقية السالبة اليت مل متكن اجلهاز املصريف من   -

 .احمللية بالكفاءة الالزمة
تراكم الديون املتعثرة يف املصارف اليت أخذت على ضوء ذلك باإلحجام عن التوسع يف   -

 االئتمانوحصرها يف نطاق حمدود، وبدوره أدى هذا األسلوب إىل تركز  يةقراضاإلشطتها أن
 .املخاطر املرتبطة به ارتفاعيف عدد حمدود من العمالء و 

أما األمر الثالث، فهو مرتبط إىل درجة كبرية باألمرين السابقني، فتمثل يف عدم متكن   -
خدما�ا ملواكبة التغري يف طبيعة  املصارف من تطوير قدرا�ا الفنية وتوسيع نطاق

 . قتصادالتمويلية يف اال االحتياجات

 :تدني القاعدة الرأمسالية للمصارف -ب 
من عوامل الضعف اليت أتصف �ا القطاع املايل واملصريف يف هذه الدول، مما أدى  يعترب 

  . إىل إضعاف املنافسة فيما بينها يف ضوء تركز النشاط املصريف حول عدد قليل منها
  :نشطةغياب سوق ما بني البنوك وأسواق مالية  - ج 

غياب سوق ما بني البنوك وأسواق مالية نشطة، سواء إلصدار وتداول األدوات  إن
األدوات النقدية  على قلةالنقدية قصرية األجل أو األدوات التمويلية طويلة األجل، هذا ما أثر 

ر�ا هذا من جهة، والصعوبة اليت تواجهها املتاحة للسلطات لتطوير السياسة النقدية وأسلوب إدا
مما جيربها إىل اللجوء  أخرى،البنوك للتمويل يف حالة العجز يف ظل غياب هذه السوق من جهة 

 .مرتفعة املالية مبعدالتللبنك املركزي خلصم األوراق 

  :غياب رقابة مصرفية فاعلة يف املصرف املركزي -د 
غياب اإلجراءات املنظمة لرتخيص املصارف  فاعلة إىلالصرفية املرقابة الغياب  أدى

�ا  وااللتزام، وسبل وآليات التقيد واالحرتازيةوتأسيسها، ونقص يف املعايري واإلجراءات الرقابية 
القطاع املايل بغياب  اتصفعن هذا، فقد  فضال. مبا يضمن سالمة اجلهاز املصريف وعافيته
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يل صعوبة التعرف على حقيقة أوضاعها املالية أنظمة ومعايري حماسبية متطورة وموحدة، وبالتا
 . وحتليلها

  .املايل يف الدول العربية عاقطال وحترير إصالح: نياثا
 تعبئة، من خالل يقتصاداالللدور احملوري الذي يلعبه هذا القطاع يف تعزيز النمو  اإدراك

ك كان لزاما على وتعبئة املدخرات وزيادة كفاءة ختصيص املوارد وتسهيل إدارة املخاطر، لذل
املدخرات  تعبئةاملايل للقيام بالدور املنوط به يف  عا قطالدول العربية العمل على إصالح وحترير ال

  .قتصادومتويل اال
 :حترير النظام املصريف -1

كبريًا بالقطاع املصريف   اهتماماالدول العربية، يف إطار جهودها التصحيحية  أولت 
ويف هذا الصدد، وباإلضافة إىل اإلجراءات .  يعاين منهاوسعت إىل معاجلة عوامل الضعف اليت

باشرت هذه الدول يف تنفيذ برنامج  .يقتصاداالذات العالقة اليت تضمنتها برامج اإلصالح 
إلصالح وحترير القطاع املصريف، من كل القيود اليت حتول دون تطوره بإزالة كل أشكال الكبح 

  .املايل
 :ريفإلغاء القيود على النشاط املص -أ 

اليت مت تنفيذها حترير أسعار الفائدة لدى املصارف التجارية بعدما   اإلصالحاتمشلت  
مت الدول العربية بتحرير أسعار الفائدة لتعزيز وتطوير قا حيث ،كانت تفرض سقوف عليها

إدارة السياسة النقدية والتوسع يف عمليات إصدار أذونات اخلزانة باملزاد العلين، وتطوير الوساطة 
 .)4( املالية وختفيض تكلفتها

، اتاالستثمار ورفع كفاءة  االئتمانالوطين وحتسني ختصيص  االدخاروسعًيا لزيادة معدالت 
جرى حترير هيكل الفوائد يف املغرب وتونس واجلزائر وموريتانيا واليمن، وتبسيط هيكلها، أما يف 

تكفل جاذبية الودائع املقومة  مصر واألردن فإن السياسة النقدية املتبعة راعت العمل بفائدة
  .)5(بالعملة احمللية

وتبين  يةقتصاداالكما عملت الدول العربية على التوجه حنو إزالة القيود على األنشطة  
، حيث مت التحول يف هذه الدول من العمل بأسلوب السقوف املواردآليات السوق يف ختصيص 

وتوجيهه للقطاعات املختارة، إىل األساليب غري  االئتمانوالقرارات اإلدارية لتخصيص  يةاالئتمان
  .املباشرة يف إدارة السيولة
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يف السوق النقدي هي الوسيلة  االئتمانو يف هذا اإلطار، أصبحت مزادات سندات اخلزانة  
دول جملس التعاون اخلليجي واملغرب وتونس واجلزائر ومصر  الرئيسة للتأثري على السيولة، يف

بينما أصبح البنك املركزي األردين يعتمد على شهادات اإليداع اليت يصدرها  وموريتانيا واليمن، 
ولقد تراجعت يف عدد من هذه الدول عمليات إعادة . كوسيلة رئيسة للتأثري على وضع السيولة

اإللزامي، وبشكل عام جرى احلرص على  ياالحتياطالتمويل من قبل البنك املركزي ومتطلبات 
  .)6(السوق مع قواعد السوق ساقااتأكثر  هااستخدامجعل 

 :وضع إطار تنافسي يف القطاع املصريف -أ 
املنافسة يف القطاع املصريف، وزيادة القواعد الرأمسالية للمصارف، برزت احلاجة  لتعزيز

جدواها كأحد متطلبات عملية اخلصخصة  استعادةإلعادة هيكلة املصارف العامة من أجل 
املصارف حجر زاوية يف اإلصالحات املالية واملصرفية يف الدول ومثلت إعادة تأهيل . احلتمية هلا

كما عملت معظم .املوارد تعبئةالعربية يف ظل الدور املسيطر الذي يقوم به القطاع املصريف يف 
الدول العربية إن مل نقل كلها على فتح السوق املصرفية للمستثمر األجنيب بإنشاء بنوك أجنبية 

  .  )7( .دول العربيةأو فتح فروع هلا داخل ال
  :حتسني اهليكل اإلشرايف واإلطار التنظيمي -ب 

اإلصالحات املصرفية إدخال تعديالت على األطر القانونية والرقابية اليت حتكم  تضمنت
أعمال املصارف، وفتح هذا القطاع وإعادة رمسلته وحتريره، وتقليص مسامهة احلكومة يف رأس 

 . الية وتشجيع عمليات الدمج فيما بينهامال املصارف، وتعزيز قواعدها الرأمس
أما فيما خيص التنظيم واإلشراف فمعظم دول العربية، مثل بلدان جملس التعاون اخلليجي 

، عززت 2003أوت  الصادر يف 11-03واجلزائر طبقا لألمر  وتونسواألردن ولبنان واملغرب 
البنوك، كجمع املعلومات الرقابة على املصارف وتنظيمها، بتطبيق اإلجراءات صارمة على 

معظم البلدان العربية التدابري الالزمة  اختذتكما . )8(باستمراروفحص ومراجعة البنوك  مبانتظا
بزيادة نسب كفاية رأس املال  )II(و  )I(بازل ياتاتفاقبللتطبيق املعايري الدولية واملتعلقة 

احلد من القروض املتعثرة وال  غري أ�ا حققت جناحا حمدودا يف. وتقليص القروض املشكوك فيها
  . )9( القروضمن إمجايل %  20إىل %  10تزال نسبة هذه القروض ترتاوح يف حدود 

 :حتسني كفاءة النظام املصريف وتقليل كلفة الوساطة املالية - ج 
أجل حتسني كفاءة النظام املصريف وتقليل كلفة الوساطة املالية، برزت احلاجة إىل  من

صارف العامة املتعثرة من خالل إعادة رمسلة رؤوس أمواهلا، وتضمنت هذه حتسني وضع سيولة امل
اإلجراءات بصورة عامة تغذية حمافظ هذه البنوك من خالل ضخ املوارد النقدية إليها، ومقايضة 
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ديون احلكومة، وتقدمي ضمانات حكومية هلا باإلضافة إىل التقليل من مسامهة احلكومة يف 
فقد قامت دول . رح جزء من أسهم املصارف العامة يف األسواق املاليةرؤوس أمواهلا من خالل ط

 .)10(العربية بإعادة رمسلة قطاعا�ا املصرفية باللجوء إىل واحد أو أكثر من الوسائل السابقة
ال تزال عمليات إصالح وحترير املصريف جارية يف الدول العربية، رغم املستوى اجليد الذي 

  .عمق اإلصالح والتطوروصلت إليه بعض الدول من 
 : أسواق األوراق املالية العربية وحترير إصالح -2

حيث  لقد عرفت جل املنطقة العربية إصالحات على مستوى أسواق األوراق املالية،
، وبورصة القيم بالدار البيضاء عام 1989شهدت بورصة تونس لألوراق املالية إصالحات سنة 

لسنة  95اهرة واإلسكندرية بعد صدور القانون رقمبورصيت الق إصالح، وتزامنت معها 1992
إىل غريها من اإلصالحات اليت  1995، وإصالح بورصة اخلرطوم وبورصة بريوت سنة 1992
سواق العربية، شهدت األسواق املالية العربية إصالحات مشلت جوانب عديدة، ألاشهد�ا 

 ا اهلياكل التنظيمية واملؤسسية،متثلت يف تعزيز جانيب العرض و الطلب على أدوات السوق، وكذ
  .وتوفري درجة عالية من الشفافية الوظيفيوخلق وتنمية الوعي  صالحات التشريعية،اإلو 

شهدت أسواق األوراق املالية العربية بعد اإلصالحات التشريعية والتنظيمية اليت تبنتها كما 
ثر وضوحا بتوقيع بعض الدول األجنيب، وقد بدأ هذا االنفتاح أك االستثمارأمام حركة  انفتاحا

العامة لتجارة اخلدمات يف إطار املنظمة للتجارة العاملية يف ديسمرب  يةتفاقاالالعربية على 
، و إن كان ذلك قد مت بدرجات متفاوتة  انفتاحا، حيث أصبحت هذه األسواق أكثر 1997

املقيد  االنفتاحرب وبني املطلق بدون قيود كما يف مصر، لبنان، تونس واملغ االنفتاحترتاوح بني 
بشروط وبنسب معينة لالستثمارات األجانب يف السوق كما يف أسواق رأس املال اخلليجية 

 .)11( وبعض األسواق العربية األخرى

العامة لتحرير جتارة اخلدمات تشكل اإلطار الدويل لتحرير أسواق رأس املال  يةتفاقاالومبا أن 
ية، فهي تقضي بإزالة كافة القيود أمام مشاركة األجانب يف سوق العاملية، مبا فيها األسواق العرب

   املال سواء يف عمليات االكتتاب أو شركات السمسرة والتجارة يف األوراق املالية أو املقاصة 
  . أو التسوية أو التسويق وتنشيط السوق، أو إدارة حمفظة املخاطر
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  :يل العربيالتحرير املايل على القطاع املا انعكاسات: ثالثا
 :العربي تطور القطاع املايل -1

جيدة على تطور القطاع  انعكاساتلسياسات إصالح وحترير القطاع املايل العريب  كان 
املايل يف الدول العربية، ولكنها تتفاوت من دولة إىل أخرى، فحسب دراسات صندوق النقد 

 أن تبني ،2004ايل العريب سنة الدويل وصندوق النقد العريب، اليت قام �ا على تطور القطاع امل
 يفلكن و  الثمانينات، إىل الستينات من املايل التطور مرت بتجربة الدول العربية معظم

ية والسياسية يف قتصاداال ختالالتالتطور املايل نتيجة لبعض اال يفتنب وجود تراجع  التسعينات
  .بعض الدول العربية

  .2002/2003المالي في الدول العربية مابين  القطاع رالرقم القياسي الشامل لتطو ) 1(الجدول رقم
   البيان    

 الدول
الرقم القياسي 
 للتطور املايل

القطاع 
 املصريف

 القطاع املايل
 غري املصريف

  التنظيم
 و الرقابة

السياسة 
 النقدية

االنفتاح 
 املايل

البيئة 
 املؤسسية

 8.89 8.00 7.77 9.33 5.00 7.28 7.66 البحرين

 5.22 7.00 8.25 7.67 3.33 8.74 6.97 لبنان

 5.44 8.00 6.50 8.67 6.33 7.06 6.93 األردن

 5.89 8.00 6.62 8.00 5.00 7.36 6.80 الكويت

 5.89 8.00 5.98 6.67 5.00 7.89 6.60 اإلمارات

 4.22 8.00 6.42 8.00 3.33 7.83 6.37 السعودية

 4.78 8.00 4.19 8.33 5.00 7.10 6.13 عمان

 6.33 8.00 5.66 6.67 0.67 6.81 5.68 قطر

 3.89 4.00 7.37 7.67 6.33 4.19 5.60 مصر

 5.00 5.00 4.46 5.33 4.67 7.70 5.57 تونس

 3.22 6.00 5.57 5.33 6.33 5.99 5.45 املغرب

 4.54 7.00 6.19 3.67 0.67 6.29 4.84 اليمن

 2.22 9.00 5.00 3.33 0.67 4.15 3.87 اجلزائر

 2.00 7.00 4.40 5.00 1.33 3.85 3.79 جيبويت

 4.50 5.00 3.94 3.00 0.67 3.76 3.45 السودان

 2.33 4.00 4.36 3.46 3.00 2.55 3.23 موريتانيا

 2.42 0.00 0.90 0.00 0.67 1.92 1.13 ليبيا
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 1.00 0.00 0.50 2.00 0.67 1.35 0.99 سورية

 4.20 5.90 5.07 5.64 3.33 5.46 4.95 املتوسط

 معهد نظمها اليت الثالثة ي، الندوةقتصاداال والنمو املايل القطاع الربيكان وآخرون، تطور سعود :المصدر
 اإلقليمي التدريب برنامج إطار يف الدويل النقد صندوق ومعهد العريب النقد يف صندوق يةقتصاداال السياسات
   .144ص،2003ديسمرب8و 7املتحدة،يومي العربية اإلمارات ظيب، أبو املشرتك،
  =، مرتفع5.0 -6.0 =متوسط ، =2.51- 5.1  منخفض ، 2.5 من أقل = جدا منخفض :المجال

  7.5 من أعلى = جدا عال ،6.0 - 7.5 
 املستويات أداء دول اخلليج و لبنان واألردن يف، نالحظ أن  )1(الجدول رقممن خالل و 

ا حيث بلغت قيمة املؤشر وتعترب البحرين ذات التطور املايل عال جد ،األعلى للتطور املايل
 من جانب كل يف املستويات األدىن الدول العربية األخرى اليت كانت يف أداء من أفضل 7.66
 يف املايل التطور أعلى مستويات يف جاءت اليت البلدان ولكن ،*املايل للتطور  الستة اجلوانب
 ويف. املايل االنفتاح جمال ويف التنظيم والرقابة جمال يف جدا عالية عالمات على حصلت املنطقة
 املؤسسية تطوير البيئة جمال يف أداءها ضعيفا كان الدول العربية، معظم ويف نفسه، الوقت
  .املصريف غري املايل والقطاع

 .المالي للتطور الشامل القياسي الرقم ،العربيةالقطاع المالي في الدول   :)1( الشكل
  

  .115سبق ذكره، ص عمرج ي،قتصاداال والنمو املايل قطاعال الربيكان وآخرون، تطور سعود :المصدر
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أداء الدول العربية جيد يف التنظيم والرقابة، ولكنها  يتبني أن ،)1(الشكلومن خالل 
حتتاج إىل أن تفعل املزيد لتعزيز البيئة املؤسسية والنهوض بتطور القطاع املايل غري املصريف ويف 

فلدى بعض . يف جمال إصالح القطاع املايل غري متوازن داخل املنطقة، حيث ظل التقدم احملرز
الدول قطاعات مالية على درجة جيدة من التطور، وال سيما قطاعات املصارف، من قبيل دول 
جملس التعاون اخلليجي ولبنان واألردن، هناك بلدان أخرى مثل مصر واملغرب وتونس حققت 

أما باقي الدول  .يظل هناك ما جيب إجنازه تقدما مهما يف السنوات األخرية ولكن يف الغالب،
األمر الذي ى متدين من التطور املايل العربية األخرى مثل اجلزائر واليمن وسوريا وليبيا ذات مستو 

  .واملصرفية إصالحا�ا املاليةيدعو إىل تكثيف من 
  .واقع األسواق املالية العربية يف ظل سياسات التحرير املايل -2

الحات اليت مست القطاع املايل يف الدول العربية، مت إنشاء مع بداية تطبيق اإلص
بورصات خمتلفة إال أن نتائجها كانت متباينة بني البورصات فبورصات مل ترق للتطور املرغوب  

،كما تعترب أسواق رأس املال كبورصة اجلزائر، وأخرى عرفت تنامي كبري كبورصات دول اخلليج
قارنة بنظريا�ا يف األسواق الناشئة يف آسيا وأمريكا الالتينية، فهي يف البلدان العربية األقل منًوا م

األجنبية مل يتأت رؤوس األموال تعاين من ضعف مؤسسا�ا، كما أن حترير أسواقها الستقطاب 
فلقد عرفت األسواق املالية العربية هذا  مغر إال يف العشرية األخرية من القرن العشرين، ولكن 

   )2(رقم  وى أدائها خالل السنوات األخرية كما هو موضح يف اجلدولتطورات كبرية يف مست
 2014-2000أسواق األوراق املالية العربية يف أدائها اجليد على مدى السنوات  استمرت
مليار  888.1لتبلغ  2006يف سنةأحجام هذه األسواق مقاسة بالقيمة السوقية رغم إخنفاض 

سالبة قدرت  منو أي بنسبة 2005لت �اية عام مليار دوالر سج 1288.2دوالر   مقابل 
وجاء هذا  .2004مقابل سنة  2005سنة  %100بعدما سجلت منو فاق  .% 31.20ـب

أسعار األسهم يف هذه األسواق  ارتفاعالرتاجع يف أداء أغلبية األسواق املالية العربية على أعقاب 
ن طبيعيا نتيجة لضعف بنية هذه خالل العامني السابقني إىل مستويات قياسية، بعضها مل يك

األسواق وضعف الدور الرقايب فيها، األمر الذي ساهم يف حصول حركة تصحيح يف األسعار يف 
  .2006حىت �اية عام  واستمر 2005معظم األسواق منذ أواخر 

عام حتدي ألسواق املال العربية، فقد تواصل الرتاجع خالل العام يف أداء  2015كان عام و 
مع بدء االخنفاض يف أسعار  2014واق، وهو الرتاجع الذي بدأ مساره منذ سبتمرب هذه األس

 143.6حنو  2015فقد خسرت األسواق املالية العربية جمتمعة خالل عام . النفط العاملية
من هذه القيمة، لتصل يف �اية  % 12.0مليار دوالر من قيمتها السوقية، ما ميثل حوايل 
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 اإلمجايلمن الناتج احمللي  % 38مليار دوالر، ما يعادل  1059.5 إىل 2015ديسمرب 
من الناتج مع �اية العام السابق  % 44.3مليار دوالر وحنو  1203.1للدول العربية، مقابل 

جتدر اإلشارة إىل أن خسائر األسواق املالية العربية، تكون قد ارتفعت منذ بدء . 2014
 % 24مليار دوالر، ما يعادل حنو  320حوايل  إىل االخنفاض يف أسواق النفط العاملية، لتصل

  )12( هلا اإلمجاليةمن القيمة السوقية 

  .2015- 2000خالل الفترة  بيانات أسواق األوراق المالية العربية): 2(الجدول رقم
  )مليار دوالر، مليار سهم(: الوحدة  

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2006 2005 
  السنوات          

 البيان      

 القيمة السوقية 1290.9 888.1 997.2 894.1 940.5 1137.7 1203.1 1059.5

 قيمة األسهم املتداولة 1433.5 168.5 381 393.4 624.4 534.9 835.3 500.5

 عدد األسهم املتداولة 110.8 168.6 211.7 156.0 260.6 401.5 416.7 - 

 عدد الشركات املدرجة 1665 1623 1411 1392 1358 1360 1405 1502

 %معدل دوران األسهم 111 19 38.2 44 66.4 47.0 69.4 44.3

  .متعددة قاعدة بيانات أسواق األوراق املالية العربية، النشرات فصلية، النقد العريب قصندو : المصدر
أن القيمة السوقية ألسواق املال العربية تبقى متوسطة إذا ما وبصفة عامة ميكن القول 

بالقيمة السوقية لبعض البورصات العاملية أو الناشئة فبورصة أملانيا على سبيل املثال  قورنت
 1055فيما كان نصيب بورصة هونج كونج  ،2005سنة مليار دوالر خالل 1221سجلت 

غري أن نسبة منو القيمة السوقية يف البورصات العربية تبقى  )13( 2005مليار دوالر �اية 
األسعار فحسب، وإمنا كذلك إىل قبول إدراج أسهم  ارتفاعىل مشجعة وال يعزى ذلك إ

  اارتفاعوبالنسبة ملؤشر السيولة فقد سجل بدوره . وبورصات جديدة يف قاعدة بيانات الصندوق
بنسبة  2005مليار دوالر سنة  1433.5يف البورصات العربية، فقد بلغ حجم التداول  كبريا

 اخنفضولكن  )مليار دوالر568.3( 2004ة عما كانت عليه سن % 152.5منو قدرت بـ 
 835.3إىلمليار دوالر ليشهد بعد ذلك عصودا ليصل  168.5حيث بلغ  2006سنة 
، شح يف السيولة، كما تعرب عنه 2015عرفت األسواق العربية خالل عام دوالر، لكن  مليار
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مليار دوالر،  500.5املتداولة خالل العام حوايل  األسهمفقد بلغت قيمة . مؤشرات التداول
باملقارنة مع القيمة املماثلة املسجلة خالل العام % 48.0بنسبة تراجع وصلت إىل حوايل 

 األسهملينخفض بناء عليه، معدل دوران . مليار دوالر 835.3، البالغة حنو 2014السابق 
، علمًا أن 2015عن عام  % 44.3إىل حنو  2014عن عام  % 69.4العربية من حنو 

   .)14(  العامليةاملالية  األزمةيف سنوات ما قبل % 100كان قد جتاوز   هذا املعدل
وما قيل عن مؤشر القيمة السوقية ينطبق على حجم التداول إذا ما قورن بالبورصات  

الناشئة أو املتقدمة، فحجم تداول البورصات العربية جمتمعة مل يتجاوز على سبيل املثال حجم 
   .)15(مليار دوالر 1566ما مقداره  2005ي سجل سنة التداول يف بورصة إسبانيا الذ

وكيفية  حتديات القطاع املايل العربي يف ظل سياسات التحرير املايل :ارابع
  .مواجهتها

  :العربيحتديات حترير القطاع املايل  -1
جتعل سياسات التحرير املايل إمكانية تعرضها ألزمات حادة أمرا متوقعا، وميكننا أن نركز 

   :ات يف ثالث حماور رئيسيةهذه التحدي
  :مفاجئةإمكانية التعرض ألزمات  -أ 

يعد حترير بعض الدول العربية حساب رأس املال والسماح لرؤوس األموال األجنبية 
تعرض القطاع املايل إىل أزمات مالية مفاجئة  احتماالت فيؤدي إىلبالتدفق إىل الداخل واخلارج، 

  )16(:طريف حالتني مهاخالل  منذلك نشأ يو  املايل بكامله، قتصاداال استقرار�دد 
 :حالة خروج األموال بصورة مفاجئة -

اربات وقد يكون الدافع وراء ضنظرا لكو�ا من األموال الساخنة اليت تسعى إىل امل 
النقدية واملالية، سعر (السياسات  استخداميف السوق أو سوء  اختالالتتدفقها وجود 

 أن حيول أمواله إىل اخلارج عن طريق بيع ما حبوزته من حيث يفضل املشرتى األجنيب ،)الصرف
  .ككل قتصادمما يرتتب عليه آثار سلبية على القطاع املايل واال، أوراق مالية حملية

 :املضيفة حالة زيادة تدفقات رؤوس األموال إىل داخل الدول -
ملوال حيدث ذلك غالبا يف حالة حدوث صدمة مواتية تزداد على أثرها تدفقات رؤوس ا

وزيادة يف الطلب على  ،األجنبية إىل الداخل فيرتتب عليها توسع يف حجم األصول احمللية
 ،ةوأسعار الفائدعلى أسعار الصرف  ، مما يؤثرمعدالت التضخم ارتفاعوبالتايل  ،السلعة احمللية
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 تماداالعخطورة  يبني احلافظة وهو األمر الذي االستثمارتدفقات  استمراريةوتثري شكوكا حول 
 .عليه كمصدر من مصادر التمويل الرئيسية

  :هروب رؤوس األموال العربية للخارج -ب 
 )17(مليار دوالر2400-800 بني ماتقدر حجم األموال العربية املستثمرة يف اخلارج 

علما أن ثلثي هذا املبلغ يتخذ شكل ودائع لدى البنوك العاملية كما تستثمر بعضه يف مشاريع 
و ، وتعترب رؤوس األموال اخلليجية هي األوفر املستثمرة يف اخلارج ملال العاملية،خمتلفة ويف أسواق ا

، يف الدولومن تلك   ،حر بشكلهذا راجع إىل أن هذه الدول تسمح خبروج رؤوس األموال 
ارج بطرق اخلفقد تدفقت عشرات املليارات إىل  ،واليت تضع قيودا على حركة رؤوس األموال

  .و التهريبالتحايل على القانون 

 :إمكانية دخول األموال املشبوهة - ج 
ي والتحرير املايل يف ظل اإلصالح قتصادالدول العربية حنو التحرير اال اجتاهإن تزايد  

األسواق املالية من جراء  اندماجإىل املنظمة العاملية التجارة، ومع سرعة  االنضمامي و قتصاداال
 أصبحت حيثجتارة اخلدمات املصرفية واملالية،  ية حتريراتفاقتوقيع بعض الدول العربية على 

، خاصة وأن  يهاودخول رؤوس األموال املشبوهة إل ،هدفا لظاهرة غسيل األموال هذه األخرية
األجنيب الوافد إليها من اخلارج للخروج من أزما�ا  االستثمارمعظم الدول العربية ترحب ب

وبذلك  ،ية و االجتماعيةقتصادني أحوال االمحاولة لتحسكية اليت تواجهها  قتصادونكبا�ا اال
  )18(.سهلت إجراءات إلغاء الرقابة على الصرف  وقوانني تشجيع جذب رؤوس األموال األجنبية

ية حترير جتارة اخلدمات املالية اتفاقبعض الدول العربية إىل  انضمام  -د 
  :)GATS( واملصرفية

ف نواحي األنشطة وخصوصا ية على خمتلاقتصادهلا تأثريات  )GATS(  يةاتفاق إن
القطاع املايل، وهذا نتيجة عدم تكافئ الفرص بني الدول املتقدمة والدول العربية، فالدول 

للتكنولوجيا املتطورة، يف  واستعماهلااملتقدمة متلك قدرة تنافسية عالية يف جمال اخلدمات املالية 
 .قطاع اخلدمات املاليةحني الدول العربية مازالت تعاين من عدم توازن بني كفاءات  

  :مواجهة حتديات التحرير املايل -2
وهو ما يتطلب  ،يفرض التحرير املايل جمموعة من التحديات على القطاع املايل العريب

من حكومات الدول العربية والبنوك املركزية ضرورة حتديث وتطوير القطاع املايل من أجل تكيفه 
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من خالل اختاذ بعض اإلجراءات الالزمة من التحوط  وذلك. بفاعلية مع سياسات التحرير املايل
  .ضد األزمات وتطوير أسواق رأس املال

  :األزماتسياسة التحوط ضد  -أ 
والدويل الدول العربية   دفعت األزمات املالية اليت نتجت عن عملية التحرير املايل احمللي
ن طريق فرض قيود على إتباع أساليب �دف إىل تقييد أنواع معينة من التدفقات، ويتم هذا ع

 :أمهها، )19( األموالحركة رؤوس 

  :ي الشيلياالحتياطنظام  -
رؤوس  كافة تدفقاتي على  االحتياطحيث قام البنك املركزي الشيلي بفرض نسبة من 

والقروض املتعلقة  االئتمانيف احملفظة وامتدت لتشمل عمليات  لالستثماراألموال قصرية األجل 
فائدة، مع تغري معدل ات لدى البنك املركزي بدون االحتياطودع هذه املباشر، وت االستثمارب

هذه وأكدت العديد من الدراسات فاعلية  ،*ية السائدةقتصادنسبة الفائدة حسب الظروف اال
نظرا لعدم تأثريها على تدفقات رؤوس األموال طويلة األجل، إضافة إىل كو�ا سامهت  السياسة

 )20( األجلصرية يف رفع متوسط آجال التدفقات ق

  : الرقابة احلذرة  -
باملمارسات احملاسبية وإجراءات التدقيق و الرقابة  االرتقاءجيب العمل على ضرورة 

 اقرتاضن الرقابة احلذرة على تدفقات رؤؤس األموال تعد أمرا ضروريا للحد من أل، االحرتازية
التعامالت خارج امليزانية، ومنو  نسبة ارتفاعاملالية، و  واالبتكاراتالبنوك يف ظل تطور األدوات 

اخلارجي قصري األجل لكل من  قرتاضاملشتقات املالية، وهذا باإلضافة إىل دورها يف احلد من اال
، لذا )21(األزمات املالية امتصاصفاعلية تلك الرقابة على يؤكد  ، هذا ماالشركات واحلكومات

تفعيلها من أجل معاجلة مواطن اخللل يوجب على الدول العربية أن العمل على إحكام الرقابة و 
يا�ا، ولكن تطبيق هذا األسلوب يتطلب توافر كيانات اقتصاديف أسواقها لتعزيز مصداقية 

 .مؤسسية قوية إلحكام الرقابة وتطبيق الربنامج بنجاح

  :قيود على خروج رؤوس األموال  -
اعلية الرقابة ية صحيحة يؤدي إىل عدم فاقتصادعدم وجود أسس و ن فرض قيود دائمة إ

الرقابة تكون  أنميكن على رؤوس األموال حلماية القطاع املايل من التأثريات اخلارجية، ولكن 
 ،على حركة رؤوس األموال أكثر فاعلية يف فرض قيود مؤقتة ونوعية على خروج رؤوس األموال
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ديدة التقلب، مثل الرقابة على الصرف األجنيب والتجارة أو على رؤوس األموال قصرية األجل وش
  .)22( من الصدمات املالية املفاجئة قتصادمما يؤدي إىل محاية اال

 :أساليب تهدف إىل توفري السيولة يف حالة اخلروج املفاجئ لرؤوس األموال  -ب 
الدين قصري األجل، ووضع خطوط  تعمل على تغطية  احتياطياتمن خالل توفري 

 .)23(للطوارئ ائتمان

  :ة الدين قصري األجلتكفي لتغطي احتياطياتتوفري  - 
يقل عن مبلغ الذي  جيب أن الاملناسب   ي الدويلاالحتياطتؤكد بعض الدراسات أن 

والذي ميكن أن ينكمش نتيجة خروجه، وقد  ،يساوي رأس املال األجنيب املتدفق إىل الداخل
 احلاالت السائدة يف باختالفي األمثل خيتلف االحتياطأشارت تلك الدراسات إىل أن مستوى 

 :، منهاقتصاداال

  :نسبة العجز يف احلساب اجلاري - 
ي املطلوب يصل إىل مستويات تفوق حجم االحتياطن إفكلما كانت نسبة العجز، ف

 .الدين قصري األجل بكثري

 :مستوى السيولة احمللية - 
ي الدويل، يف االحتياطن يتم ربطه بأ، و االعتبارال بد أن تؤخذ مستوى السيولة احمللية يف 

 .فق رؤوس األموال للخارجحالة تد

  :الطوارئ االئتمانخطوط  - 
بني دولة ما واملقرضني الدوليني، حبيث يتعهد املقرض مبوجبه بأن يقرض  اتفاقهو 

مبلغا يتفق عليه مسبقا يف حالة حدوث ظروف طارئة، ويكون التعاقد  تفاقالدولة صاحبة اال
خنفاض تكلفة إومن مزاياه،  بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة على السندات احلكومية،

ات دولية كبرية، واحلصول على قروض بسعر االحتياطب االحتفاظمقارنة بتكلفة  ستخداماال
  .فائدة منخفض مقارنة بسعر الفائدة الذي ميكن أن تقرتض به يف حال األزمة

 :تطوير أسواق األوراق املالية العربية - ج 
بالغة يف دفع عجلة التنمية واإلسراع يعترب دور أسواق رأس املال العربية ذات أمهية 

خذ دور هذه األسواق يف الدول العربية يكتسي أمهية كبرية يف توفري أمبعدالت التنمية، وقد 
ي والتحرير املايل وإفساح قتصاديات التمويلية يف ظل توجه الدول العربية إىل التحرير االاالحتياط
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لقيام هذه األسواق بدورها بفاعلية وكفاءة ولكن . قتصادا�ال للقطاع اخلاص يف تنشيط اال
مرهون بقدر�ا على تطوير حجم السوق وتدعيم بنيتها املؤسسية والتنظيمية يف سبيل تعظيم 

وخاصة حترير حساب رأس املال واندماج  ،املنافع وتقليص املخاطر النامجة عن التحرير املايل
على تنمية جانيب الطلب على  يعتمدالسوق ومن مث فتطور حجم  ،األسواق املالية العاملية

 .سوق األوراق املالية والعرض يفاألوراق املالية 

  :تطوير البنية األساسية لسوق األوراق املالية -د 
يتطلب أي سوق لألوراق املالية جمموعة من األنظمة واآلليات اليت تعمل على تسيري 

، وتشكل هذه اآلليات مع املعامالت يف السوق، وتسهم من مث يف رفع مستوى كفاءة السوق
اهليكل التنظيمي البنية األساسية للسوق، اليت تؤثر يف أداء السوق ككل، وترتبط عملية تطوير 

 :)24( امنهالبنية األساسية للسوق بالعديد من العوامل 
 .واإلدارةتوفري نظام اهليئات ذاتية التنظيم   -
، االستثمارشركات  ،ساطةالو شركات ، مثل تنمية املؤسسات العاملة يف سوق املال  -

 إنشاء مؤسسات صناع السوق إذ تعترب مهمة يف تنشيط وضبطو شركات اخلدمات 
 .السوق

املعلومات، نشر  وذلك من خالل، تعزيز الدور الرقايب للسوق والشفافية واإلفصاح  -
إىل  إعداد القوائم املالية وفقا للنظم احملاسبية العاملية، احلد من عمليات التداول املستندة

 .معلومات داخلية، ويتعني على املسئولني احلد من هذه العمليات وجترميها
  .تطوير نظم التسوية واملقاصة واحلفظ املركزي  -

  :العربيةالعمل على ربط أسواق رأس املال  -ه 
أهم متطلبات األساسية الستعادة رأس املال  العربية مناألسواق املالية  تطوير وربطيعترب 
يتطلب ربط وتطوير األسواق املالية العربية توافر جمموعة من العناصر من و نطقة العريب إىل امل

 لدعم التعاوناملؤسسات املالية العربية، ودعم اهلياكل واألنشطة  ي وتنميةاالستثمار املناخ حتسني 
جيب لذا  .املالية العربيةاألطر القانونية واملؤسسية ألسواق  بتطوير وتوحيداملايل والنقدي العريب 

مراجعة القوانني واألنظمة املالية لتحقيق أقصى قدر ممكن من توحيد األنظمة املعمول �ا يف 
 .)25( هذه األسواق من أجل تطوير آليات عمل األسواق وعلى حتقيق الربط فيما بينها
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  : نتائج وتوصيات: خامسا
شهده  التطور الذي الدول العربية دورا مهام يف انتهجتهاكان لسياسات التحرير املايل اليت 

املايل وخاصة النظام املصريف واحلد من سياسات الكبح املايل اليت كان يعاين منها،  القطاع
، كما مسح هذا 2015-2000 من اجليدأسواق األوراق املالية العربية يف أدائها ر اواستمر 

اإلمكانيات  ات األجنبية بشكل متصاعد، ولكنه يبقى أقل مناالستثمار التحرير بزيادة تدفق 
 .ات األجنبيةاالستثمار احلقيقية للدول العربية يف جلب 

على الرغم من هذه التطورات فما تزال سياسات التحرير املايل فـي البلدان العربية تعاين عدة 
  :املايل حيثأوجه قصور وضعف للقطاع 

منها  ابألسب راجع وذلك الدولية، باملصارف مقارنة ضعيفا وضعا العربية املصارف حتتل -
 التقليدية، املصرفية األعمال هيمنة

 . املصارف األجنبية منافسة تزايد وكذلك املصريف الرتكيز درجة ارتفاع -
من  تعاين تزال ال ذلك رغم لكن أدائها، بتحسني املالية لألوراق العربية األسواق متيزت -

 املالية، األدوات من املعروض قلة منها عقبات وجود نقائص بسبب
 حتكم اليت النظم والتشريعات وقصور ختلف وكذلك املالية، األدوات على لطلبتدين ا  -

 .والثانوية األولية السوقني يف العمل وقواعد أصول
حساب رأس خاصة مع قيام بعض الدول بتحرير  العربية حتديالدول املايل يف ا تحريراليعد و 

تعرض  احتماالتيد يز  واخلارج، ممااملال والسماح لرؤوس األموال األجنبية بالتدفق إىل الداخل 
يتطلب من لذا  املايل بكامله قتصاداال استقرارالقطاع املايل إىل أزمات مالية مفاجئة �دد 

حكومات الدول العربية والبنوك املركزية ضرورة حتديث وتطوير القطاع املايل من أجل تكيفه 
  :وذلك من خالل. بفاعلية مع سياسات التحرير املايل

مواجهة حتديات  أجل من االندماج حنو والسري العريب املصريف القطاع إصالح تعميق  -
  .التحرير املايل

 وتطويرها إصالح مبحاوالت القيام على والعمل العربية البورصات هيكل يف إعادة النظر -
 .بينهاالربط  وكذا

األطر  وتطوير العربية املالية املؤسسات وتنمية ياالستثمار  املناخ العمل على حتسني -
 .القانونية

  .اتلتحوط ضد األزملاإلجراءات الالزمة أهم اختاذ  -
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قراءة يف منوذج النمو القائم على التصدير يف عينة من 

 االقتصاديات اآلسيوية
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   : متهيد
االقتصادي، وهو ما دفع حنو  للنمو لطاملا اعترب قطاع التجارة اخلارجية و الصادرات حمركاً 

جر النمو  أوتثريه الصادرات يف حتفيز  أنالدور الذي ميكن  األقلعلى  أوحبث طبيعة العالقة 
 بطةمرتبداية يف شكل معطيات  ،يف حبث مضمون هذه العمليةالنقاش  رتطوّ  إذ .االقتصادي
النظري لبحث  اإلطارمراحل متقدمة جتاوزت  إىل ، وصوالً التجارة اخلارجيةنظريات  بإسهامات

بطريقة تقنية بينهما قياسية تسهم يف تفسري العالقة  اتدور الصادرات يف دفع النمو، حنو دراس
وة بقو  فهو يدلّ  ئعلى ش دلّ  إنهذا التدعيم القياسي  على أننؤكد  أنهنا جيب و  .إحصائية -

النمو االقتصادي على  دفع يف فاعلفيد بان للصادرات دور منطلق ي أوعلى تكون قاعدة 
مل تنعكس على معدالت الناتج احمللي ويف حال  .التأثري اتفرت  أو التأثرياختالف درجة 

الصادرات على باقي  بتأثريرتتبط جبملة من املعطيات اليت تفيد س تأكيدبكل و  فإ�ا، اإلمجايل
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Abstract: 
This study try through analytical a number of indicators to 

search growth economic in a sample of emerging Asia economies 
which export- led growth model in each of China, India and 
Malaysia, where development strategy contributed the orientation 
towards foreign markets to strengthen the role of exports to stimulate 
economic growth. 
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مدى قدرة  على النمو قطاع الصادرات تأثري حيث يعكس، األخرىاالقتصادية  املؤشرات
على مدى العقود الثالثة املاضية و .االقتصاد على اإلنتاج أوال و املنافسة ثانيا واالستدامة أخرياً 

تركزت السياسات التنموية على منوذج النمو الذي تقوده الصادرات بدًال من منوذج إحالل 
يف ظل تزايد دور االقتصاديات الصاعدة يف ، )Import-Substitution Model(الواردات 

يف توجه واضح حنو  دفع النمو االقتصادي العاملي و أبرزها اقتصاديات جنوب شرق آسيا،
و . اإلنتاج املوجه للتصدير خبالف اإلسرتاتيجية القاضية بالرتكيز على اإلنتاج لألسواق احمللية

 نتائج خمتلطة، جعلت غالبية البلدان إىلالتصدير  ىالنمو القائم علأدى االعتماد الواسع على 
من سياستها االقتصادية،  ل تزويج الصادرات عنصرًا هاماً مثّ أين  حتقق منو سريع و مستدام

  .انتهجت ذات اإلسرتاتيجية مقابل معدالت منو منخفضة يف دول أخرى
 :ثها، وهي األسئلة سنعمل على حب وتتضمن إشكالية الدراسة عدد من

  ما االجيابيات و السلبيات اليت يتضمنها منوذج النمو الذي تقوده الصادرات ؟ ·
  ؟ و ماليزيا  اهلنديف اقتصاد الصني،  النمو إحداثتسهم الصادرات يف مدى  أي إىل ·
 ؟ الصني، اهلند وماليزيالنمو يف ل حمفزالصادرات كون يف   التوجه العام للدراسات التجريبيةما  ·

    النمو يفحتليل دور الصادرات  لتطور السياق الفكري  -أوال
التجارة اخلارجية يف حتقق النمو  أمهيةتعكس  أفكارتضمن الفكر االقتصادي عدة 

يف توزيع املوارد بني الدول، مبا يضمن استغالل األسواق، و االقتصادي، من خالل دورها 
. للموارد املتاحة للكل اقتصاد األمثلاملشاركة يف التقسيم الدويل للعمل مبا يضمن االستخدام 

إن األساس الدافع حنو االعتقاد بدور الصادرات يف دفع النمو االقتصادي، ينطلق من  عليه ف
كون التجارة اخلارجية حمركًا للنمو، مبعىن انه باإلمكان زيادة كفاءة ختصيص املوارد داخل 

مو الذي ينقل عرب البلدان واألقاليم االقتصاد مبجرد الدخول يف التبادل الدويل فضًال عن الن
 : �ذا اخلصوص املذاهب االقتصاديةأهم ما قدمته نوجز يف ما يلي  وميكن أن  ،االقتصادية

السائد خالل القرنني السادس عشر  ،الفكر التجاريمثلت التجارة حمور اهتمام : التجاريون ·
الرتكيز الثمينة، و  املعادنم ثروة الدول تقاس مبدى تراك ومنطلقهم يقضي بأنوالسابع عشر، 

، من خالل تشجيع الصادرات و تقييد حركة الواردات ائض التجاريةو بالتايل على حتقيق الف
 .لضمان تدفقات اكرب من تلك املعادن

 أل�ا، يةسهم يف حتسني مستويات الرفاهن التجارة تُ أتقضي الرؤية التقليدية ب: الكالسيك ·
و  إنتاجلكل بلد القدرة على  حبيث يكونالفعال للموارد، و  لاألمثحتقيق االستخدام تعمل على 

ميزة تلك فيها مياليت ال استرياد املنتجات  باملقابلتمتع فيها مبيزة نسبية، و يتصدير املنتجات اليت 
  .نسبية
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عترب رائد الفكر الكالسيكي ادم مسيث الصادرات مبثابة احملدد األول للنمو ويُ 
ائد على فو  بناءاً  ؛ ر الكالسيك دور التجارة يف نقل التنميةللتنمية برّ  كإسرتاتيجيةو  االقتصادي، 

لك فان فتح السوق الوطين على ذل وفقاً  ،امليزة النسبية مبدأمن  الصادرات اليت نوقشت انطالقاً 
سيتم الرتكيز على  ألنهكفاءة،   أكثر إنتاج األسواق الدولية يسمح بتخصيص موارد وإحداث

، وحتقيق وفرات ، ما يسمح بتوسيع القاعدة اإلنتاجية لالقتصادةتتمتع فيها مبيز السلع اليت  إنتاج
املستهلكني االستفادة التجارة العاملية تتيح للمنتجني و  أسواقفان  ؛ أوسععلى نطاق و  .احلجم

  ).اإلنتاجكفاءة (تنوع املنتجات ذات اجلودة العالية  و ،األسعارمن اخنفاض 
  لتصديرمنوذج النمو القائم على ا -1

منحاً ) Export-Led Growth Model( الذي تقوده الصادراتاختذ منوذج النمو 
يف منطقة جنوب مث ، 1960و 1950 عام واليابان يف تصاعديًا يف عدد من الدول أبرزها أملانيا
 بني عاميّ  للفرتة) كوريا، تايوان، هونغ كونغ وسنغافورة(شرق آسيا يف اقتصاديات النمو األربعة 

للفرتة ) تايالند، ماليزيا، اندونيسيا(، مث يف مناطق أوسع من املنطقة اآلسيوية 1970-1980
 .املكسيك يف حتديداً  ،يف أمريكا الالتينيةأيضا  ه، ليتم اعتماد1980-1990

) Export- Led Growth Hypothesis( فرضية النمو القائم على التصديرف تعرّ و 
وضع مريح يف  إجياد ألجلخدم يف البلدان النامية الصادرات تست إلنتاج إسرتاتيجية أ�اب

على  حلصولألجل ا اإلسرتاتيجيةمعني من التصدير، يتم تنفيذ هذه  نوعباالقتصاد العاملي 
  1:ق يتكلفة، وهي بذلك تضمن حتق بأقلالعملة الصعبة السترياد السلع املصنعة 

  ؛ حتفيز الطلب -
  تشجيع االدخار و تراكم رأس املال ؛ -
  فرات احلجم ؛إجياد و  -
  حتسني كفاءة اإلنتاج ؛ -
 .توليد فرص عمل و توزيع املوارد بشكل أفضل -

على اعتبار أن التوسع يف الصادرات  (ELGH) تقوم فرضية الصادرات تقود النموو 
احد أهم احملددات الرئيسية للنمو، حيث أن السياسات املوجهة للتصدير تساعد على حتفيز 

ن يكون حافزًا لنمو الناتج بشكل مباشر كعنصر من عناصر فتوسع التصدير ميكن أ ،النمو
اإلنتاج الكلي، وبشكل غري مباشر من خالل التخصيص الفعال للموارد وزيادة االستفادة من 
القدرات واستغالل وفرات احلجم، وحتفيز حتسني املستوى التكنولوجي بسبب املنافسة يف السوق 

  .الصادراتقوده تآلية عمل مناذج النمو الذي ) 1( رقم يتضمن الشكل البياينو  ،2اخلارجية
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زاد االهتمام بنموذج النمو الذي  :مقومات منوذج النمو الذي تقوده الصادرات . أ
ويفيد النموذج بالرتكيز على األسواق األجنبية  يف عديد الدول،كسياسة تنموية تقوده الصادرات  

حد أ على اعتبارهالصادرات ائم على النمو الق لنموذجويُنظر . �3دف رفع القدرة اإلنتاجية
 :، نتيجة للمعطيات التالية االقتصادي النمو لدفعالطرق 
ü تراجع منوذج إحالل الواردات و االعتماد على السوق احمللية لتحقيق التنمية.  
ü  ًفتصدير السلع و اخلدمات مصدر  ،لتسريع وترية النمو االقتصادي الصادرات مهمة جدا

مشكالت ميزان املدفوعات و أيضا إجياد فرص  وتسهم يف تقليلنيب الحتياطيات النقد األج
الة إلدخال التكنولوجيا اجلديدة لكل من الشركات إضافة إىل كون الصادرات وسيلة فعّ . 4عمل

 . املصدرة وإىل بقية القطاعات االقتصادية األخرى
ü  ،رفع  يفتسهم دور الصادرات يف حتفيز الطلب وتشجيع االدخار وتراكم رأس املال

 .إمكانيات العرض من خالل القدرة على االسترياد
ü  توسع الصادرات يؤدي إىل حتسني مستويات التخصيص يف مجيع أنواع املوارد وحتقيق

 Balassa 1978, Bhagwati and Srinivasan 1979, Krueger(اقتصاديات احلجم 
1980.( 
ü  واق احمللية الضيقة و و ذات األسالدول األقل مناالستفادة من وفرات احلجم يف)Helpman 

and Krugman 1985.(5 
ü ويساعد االنفتاح على األسواق 6االنفتاح التجاري يلعب دورًا هامًا يف التنمية االقتصادية ،

االستفادة من تشجيع أفضل املمارسات، تطوير املنتجات و كشف الشركات أمام  يفاخلارجية 
 7.املنافسة األجنبية

ü  النمور األربع( موية اليت اعتمدت التوجه اخلارجيبعض التجارب التنجناح(. 
ü هي العقبات الرئيسة اليت تعرتض النمو  ،الفجوة بني االستثمار واالدخار وفجوة النقد األجنيب

وسيلة أكثر كفاءة من الديون كتربز عائدات التصدير  و والتنمية يف العديد من الدول النامية، 
 8. ائيةاخلارجية يف متويل االحتياجات اإلمن

ü حترير التجارة يفتح االقتصاد أمام تدفقات اكرب من االستثمارات األجنبية املباشرة. 
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  أهم املشاكل التي يثريها النمو املعتمد على الصادرات. ب
ü  نظرًا التسام ، النمو املعتمد على التصدير أمام اً عائقيف الدول النامية نزعة االسترياد متثل

، ق فوائض جتاريةحتق ويف حال .صادرا�ابالنظر للرتاجع الكبري لقطاع  بالعجزة التجاريموازينها 
صبح بذلك كبح قطاع الواردات قطاع الواردات، ليمن خالل السيطرة على  ن ذلك يتم عادةإف

 .الصادراتقطاع دفع  أكثر سيطرة على التجارة اخلارجية من
ü  الصادرات، ما جيعل النمو يفرض هذا النموذج االعتماد على الطلب اخلارجي كمحفز لقطاع

على املنتجات  الطلب يفاملؤثرة  وحساسية للظروف و املتغريات اخلارجية احملقق أكثر ارتباطاً 
 .التصديرية
ü  و باملقابل ارتفاع ، األولية للمنتجاتاخنفاض معدالت التبادل التجاري للدول املصدرة

اليت  البلدان ، و حتديدًا بنياملصنعة املنتجات التصديرية من السلع معدالت التبادل التجاري يف
ثري ما يُ  ،منوذج النمو القائم على التصدير يفتشرتك تعتمد على الصادرات يف دفع النمو، أو اليت 
 .تفاقم زيادة املعروض العاملي من هذه السلع

ü ما يفرض الكثري من الضغوط 9تسابق الدول حنو اكتساب ميزة تنافسية بأي وسائل متاحة ،
 .تصاديات األقل منواً و األقل تنافسيةعلى االق
ü تنمو من خالل االعتماد على منو الطلب يف البلدان  أن أن مجيع البلدان ميكن افرتاض

  10.األخرى
   اآلسيويةنطقة املإسرتاتيجية التنمية يف  -2

بنظام اقتصاديات املنطقة اآلسيوية أخذت ستينيات و سبعينيات القرن املاضي، يف 
 دون استبعاد حتول أدوات دور الدولة يف االقتصاد، عن طريق استخدام السوق دون تراجع

مما ميز جتربة االنفتاح االقتصادي وجتربة التوجه حنو  ،تنظيم اإلنتاج واألسواقيف وظيفة الدولة 
ل بني أنشطة من التفاع ، األمر الذي أوجد نوعاً آليات اقتصاد السوق يف هذه الدولاعتماد 

اخلاص احمللي  السيما القطاع ؛ األنشطة يف باقي القطاعات االقتصاديةو الدولة االقتصادية 
 ،لتصديرألجل اوتظهر املالمح املميزة للتجربة اآلسيوية يف اعتماد إسرتاتيجية التصنيع . األجنيبو 

اليت غلبت على  ،)Import Substitution Strategy( وليس إسرتاتيجية إحالل الواردات
وقد سامهت الدول الناشئة و النامية يف النمو الناتج . النامية معظم دول اسرتاتيجيات التنمية يف

و  %42.3، %39.8، %39.1بنسب متصاعدة سجلت ) Global GDP( اإلمجايل العاملي
 .على الرتتيب 2008و 2000، 1990، 1980 يف 50.8%
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طرح  اليت تُ  ،وهو ما جعل من النمو الذي تقوده الصادرات أحد أهم املربرات القوية
كتفسري للنجاح االقتصادي يف األقطار اآلسيوية، اليت حققت معدالت منو مرتفعة بشكل غري 

على سياسة تشجيع  ، بناءاً 1990عام ومنتصف  1970عادي خاصة يف الفرتة بني عام 
 11.الصادرات و التوجه حنو األسواق اخلارجية املنتهجة من طرف دول املنطقة

  رات و النمو يف عينات الدراسةأداء قطاع الصاد تطور - ثانيا
 معتضاعفت  ،اإلمجايلمسامهة متنامية يف الناتج احمللي دول شرق آسيا صادرات ُتظهر 

- 2003 عاميّ  نقطة مئوية خالل 20بأكثر من  لرتتفعبداية الثمانينات وبداية األلفية اجلديدة، 
 2011-2008 ني عاميّ ب نقطة مئوية فقط خالل الفرتة 3.6 ـ، مقابل منو متواضع قدر ب2007

كقطاع مستقل   حناول يف ما يلي حتليل املعطيات املتعلقة بأداء الصادرات ).1معطيات اجلدول (
 Exports( النمو السنوي للصادرات :مؤشريّ  باالعتماد علىوذلك ، نمولوأدائها كمكون ل

Annual Growth Rate(،  مسامهة الصادرات يف الناتج احمللي اإلمجايلو )Exports as 
a %of GDP(، اليت  العينات، وهي اليزياالقتصاد امل و ي، اهلندقتصاد الصييناليف كل من ا

  .قطاع التصديرعلى  االقتصادي منوها اعتمادمت اختيارها لتحليل مدى 
 و منو مرتفعشهد قطاع الصادرات الصيين قفزة نوعية  :حتليل أداء الصادرات يف الصني -1

 انتهاءًاو ) 1997(باألزمة اآلسيوية  املنتهجة �اية السبعينات، مروراً منذ بداية عملية اإلصالح 
خالل  األعلىن النمو إف ،إىل بيانات البنك الدويل واستناداً ). 2008(باألزمة املالية األخرية 

نمو بواقل معدل سجل ، %32.12مبعدل  1997سجل سنة  2013-1980 عاميّ  الفرتة بني
يف عودة الصادرات للنمو االجيايب  لالنتباهغري أن امللفت  ،2009سنة % 10.24سليب قدره 

على الرغم من تراجع النمو  األداء هذا ليستمر ،%27.73 ــو الذي قدر ب، 2010السنة املوالية 
سلبية النمو القيم لإلشارة فإن ( على التوايل 2013و 2012 عام يف %8.67و % 7.01إىل 

  .)الرتتيبعلى  %6.42و  3.34، 0.37مبعدل  1986و  1990، 1983يف سجلت 
 2006سنة  %39.13مبعدل  GDPيف  الصينية يف حني سجلت اكرب مسامهة للصادرات

 .)2008- 2004باملائة بني  30جتاوز معدل املسامهة (على طول الفرتة %36.74مبتوسط منو 
 وي جتاوزسنمنو  مبعدل، 2012-2010 الفرتة بني عاميّ  ائة خاللبامل 1تراجع سنوي حبدود  مث

 قدره مبتوسط منو 2013-1982 الفرتة بني عاميّ  خاللاألقل نمو ال تمعدالسجلت و . 20%
ات وبداية األلفية يالتسعين �ايةومع . 1989سنة  %10، ليتجاوز )1982-1986( 8.76%

 بنسبةسجل أعلى معدل �اية الفرتة  ،%19.72نمو البلغ متوسط ) 2000-1999( اجلديدة
  ). 3و 2 البيانانظر (بداية الفرتة  %20.39أدناه و  23.32%
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خالل حتليل بيانات مسامهة  من :حتليل أداء الصادرات يف االقتصاد اهلندي -2
، يظهر التناسب الزمين يف 2013-1960 بني عاميّ  للفرتة الناتج احمللي اإلمجايلالصادرات يف 

تجانس من خالل االرتفاعات يظهر هذا اليف قيم الناتج اإلمجايل، و سامهة الصادرات ممعدالت 
حيث سجل أعلى معدل مسامهة �اية الفرتة ، 2013احملققة منتصف فرتة الستينات حىت سنة 

، لريتفع بأكثر )فقط% 3.94( متواضع جممل فرتة الستينات، يف ضوء أداء 1965سنة و أدناه 
فرتة  %5.82مث بتوسط منو ، %5.13من نقطة مئوي فرتة السبعينات مبتوسط منو قدره 

 الصادرات يف النمو مسامهةخالل فرتة التسعينات، لتسجل  %9.57متوسط منو  مثالثمانينات،
مث ارتفاع بأكثر من عشر نقاط مؤوية ، %12 تاوز مباشرة قيمة جت 2012بداية من سنة 

  ).4 البيانانظر ( 2013سنة % 25.16مث ،2006سنة % 21عتبة  متجاوزاً 
غري ،يف الناتج احمللي اإلمجايللقطاع الصادرات عدي وهو ما يؤشر على االجتاه التصا

، حيث سجلت وعلى مدى لصادراتامنو الوترية يف معدالت مل يكن بذات  األداءأن هذا 
%). 0.18(1961وأدناها سنة  )%13.86( 1965أكربه سنة  كانسنوات خمتلفة منو سليب  

، 1964األقل حدة على التوايل فرتات الرتاجع السليب من األشد إىل  ومتثل السنوات التالية
على  شروهو ما يؤ  .196212مث  1981، 1983، 1969، 1997، 1977، 2009، 1985
 الصادرات على طول الفرتة إلمجايلمل خيلوا عقد من منو سليب  إذ، منو صادرات هند تذبذب

  .)5البيان و  4البيان(
قيم لصادرات املاليزية لنمو السنوي لا يظهر: املاليزي يف االقتصاد الصادرات أداء -3

معدل منو  أعلى، حيث بلغ الصني و اهلندمتواضعة مقارنة باملعدالت املسجلة يف كل من 
ويف . %10.87بقيمة سالبة قدرها  2009سجل عام  تراجعاً  أكثرها، و 1994عام  21.90%

منذ  قديف كل ع اً سلبي اً بدورها شهدت منو  امعدالت منو صادرات ماليزي أنجند  ،السياقذات 
 ،%6.83مث  %)0.83(1981، )%2.99(1975 ،%)3.47(1964 :، كالتايلفرتة الستينيات

 إمجايلمنو تطور  أنجند  و .على التوايل 2012و  2009، 2001يف  %1.83و 10.87%
حيث  غري متناسق على غرار االقتصاد الصيين و اهلندي، اً عطاب يتخذالصادرات يف ماليزيا 

 أداءحاد التذبذب، مع  أداء 2013-1961عامّي بني  للفرتةمعدل النمو السنوي يظهر 
 معدل النموليسجل  .2013مث  1998، 1985خالل السنوات % 1مل يبلغ  متواضع جداً 

    .األخرىالسنوات  يففقط  %18 -1بني  متأرجحةقيم 
 قد سجلت معدالت مرتفعة جداً فاإلمجايل يف الناتج احمللي  الصادراتمسامهة  أما

، مث 1982سنة  %50 متجاوزاً  1972 سنة %34.01، بواقع ظري�ا يف الصني واهلندجتاوزت ن
هذه العتبة يف  اإلمجايلجتاوزت مسامهة الصادرات يف الناتج ( 2007عام  %106معدل 
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 أعلىيف حني سجل  )2006 ،2005، 2004، 2003، 2002، 2001، 2000، 1998
  .)7البيان و  6 بيانالانظر ( %121مبعدل جتاوز  1999يف عام  مسامهة

حتليل اظهر : يف الصني، اهلند و ماليزياالنمو الصادرات وبيانات حتليل نتائج  -4
وجود تفاوت يف  ،معطيات معدل النمو السنوي للصادرات ونسب مسامهتها يف الناتج اإلمجايل

  :يتجلى ذلك يف املالحظات التالية الثالث، و  االقتصاديات أداء
اهلندي ( العيناتمقارنة بباقي  األكربهي  ،ية قدرة واضحة على النموالصادرات الصين أبدت -

 ).و املاليزي
كان تتسم بعدم التجانس والتذبذب، و  ةمعدالت منو سنوي االقتصاديات الثالث تسجل -

 .احدة يف ماليزي أكثرها
 بتلك املسجلة يف االقتصاد الصيينماليزيا هي األقل مقارنة صادرات معدالت النمو السنوي ل -

 .و االقتصاد اهلندي
من  مسامهتهانسب  يف السيطرة على تراجعقدرة واضحة  اهلندو  صادرات الصني أبدت -

 .اإلمجايلالناتج احمللي 
مسامهة الصادرات يف الناتج احمللي  معدالت من حيث نسب أقل ياهلند االقتصاد سجل -

 .اإلمجايل
من نوعها  األبرزقيم هي  اإلمجايلسجلت مسامهة الصادرات املاليزية يف الناتج احمللي  -

 .ائة باملائةاملمتجاوزة عتبة 
 .2009يف عام صادرات الإلمجايل يف تسجيل قيم منو سلبية الثالثة  االقتصادياتشرتك ت -

  الدراسة  عيناتيف  قراءة يف  نتائج الدراسات التجريبية السابقة  - ثالثا
على أجريت راسات التجريبية اليت سنعمل يف هذا اجلزء على االستدالل بنتائج بعض الد

 النموارتباط  أواقتصاد الصني، ماليزيا واهلند فيما يتعلق بسببية الصادرات اجتاه النمو االقتصادي 
اليت تدعم منوذج النمو الذي تقود  التجربيةبالصادرات، كتأكيد جترييب على مدى توافر املقومات 

  .الصادرات يف تلك االقتصاديات
املتغريين بيانات ل بتحليلها Jai Mah )2005(13 دراسة أكدت :لصينيا االقتصاديف 

 على وجود عالقة ثنائية االجتاه بني الصادرات و النمو، 2001- 1979 عاميّ  بنيللفرتة 
 Huanخلصت الدراسة ا كم. ، مع وجود عالقة سببية بني توسع الصادرات والنمواالقتصادي

Chen )2009(14  ًيف تعزيز النمو خالل حتليل بيانات  إىل أن التصدير لعب دورًا مهما
وجود لأيضا  Tsen)2010(15دراسة  و توصلت. 2007-1978 عاميّ  للفرتة بنياملتغريين 
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باستخدام بيانات السالسل  ،عالقة ثنائية بني الصادرات والطلب احمللي والنمو االقتصادي
، يف إشارة على أمهية الصادرات والطلب احمللي يف حتقيق 2002- 1978 بني عاميّ  زمنية للفرتةال

دليل ، Kumari and Malhotra)2014(16قدمت دراسة يف ذات السياق و . منو مستدام
 قوي على وجود سببية ثنائية االجتاه بني الناتج احمللي اإلمجايل والصادرات لبيانات املتغريين للفرتة

 .2012-1980 عاميّ بني 

من خالل اختبار  Sarbapriya Ray)2011(17توصلت دراسة : االقتصاد اهلندي يف
إىل وجود  ،2011-1972 بني عاميّ  للفرتة الناتج اإلمجايلللصادرات و  سنويةاللبيانات لغراجنر 

 Pradhan وأثبتت دراسة .االقتصادي النموة ثنائية االجتاه بني الصادرات و عالقة سببي
وجود اجتاه مع ، يهلنديف االقتصاد اتصدير يف عملية النمو االقتصادي أمهية ال 18)2011(

للسببية ميتد من منو الصادرات إىل منو الناتج احمللي اإلمجايل، وكنتيجة لذلك دعمت الدراسة 
. اإلمجايل احمللي تأثري االنفتاح على النمو واستخدام الصادرات للتنبؤ بشكل أفضل بالناتج

 و. 2009-1980 للفرتة بني عاميّ  د طريقة املربعات الصغرى لبيانات السالسل الزمنيةوباعتما
إىل دعم فرضية الصادرات تقود  ،Sahni and V.N Atri )2012(19 توصلت نتائج دراسة 

 ،2012-1980 بني عاميّ  يف حني دّلل اختبار غراجنر باستخدام السالسل الزمنية للفرتة. النمو
  Kumari andيف دراسة  بني الصادرات و النمو بية ثنائية االجتاهعلى وجود عالقة سب

Malhotra )2014(20يجة السياسات اإلصالحية ، ما يؤكد فرضية الصادرات تقود النمو نت
 .يف اهلند املعتمدة

 ،Baharumshah and Rashid  )1999(21أظهرت دراسة :املاليزي االقتصاديف 
ن الصادرات هي من يقود النمو، كما أثبتت وجود أمو وبقة قوية بني الصادرات والنوجود عال

وجود عالقة سببية بني باإلضافة إىل . سببية من النمو االقتصادي اجتاه منو الصادرات الصناعية
 E.M. Ekanayakeويف دراسة . النمو يف كل من الصادرات الصناعية والزراعيةالصادرات و 

ت النتائج القياسية لوجود أدلة قوية تدعم سببية لعينة من مثان بلدان آسيوية توصل 22)1999(
للفرتة بني  ،وجود تأثري طويل األجل ميتد من منو الصادرات حنو النمو االقتصادي ، معغراجنر
  . يف مجيع احلاالت مبا فيها ماليزيا 1997-1960عامّي 

 khalafalla, alan j.webb )2000(23أظهرت نتائج االختبارات يف دراسة 
-1965 بني عاميّ اليزيا على طول الفرتة املمتدة لنمو يف ملالصادرات قيادة ذج بوضوح منو 

، كما 1996-1981 عاميّ  بنيه الصادرات يف الفرتة ارتباط سبيب من النمو باجتامع ، 1980
أوضحت الدراسة وجود تأثري قوي و مباشر للصادرات األولية على النمو يف ماليزيا منه يف 
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 .Choong C. K, Yusop and Liew Kدراسة توصلت  حني يف. الصادرات املصنعة
S)2005(،24  وبالتايل دعم  ،إىل وجود أدلة تثبت اعتماد النمو يف ماليزيا على الصادراتأيضا

 Tuan Lonik, Kuدراسة أيضا  أكدتهفرضية الصادرات تقود النمو االقتصادي، وهو ما 
Azam )2006(25  أشارت كما  .2002 سنةو  1987 معا بنياملتغريين حتليل بيانات خالل

 ، إىلماليزيا، اندونيسيا و تايالندكنتائج التكامل املشرتك يف الدراسة مشلت بلدان صناعية حديثة  
يف ماليزيا  االجتاه وجود عالقة سببية ثنائيةمع  ،بني الصادرات والنمو طويلة األجلوجود عالقة 
 أيضا هأظهرتهو ما و  ،Shiok Y L, Ghazali, Chong M H )2011(26يف دراسة 

  .Hashim and Masih )2014(27دراسة 
  ومناقشتها  النتائج  -رابعا

الصناعة والتجارة  قطاعخاصة يف مرتفعة حققت دول جنوب شرق آسيا معدالت منو 
، )نيكية والكيماوية واإللكرتونيةكالصناعة امليكا(حيث ازدهرت بعض الصناعات ، واخلدمات
اليت  ةالظروف التنموي إىلبالنظر و ار ؛ يف هذا اإلطو  .البينية ادال�امبومنت  اصادرا�وارتفعت 

�ا الدول اليت تتخذ من قطاع الصادرات قاطرة للنمو االقتصادي، ضرورة االهتمام  تمترّ 
حتويل  إىل صرحية إشارةحتقيق النمو، ال سيما الطلب احمللي وذلك يف  ألجلبالعوامل الداخلية 

الطلب  النمو الذي يقودهبيسمى ذلك يف سياق ما خلارجية، و و املتغريات االتنمية حن اسرتاجتيات
ومن خالل العرض أعاله ميكن أن خنلص . )Domestic Demand-Led Growth( احمللي

 بداية فرتات اإلصالحمع إىل أمهية الدور الذي لعبته الصادرات يف حتفيز النمو االقتصادي 
، أثبتت جديدةالنمو احملقق كمرحلة  احلفاظ علىرها يف ، مث دو آسياشرق  بلدانيف  االقتصادي

اآلسيوية قدرة صادرا�ا و حلد اآلن أمام التحدي الذي فرضته تداعيات  اتمن خالهلا االقتصادي
األزمة العاملية األخري على االقتصاديات املتقدمة، الذي شكل بدوره عامل ضغط كبري على 

 ناشئة يف املنطقة ومن مث على النمو االقتصادي احملققالقطاعات التصديرية يف االقتصاديات ال
  .فيها

الصادرات كنسبة  ى معدلانه و على الرغم من متاثل مستو ظهر املعطيات التجريبية وتُ 
، حيث تتباين بشكل كبرين معدالت النمو إف ،من الناتج احمللي اإلمجايل يف عدد من الدول

ما جيعل ، اقتصاديات جنوب شرق آسياًء جيدًا يف منوذج النمو القائم على التصدير أدا يُبدي
تفعيل و  ،الضعف أوجهضرورة ملحة لتخطي من توفري الضمانات الالزمة لتحقيق منو مستدام 

  .اآلندور جممل املعطيات االقتصادية احملققة باملنطقة حلد 
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  و االستنتاجاتالصة اخل  - خامسا
 يز فرص احلصول على حصص يفيف حتف القائم على التصديرسهم منوذج النمو يُ 

 باألساساليت ترتكز  ،تعزيز القدرة التصديرية علىيف املدى الطويل  يساعدما  ،دوليةال سواقاأل
حيث يؤكد هذا النموذج ، ع املطلوب يف املنتجات التصديريةحتقيق التنو على امليزة التنافسية و 

 د من، وهو ما يعين اعتماد املزييلى العامل اخلارجعلى املسار القاضي بانفتاح االقتصاديات ع
أن  رغم ما حييط �ذا النموذج من انتقادات، إالّ و . قطاع التصدير رتفعيل دو املقومات لتعزيز و 

ما بني خمتلف دول العامل ال يزال من أكثر  هعلى اختالف خصائصقطاع التصدير و  أنبالواضح 
خاصة  ،كيد على أمهية هذا النموذجالقطاعات حساسية للتقلبات اخلارجية، ما يقودنا إىل التأ

تعد التجارب التنموية الناجحة يف منطقة و . يف البلدان اليت تعاين من مجود يف قطاعها التصديري
 ،الصادرات يف دفع النمو إسرتاتيجيةفعالية جناعة و جنوب شرق آسيا خري دليل حلد اآلن على 

 :التالية  املعطيات خنلص إىل هنا ميكن أنو 
، إال أن جممل السببية بني الصادرات والنموالعالقة  نأمن عدم التوافق بشالرغم على  -

 .االجتهادات تؤكد على الدور احليوي للصادرات يف دفع معدالت النمو االقتصادي
االنفتاح االقتصادي و التجاري، منوذج النمو الذي تقوده الصادرات مرتبط كل االرتباط بعملية  -

من عمليات التحرير  األوىلخاصة يف املراحل  االقتصادياتلى يفرض الكثري من الضوابط ع ما
 .االقتصادي

رغم  ،املنتجات التصديرية املصنعة تكون ذات درجة خماطرة اقل من املنتجات التصديرية اخلام -
 .متثل خيار متاح للبلدان املصدرة ملثل هذا النوع من املنتجات أ�ا

ألجل حتقيق  ،إحداث التنوع يف الصادراتسهم منوذج النمو القائم على التصدير يف يُ  -
 .التنافسية يف األسواق الدولية

جيب أن ينظم قطاع التصدير ألجل تعظيم مسامهته يف التنمية احمللية وليس على اعتباره غاية  -
 .يف حد ذاته

جبملة من  يؤكد على ارتباط قطاع الصادراتجناح إسرتاتيجية النمو الذي تقوده الصادرات  -
يشتمل على توظيف قتصادية الكفيلة بتحقيق منو اقتصادي شامل و مستدام، املعطيات اال

  .باقي القطاعات االقتصادية إسهامات
العوامل الداخلية  إغفالاالهتمام بالعوامل اخلارجية املساعدة على تطوير قطاع الصادرات دون  -

 باألسواقلحق ت اختالالتضروري ملواجهة أي  أمر، املؤثرة يف استقرار النمو االقتصادي
  .اخلارجية للمنتجات التصديرية
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ظروف الطلب، إال أن القطاعات التصديرية األكثر برغم ارتباط النمو الذي تقوده الصادرات  -
 ،األسواق الدوليةو  جهة التقلبات الطارئة على الطلبيف موا استقراراً تظهر أداء أكثر  تنوعاً 

 .تنوعةغري املمقارنة بالقطاعات التصديرية 
مبدأ امليزة وفق  أوىلالتصديري كمرحلة  اإلنتاجع قطاع التصدير يساعد على التخصص يف يستو  -

 .ما يتيح يف مراحل الحقة إعادة ختصيص املوارد األقل كفاءةالنسبية، 
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  ملحق اجلداول واألشكال البيانية
  ذج النمو الذي تقوده الصادراتو عمل نم ةآلي): 1(البيان 

  
  .ELGHمعطيات ن إعداد الباحثة باالعتماد على م: المصدر

  
  2011-1981مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي في دول شرق آسيا، ): 1( الجدول

  كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل معدل النمو السنوي
2008-
11 

2003-
07 

1991-
02 

1981-
90 

2008-
11 

2003-
07 

1991-
02 

1981-
 الفرتة 90

 النسبة 39.2 62.4 82.1 83.7 7.4 8.9 11.3 3.6

Source: Trade and Development Report, UNITED, 2013 
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  GDP 1982-2013مساهمة الصادرات الصينية في ):2(البيان

 

  Excel من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات البنك الدويل و برنامج: المصدر

 2013-1980النمو السنوي لصادرات الصين ):3( البيان

 

  Excel ت البنك الدويل و برنامجمن إعداد الباحثة باالعتماد على بيانا: المصدر
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  GDP 1960-2013مساهمة الصادرات الهندية في): 4( البيان

  
  Excel من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات البنك الدويل و برنامج: المصدر

  
  2013-1961النمو السنوي لصادرات الهند ): 5( لبيانا

  

  Excel ت البنك الدويل و برنامجمن إعداد الباحثة باالعتماد على بيانا: المصدر
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  GDP 1960-2013مساهمة الصادرات ماليزيا في): 6( البيان

  

  Excel من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات البنك الدويل و برنامج: المصدر

  
  2013-1961النمو السنوي للصادرات الماليزية ): 7( البيان

  

  

  Excel بيانات البنك الدويل و برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر
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  )2014-2000(واقع األمن الغذائي العربي خالل الفرتة 

  ومتطلبات حتقيقه 
  

 * بلقلة براهيم /د

  خمرب العوملة واقتصاديات مشال افريقيا
   اجلزائر -الشلفجامعة 

  :مقدمة
قضية الغذاء على الصعيد عن ال ميكن النظر إىل قضية الغذاء يف الدول العربية مبعزل 

العاملي، ففي ظل املالمح واملستجدات االقتصادية اليت بدأت تظهر على الساحة العاملية، خاصة 
أبرزها  مع ازدياد النزعة حنو التكتالت االقتصادية والتوجه حنو حترير التجارة الدولية، ولعل من

                                                 
: مايل العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، ، كليةأستاذ حماضر قسم ب *

gmail.com@belkellabrahim      

Abstract: 
the Arab countries give much interest to the issue of food 

sufficiency with the growing size of the food gap also in cash. Gong 
in the live  with this interest, we notice that, with the beginning of the 
new millennium, most Arab states have launched a set of arearions  
policies, strategies in the field of agriculture in order to reduce the 
issue of food gap, to reach an appropriate level of economy self 
sufficiency, the provision of healthy food away from danger of 
import from abroad, unfortunately the food gap is still high  in these 
countries, through the depth of gap between the demand of for food 
and supply, for this reason,  the aim of this research is to highlight 
the issue of Arab food self-sufficiency and it's level analyses 
mechanisms, that reduce the food gap and able to achieve 
considerable proportion of food self-sufficiency in the Arab 
countries.  
Key words: Food security , The Food gap, Food exposure rate, Food 
self-sufficiency, the Arab world.  
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األزمتني العامليتني  األخريتني يف الغذاء والطاقة، كان لذلك أثر واضح يف الدول العربية من 
يعترب من والذي  حيث تأثريا�ا يف مسرية التنمية الزراعية فيها ويف األمن الغذائي العريب 

تاج الزراعي وتتحكم جمموعة من العوامل واحملددات يف كميات اإلن. هلاالتحديات الرئيسية يف 
وحجم الفجوة الغذائية يف الدول العربية تتمثل يف قلة املساحة املزروعة وشح املوارد املائية وتدين 

" فجوة تكنولوجية"كما يعاين القطاع الزراعي من . كفاءة الري وقلة مساحة األراضي املروية
ة، وتدين إنتاجية احملاصيل تتمثل يف عدم تلبية خمرجات البحوث الزراعية ملتطلبات التنمية الزراعي

وحتتاج املناطق الزراعية إىل استكمال البىن األساسية . والثروة احليوانية يف أغلب الدول العربية
مما سبق ميكن طرح . واخلدمات الزراعية وزيادة نسبة االستثمارات املخصصة للقطاع الزراعي

  :التساؤل الرئيسي التايل
تحقق أمنها الغذائي؟ وفيما تتمثل أهم السياسات  ة أنأي مدى استطاعت الدول العربيإلى 

والبرامج التي يمكن للدول العربية تبنيها من أجل تقليص فجوة الغذاء والرفع من نسبة 
  االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ؟

  :التالية األسئلة الفرعيةولإلجابة على التساؤل الرئيسي قمنا بطرح 
  األمن الغذائي ؟ بية يف حتقيقمدى مسامهة الزراعة لعر ما -
يف حتسني أوضاع األمن  )الصادرات، الواردات(ما مدى مسامهة التجارة اخلارجية الغذائية -

  الغذائي؟
 ما مدى إمكانية تعرض الدول العربية إىل خماطر انعدام األمن الغذائي؟-
 ما هي شروط حتقيق األمن الغذائي العريب؟-

  : الفرضيات
  :األسئلة الفرعية نقرتح الفرضيات التاليةبغية اإلجابة على 

 .ال تزال الزراعة العربية عاجزة عن حتسني أوضاع األمن الغذائي يف املنطقة-
ال تساهم التجارة اخلارجية الغذائية يف حتسني أوضاع األمن الغذائية بسبب حمدودية الصادرات -

 منها؟ الوارداتالغذائية وارتفاع 
ام األمن الغذائي ميكن أن تتعرض هلا الدول العربية ومنها ارتفاع هناك مجلة من خماطر انعد-

 .أسعار الغذاء العاملية، اجلفاف، اخنفاض املوارد املالية وغريها
لتحقيق األمن الغذائي يف الدول العربية ال بد من إتباع سياسات زراعية ناجعة تقوم على -

 .االهتمام بالبحوث الزراعية
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  :هدف البحث 
  :البحث إىل  حتقيق مجلة من األهداف تتمثل فيما يلييهدف هذا 

  .البعد االسرتاجتي لتحقيق األمن الغذائي للدول العربية إبراز-1
  حماولة تقييم أوضاع األمن الغذائي يف الدول العربية،-2
  .الوقوع على أهم شروط ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي يف الدول العربية  -3

  :أهمية البحث
حث أمهيته من كون أن مشكلة األمن الغذائي العريب من أكثر املشكالت يستمد الب

احليوية اليت تواجه الوطن العريب، حبيث أن الدول العربية تستورد كمية كبرية من احتياجا�ا 
ستمد هذا البحث أمهيته من كون أن مشكلة األمن الغذائي  تدخل يالغذائية األساسية، كما 

  .ة املتوجهة لتحقيق األمن االقتصادي والقومي الشاملضمن الدراسات اإلسرتاجتي
  :حماور البحث

لإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة وحتليل متضمنات األمن الغذائي العريب من  
  :خالل اإلحصائيات والبيانات املتاحة قسمنا حبثنا إىل احملاور التالية

  .ة بهاألمن الغذائي وبعض املفاهيم األساسية املتعلق: أوال
  2014-2000تطور وضع األمن الغذائي العريب خالل الفرتة  :ثانيا
  .سياسات تعزيز األمن الغذائي العريب: ثالثا
  :األمن الغذائي وبعض املفاهيم األساسية املتعلقة به: أوال

تعد دراسة املفاهيم األساسية لألمن الغذائي وتوضيح أولوياته املدخل الرئيسي للتعمق  
وقبل التطرق إىل مفهوم األمن البد ختلفة وبالتايل اقرتاح احللول املناسبة لتحقيقه، يف أبعاده امل

  :من اإلشارة إىل بعض املفاهيم املتعلقة به
  :االكتفاء الذاتي-1

قدرة أي بلد على الوفاء باحلاجات الغذائية األساسية "يعرف االكتفاء الذايت على أنه  
،  1"رد الزراعية املتاحة إلنتاج املواد الغذائية حمليا�موع السكان، من خالل ختصيص املوا

وبالتايل فهو أمن غذائي ذايت، كما تتطلع إليه بعض الدول يف جمال االكتفاء الذايت الصناعي 
أما االكتفاء الذايت الكامل للغذاء منذ القدم كان من ضروريات . لالبتعاد عن الضغط اخلارجي

 :ه، ولتبين خطة لالكتفاء الذايت جيب مراعاة ما يليا�تمعات أما حاليا فيصعب حتقيق
  .حمدودية املوارد الزراعية يف أي قطر تبقى نسبية فظال عن الظروف املناخية-
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اليت تعتمد على املنافسة املنظمة العاملية للتجارة و  االنفتاح التجاري العاملي خاصة يف ظل-
  .سبيةوالتبادل التجاري بني الدول وخاصة تطبيق قانون الن

 .التقدم التكنولوجي يف الصناعات الغذائية -
  .ارتفاع مستويات املعيشة وما يرتتب عنه من تنوع طلبات السكان للغذاء -

تقيس درجة االكتفاء الذايت نسبة اإلنتاج احمللي إىل املتاح لالستهالك الكلي سواء مت إنتاجه 
= درجة االكتفاء الذاتي 2:ة التاليةحمليا أو مت استرياده من خارج الوطن لذلك حتسب بالعالق

  100)*المتاح لالستهالك/اإلنتاج المحلي(
نقول أنه حتقق %  100لذلك فهي تقيس درجة االعتماد على الذات وعندما تساوي 

  .االكتفاء الذايت وحيدث هذا عندما يتساوى اإلنتاج احمللي مع املتاح لالستهالك
  :الفجوة الغذائية-2

زمة الغذاء املرتتبة عن عدم كفاية الطاقات اإلنتاجية احمللية يف توفري هي التعبري الكمي أل 
وجيب اإلشارة إىل الفرق بني . الكمية الالزمة للحاجات الغذائية، وهذا ما يدفع إىل االسترياد

الفجوة الغذائية والتغذوية، حيث تعرب األخرية يف القصور املكونة للغذاء أي الوظائف البيولوجية 
ذا هو اجلانب النوعي للمشكلة، عكس الفجوة الغذائية اليت تركز على اجلانب الكمي للفرد وه
فالفجوة الغذائية تقاس يف اقتصاد ما بالفرق بني اإلنتاج احمللي واالستهالك من السلع  3. للغذاء

، "الغذائية، ومن مث تعكس مقدار العجز احمللي للسلع الغذائية يف تلبية احتياجات السكان منها
  4:منه فحجم الفجوة الغذائية يتأثر بعاملنيو 

زيادة اإلنتاج احمللي عن احلاجيات من السلع الغذائية، تؤدي إىل انكماش حجم الفجوة  -  أ
  .الغذائية، والعكس صحيح

  .الغذائية الفجوة حجم تقليصل الغذائية، السلع من األساسية احلاجيات ترشيد زيادة - ب
  :األمن الغذائي-3

نتيجة تباين نظرة واضعيها ويعود أصل هذا املصطلح الغذائي  األمن مفاهيم تعددت 
،  حيث كان العامل النامي يعاين من مشكلة فجوة غذائية حادة أدت إىل 5إىل بداية السبعينيات

 وعلى الرغم من أن مصطلح األمن. زيادة تبعيته للخارج لتأمني احتياجاته األساسية من الغذاء
نه يالقي االهتمام األكرب من املنظمات الدولية واخلرباء الغذائي حديث االستعمال إال أ

  :والباحثني وفيما يلي أهم التعاريف اخلاصة باألمن الغذائي
" لألمن الغذائي بأنه ) AOAD( الزراعية للتنمية العربية المنظمةولقد جاء يف تعريف 

ولكل فرد من  توفري الغذاء بالكميات والنوعيات الالزمة للنشاط والصحة بصورة مستمرة،
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ا�موعات السكانية اعتمادا على اإلنتاج احمللي أوال وعلى أساس امليزة النسبية إلنتاج السلع 
الغذائية لكل قطر وإتاحته لكافة أفراد السكان باألسعار اليت تتناسب مع  دخوهلم وإمكانيا�م 

  " املالية
يتوفر عندما " غذائي بأن األمن ال)FAO(والزراعة األغذية منظمةلقد جاء يف تعريف 

تتاح جلميع الناس يف مجيع األوقات الفرص املادية واالجتماعية واالقتصادية للحصول على غذاء  
كاف ومأمون ومغذ يليب احتياجا�م التغذوية وأذواقهم الغذائية ويكفل هلم أن يعيشوا حياة 

  . 6"موفورة الصحة والنشاط
إمكانية حصول كل الناس يف كافة األوقات ": األمن الغذائي على أنه البنك الدوليعرف 

على الغذاء الكايف و الالزم لنشاطهم و صحتهم ، و يتحقق األمن الغذائي لقطر ما عندما 
يصبح هذا القطر بنظمه التسويقية و التجارية قادرا على إمداد كل املواطنني بالغذاء الكايف يف  

تردي اإلنتاج احمللي وظروف السوق  كل األوقات و حىت يف أوقات األزمات وحىت يف أوقات
  .7"الدولية

إذ ميكن تعريفه بأنه يتمثل يف من خالل ما سبق ميكن إعطاء تعريف شامل لألمن الغذائي 
توفري الغذاء بالكمية والنوعية الالزمتني للنشاط واحليوية وبصورة مستمرة لكل األفراد اعتمادا 

لنسبية إلنتاج السلع الغذائية لكل قطر ، وإتاحته على النشاط احمللي أوًال وعلى أساس امليزة ا
مفهوم األمن الغذائي ينطوي  "للمواطنني باألسعار اليت تتناسب مع دخوهلم وإمكانا�م املادية 

  :هي على أربعة أبعاد
ü  حيث يؤدي توافر األغذية دورا بارزا )توافر األغذية(إتاحة املعروض من املواد الغذائية ،

 .غذائيعلى صعيد األمن ال
ü السنة ومن موسم آلخر استقرار املعروض من املواد الغذائية على مدار. 
ü وتناسبها مع دخوهلم إتاحة املواد الغذائية للمواطنني كافة. 
ü إىل نشر الوعي الغذائي  سالمة الغذاء وجودته وفق املواصفات املعتمدة باإلضافة

  .جلميع مستهلكي الغذاء
من خالل جمموعة من املؤشرات، وقد تضمن التقرير  إن األبعاد  السابقة ميكن قياسها

 2014اخلاص حبالة انعدام األمن الغذائي يف العامل الصادر عن منظمة األغذية والزراعة عام 
جمموعة أوسع من املؤشرات اليت حتيط بانعدام األمن الغذائي  مبختلف أبعاده، فضًال عن 

دة له ونتائجه، وتسمح جمموعة ا ملؤشرات هذه  اخلاصة بكل بلد من البلدان، العوامل احملدِّ
بتكوين صورة مفصلة أكثر حلالة األمن الغذائي فيها، لكي يسرتشد �ا صانعو السياسات عند 
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تصميم تدابري موّجهة وفعالة خاصة بالسياسات وتنفيذها مبا يساهم يف القضاء على اجلوع 
  .وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
  اد ومؤشرات األمن الغذائيأبع): 01(الجدول 

  مؤشرات األمن الغذائي  البعد

  التوافر
نصيب / القيمة املتوسطة إلنتاج الغذاء/ مدى مواءمة إمدادات الطاقة التغذوية املتوسطة

متوسط اإلمدادات / إمدادات الطاقة التغذوية املستمدة من احلبوب واجلذور والدرنيات
  .ربوتينات احليوانيةمتوسط اإلمدادات من ال/ من الربوتينات

            القـــــــــــــــــــــــــــــدرة  املاديـــــــــــــــــــــــــــــة
واالقتصــادية للوصــول إىل 

  الغذاء

  .كثافة السكك احلديدية/ كثافة الطرقات/ نسبة الطرقات املعبدة إىل إمجايل الطرقات

  .املؤشر احمللي ألسعار األغذية

  االستخدام

  .لصرف الصحيالوصول إىل مرافق حمسنة ل/ الوصول إىل مصادر حمسنة للمياه
  .التقزم/ النسبة املئوية من األطفال دون اخلامسة من العمر الذين يعانون من اهلزال 
/ النسبة املئوية من األطفال دون اخلامسة من العمر الذين يعانون من نقص يف الوزن 

معدل انتشار فقر الدم لدى / النسبة املئوية من  الكبار الذين يعانون من نقص يف الوزن
معدل / معدل انتشار فقر الدم لدى األطفال دون اخلامسة من العمر/ ساء احلواملالن

  .معدل انتشار النقص يف اليود/ Aانتشار نقص فيتامني 

  االستقرار 
  

النسبة املئوية من األراضي الصاحلة للزراعة / نسبة االعتماد على الواردات من احلبوب 
  .قارنة بالصادرات اإلمجالية من البضائعقيمة  الواردات الغذائية م/ ا�هزة للري

/ تقلب األسعار احمللية لألغذية/ االستقرار السياسي و غياب العنف أو اإلرهاب
  .اختالف اإلمدادات الغذائية للفرد الواحد/ اختالف إنتاج األغذية للفرد الواحد

/ الغذائي عمق العجز/ نصيب األغذية مما ينفقه الفقراء/ معدل انتشار نقص التغذية
  .معدل انتشار عدم كفاية الغذاء

، األمن 2013منظمة الزراعة و األغذية التابعة لألمم املتحدة، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل  :المصدر
  .http://www.fao.org  16:، ص2014الغذائي بأبعاده املتعددة،

  :أمان الغذاء-4
لغذاء يف األلفية الثالثة، هو ارتفاع األسعار لعل من أبرز املواضيع املتطرقة يف جمال ا 

وخماطر استخدام الكيماويات، وما يرتتب عليها من خماطر صحية وبيئية، ومن مث احلد من 
استعماهلا وأصبح التفكري يف الزراعة العضوية بدل الزراعة احلديثة، ويف هذا الصدد  فقد عرفت 

http://www.fao.org
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يع الظروف واملعايري الضرورية خالل عمليات مج" منظمة الصحة العاملية آمان الغذاء على أنه 
اإلنتاج، التصنيع، ختزين، توزيع، وإعداد األغذية الالزمة لضمان أن يكون الغذاء آمن، موثوقا، 

ومن هنا فإن آمان الغذاء غري متوقف يف الزراعة فقط ". صحيا، ومالئما لالستهالك اإلنساين
  8تهالكبل يتحداه إىل مراحل أخرى حىت نصل إىل االس

لعل من أبرز األمور اليت زادت من االهتمام والتعمق يف دراسة أمان الغذاء ما يعيشه العامل     
من أمراض وأوبئة تظهر من حني آلخر لعل أبرزها مرض جنون البقر الذي انتشر يف الثمانينات 

نازير يف مطلع والتسعينات من القرن املاضي يف بريطانيا، وكذلك ظهور مرض أنفلونزا الطيور واخل
القرن احلايل، وخماطر األغذية املعدة وراثيا أدت بالدول إىل إعادة النظر يف سالمة الغذاء 

  .ومقاطعة األغذية احلديثة والعودة من جديد إىل كل غذاء طبيعي قدر اإلمكان
  2014-2000تطور وضع األمن الغذائي العربي خالل الفرتة : ثانيا

اض أوضاع األمن الغذائي يف الوطن العريب من خالل معرفة سنقوم يف هذا العنصر باستعر 
مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل، وكذا تطور مستويات إنتاج الغذاء،  مث حتليل وضع 
امليزان التجاري الفالحي، باإلضافة إىل استعراض معدالت االكتفاء الذايت ومستويات الفجوة 

  .الغذائية
  :الفالحي يف الناتج احمللي اإلمجايل تطور مساهمة الناتج-1

- 2000عرفت األراضي الزراعية يف الوطن العريب تطورا ملحوظا خالل الفرتة  لقد 
 2000مليون هكتار سنة  65.43، حيث ارتفعت املساحة الزراعية اإلمجالية من حوايل 2014

مليون 9.5،كما ارتفعت املساحة املسقية من 2014مليون هكتار سنة  78.31إىل حوايل 
  .2014مليون هكتار سنة  15.047إىل أكثر من 2000هكتار سنة 

  تطور المساحة الزراعية الكلية والمسقية في الوطن العربي: 1الشكل 
  2014-2000خالل الفترة 

  
  
   
  
  

  .2015- 2006صندوق النقد العريب أعداد خمتلفة  :المصدر
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تغلة، واملساحات املسقية نتيجة التوجه وتعود الزيادات احملسوسة يف املساحات الزراعية املس
اجلديد لسياسات التنمية الريفية والفالحية خالل هذه الفرتة، هذا ما كان له األثر البالغ يف زيادة 

ليصل إىل  2000مليون دوالر لسنة  55941الناتج الزراعي والذي انتقل من 
للفرتة  %6.63قدر بـتوسط معدل منو سنوي يمبأي  2014مليون دوالر  سنة 146553حوايل

ورغم هذا التطور احملسوس يف حجم الناتج الزراعي إال أن مسامهة هذا األخري  .2000-2014
وهي مسامهة ضعيفة %4.9و %7.8يف الناتج احمللي اإلمجايل تبقى ضعيفة، إذ تراوحت ما بني 

إلمجايل رغم زيادة ، كما جتدر اإلشارة إىل أن اخنفاض مسامهة الناتج الفالحي يف الناتج احمللي ا
القيمة املضافة للناتج الفالحي تعود إىل ارتفاع األمهية النسبية لقطاع احملروقات يف مسامهته يف 

  .الناتج احمللي اإلمجايل
فقد عرف ارتفعا ملحوظا خالل   وفيما يتعلق مبتوسط نصيب الفرد من الناتج الفالحي،

دوالر سنة  399إىل حوايل  2000دوالر سنة  207حيث انتقل من  2014-2000الفرتة 
، 2014-2000ملتوسط الفرتة  %4.47حمققا بذلك متوسط معدل منو سنوي يقدر بـ  2014

إال أن هذه احلصة تبقى ضعيفة  حيث أ�ا ال تزال بعيدة عن تغطي كافة االحتياجات الغذائية 
  .للفرد اجلزائري
  .2012-2000تطور مؤشرات الناتج الفالحي في الجزائر خالل الفترة : 2الجدول

  .2015-2006ندوق النقد العريب أعداد خمتلفة ص :المصدر
  :إنتاج السلع لغذائية يف الوطن العربي-2

حتقيق األمن الغذائي كما هو معروف من قبل منظمة األغذية والزراعة الدولية  يهدف 
إىل ضمان حصول مجيع الناس على القدرة املادية واالقتصادية الستهالك الكميات ) الفاو(

اآلمن واملغذي لتحقيق احتياجا�م وتفضيال�م الغذائية لكي يتمكنوا من أن  الكافية من الغذاء
قطاعات اإلنتاج النبايت واحليواين والسمكي توفر  ، ويف هذا اإلطار فإن 9حييو حياة سليمة

  2014  2012  2010  2008  2004  2000  السنوات

  146553  130144  126864  103385  65571  55941  )مليون دوالر(ي الناتج الفالح

 PIBمسامهة الناتج الفالحي يف 
)%( 7.8  7.5  5.4  6.1  4.9  5.3  

 نصيب الفرد من الناتج الفالحي
  399  369  371  319  216  207  )دوالر(
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كميات مقدرة من السلع الغذائية اليت تتاح للمستهلك يف الوطن العريب، وتتفاوت نسبة اإلتاحة 
  .العريب من هذه السلع، كما تتفاوت من دولة إىل أخرى على مستوى الوطن

  : النباتية إنتاج السلع الغذائية-أ
حيتل اإلنتاج النبايت مكانة مهمة يف الفالحة عموما، ألنه الركيزة األساسية يف توفري 
. الغذاء، ويتحقق األمن الغذائي بدرجة كبرية إذا كان اإلنتاج النبايت وفريا، والعكس صحيح

من الرتاكيب احملصولية لعل أمهها  ةير بالذكر أن هذا النوع من الفالحة يضم جمموعة كبري واجلد
احلبوب بكافة أنواعها، وجمموعة البقوليات، وجمموعة اخلضر والفواكه، وتعترب احلبوب من أهم 

من إمجايل  %42منها حنو  لالستهالكاحملاصيل الغذائية يف الوطن العريب إذ ميثل حجم املتاح 
من كافة السلع الغذائية، كما تشغل األراضي املستغلة يف زراعة احلبوب حوايل  الستهالكاملتاح ا

وقد تبني أن إنتاج هذه ، 201410من املساحة املزروعة يف الوطن العريب خالل العام  60.8%
إال إنتاج هذا النوع من  .2000مقارنة بسنة  2014سنة  %42.89ا�موعة قد زاد مبا نسبته 

ويعود  ذلك بالدرجة األوىل إىل  إنتاجهيف مستوى  االستقراراصيل يتميز بتذبذب وعدم احمل
عوامل مناخية وبيئية، وذلك لعدم قدرة السياسات الزراعية على التحكم يف املتغريات املذكورة، 

، 11والسيما ما يرتبط باهلطول املطري، وتواضع املقدرة على التوسع يف اإلرواء التكميلي
ة إىل عدم االستغالل األمثل لألراضي الزراعية وضعف املستوى الثقايف للمزارع العريب باإلضاف

وغياب منظومة اإلرشاد الزراعي، أما الثاين فهو العامل السياسي إذ تسعى بعض احلكومات إىل 
احلصول على العمالت الصعبة من خالل التأكيد على اإلنتاج التجاري، ألن صفوة هذا اإلنتاج 

يرها ليستورد مكا�ا نوعية رديئة وتعترب الزراعة فيما عدا ذلك معاشا سواء كانت كثيفة يتم تصد
  ، وكل ما سبق باإلضافة إىل الفجوة التقنية أدى 12أو تقليدية

  .إىل ضعف اإلنتاجية يف كثري من حماصيل جمموعة احلبوب مقارنة بنظريا�ا العاملية
            2014-2000الدول العربية خالل الفترة تطور مستوى اإلنتاج النباتي في : 3الجدول 

  ألف طن: الوحدة
  2014  2012  2010  2008  2004  2000 ا�موعات السلعية

  53736 51016 50900  55664  49092 37606 جمموعة احلبوب
  1473.7 1352 11630.8  1423  1345 1255 البقوليات

  54166.4 53401 55020.5  50607  43994  39164 خلضر
  38928.8 33105 32107.6  30822  28471 27367 اكهةالف

  24440.7 23111 23285  25252  25045 22897 )املكرر(السكر 
  8652.5 7820 2067.8  6116  5869 2927 الزيوت النباتية

  .2015، 2012، 2007التقرير االقتصادي العريب املوحد، أعداد : صندوق النقد العريب :المصدر
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ويشكل  ألوىل يف جمموعة احلبوب من حيث األمهية على املستوى العريبحيتل القمح املرتبة ا
 %4.2القمح العريب ما ميثل  إنتاجاحلبوب، ويشكل  إنتاجمن إمجايل % 46.8ما نسبته  إنتاجه

القمح يف  إنتاج، ويرتكز 201413مليون طن سنة  718.5من اإلنتاج العاملي للقمح الذي يبلغ 
كل من مصر واملغرب والعراق باإلضافة إىل اجلزائر وتونس إذ   الوطن العريب بشكل رئيسي يف

  القمح يف الوطن العريب إنتاجمن % 88.6تساهم هذه الدول اخلمس بنحو 
  2014مساهمة الدول العربية في إنتاج القمح لسنة : 2الشكل 

  
األمن من إعداد الباحث باالعتماد على املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع  :المصدر

  .6، ص2014الغذائي العريب، 

 2014- 2000وفيما يتعلق باحملاصيل الزراعية األخرى فقد عرفت تطورا معتربا خالل الفرتة 
يف حني بقي  ،%42.24، وإنتاج الفاكهة بنسبة %38.30حيث ارتفع إنتاج اخلضروات بنسبة 

يف حجم  تضاعفاية كما عرفت الزيوت النبات. إنتاج السكر والبقوليات مستقرا بشكل نسيب
 بلغ ما يقارب ثالث مرات، وقد سامهت زيادة اإلنتاج يف تقليص الفجوة الغذائية، إنتاجها

  .وزيادة معدل االكتفاء يف عدد من احملاصيل بنسب خمتلفة

   :السلع الغذائية احليوانية والسمكية إنتاج -2
ين يف الوطن العريب تشكل املنتجات احليوانية والسمكية مصدرا مهما للربوتني احليوا

ويف هذا الصدد  مليون رأس، 345.5بنحو  2014الذي تقدر فيه أعداد الثروة احليوانية يف عام 
، إذ ارتفع انتاج 2014-2000البيانات تشري إىل تطور ملحوظ يف اإلنتاج احليواين خالل الفرتة 

ى التوايل، عل 2014و 2000بني سنيت  %29.2و %82.2اللحوم البيضاء واحلمراء بنسبة 
خالل نفس  %40.22باإلضافة إىل ذلك فقد سجل انتاج احلليب ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 

الفرتة، وقد ساهم ذلك يف مواجهة جزء من الطلب املتزايد على املنتجات احليوانية باعتبارها 
  .عنصرا هام من عناصر األمن الغذائي، وأحد األمناط االستهالكية الرئيسية يف الوطن العريب

31%

23%
15%

11%

8%

12%

مصر
المغرب
العراق
الجزائر
تونس
أخرى
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  2014-2000تطور مستوى اإلنتاج النباتي في الدول العربية خالل الفترة : 4الجدول 
  ألف طن   : الوحدة

  2014  2012  2010  2008  2004  2000 ا�موعات السلعية

  5068 4900 4800  4274  3896 3923 حلوم محراء

  4442 3705 3600  2802  2869 2438 حلوم بيضاء

  4385 4185.2 4200  3612.5  3840 3062 األمساك

  2057 1804 1600  1367  1397 1118 البيض

  27073 26148 27300  25828  22166 19307 األلبان ومنتجا�ا

  .2015، 2012، 2007صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، أعداد  :المصدر
ام الرعوي التقليدي ذي إن ما مييز الثروة احليوانية يف الوطن العريب أ�ا ترىب يف النظ

اإلنتاجية املتدنية من اللحوم واأللبان، والذي تنخفض فيه الكفاءة التسويقية للحيوانات احلية 
، ويرجع .ومنتجا�ا، ويزداد فيه الضغط على املراعي الطبيعية بسبب قلة السحوبات السنوية

واملسوقني، وضعف وغياب مجعيات املربني  ذلك بصفة رئيسية إىل ضعف النظم التسويقية،
البنيات الالزمة لتجارة احليوانات احلية ومنتجا�ا ، هذا باإلضافة إىل اعتماد املربني على 

   14.الرتبية التقليدية وعدم ارتباطهم باألسواق
وتعترب الثروة السمكية من السلع التصديرية األساسية يف الوطن العريب، حيث تساهم املزارع 

وتبذل الدول العربية جهودا جادة لزيادة . تاج السمكي العريبمن اإلن %26السمكية بنحو 
اإلنتاج السمكي عن طريق استخدام التقنيات احلديثة يف اإلستزراع السمكي وهو ما مكن من 

حيث ارتفع من  2014-2000خالل الفرتة  ظاتطور اإلنتاج السمكي والذي عرف تطورا ملحو 
وقد انعكست زيادة . 2014مليون طن سنة  4.38إىل حوايل  2000مليون طن سنة  3حوايل 

وتتوفر فرص كبرية لالستثمار السمكي، ميكن أن . اإلنتاج يف حتقيق فوائض تصديرية من األمساك
تساهم يف حتسني أوضاع األمن الغذائي إذا توفرت وسائل الصيد احلديثة وخدمات التصنيع و 

  .التسويق املتطورة
  : امليزان التجاري الفالحي-3

املوازين التجارية للسلع الغذائية بقدر أكرب من األمهية الرتباطها بالقضية احليوية  ختتص
لألمن الغذائي ومدى قدر�ا على االعتماد على الذات يف إنتاج الغذاء، وحتقيق اجنازات 
تصديرية يف بعض  السلع واملنتجات، واجلدول التايل يبني تطور الصادرات والواردات من السلع 

  :2014-2000خالل الفرتة  الغذائية
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  2014-2000تطور الصادرات والواردات الغذائية الرئيسية خالل الفترة : 5الجدول 

  .2015، 2012، 2007صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، أعداد  :المصدر
حجم الواردات الغذائية أخذ اجتاها متزايدا من سنة ألخرى، وذلك نتيجة زيادة الطلب إن 

على الغذاء مبعدل أكرب من معدل منو اإلنتاج حيث عرفت فاتورة الواردات الغذائية تطورا كبريا 
مليون دوالر  72.62إىل مستوى  2000مليار دوالر سنة  18.53مستوى حيث انتقلت من 

، إذ ميكن القول أن الكثري من %9.53ميثل متوسط زيادة سنوية تقدر بـوهو ا  2014سنة 
الواسع ما تزال تستورد بكميات كبرية، واليت  االستهالكالسلع الغذائية األساسية، أو ذات 

تتمثل أمهها يف احلبوب مبختلف أصنافها حيث قدرت قيمة الواردات هلذه املنتوجات حوايل 
الواردات الغذائية،   إمجايلمن  %39.38وهو ما ميثل  2013مليار دوالر سنة  26.144

هذا ما جعل الوطن  ،%9.25مليون دوالر وهو ما ميثل نسبة  6.144واحلليب ومشتقاته بـ
  .يف العامل بوبالعريب يف السنوات األخرية من أكرب مستوردي احل

ذائية، حيث أن إن تطور الصادرات الغذائية يف الوطن العريب مل يكن مبستوى الواردات الغ
، %2الصادرات تبقى ضعيفة جدا، حيث مل تتجاوز  إمجايلمسامهة الصادرات الغذائية ضمن 

إىل مستوى  2000مليار دوالر سنة  3.69وذلك رغم ارتفاع قيمتها اليت انتقلت من مستوى 
، وتعكس القيمة  والنسبة املنخفضة للصادرات الغذائية عن 2014مليار دوالر سنة 17.52
الوطين عن توليد فائض يف السلع الغذائية، كما أن السلع لغذائية املصدرة يف  االقتصادعجز 

  .الغالب سلع أولية منخفضة التكلفة يف السوق العاملية، وذات قيمة مضافة ضعيفة
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن زيادة العجز يف امليزان السلعي للوطن العريب تعين زيادة 

ارة اخلارجية يف استرياد احتياجا�ا لتغطية عجزها الغذائي، وحيث ال تغطي االعتماد على التج
قيمة الصادرات الغذائية قيمة الواردات منها، فإن حجم املشكلة سيتفاقم مع مرور الزمن، 

  2014  2012  2010  2008  2004  2000  السنوات

  17524  16465  15614  12377  6923  3690  )مليون دوالر( ةغذائيالصادرات ال

نسبة الصادرات الغذائية من إمجايل 
  1.62  1.24  1.71  1.16  1.71  1.68  )%(الصادرات

1853  )مليون دوالر(الواردات الغذائية
1  

2396
8  53458  55978  64977  72626  

نسبة الواردات الغذائية من إمجايل 
  8.24  7.98  8.45  7.94  8.30  8.55  )%(الواردات
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واالعتماد املتنامي على العامل اخلارجي يعرض البلد إىل الكثري من املخاطر يف حالة اخنفاض أو 
  .ألسباب سياسية أو مناخية يف البلدان الكربى املصدرة للغذاء تاإلمداداتوقف 

  :معدالت االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية-4
) مؤشرات أداء سياسات األمن الغذائي(تعكس معدالت االكتفاء الذايت أو ما تسمى  

وارد الزراعية على إنتاج السلع الغذائية يف املدى الطويل، غري أنه مل يعد لبعض قدرة قاعدة امل
أمهية قصوى يف ظل االنفتاح االقتصادي، يف إطار  »االكتفاء الذاتي«هذه املؤشرات مثل 

، ألن ..15مفاهيم امليزة النسبية والكفاءة التنافسية يف إنتاج الغذاء على الصعيد اإلقليمي والعاملي
يؤدي إىل تشوهات يف ختصيص املوارد وفقا " االكتفاء الذاتي"الة يف تعظيم قيمة هذا املؤشراملغا

لتكاليف فرصتها البديلة، يف عصر استهدفت سياساته العقالنية املؤدية إىل الكفاءة التنافسية يف 
تجارة العوملة، وتعظيم عوائد عناصر اإلنتاج الزراعي باالعتماد على سياسات ال تاقتصادياإطار 

، فإن بعض تاالقتصاديااخلارجية للسلع املشار إليها، ونظرا إىل غياب مزايا السوق يف هذه 
البلدان العربية اجتهت حنو تعظيم اكتفائها الذايت من السلع الغذائية الرئيسية حتوطا من 

 تالسلوكياالصدمات املتوقعة حمليا مثل احلصار االقتصادي وحاالت اجلفاف، أو خارجيا مثل 
. 16االقتصادية للسوق العاملية غري التنافسية، ومتضمنات التكتالت االقتصادية واإلقليمية

وبذلك يعكس هذا املعيار على الصعيد الوطين مدى قدرة قاعدة مواردها الزراعية على توفري 
واجلدول  .الغذاء حمليا، السيما يف حالة التصدي للصدمات السعرية والبيئية اليت تواجه الغذاء

خالل الفرتة  لتايل يبني نسب االكتفاء الذايت للمجموعات السلعية الغذائية يف الوطن العريبا
2000-2014.  

في الوطن الرئيسية  الذاتي من المجموعات السلعية الغذائية االكتفاءمعدالت  :6الجدول
  2014-2000العربي للفترة 

  % :الوحدة        

  متوسط الفترة المجموعات السلعية
 2000 -2006  

2008  2010  2014*  

  49.5  44.55  52.45 53.09 جمموعة احلبوب

  65.2  58.83  59.64 61.58 البقوليات

  113.1  102.31  102.56 100.42 خلضر

  107.9  97.62  98.99 96.25 الفاكهة

  35.7  30.97  29.21 32.24 )املكرر(السكر 
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*  .2012، 2011، 2009املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات العربية، : المصدر
  .29ص، 2014نظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب، امل

ميكن تصنيف السلع الغذائية الرئيسية يف الدول العربية إىل أربع جمموعات حسب معدالت 
االكتفاء اليت حققتها ، وتضم ا�موعة األوىل السلع اليت حققت اكتفاًء وفائضًا للتصدير وهي 

على التوايل %102.2و% 107.9، %113.3واألمساك مبعدالت بلغت  ،هوالفواك ،اخلضروات
وتشمل ا�موعة الثانية السلع اليت حققت معدالت اكتفاء عالية وهي البيض، . 2014سنة 

  %73.1و% 81 ،%97.5واأللبان مبعدالت بلغت حوايل  ،واللحوم احلمراء والبيضاء
وعة الثالثة السلع اليت حققت نسبة وتضم ا�م. 2014على التوايل خالل سنة  %82.2و

أما ا�موعة الرابعة اليت . %65.2اكتفاء متوسطة وهي البقوليات مبعدالت بلغت مقاديرها 
يف (تعترب نسبة اكتفائها متدنية وتشكل القسم األكرب من عناصر الفجوة الغذائية، فهي احلبوب 

غت معدالت االكتفاء الذايت فيها ، والسكر، والزيوت لنباتية حيث بل)مقدمها الشعري والقمح
  .، على التوايل%31.5، و%35.7و49.5%

   :تطور قيمة الفجوة الغذائية والتوقعات املستقبلية-5
تعين الفجوة الغذائية  بفجوة السلع الغذائية الرئيسية املستوردة من خارج الوطن العريب 

ع الغذائية وما هو متاح منها الوطن العريب من السل إنتاجويتم حسا�ا على أساس الفرق بني 
ارتفاعا من حوايل   للدول العربية ولقد شهدت قيمة الفجوة للسلع الغذائية الرئيسية ،لالستهالك

، أي مبعدل منو سنوي 2014و 2000سنيت مليار دوالر  36.72مليار دوالر إىل حوايل  13.9
  .%6.68بلغ 

  35.1  33.21  31.18 32.52 الزيوت النباتية

  81  83.30  83.42 87.32 حلوم محراء

  73.1  67.12  66.31 76.67 حلوم بيضاء

  102.2  102.05  105.98 102.56 األمساك

  97.5  94.94  95.23 96.16 البيض

  82.2  80.96  75.69 69.76 األلبان ومنتجا�ا



  ومتطلبات حتقيقه )2014- 2000(واقع األمن الغذائي العريب خالل الفرتة 
  بلقلة براهيم.د

 عشر الخامس دالعد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       81

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
ملیار دوالر

السنوات

  2014-2000ية خالل الفترة تطور قيمة الفجوة الغذائية للدول العرب: 3الشكل 
  

  .2015، 2012، 2007صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، أعداد  :المصدر

من قيمة الفجوة للسلع الغذائية  %45وبعد أن كانت جمموعة احلبوب تشكل حنو  
، ويأيت القمح يف 2014عام  %65.7، فقد أصبحت تشكل حوايل 2000الرئيسية يف عام 

 %27.6من قيمة فجوة احلبوب، وحوايل  %42صدارة هذه ا�موعة حيث ميثل وحده أكثر من 
 11.8وحوايل  %11.7،  ويليها ألرز و الشعري حبوايل 2014من إمجايل الفجوة الغذائية لعام 

  .العام لنفس الرتتيب علىمن قيمة الفجوة  %
على التوايل، يف حني سامهت  %13.1و % 7.1كما بلغت مسامهة السكر والزيوت النباتية    

من قيمة الفجوة، وقد سجلت الفواكه والبطاطس نسب عالية من  %21.7اللحوم حبوا يل 
  .االكتفاء بينما حققت جمموعتا اخلضروات واألمساك فائضاً جتارياً 

  .2014مساهمة المجموعات السلعية في قيمة الفجوة الغذائية للدول العربية سنة : 4الشكل 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العريب،  :على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر
  .28، ص2014
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إىل ارتفاع متوقع ألسعار السلع ) الفاو(تشري تقديرات منظمة األغذية والزراعة الدولية 
نمو السكاين املرتفع، الغذائية العاملية خالل الثاين من القرن احلايل، وذلك يف ضوء استمرار ال

أما يف . وحتسن األوضاع املعيشية يف دول الكثافة السكانية، والتغريات املناخية، وتباطؤ النمو
الدول العربية، فإن استرياد األغذية يتزايد منذ منتصف سبعينيات القرن املاضي، حيث ازدادت 

ن الفجوة قد تصل إىل نسبته يف السنوات األخرية، وإذا استمرت معدالت الزيادة هذه، فإ
مليار دوالر، ارتفعت إىل  11.8كانت قيمة الفجوة حوايل   1990ففي عام . معدالت مرتفعة

، 2005مليار دوالر عام  18.1، مث ازدادت إىل حوايل  2000مليار دوالر عام  13.9حوايل 
وازدادت  2014مليار دوالر عام  36.72كما بلغت حوايل . وقبل ارتفاع أسعار الغذاء عاملياً 

 ازدادت الفجوة أن األرقام هذهوتظهر . 2005مقارنة بعام  2014يف عام  %90.27بنحو 
 6.68قدره  سنوي مبعدل ازدادت بينما، 2000- 1990 خالل %2.67 بلغ سنوي مبعدل

بتأثري (سنويًا  5% حبدود ستكون الفجوة زيادة أن وبافرتاض، 2014-2000خالل الفرتة %
 53.42، فمن املتوقع أن تصل قيمة الفجوة  إىل حوايل )دة األسعار معاً الزيادة السكانية وزيا

ولتقليص هذه . حسب تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية 2020مليار دوالر يف عام 
الفجوة املتوقعة فإن األمر يتطلب حتقيق نسب أعلى يف معدالت اإلنتاج لتلبية الطلب املتزايد 

  . التوسع يف تنفيذ املشروعات الزراعية يف الدول العربيةعلى األغذية، إضافة إىل
وتعود أسباب تفاقم العجز الغذائي إىل ضعف أداء القطاع الزراعي بسبب عدم معاجلة 
املشكالت املزمنة يف بنية هذا القطاع املتمثلة يف ختلف البحوث الزراعية وحمدودية استخدام 

ة مقارنة مبثيال�ا يف العامل، وتدين كفاءة استغالل املوارد التقنية احلديثة، وضعف اإلنتاجية الزراعي
املائية لدرجة باتت تنذر بأخطار فادحة على مستقبل األمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية 

وتشمل هذه األسباب كذلك ضعف االستثمارات املوجهة للزراعة وضعف مشاركة . مبجملها
الزراعية، وعدم فعالية برامج التنمية يف الريف وعدم  القطاع اخلاص بشكل فعال يف التنمية

التكامل بني املوارد البشرية واملالية والطبيعية يف الدول العربية، وضعف البىن األساسية، والفجوة 
ويضاف إىل . الواسعة يف اخلدمات الزراعية املساندة بشكل ال ميكن من إقامة تنمية زراعية فعلية

ونقص األمطار، مع االستمرار يف هدر املوارد املائية، وقلة املوارد  ذلك تعاقب فرتات اجلفاف
. املالية املخصصة للتنمية الزراعية، وعدم قدرة السياسات واإلجراءات املتخذة على معاجلة تبعا�ا

وسيؤدي استمرار هذه األوضاع إىل ضغوط كبرية على موازنات الدول العربية وحتويل القسم 
لتأمني الغذاء، وحتّمل الشرحية األوسع من السكان أعباًء كبريًة جراء االرتفاع األكرب من املوارد 

املستمر يف أسعار األغذية مما يزيد من حدة الفقر وتدين األوضاع الصحية، ويرتك آثارًا سلبية 
  17.بالغة على جممل األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية
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  .غذائي العربيسياسات تعزيز األمن ال: ثالثا
يعد األمن الغذائي العريب أحد أهم املكونات الرئيسية لألمن االسرتاجتي العريب، إذ تتلخص 
مشكلة األمن الغذائي العريب يف عدم االطمئنان إىل استمرار توافر مواد وعناصر االستهالك 

ن افتقار الغذائي العريب، أو زياد�ا بالكميات واملعدالت املطلوبة، وذلك بصرف النظر ع
مستوى التغذية احلايل إىل بعض أنواع وكميات الغذاء الضرورية، كالربوتينات احليوانية وغريها من 

تكمن خطورة الوضع الغذائي يف الوطن العريب، حني نرى أن الدول العربية و . 18األغذية الوافية
، وإمنا تستورد مواد ال تستورد مواد غذائية ميكن االستغناء عنها بسهولة مثل الفواكه واخلضروات

القمح، ،وتشمل املواد اليت تستوردها. غذائية أساسية تدخل يف صلب األمن الغذائي لسكا�ا
  .اللحوم، احلليب ومشتقاته، وهي تشكل  املواد األساسية يف منو اإلنسان

مما سبق يتبني أنه البد للدول العربية من إعادة النظر يف خططها التنموية وإيالء القطاع 
زراعي األمهية القصوى ومضاعفة االستثمارات يف هذا القطاع لكي تضمن أمنها الغذائي ال

وحتقق االكتفاء الذايت يف تأمني املواد الزراعية والغذائية، وذلك من خالل إتباع مجلة من 
السياسات والربامج  اليت ميكن أن تقلص الفجوة الغذائية العربية وترفع نسبة االكتفاء الغذائي 

  :لسلع الغذائية ومن أهم هذه السياسات ما يليمن ا
 واملادية والفنية واملائية والبشرية األرضية املوارد توفر من بالرغم؛ الزراعي االستثمار متويل -1

 الكايف باالهتمام حيظ مل العربية الدول من العديد يف الزراعي القطاع أن إال العربية، باملنطقة
. األخرى االقتصادية بالقطاعات مقارنة سنويًا إليه وجهةامل االستثمارات مستوى لضعف نتيجة
 مؤسسة وجود وعدم الزراعة، قطاع يف االستثمارات متويل يف العجز إىل الضعف هذا ويرجع
  .العريب الغذائي واألمن الزراعية التنمية متويل يف متخصصة عربية

 7.3 بلغ عربية دولة رةعش الثنيت الزراعية القروض قيمة إمجايل أن إىل اإلحصاءات وتشري
 اإلقراض وميثل ،2010 يف تقريًبا دوالر مليار 7.0 بنحو مقارنة 2012 عام يف فقط دوالر مليار
 من املتبقية النسبة تتأتى حني يف اإلقراض، مجلة من % 88 حوايل والتجارية الزراعية البنوك من

 إىل م 2012 يف القروض توتوزع. الريف مستوى على التقليدية اإلقراض ووسائل التعاونيات
 .19التوايل على %6.5 و %26.6 و %66.9  بنسب وطويلة ومتوسطة قصرية ثالثة آجال
 يف األولويات حنو وتوجيهها االستثمار نظم تطوير ضرورة إىل العربية الدول يدعو ما وهذا

  .الزراعية التنمية لتمويل عربية آلية استحداث من ذلك يتطلبه وما الزراعي القطاع
تتضافر جمموعة من العوامل التقنية واالقتصادية واالجتماعية  ؛حتديث البنية التحتية الزراعية -2

اليت تربر الرتكيز على تطوير إنتاجية األرض الزراعية يف الدول العربية باعتبارها املصدر األكثر 
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ثة املتطورة من خالل أمهية ودميومة لزيادة اإلنتاج الزراعي، الذي يتأثر إجيابا بتطبيق التقنية احلدي
كما يؤدي حتسني املدخالت الزراعية إىل زيادة . استخدام البذور احملسنة وتقنيات الري املتطور

مردود وحدة املساحة، بتكلفة أقل من تكلفة التوسع األفقي، فضًال عن أن زيادة غلة احملاصيل 
فاض أسعار املواد الغذائية، يعين ختفيضًا يف تكاليف الوحدة املنتجة، وحتسني دخل املزارع واخن

كما أن تطوير اإلنتاجية من . وتقوية القدرة التنافسية للحاصالت الزراعية يف األسواق اخلارجية
خالل زيادة الغلة يف وحدة املساحة هي األقرب مناًال وأكثر مرونة وانسجامًا مع إمكانات 

ية، وهو ما يليب حاجات صغار احليازات الزراعية الصغرية الواسعة االنتشار يف الدول العرب
املزارعني غري القادرين على االستثمارات الكبرية، وعلى انتظار العائد لسنوات طويلة كما هو 

  20.احلال يف التوسع األفقي يف املناطق اجلديدة املستصلحة
�دف السياسة االقتصادية يف معظم الدول العربية يف جمال ؛ سياسة التصنيع الغذائي -3

ذائي إىل امتصاص الفوائض من املنتجات الزراعية، يف حني أن الصناعات الزراعية التصنيع الغ
الغذائية ميكن أن تقوم بدور كبري يف احملافظة على استقرار أسعار املنتجات الزراعية، وضمان 
أسواق دائمة هلا، وإشباع السوق الداخلية باملنتجات الغذائية املصنعة، وحتقيق األمن الغذائي 

الزراعة، لذلك جيب أن توضح سياسة زراعية �دف إىل إنتاج بعض املنتجات الزراعية وتطوير 
من أجل تصنيعها، وليس اهلدف تصنيع الفائض، وعند القيام بعمليات التصنيع يف الدول العربية 

  21.حيب مراعاة عدة عوامل جلعلها قادرة على املنافسة يف األسواق العاملية
يرتبط تطوير اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي بفرعيه النبايت  ؛ يةفعيل كفاءة البحوث الزراعت -4

واحليواين إىل حد كبري بالتحديث التقين الذي يتوقف بدوره على البحوث الزراعية العلمية 
والتطبيقية بأنواعها املختلفة، ويف مراحل اإلنتاج املختلفة مبا يف ذلك رصد العوامل املناخية 

وتدل النتائج . د األرضية واملائية، وحفظ احملاصيل وتصنيفها وتسويقهاوالبيئية، واستثمار املوار 
واملركز العريب ) ايكاردا(التطبيقية ألحباث مراكز البحوث الدولية واإلقليمية مثل املركز الدويل 

  22.سنوياً  %65و  %35أن عائد االستثمار يف البحوث الزراعية التقنية يرتاوح بني ) أكساد(
ت األخرية تطورات هامة يف جمال التقنية أثرت على اإلنتاجية الزراعية وقد شهدت السنوا

يف العديد من الدول العربية، ومن أمهها، تقنيات إنتاج األصناف النباتية واألصول احليوانية، 
وتقنيات املكافحة الكيماوية والبيولوجية األكثر توافقًا مع البيئة الزراعية، وتقنيات نظم الري 

تخدام موارد املياه، وكذلك نظم الزراعة احلديثة مثل الزراعة احملمية والزراعات املرشدة الس
الطبيعية واستزراع األمساك، باإلضافة إىل تقنيات استخدام املخصبات الزراعية وتقنيات ما بعد 

ومع ذلك فإ�ا تعترب غري كافية يف ضوء النتائج الكمية اليت . احلصاد ونقل املعلومات الزراعية
قت، مما يؤكد أن التوسع يف االستفادة من خمرجات البحث الزراعي، واستخدامات التقنية حتق
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احليوية تعترب الوسيلة األفضل واألكفأ لدخول عامل املنافسة وختفيض تكاليف الوحدة املنتجة، 
كما تعترب تقنية التنوع . وتطوير نوعيتها وحتسني إمكانات حفظ وتصنيع املنتجات الزراعية

ي للمحاصيل الزراعية والثروة احليوانية أحد احملاور اليت �دف إىل التوسع يف اإلنتاج الغذائي الوراث
  .من خالل استغالل السالالت النباتية واحليوانية الكثرية واملتوفرة يف مجيع أحناء العامل

 تتسم الزراعة العربية بصغر حجم امللكية الزراعية ؛تعزيز قدرات ومحاية صغار املزارعني -5
وانتشار املزارع الصغرية واليت غالبا ما يفتقر أصحا�ا إىل اإلمكانات املناسبة لتطوير وحتديث 
إنتاجهم، فهم يفتقرون إىل خدمات اإلقراض والتمويل، واإلرشاد الزراعي، والتسويق وتوفري 
مدخالت اإلنتاج، األمر الذي يتطلب تطوير وحتديث املؤسسات اليت جتمعهم مبا يؤدي 

هم وزيادة دخوهلم بزيادة اإلنتاج وتسويقه، وذلك من خالل تضافر اجلهود بني مؤسسات حلمايت
القطاع اخلاص والقطاع العام، وتبادل التجارب والنماذج الناجحة واخلربات املكتسبة يف جمال 

  23.تعزيز قدرات ومحاية صغار املزارعني
 اهتماما متزايد بسالمةلقد أبدى كل من املستهلكني واحلكومات  ؛ضمان سالمة األغذية -6

الغذاء، ويف هذا الصدد فإن أنظمة مراقبة الغذاء يف أغلب الدول العربية بعيدة عن املستوى 
فالعديد من هذه الدول ال متتلك بعدا تشريعيا شامال وذايت التضمن ميكن أن يستجيب . األمثل

ن منظمة األغذية وقد بدأت بعض الدول مع املساعدة التقنية م.  ملتطلبات سالمة الغذاء
والزراعة بتحديث تشريعات الغذاء، وذلك بوضع مسودة وتشكيل قانون أساسي للغذاء، 
وجمموعة أنظمة للغذاء مبنية على أعمال مفوضية منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

تعزيز إال أن هذه الدول مازالت حباجة ل. العاملية لقوانني األغذية ومنها األردن واإلمارات ومصر
قدرا�ا الوطنية سعيا لتحديث البنية التحتية ملراقبة األغذية، خاصة فيما يتعلق بالتسهيالت 
املخربية ملواجهة التهديدات املنبثقة عن خماطر التلوث الكيميائي، وامليكرويب، وحباجة إىل وضع 

مة تشريعات تستجيب ملتطلبات املدونات واتفاقيات منظمة الصحة مبا فيها جودة وسال
  .24الغذاء

رأس املال العريب لالستثمار يف مشاريع التنمية الزراعية، وحتسني أنظمة الري والصرف،  توجيه -7
ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا واألساليب العلمية احلديثة، مما حيقق فوائد للدول العربية 

قرية ومينت التنسيق االقتصادي صاحبة رأس املال ويؤمن متويل املشاريع الزراعية للبلدان العربية الف
  .والتكامل بني أقطار الدول العربية باإلضافة إىل أن هذه املشاريع حتقق مصلحة كافة األطراف

ردا على التهديدات املستمرة من قبل االحتكارات والكارتالت العاملية اليت تتحكم يف  -8
لعربية من التكتل والتنسيق أسواق املنتجات الزراعية وخاصة ما يتعلق باألسعار ال بد للدول ا
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وجتدر اإلشارة إىل . فيما بينها لتأمني السلع الغذائية األساسية وخاصة ما يتعلق باحلبوب والقمح
  .ضرورة تأمني خمزون اسرتاجتي من هذه السلع حتقيقا لسياسة األمن الغذائي يف الوطن العريب

يف قطاع الزراعة والتبادل التجاري تطوير العمل العريب املشرتك واملشاريع العربية املشرتكة  -9
للمواد الزراعية بني الدول العربية، وتقدمي كافة التسهيالت والدراسات بينها لالستفادة القصوى 
يف جمال تنمية املشاريع الزراعية العربية، ويطالب احتاد الغرف العربية بإعطاء األولوية للقطاع 

ملستثمرين العرب، وذلك بإعداد دراسات الزراعي، وتوفري مناخ استثماري مناسب جللب ا
اجلدوى الفنية واالقتصادية للعديد من مشاريع التنمية الزراعية وحتسني شروط وقوانني االستثمار، 
والعمل على مساعدة املستثمرين العرب يف توفري شريك حملي يف الدولة املضيفة، وحرية التنقل 

  .25والتصدير وتوفر الفرص االستثمارية
ام للمعلومات يسمح بانتقال املعلومات املتعلقة باألحوال اجلوية واآلفات إقامة نظ -10

  الزراعية والتعليمات
  .واإلرشادات يف األوقات املناسبة
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   :خامتة
رغم كل اجلهود املبذولة من طرف الدول العربية لسد فجوة الغذاء، إال أن األمن الغذائي 

اإلمكانيات لتحقيقه، فمن خالل حتليلنا  ال يزال يشكل حتديا ملموسا وقاسيا رغم توفر كل
تبني لنا أن الفجوة الغذائية ما  2000/2014لواقع األمن الغذائي للوطن العريب خالل الفرتة 

، وقادته إىل االعتماد بشكل كبري على 2014مليار دوالر سنة  36.7 فتئت تتفاقم إذ بلغت
ا تصاعدت التحذيرات من عدم قدرة ومن هن. اخلارج السيما يف جمال احلبوب لسد هذه الفجوة

الدول العربية على ضمان احلد األدىن من االحتياجات األساسية من الغذاء بإمدادات منتظمة، 
سواء من خالل اإلنتاج احمللي أو من خالل توفري حصيلة كافية من عائدات الصادرات 

ستمرار هذه األوضاع وسيؤدي ا. الستخدامها يف استرياد ما يلزم لسد االحتياجات من الغذاء
إىل ضغوط كبرية على موازنات الدول العربية وحتويل القسم األكرب من املوارد لتأمني الغذاء، 
وحتّمل الشرحية األوسع من السكان أعباًء كبريًة جراء االرتفاع املستمر يف أسعار األغذية مما يزيد 

لغة على جممل األوضاع االقتصادية من حدة الفقر وتدين األوضاع الصحية، ويرتك آثاراً سلبية با
من هنا بات لزاما على الدول العربية من إعادة النظر يف خططها . واالجتماعية يف الدول العربية

التنموية وإيالء القطاع الزراعي األمهية القصوى ومضاعفة االستثمارات يف هذا القطاع لكي 
ملواد الزراعية والغذائية، وذلك من خالل تضمن أمنها الغذائي وحتقق االكتفاء الذايت يف تأمني ا

تبين إسرتاجتية زراعية جديدة تقوم على حتديث البنية التحتية الزراعية وتفعيل سياسة التصنيع 
الغذائي من خالل التحديث التقين الذي يتوقف بدوره على البحوث الزراعية العلمية والتطبيقية 

لالستثمار يف مشاريع التنمية الزراعية، فضال عن  بأنواعها املختلفة، وتوجيه رأس املال العريب
  .تطوير العمل العريب املشرتك واملشاريع العربية املشرتكة يف قطاع الزراعة

انطالقا مما سبق ومن أجل تقليص الفجوة الغذائية وتفعيل  األمن غذائي بكل أبعاده  
  :االقتراحات التاليةميكن تقدمي 

الزراعي، وتوفري التمويل الضروري مبراكز البحوث الزراعية ضرورة زيادة االهتمام بالبحث -
 .ودعمها

االهتمام بالبحوث والدراسات املتعلقة بالتغريات املناخية وتأثريا�ا يف القطاع الزراعي لالستفادة -
 .من نتائجها يف التطبيقات العملية

مد سياسات نقدية أكثر تطوير عمل القطاع املصريف وتعزيز دوره يف عملية التنمية، حبيث يعت -
 .مرونة، ويعمل على امتداد دور املصارف للمسامهة يف املشاريع  الزراعية ا�دية اقتصاديا
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دعم التجارة البينية للمنتجات الغذائية العربية، وتشجيعها ووضع أفضلية هلا على غريها من  -
 .املنتجات الزراعية العاملية

املتكاملة ملوارد املياه والرتبة وختفيض خسائر ما بعد حصاد  حتسني املمارسات الزراعية كاإلدارة -
 .احملاصيل من خالل حتسني البنية التحتية للنقل والتخزين

كما حصل يف مناطق من العامل لتثبيت السكان يف ) بنك الفقراء(إنشاء بنك لدعم الفقراء  -
  .ذائيةأراضيهم وتوجيههم حنو اإلنتاج الزراعي وما يرتبط به من صناعات غ

تعظيم مزايا األمن الغذائي من خالل تفعيل التجارة اخلارجية الزراعية سواء العربية البينية أو  -
اإلقليمية أو اخلارجية غري العربية، وذلك من خالل إزالة القيود والعراقيل أمام انسيابية الصادرات 

وتنسيق السياسات املتعلقة والواردات الزراعية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، 
بالصحة النباتية والبيطرية، وقواعد املنشأة واملقاييس واملواصفات للسلع الزراعية والتشريعات 

 .احلاكمة النتقال السلع الغذائية، سواء على الصعيد العريب البيين أو على الصعيد غري العريب
طوير إنتاج الغذاء، سواء من حيث تطوير مشاركة ا�تمع املدين والقطاع اخلاص يف برامج ت -

متويل الغذاء وتسويقه أو من حيث توفري املستلزمات الزراعية، واملسامهة يف عمليات اإلنتاج،  
 .والسعي حنو وضع أسس وتشريعات حمفزة

العمل على إجياد إسرتاجتية عربية يف التنمية الزراعية تدعم مسارات التكامل الزراعي العريب،  -
  .املشاريع اإلنتاجية وتنفيذ خمزون قومي اسرتاجتي من السلع الغذائية الرئيسية وتتضمن إقامة

إنشاء صندوق لتمويل التنمية الزراعية املستدامة يف الوطن العريب، يكون قادرا على متويل  -
  .احلكومات العربية لتنفيذ مشاريع التنمية الريفية والفالحية
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 :مقدمة
السعي املتواصل إىل حتسني  هو ا�تمعات اهتماماتلقد أصبح حاليا من أبرز 

خالل حماولة حتقيق معدالت منو متزايدة يف خمتلف  املستويات املعيشية والصحية لسكا�ا، من
جماالت التنمية، فهي تضع لذلك اخلطط والربامج والسياسات املختلفة، كما تبذل جهودا معتربة 

  .االجتماعيةو  االقتصاديةمن أجل ضمان جناح خطط التنمية 
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Résumé:  
 Cet article est structuré en général sur le rôle de l'État dans 

la protection des  personnes âgées démunies grâce aux systèmes de 
protection sociale financé par le budget de l'État sous la forme de 
transferts sociaux, destiné à la réintégration sociale de cette catégorie 
et maintenir un niveau de vie minimum. Voilà ce que nous allons 
essayer d'étudier à travers cet article intitulé : La réalité des systèmes 
de protection sociale algérien pour aider les personnes  âgées 
démunies. Selon les axes suivant : 

 Le système de protection sociale en algérien. 
 Les mesures et les procédures de la protection des personnes âgées 

démunies. 
 Conclusions et recommandations 

Mots-clés: La Protection sociale, Les transferts sociaux, Les 
Personnes âgées démunies 

mailto:m.beldjilali86@gmail.cor
mailto:kamel1667@hotmail.fr


  اجلزائري االجتماعيةنظم احلماية يف رعاية األشخاص املسنني املعوزين 
 حلول كمال.أ+   حممديلبلجيال.أ

 الخامس عشر لعددا - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       92
 

 

ذه ه بوصف االجتماعيةاحلماية  يف هذا الصدد هو موضوع إن أحد املفاهيم األكثر تداوال
إطارا يشمل جمموعة أوسع من الربامج واألطراف املعنيني واألدوات املرتبطة خبيارات أخرى   األخرية

شبكات ''أو '' االجتماعيالتأمني ''أو  ''االجتماعيالضمان ''أو  االجتماعيةكالسياسات 
  )1( .''التضامن الوطين''، ''األمان

للداللة على أي مبادرة يطلقها القطاع '' الجتماعيةااحلماية ''، ُيستخدم مصطلح البحث اويف هذ
لفئة األشخاص املسنني ذوي العام، يكون من شأ�ا توفري حتويالت اإلستهالك ومصادر الدخل 

  . االجتماعية همعاوضأتحسني ل الدخل احملدود
  اجلزائري االجتماعيةنظام احلماية  :احملور األول

  االجتماعيةمفهوم احلماية : أوال
 االقتصادي االستقرارموعة اآلليات واألنشطة املرتابطة اهلادفة إىل حتقيق هي جم

، بتحرير اإلنسان من ضغط احلاجة والعوز واحلرمان، واحلد من خسائره ومحايته مما االجتماعيو 
املالية واحلروب وحالة احلصار  االقتصاديةيهدده من أخطار داخلية وخارجية كاألزمات 

  .طبيعية كا�اعات والفيضانات واألمراض الوبائيةوالكوارث ال االقتصادي
أنه يشمل على جمموعة من التدابري احلمائية اليت  االجتماعيةنالحظ من مفهوم احلماية 

األساسية من املأكل واملسكن وامللبس والعالج خاصة  احتياجاتهتؤهل اإلنسان للحصول على 
، وضمان احلد األدىن ملستوى اقتصادية يف الظروف اليت يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة

             االجتماعيهي اليت تصب يف النهاية يف خلق األمان  االقتصاديةاملعيشة، وهذه التدابري 
للناس، الذي ينطوي على بُعد نفسي لإلنسان إضافة للبعد املادي الذي يوفره  االقتصاديأو 

هم اليتامى واألرامل  االقتصادية لألمن حاج االجتماعيةوأكثر الفئات . االقتصادياألمن 
والعجزة، واملعاقون والشيوخ واألطفال، واألشخاص الذين يعانون من وطأة  الفقر املدقع، 

  . والعاطلون عن العمل بسبب من األسباب اخلارجة عن إراد�م
ر بالفعالية وباإلنسانية ما مل تتوف اقتصادال ميكن أن يتصف أي  االقتصاديومن املنظور 

، حيث يكون االجتماعيةونظم جيدة للضمان  االقتصاديفيه تدابري وإجراءات كافية لألمن 
اليت  االجتماعيةو   االقتصاديةمبقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات احلياة، ويتكيفوا مع التغريات 

ية حتيط �م، ويدرءوا عن أنفسهم خطر الكوارث واآلفات، ويتمكنوا من تنمية إمكانيا�م البشر 
   )2( .لتوفري حياة أفضل وسبل معيشة أكثر أمانا وإستقرارا
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  : اجلزائري يستند على ثالث ركائز وهي االجتماعيةويف اجلزائر، فإن نظام احلماية 
الذي يغطي العاملني وأسرهم عندما تواجه بعض املخاطر،  االجتماعياألوىل تتعلق بالضمان  -

  . رتاكاتوبالتايل فالتمويل قائم أساسا على اإلش
الدعامة الثانية تتشكل من معونة مساعدات الدولة لصاحل فئات معينة من الناس غري  -

مجيع . هذا الركن يشمل أيضا األجهزة العامة للتشغيل. االجتماعياخلاضعني ملنظومة الضمان 
للدولة، بتمويل من ميزانية  االجتماعيةتمثل ما يسمى بالتحويالت برامج الركيزة الثانية، 

   .اهذ بحثناالذي سنقتصر عليه في  االجتماعيةالجانب من الحماية هو وهذا . لدولةا
وأما الدعامة الثالثة، واألكثر صعوبة للتقييم، تتألف من حتويالت من متعاملني آخرين  -
، أو اليت ميكن أن تعزى إىل القطاع اجلمعوي، أو يف إطار )الشركات على وجه اخلصوص(

  ). لية املوسعة يف ا�تمعاآل( االجتماعيالدعم 
: فهناك ثالث وظائف أساسية، وهي االجتماعيةوبالنسبة لوظائف نظام احلماية 

  ، وأما التأمني، إعادة التوزيع، والتضامن
القوانين مجلة من القوانني والتشريعات اليت تسمى  يف يتضمنها الدستورفاألسس القانونية 

األحكام الدستورية الرئيسية تعاجل من بينها  ياغة احلاليةبط اجلزء األهم للصاليت تض االجتماعية
  :املتعلقة وفق مبادئ القانون الذي ينص صراحة على االجتماعيةصراحة الرعاية 

 التعليم األساسي ا�اين واإللزامي؛ -
  ضمان إستفادة األسر من محاية الدولة وا�تمع؛   -محاية صحة املواطنني،  -
للمواطنني غري البالغني سن العمل، و العاجزين، أو الذين يستحيل ضمان شروط املعيشة  -

  .  عليهم العمل أبدا
، بدون )املعدلة واملكملة(بالنسبة للجزء األكرب 1983يف عام  االجتماعيةلقد سنت القوانني 

 )3(. التشكيك منذ ذلك التاريخ يف مبادئها التوجيهية األساسية

  :اجلزائري والتفرقة بينها االجتماعيةام احلماية وفيما يلي سنتطرق إىل جمموعات نظ
 :االجتماعيةوالـتأمينات  االجتماعيالضمان  -1

األمان  لتحقيق الدولة �ا تأخذ إلزامية ووسيلة قانوين نظام هو االجتماعي الضمان
 إعانات على حبصوهلم القانون حيددها اليت االجتماعية املخاطر مواجهة يف ملواطنيها االجتماعي

 .عينية أو نقدية
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 مقابل يف االجتماعي األمان لتحقيق إلزامية وسيلة فهي االجتماعية التأمينات أما
 االجتماعية التأمينات أنظمة إدخال أو تطبيق مت العمل ولقد وأصحاب العمال يدفعها إشرتاكات

 ضمان مع العمل وأصحاب العمال قبل من األنظمة هذه متويل ويتم العربية، الدول إىل حديثًا
 بني األنظمة هذه تقدمها اليت الفوائد أو التغطيات وتتفاوت .حيدث قد عجز أي لتغطية احلكومة

 االجتماعية التأمينات ألنظمة سخية فوائد الغنية العربية الدول بعض تقدم إذ وآخر، عريب بلد
  :وسيلتان توجد االجتماعي الضمان ولتحقيق .فيها

 :االجتماعية املساعدات -أ
 ،االجتماعي التأمني أقساط دفع يستطيعون ال الذين لألشخاص املساعدات ذهه تقدم

 وكلما .يشملهم ال االجتماعي التأمني نظام فإن وبالتايل املساعدات، هلذه عند حاجتهم وذلك
  )4( .املساعدات هذه قلت االجتماعية التأمينات زادت

قائمة على تدخل اجلماعات، مساعدة قانونية  االجتماعيةويف اجلزائر، تعترب اإلعانة  
وعليه، ال . تمويلها من الميزانية العامة للدولةويف هذه احلالة، هي تعد مساعدة عمومية يتم 

  )5( .تعوض بصيغة تسامهية، حيث تعترب مساعدة فردية ونسبية
اليت ختفف  االجتماعية، ينبغي التمييز بني املساعدة إطار حبثنا هذاوحرصا على توضيح 

احلماية ، وبني االجتماعيلعالج اليت يتحملها املؤمن واليت يتكفل �ا الضمان من كلفة ا
للدولة يف شكل حتويالت إجتماعية أو شبكة إجتماعية، والذي يرمي إىل إعادة  االجتماعية

  .ومن بينهم فئة املسنني املعوزين أو احلفاظ على الدخل األدىن/ إدماج األشخاص احملرومني و
 :جتماعيةاال التأمينات -ب

 ضد التأمني أقساط دفع على القادرين األفراد على الدولة تفرضه الذي النظام وهو
 من عدًدا النظام هذا ويغطي. احلاجة عند اإلعانات على حيصلوا حىت العوز املخاطر وحاالت
 والرتمل الوفاة ضد االجتماعي والعجز، التأمني الشيخوخة ضد التأمني :التالية املخاطر الرئيسية

 العمل، التأمني إصابات ضد االجتماعي البطالة، التأمني ضد االجتماعي التأمني واليتم،
  )6(. املرض ضد االجتماعي

يف اجلزائر تتألف حاليا من مخس منظمات مؤسسة على شكل  االجتماعيإن منظومة الضمان 
ملنظمة تغطي عمليا كل املخاطر احملددة من قبل ا) Caisses Autonomes(صناديق مستقلة 

  :العاملية للعمل، كما يلي
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العالج، اإلعاقة، الوفاة، املرض، األمومة، حوادث العمل واألمراض املهنية، وهذه األخطار  -
وصندوق الضمان ) CNAS( االجتماعييغطيها كل من الصندوق الوطين للتضامن 

 .)CASNOS(لغري األجراء  االجتماعي
 .)CNR(للتقاعد الشيخوخة، ويتكفل �ا الصندوق الوطين  -
  ).CNAC(البطالة، ويتكلف �ا الصندوق الوطين للتأمني ضد البطالة  -

فإنه '' دعم الدخل العائلي'' أما اخلطر التاسع املعتمد من طرف املنظمة العاملية للعمل واملسمى 
وجه خاضع ملنطق آخر يف اجلزائر، إذ أن امليزانية العامة للدولة تتكفل به من خالل دعم مباشر م

   .للدولة االجتماعيلنشاط ااحملرومة، ويتم هذا من خالل  االجتماعيةإىل الفئات 
الذي تغطيه صناديق الضمان  االجتماعيةوما هو جدير بالذكر، فإن اجلانب من احلماية 

إهتمامنا ألن هذا النوع من النفقات ميول عن طريق  نطاقخارج املذكورة أعاله هي  االجتماعي
 .)Prélèvements Sociaux(اإلجبارية  جتماعيةاال االقتطاعات

   :االجتماعيةالتحويالت  -2
وحسب رزنامة لوزارة . االجتماعيةللدولة سياستها  االجتماعيةتعكس التحويالت 

  :  تسمح بتحقيق العمليات التالية ااملالية، فإ�
ب،األطفال والنساء يف املعوقني، الفقراء،املرضى املزمنني،ضحايا اإلرها(مساعدة الفئات اهلشة  -

 ). إخل..خطر،العجزة، قدماء ا�اهدين، املستفيدين من املنح البسيطة أو ريوع التقاعد
 ). إخل...منح التمدرس، اإليواء والنقل املدرسي واإلطعام واخلدمات اجلامعية(الرتبية  -
 ).  إخل...األمراض املزمنة، تغطية تكاليف تسيري القطاع الصحي،(الصحة  -
، ولقد )أنظمة التشغيل املؤقت، التكوين، اإلجراءات اخلاصة خبلق مناصب الشغل(العمل  -

تعرضت هذه للكثري من التعديالت يف إجتاه توسيع ا�االت اليت تغطيها، وتعزيز الدعم 
واملرافقة وختفيض الطابع املؤقت للوظائف اهلشة، فضال عن تعزيز قدرات مكافحة البطالة 

 . واليت متثل املكون الرئيسي للسياسة العامة للتشغيل) لشبابخاصة يف أوساط ا(
 . وتكمن هذه العملية يف تقدمي املساعدات للحصول على السكن: السكن -
احلليب، العجائن والدقيق، (دعم القطاع الزراعي واملنتجات الغذائية واسعة اإلستهالك  -

 ). ول اجلافة والسكر وزيت املائدةباإلضافة إىل توسيع القائمة املقررة مؤخرا لتشمل البق
  . الكهرباء الريفية وتوزيع الغاز الطبيعي -
  )7(. اإلعفاءات الضريبية -
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 :للدولة االجتماعيةحتويالت امليزانية  -أ
دعم قطاع الرتبية، : الصورة النقدية املتمثلة يف االجتماعيةوتأخذ فيها التحويالت 

ية أخرى كما تأخذ أيضا الصورة غري النقدية املتمثلة نشاطات املساعدة والتضامن، حتويالت نقد
أموال دعم األسعار، إعانات موجهة إىل قطاع الصحة، املسامهة املوجهة إىل اهليئات : يف

  .أخرى غري نقدية اجتماعية، وحتويالت االجتماعيةاملتخصصة يف ميدان احلماية 
 :االجتماعيحتويالت أو أداءات هيئات الضمان  -ب

الصندوق الوطين للضمان : ويالت أو األداءات اليت تقدمها الصناديق التاليةوهي التح
لغري األجراء، الصندوق الوطين للتقاعد، الصندوق الوطين للتأمني  االجتماعيالوطين، الصندوق 

  .عن البطالة
 :حتويالت األعوان اإلقتصاديني اآلخرين - ج

: التالية االقتصاديةراف صادر عن األط االجتماعية وهذا النوع من التحويالت
جلماعات احمللية، قطاع العائالت، حتويالت من اخلارج اللمؤسسات،  االجتماعيةالتحويالت 

ونستنتج من العناصر املختلفة للتحويالت .، وحتويالت أخرى)فوائد حمصلة، أقسام التأمني(
أي حتويالت امليزانية (أعاله  أ�ا تتقاطع مع امليزانية العامة للدولة فقط يف اجلزء األول االجتماعية
هذا ألنه  حبثنا، وأما اجلزئني الثاين والثالث املتبقيني، فهما خارجني عن نطاق )للدولة االجتماعية

  )8(. ال يتم متويلهما من امليزانية العامة للدولة

  بري رعاية فئة املسنني املعوزين يف اجلزائراوتد إجراءات: ثانياحملور ال
امة املتداولة حاليا على نطاق دويل وعريب يف أدبيات التنمية موضوع من املوضوعات اهل

الفئات احملرومة أو اليت تعيش يف ظروف صعبة، ويقصد �ا تلك الفئات اليت ال حتصل على 
 احتياجا�انصيب عادل من عمليات التنمية، أو أن عملية التنمية ال توجد باألساس إلشباع 

يضمن هلا حياة آمنة ومستقرة، كما تعين الفئات احملرومة، الفئات األساسية بالقدر الكايف الذي 
  )9(. اليت تعجز عن الرزق أو احلصول على حاجا�ا

تتزايد أعداد األشخاص يف فئات العمر بالتدريج بني سكان ا�تمعات املختلفة ومع 
إرتباط  يف تركيب وبناء وظائف األسرة فإنه بدأ يالحظ بالتدريج االجتماعيحدوث التغري 

وذلك أن ا�تمع . التحول حنو التصنيع واحلضارة احلديثة، ظهور مشكلة لرعاية كبار السن
الزراعي والتقليدي والذي كان ميثل فيه كبري السن يف األسرة مكانة إجتماعية عالية وحياط 
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إال . سرةلأل االجتماعيبالتكرمي واإلحرتام لإلستفادة من خرباته ومهاراته يف النشاط اإلقتصادي و 
أن التحول حنو التصنيع وظهور األسرة الصغرية والطابع احلايل للمجتمع الصناعي غري من املكانة 

لكبار السن وعمل على فقدا�م ملكانتهم وما كانوا حياطون به من إهتمام، كذلك  االجتماعية
         لرعاية أفرادها من كبار السن مل يعد يوجد لدى األسرة الصغرية مكان أو وظيفة هامة 

  .املسننيأو الشيوخ، ومن هنا ظهرت احلاجة إىل ضرورة تنظيم برامج خلدمات تصمم لرعاية 
  )10(. سنة فما فوق) 65(ويف اجلزائر فإن سن الشيخوخة هو مخسا وستني 

  مسؤولية الدولة يف رعاية األشخاص املسنني :أوال
بادئ األمر األهداف واملبادئ اليت جيب مراعا�ا يف رعاية  جيب على الدولة أن حتدد يف -

املسنني، ومن الطبيعي أن ترتكز هذه األهداف يف مساعدة املسنني على التكيف 
وختليص األسر مما قد يرتتب على اجلهل برعاية املسنني من نتائج وخيمة سواء  االجتماعي

  .معلى املسنني أنفسهم أو على أفراد األسر اليت تضمنه
 .للمسنني االقتصاديةو  االجتماعيةاإلهتمام بدراسة الظروف النفسية والعقلية و  -
 .يف جمال رعاية املسنني التجارب الدولية جيب على الدولة أن تستفيد من  -
جيب على الدولة تشجيع وتدعيم اجلمعيات اليت تعمل يف جمال رعاية املسنني، على أن  -

 . واجلانب الفين يتضمن ذلك الدعم اجلانب املادي
جيب على الدولة البدء يف تنفيذ املشروعات اخلاصة برعاية املسنني، ودراسة هذه املشروعات  -

دراسة متأنية وواعية تراعى فيها ظروف احلاضر واملستقبل، حىت  االقتصاديةمن الناحية 
  )11(. نضمن لتلك املشروعات اإلستمرارية والكفاءة

  :األشخاص املسنني يف اجلزائر دور الدولة يف رعاية :ثانيا
  :اجلهة املختصة برعاية األشخاص املسنني -1

 األوىل  بالدرجة به تضطلع وطنيا كرامتهم إلتزاما األشخاص املسنني وصون محاية تشكل
 االجتماعي الطابع ذات اجلمعوية واحلركة احمللية واجلماعات والدولة الفروع، منها األسرة السيما

 محاية جمال يف شأنه املسامهة من أو اخلاص العام للقانون خاضع شخص كل وكذا واإلنساين،
  )12(. �م والتكفل املسنني األشخاص
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  )13(:أهداف رعاية األشخاص املسنني -2
 السيما ، و�دفاالجتماعياألسري و  اإلدماج املسنني إىل تعزيز األشخاص محاية ترمي
  : إىل ما يأيت

الربامج  تنفيذ وضمان األشخاص املسنني ة وطنية حلمايةوسياس إسرتاتيجية ووضع تصور- 
 .�ا املرتبطة والنشاطات

 الفلمخا االجتماعيو  األسري األشخاص املسنني من وسطهم إقتالع أشكال كل حماربة- 
  . واحلضارية االجتماعيةالوطنية و  لقيمنا

  .والبدنية نيةالذه قدرا�م يف قصور لألشخاص املسنني ذوي الئقة معيشية ظروف ضمان- 
 .مالئم باملنزل جهاز للمساعدة ووضع وإجتماعي طيب تكفل ضمان- 
  .االقتضاء عند مكيفة، إستقبال وهياكل مستوى مؤسسات على باملسنني التكفل تنظيم- 
 الصعوبات وتذليل إحتياجا�م بتلبية لألشخاص املسنني يسمح املوارد من أدىن حد ضمان- 

  .يواجهو�ا املادية اليت
 .املسنني حبماية  املتعلقة اجلوانب التحسيس حول و اإلتصال و اإلعالم بنشاطات القيام- 
 .�م  والتكفل املسنني محاية يف جماالت واألحباث والدراسات  التكوين  تشجيع- 
  .املسنني  محاية يف الناشطة واإلنساين االجتماعي الطابع ذات اجلمعوية احلركة تشجيع - 
  : تخصيصات املالية املخصصة لألشخاص املسنني واملتكفلني بهماإلعانات وال -3
 )14(:إعانة لألشخاص املسنني يف وضعية مزرية -أ

حيتاج  مسن شخص كل القانون، هذا وضعية تبعية، مبفهوم يف بالشخص املسن يقصد
  .منتظمة مراقبة إىل حيتاج األساسية، أو اليومية احلياة بأعمال للقيام الغري، ملساعدة

السيما يف جمال  خاص، تكفل من احملرومون وضعية تبعية، األشخاص املسنون يف يستفيد -
 املصاحل تعاين. مناسبة مرافقة من واألجهزة، وعند االقتضاء، اخلاصة التجهيزات وإقتناء العالج
  .املسن تبعية وضعية تصة إقليميالمخا االجتماعي بالنشاط املكلفة

والوسائل الضرورية  واملستخدمني اإلستقبال، ؤسسات وهياكلامل توفري على الدولة تسهر -
 .تبعية وضعية يف املسنني باألشخاص للتكفل
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  :االجتماعيةاإلعانة  -ب
 وضع يف مسن شخص لكل حيق'' : من القانون السابق الذكر على أنه 24تنص املادة 

  أو/و  إجتماعية إعانة من غري كافية، أن يستفيد موارد وذي أسرية روابط بدون أو/صعب و
  .  )SNMG(املضمون  األدىن الوطين األجر (3/2) عن ثلثي تقل  ال مالية  منحة
 )15(:الدعم املادي واملايل لألشخاص املتكفلني باملسنني - ت
 مادية إمكانيات على يتوفرون ال والذين بأشخاص مسنني يتكفلون الذين الفروع يستفيد -

  .الدولة إعانة من بأصوهلم، للتكفل ومالية كافية
التكفل باألشخاص  مقابل اإلستفادة، اخلاص وأشخاص القانون اإلستقبال لعائالت ميكن -

الطبية  وشبه املتابعة الطبية جمال يف دعم الدولة من أسرية، روابط بدون أو/املسنني احملرومني و
 املصاحل بني تربم األشخاص املسنني حمل إتفاقيات ووضع اخلدمات تكون .االجتماعيةو  النفسية
  .اخلدمات املعنيني ومقدمي إقليميا تصةلمخا االجتماعي بالنشاط املكلفة

 إضافية مالية ختصيصات '' الوطين اخلاص بالتضامن الصندوق ''سنويا بعنوان  يسجل  -
  .  قانون املالية مبوجب التخصيصات هذه حتدد .ألشخاص املسنني للتكفل حبماية

  :االجتماعيةالتغطية  -ث
الغاية من هذه البطاقة هي التكفل باملعوزين غري  :طاقة املعوز غري املؤمن إجتماعياب -

املؤمنني إجتماعيا، عن طريق اإلستفادة من اإلستشفاء الصحي جمانا، باإلضافة إىل منح املريض 
  .بعض األدوية جمانا

راض املزمنة متنح هذه البطاقة من أجل التكفل باملصابني باألم :بطاقة األمراض املزمنة -
  .وغري املؤمنني إجتماعيا

   )16( (AFS):املنحة اجلزافية للتضامن - ج
بالنظر  االجتماعيةتشكل املنحة اجلزافية للتضامن أحد أهم أشكال مساعدات الشبكة 

إىل عدد االشخاص املعنيني والذين يعانون من احلد األقصى للفقر، ومن بني الفئات اليت يتكفل 
سنة فما فوق والذين ال يستفيدون من منحة  60جند االشخاص البالغني �ا هذا الربنامج، 

أنه من بني املستفيدين من  2000لسنة  االجتماعيةالتقاعد، فحسب معطيات وكالة التنمية 
 313522واملقدر عددهم بـ  %76,4يشكل فيها املسنون نسبة املنحة اجلزافية للتضامن 
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ومنذ سنة .)17(ال يتم تغطيهم من طرف نظام التقاعد  مسن، أي حوايل ربع عدد املسنني الذين
  )18( .دج 3000بـ  ، أصبحت قيمة املنحة تقدر2008
  :مراكز الشيخوخة يف اجلزائر - ح

، زيادة على ذلك للشيخوخة مركزا جديدا 20وقتنا احلايل  إىلنذ االستقالل بين م  
سنة فما فوق، الذين  65البالغني ديار الرمحة حلماية املتشردين، وهذه الديار خمصصة للمسنني 

، مث 1980ال ميلكون معيل أو دخل مايل، وقد كانت هذه املراكز تابعة لوزارة الصحة حىت سنة 
 28والمؤرخ في  80-82رقم بصدور املرسوم  االجتماعيةإىل وزارة العمل واحلماية انتقلت 

         دور المسنينث إحدايتضمن  ، 1980مارس  15ـــ ل الموافق 1400عام ربيع الثاين 
)19(" وسيرها وتنظيمها أو المعوقين 

.  

  وتوصيات نتائج: احملور الثالث
 االجتماعية اآلثار من العديد برزت اهليكلة وإعادة االقتصادي اإلصالح سياسة إطار يف

 أصابت واليت ،االجتماعي والتفاوت البطالة نسب وتزايد الفقر حدة أدت إىل تفاقم اليت السلبية
 ختلفتإ وإن املعيشية أوضاعها يف تدهور من أصال تعاين واليت املهمشة الطبقات أقوى شكلب

باختاذ جمموعة من التدابري واإلجراءات قامت اجلزائر  املنطلق هذا ومن. من منطقة ألخرى حد�ا
يجة هذه توصلنا إىل نت حبثناومن خالل  من شأ�ا حتسني األوضاع املعيشية لفئة املسنني املعوزين

 منهذه الشرحية ظروف رئيسية مفادها، أنه بالرغم من جهود الدولة املعتربة واملبذولة لتحسني 
إال أنه يف ظل إرتفاع مستوى املعيشة وتزايد إحتياجات السكان، مل تعد هذه  ياجلزائر ا�تمع 

عى إىل ذلك ألن خمتلف هذه التدابري اليت تسالفئات قادرة على مواكبة ظروف احلياة الصعبة، 
محاية احلد األدىن من املستوى املعيشي ال تضع يف إعتبارها تأثريات التضخم وإرتفاع األسعار، 

  . وبالتايل فإ�ا ال تساهم يف حتسني أوضاع املسنني املعوزين بالقدر املنشود
مما يعين ضرورة تدخل الدولة أكثر من وقت مضى بوضع سياسات وإسرتاتيجيات 

فئات اهلشة مع ضرورة إشراك القطاع اخلاص ومنظمات ا�تمع املدين يف فعالة للتكفل �ذه ال
جتاه هذه الفئات، سواءا من خالل املشاركة يف تنفيذ بعض الربامج  االجتماعيةحتمل املسؤولية 

  .أو متويلها أو يف عملية الرقابة واملتابعة
. ذات العالقة المقترحاتمن هذه اإلستنتاجات هو تقدمي بعض حقيقة وما يفيدنا إن 

  :  وذلك كما يلي
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 ال يتماشى والواقع املعيشي للفرد  إعادة النظر يف حتديد األجر الوطين األدىن املضمون ألنه -
  تتحسن أوضاع حمدودي الدخل إذا مت الرفع يف اجلزائر، يف ظل تضخم األسعار، مع ضمان أن 

    .ذوي الدخل احملدوديف األجور، وعليه فإن النمو هو أفضل السبل إليصال الدعم ل
  .رفع قيمة املنح املالية املقدمة للمسنني، مبا يتناسب والقدرة الشرائية يف اجلزائر -
 التغطية، كفاية مببادئ االجتماعي األمان شبكات وتصميم ختطيط عند التقيد ضرورة -

 املنفعة من مقبولة مستويات وضمان ،)العدالة يف اإلنفاق(اإلستهداف  يف والشفافية والفعالية
  .للمستحقني

من  التقليدية االجتماعية احلماية آليات عمل وتعزيز وتطوير بدعم الكفيلة اإلجراءات إختاذ -
محاية  برامج وتنفيذ تصميم خاص بغية وقطاع وبلديات عمالية ونقابات خريية ومجعيات أسر

 .متكاملة إجتماعية
  .ة املسنني رعايعلى  القائمة اهليئات اإلدارية وتدعيم حتديث -

             تالبي                        اهلوامش
عن  االجتماعيةوتقليص الضعف يف زمن العوملة، تقرير األمني العام إىل جلنة التنمية  االجتماعيةحتسني احلماية  1

 .2000التابع لألمم املتحدة، واشنطن،  االجتماعيو  االقتصاديدور�ا التاسعة والثالثني، ا�لس 
يف محاية الفقراء من خماطر اخلصخصة، احلوار املتمدن،  االجتماعيةدور شبكات احلماية ، فالح خلف الربيعي 2

  www.ahewar.org، موقع االنرتنت 21/05/2008، 2288العدد 
 االقتصاديوالتضامن الوطين، شروط ضما�ا ودميومتها، ا�لس الوطين  االجتماعيةأنظمة احلماية  3
 16و 14،15قصر األمم، نادي الصنوبر : ، اجللسات العامة للمجتمع املدين، الورشة الثانيةاالجتماعيو 

 .6-5، ص 2011جوان 
 لغريب االجتماعيةو  االقتصادية ، اللجنةاالجتماعية إطار السياسات يف االجتماعي ماناأل وشبكات الضمان 4

 16 – 15آسيا، مرجع سابق، ص 
، وآفاق وشروط وكيفيات ضمان تواز�ا املايل، ا�لس االجتماعيةمشروع دراسة حول تطور أنظمة احلماية  5

 40 – 39، ص 2001لية ، الدورة الثامنة عشرة، جوياالجتماعيو  االقتصاديالوطين 
 لغريب االجتماعيةو  االقتصادية ، اللجنةاالجتماعية السياسات إطار يف االجتماعي األمان وشبكات الضمان 6

 .17 – 16آسيا، مرجع سابق، ص 
 .8والتضامن الوطين، شروط ضما�ا ودميومتها، نفس املرجع السابق، ص  االجتماعيةأنظمة احلماية  7
 95إىل  93للنفقات يف امليزانية العامة، مرجع سابق، ص  االجتماعيةفة أمحد نعيمي، الوظي 8

http://www.ahewar.org
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، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االجتماعيةحممد سيد فهمي، الفئات اخلاصة من منظور اخلدمة  9
 11، صاألوىل، الطبعة 2007اإلسكندرية، 

 .، املتعلق حبماية املسنني2010 ديسمرب 29ؤرخ يف امل 12 - 10من القانون رقم ) 2(انظر املادة  10
 وما بعدها 215، تطورها وقضاياها، مرجع سابق، ص االجتماعيةعبد احملى حممود صاحل، الرعاية  11
 . ، املتعلق حبماية األشخاص املسنني2010ديسمرب  29مؤرخ يف  12-  10من القانون رقم ) 3(املادة  12
 )13(نفس املرجع السابق، املادة  13
  22 – 21 – 20رجع السابق، املواد نفس امل 14
  39 – 27 – 7نفس املرجع السابق، املواد  15

16 AFS: L’allocation Forfaitaire et Solidarité 
نية على فئة ميداسة درا- لثلثاا لعمراعلى فئة د لتقاعا دية حلدثقتصاالسوسيور اآلثاا أمزيان نعيمة،   17

، كلية الديموغرافي االجتماع علمشهادة الماجستير في ل لني دمةمقرسالة -ادي لوب ابالدية لمسنين ببا
  94، ص 2004/2005السنة الجامعية ، جامعة اجلزائر ،االجتماع علمقسم ، االجتماعيةو  االنسانيةالعلوم 

والتضامن يف اجلزائر، دراسة حالة مديرية النشاط  االجتماعيبلجياليل حممد الواقع التنموي لربامج النشاط  18
، ختصص تسيري املالية العامة، جامعة االقتصاديةوالتضامن لوالية تلمسان، رسالة ماجستري يف العلوم  الجتماعيا

 77، ص 2011/2012تلمسان، 
  75، ص مرجع سابق أمزيان نعيمة،  19
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  للتجارة اخلارجية  يف اجلزائر    Jاختبار منحىن 

  2015إىل  1980دراسة قياسية من  
  
  

  * سي محمد كمال/ د

   اجلزائر -املركز اجلامعي عني متوشنت

   مقدمة
 اإلنتاجيةيعترب امليزان التجاري املرآة العاكسة لالقتصاد فهو يكشف عن القدرة  

االستقاللية االقتصادية من خالل  أودرات و مدى التبعية للدول من خالل الصا  والتنافسية
سعر  أمههامن  أخرى بل بعوامل األعمالمبناخ فقط  يتأثرلكن امليزان التجاري ال . الواردات

تقليص الفاتورة من خالل ما  أويلعب دوار مهما يف دفع تلك التنافسية  األخريالصرف، فهذا 
نسبة   Marshal-Lernerلرينر  -ط مارشالبشر يعرف بتخفيض العملة وفق ما يعرف 

النظرية  الذين اكتشفا هذه) 1982-1903( وابا لرينر) 1924-1842(للباحثني الفرد مارشال 
  .بطريقة مستقلة

                                                 
 Simohammed_k@yahoo.fr: مايل اجلزائر حماضر  باملركز اجلامعي عني متوشنت،أستاذ  *

Abstract: 
The goal of this study is to examine J curve that used to 

describe the short-run effects of currency depreciation on the trade 
balance through an ARDL Framework during the period 1980-
12015. 

Our result validates Marshall-Lerner condition and J-Curve 
effect for Algerian trade in long run. This result produces spurious J 
effect when oil exports may simply constitute the dominant income 
of the Algerian economy implying distortions in most other sectors  
Moreover, the estimated long-run ARDL model rejects the validity 
of Marshall-Lerner condition for Non-hydrocarbon trade balance 
while price elasticity is very week 0.07. The depreciation of Algerian 
exchange rate is not expected to trade balance improvement. 

Keywords: J-curve, Terms of trade, trade balance .  
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امليزان التجاري يف  أداءختفيض العملة حيسن من  أنيذهب حتقق هذا الشرط إىل 
هذا  يأخذالواحد، حيث   قيمةمرونة كل من الصادرات و الواردات  جمموعحالة  جتاوز 

اجلزء النازل من احلرف الالتيين ميثل  أنباللغة الفرنسية كونه يفرتض  Jشكل منحىن  األسلوب
وزيادة املستوردات جراء  ،السليب للميزان التجاري املتمثل يف اخنفاض الكميات املصدرة التأثر

اض إىل تصاعد يف احلرف لكن سرعان ما يتحول االخنف ،القصري األجلختفيض العملة يف 
    .سن امليزان التجاريمما حيالطويل كاستجابة متزايدة للكميات  األجليف  J الالتيين

للتجارة   Jاختربت عديد من الدراسات يف خمتلف دول العامل مدى صحة منحىن  
ريه اخلارجية، وبدورنا سنقوم بنفس االختبار على امليزان التجاري يف اجلزائر الذي يتميز عن غ

ومعدل استرياد متزايد على مدار العقود األربعة، كما أن    % 97بتصديره للمحروقات بنسبة 
و هي  الفرتة   2015إىل  1980من  %50معدل االنفتاح التجاري يتجاوز املعدل املتوسط 

     املدروسة و هو من املعدالت اليت تندرج يف ما يعرف باالقتصاد الصغري املفتوح على العامل 
  .و الذي يتميز مبدى هشاشته أمام الصدمات اخلارجية

منوذج االحندار  اثر ختفيض العملة على امليزان التجاري سنستخدم  من خالل تقدير 
 ،2015إىل  1980خالل الفرتة املمتدة من  ARDL)(املوزعة  ةاملتباطئالذايت للفجوات 

امليزان التجاري تغريات التفسريية و ومن اجل اختبار عالقة التكامل املشرتك بني العديد من امل
واقع التجارة ارتأينا أن نتطرق يف هذا البحث بعد هذه املقدمة إىل الكلي و الغري النفطي،

واليت تعىن بنموذج القياسي املستخدم  ،سعر صرف الدينار اجلزائري مث منهجية الدراسةاخلارجية و 
ث لنتناول يف األخري اخلالصة اليت نورد فيها  نتائج الدراسة يف اجلزء الثالث من البح للوصول إىل

 .أهم  نقاط املستخلصة من الدراسة 

I. واقع التجارة اخلارجية و سعر الصرف يف اجلزائر  
  واقع التجارة اخلارجية: أوال

                       لكل منDutch Disease  كان الفضل يف تطوير منوذج العلة اهلولندية
 W.Max Cordenو J. Peter Neary  لتجارة نظريا ا ، والذي جاء يفسر1982يف عام

اخلارجية يف الدول ذات املوارد الطبيعية و اليت تعتمد يف صادرا�ا على تصدير هذا املورد بشكل  
ودول اخلليج  ،كبري كما هو حال بالنسبة للدول املصدرة النفط كالدول العربية مبا فيها اجلزائر

أو كدول أوروبية كالنرويج أو أسيوية كأذربيجان  ،يقية كنيجريياو بعض الدول اإلفر  بشكل حمدد
أو كالدول اليت تعتمد صادرات من املعادن كالنحاس يف الشيلي و غري ذلك من جغرافيا دول 

 -حناس-شاي-كاكاو-غاز-نفط( العامل اليت تعتمد على املوارد الطبيعية سواء كان



  2015إىل  1980دراسة قياسية من للتجارة اخلارجية  يف اجلزائر     Jاختبار منحىن 

  سي حممد كمال .د

 عشر الخامس العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       105

م نسبة إىل دولة هولندا بعد ظهور حالة من الركود �ذا االس العلة اهلولندية ومسيت ،....)ذهب
االقتصادي يف ستينات و سبعينات القرن العشرين و هذا اثر نضوب الغاز يف هذه الدولة بعد 

 اإلنفاقما كان طيلة نصف قرن من الزمن قبل هذه الفرتة مصدر رخاء و ترف و تزايد 
 1977ة هي جملة اإليكونيميست عام وكان أول من تطرق هلذه النظري ،االستهالكي يف هولندا

بعد تقريرها التشخيصي للحالة املرضية اليت أصابت هولندا حيث عرفت هذه األخرية تراجع 
ومل حيقق الناتج احمللي يف هذه الدولة يف ،  1974يف عام  %15حصة القطاع اخلاص بنسبة 

 5.1إىل  1970سنة  1.1ه السنة أي منو للناتج احمللي كما ارتفعت معدالت البطالة من ذه
مليون دوالر   130و عرف العجز التجاري مقدار  1973بعد أزمة النفط األوىل عام  %

   1971،1-1967كمعدل سنوي للفرتة املمتدة ما بني 
عرفت اجلزائر على مر عقود األربعة األخرية ظهور طفرة النفط و الغاز كقطاع ريادي 

لعل صادرات اجلزائر من النفط يف هذه املرحلة ترتاوح ما  و كقطاع الثروة اجلزائرية جبل ميادينها و
أن الصادرات و الواردات عرفت ارتفاعا  1، ونالحظ من الشكل رقم %98و  %95بني 

 60مليار دوالر لكل من الواردات و الصادرات على الرتتيب إىل حدود  13و  10حمسوسا من 
السنتني األخريتني لقطاع الصادرات كو�ما مليار دوالر لكليها يف السنوات األخرية، باستثناء 

تعرف أزمة عاملية تتمثل يف اخنفاض النفط، و ترجع هذه القفزة يف جهة الواردات لطبيعة هيكل 
االقتصاد الذي يسيطر عليه النفط من جهة، ومن مث هشاشة باقي القطاعات االقتصادية اليت 

السلع االستهالكية و التامة الصنع، و من تولد إنتاجا قد يغنينا عن فاتورة الواردات ملختلف 
مرحلة االحتكار الكلى للتجارة اخلارجية من جهة أخرى التحول الذي شهدته السياسة التجارية 

مرحلة  مث أخريا 1993-1990إىل مرحلة التحرير التدرجيي للتجارة اخلارجية  1980-1989
   .1994ن االنتقال إىل التحرير الكامل التجارة اخلارجية ابتداء م
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  تطور الصادرات و الواردات الجزائرية بالمليون دوالر : 1شكل رقم 
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EXP IMP

  اجلمارك اجلزائرية  اعتمادا على احصائيات : المصدر

  تطور سعر صرف الدينار اجلزائري: ثانيا
  1987- 1964نظام سعر الصرف الثابت . 1

                الفرنك الفرنسي الذي و رثته من فرنسا ظلت اجلزائر بعد االستقالل تتعامل ب
ملغ من الذهب و هذا كله يف إطار النظام  180= فرنك  فرنسي  1و الذي كان حمددا بـ 

         النقدي لربوتن وودز الذي كان يقوم على أساس ربط عمالت العامل بالذهب أو بالدوالر
          يف ظل غياب عملة تعرب عن سياد�ا من جهة و ما كانت اجلزائر آنذاك لتنقص من سياد�ا

       1964وجود سنة ال زحي و هذا ما توجب إنشاء عملة وطنية حيث خرج الدينار اجلزائري إىل
   2.غ من الذهب 180 ـو الذي حافظ على نفس التكافؤ مع الذهب مقارنة بالفرنك الفرنسي ب

ززت قيمة الدينار اجلزائري بالنسبة للفرنك بعد ظهور بوادر انتهاء نظام بروتن وودز تع
يتبع الدينار اجلزائري الفرنك الفرنسي عند ختفيضه يف هذه الفرتة رغم أن  مل الفرنسي و من مث

على تفوق قيمته مقابل الفرنك  دينارحافظت الحيث   3،الدينار كان مرتبطا بالفرنك الفرنسي
أكثر )  1.15= 01( مقابل الفرنك الفرنسي سعر الصرف الدينار اجلزائري  بقيالفرنسي حيث 
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         1974يف منتصف السبعينات و بالضبط يف سنة  .1981إىل 1970من عقد من الزمن من 
سلة عملة دولية على أسعار  14 اسأس و بعد ا�يار نظام بروتن وودز تبثث اجلزائر عملتها على

ة الدينار اجلزائري مرجعا إداريا كوسيلة و من مث حتديد قيم4 ،معامالت ترجيح مرتبطة بالواردات
مالية و نقدية لبلوغ أهداف التنمية و من مث حتديد سعر الصرف كان يف إطار غري واقعي 

         استمر سعر الدينار اجلزائري على هذا الثبات  .بالنسبة للنظرية احملددة ألسعار الصرف
د تكلفة الدينار إداريا و ليس اقتصاديا سنة و كنتيجة عن حتدي 20واالستقرار خالل مدة تفوق 

عمليات مراجعة واسعة لنظام سعر الصرف الدينار  إىل 1986مع ظهور أزمة النفط يف سنة 
   5.اجلزائري

 1994-1987مرحلة ختفيض الدينار اجلزائري  -2
إذا كانت املرحلة األوىل من نظام سعر الصرف الثابت متيزت مبرحلتني أوهلا أ�ا ارتبط 

غاية  ظهور املرحلة الثانية و هي مرحلة  الصرف الدينار بالفرنك الفرنسي منذ إنشاءه إىلسعر 
االرتباط بسلة من العمالت و يف كال املرحلتني كان حتديد سعر الصرف حتديدا إداريا أما املرحلة 

فهي أيضا شهدت مرحلتني و مها مرحلة االنزالق  1994 – 1987الثانية املمتدة ما بني 
  .جيي مث مرحلة التخفيض الصريح للدينار اجلزائريالتدر 

  االنزالق التدرجيي - 2-1
حيث اخنفض الدينار اجلزائري يف  1991مارس  إىل 1987امتدت هذه املرحلة من 

كاخنفاض على طول   12 % 103و مبعدل  1991دج يف مارس  17.7إىل 4.95هذه الفرتة من 
و كانت هذه االنزالقات على النحو  �1990اية سنة  إىل 1987سنوات من �اية السنة  3

  6: التايل
  .دج 4.93=  دوالر 1: �1987اية  - 
 .دج 8.032=  دوالر 1: 1989سنة  - 
تسريع عمليات االنزالق متاشيا مع وترية تطبيق . دج12.11=  دوالر 1: 1990نوفمرب  - 

 .اإلصالحات
اره و إمكانية استمرار االنزالق الريع �دف استقر . دج 16.59=  دوالر 1: 1991فيفري  - 

 .حترير التجارة اخلارجية
  .دج 17.76=  دوالر 1 :1991مارس  - 
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  1994التخفيض الصريح للدينار اجلزائري يف سنة   - 2-2
هي إعالن صريح عن  1994غاية  إىل 1987إن االنزالقات السابقة اليت امتدت من 

ئري و من مث  جملس النقد و الصرف على التحديد اإلداري لسعر الصرف الدينار اجلزا إطالق
 من خالل تسلسل إجراءات التخفيض الدينار ينحتقيق سعر صرف تواز  كان هناك ضرورة إىل

اجلزائري بشكل تدرجي و رقايب و هذا تكامال مع جمموعة اإلصالحات اليت اختذ�ا السلطات 
 سنة إبرام تعديل هيكلي للجزائر حتت وصاية صندوق النقد يف 1996آنذاك و لكن سنة 

البنك العاملي لإلنشاء و القيم و أول مظاهر هذا االتفاق هي ختفيض قيمة الدينار  الدويل و
و أصبح الدينار اجلزائري يف مستوى  1991 -04-10يف  %40.17اجلزائري بنسبة 
36DZD=$1  10.7%تعديل طفيف مل يتعدى نسبته اجريعلى انه قبل هذا التاريخ  

 التعويم املدار لسعر الصرف يف اجلزائر -3
 1987سنة  4.9ختفيضات سعر الصرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر من إن 

  1987من قيمة يف سنة  % 600مبعدل اخنفاض يتجاوز  1994أفريل  10دوالر يف  36إىل
كان نتيجة االرتفاع قيمة الدينار إبان نظام سعر الصرف الثابت مقابل الفرنك الفرنسي بعد 

  و إبان تثبيت سعر الصرف الدينار أمام سلة من العمالت  1964إنشاء العملة اجلزائرية سنة 
التحديد اإلداري لسعر الصرف و ليس البعد االقتصادي  و هذا االرتفاع كان مرجعه إىل

 توصيات املؤسسات الدولية كان ناجم عنسلسلة التخفيضات واالنزالقات   باإلضافة إىل أن
ة تكمن يف انتهاج تقنية جلسات التسعري تغيري سياسة التخفيضات حنو منهجية مربر من خالل 

حيث جيتمع مبقر البنك  �1995اية السنة اجلارية يف  و إىل 1994باملزاد العلين يف أكتوبر 
اجلزائر يوميا بعدما كان أسبوعيا يف بداية هذه التقنية كل من ممثلو البنوك التجارية و البنك 

اجللسات حتديد سعر الصرف الدينار  املركزي كعارض للعملة الصعبة و يتم من خالل هذه
  . اجلزائري أمام الدوالر باعتباره عملة ارتكازية

II. األدبيةسات االدر  
   األخرية األربعةباهتمام كبري من طرف الباحثني على مدى العقود  Jاختبار  حضي
يف الواليات املتحدة  Jاليت اهتمت مبنحى  األوائلمن  Magee (1973)و كانت دراسة 

و مل تنفي وجود  تنبثحيث مل  1973إىل  1969باستخدام بيانات شهرية من  ةاألمريكي
  8 .اجيابية  لتخفيض الدوالر أثارالدراسة إىل وجود  أشارتمرونة تساوي الواحد لكن 

                القياسية فان األساليب أدبياتخلت من  Magee (1973)راسة كانت د  إذا
Junz  and Rhomberg (1973)   من استخدم  طريقة املربعات الصغرى اليت   ولأكان
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سعر الصرف  من اجل زيادة الصادرات  لتخفيضلربهنة على وجود اثر ل آنذاككانت حديثة 
  9.دولة متقدمة 15 أهمالصناعية يف 

على النقيض من ذلك حيث مث رفض  Miles (1979)دراسة يف املقابل  جاءت  
باستخدام بيانات سنوية خالل  PLSطعية  املدجمة  منوذج  البيانات املقباستخدام   Jمنحىن 
 عقد نفس اليف  10.دولة متقدمة و نامية على السواء 12من  أكثريف  1972إىل  1956الفرتة 
طريقة املربعات الصغرى  ات كانت الدراسات تقتصر على مناذج تقليدية تنحصر يفعينالسبمن 

كان تقدما و   أكثرمنية و اختبارات و لكن يف عقد الثمانيات شاع استخدام السالسل الز 
Bahmani-Oskooee  الذين قاموا باختبار منحىن األوائلمن   1989يفJ   بتلك املنهجيات

  يف كل من اليونان و اهلند و  1980-1973احلديثة اعتمادا على متغريات فصلية خالل الفرتة 
  11.معظم الدول املدروسةيف   Jوجود اختبار منحىن  تباتحيث خلص إىل  تايالندو كوريا  و 
باستخدام  1994يف  Alseمع   Bahmani-Oskooeeتوسع  نفس الباحث  

دولة نامية  باستخدام بيانات  22دولة  متقدمة و  19قراجنر يف  ألجنلمنهجية التكامل املشرتك 
دول من خالل   6يف    Jحتقق منحىن  قبول فرضيةليتم  1991إىل  1970فصلية خالل الفرتة 

   12.و سعر الصرف احلقيقي اخلارجية التجارةتكامل مشرتك بني وجود 
 Andrew K. Rose and Janet L. Yellen (1989) توصل له  Jنفس الرفض الختبار 

شركائها  6مع اكرب  األمريكيةبنفس اختبار للسالسل الزمنية يف الواليات املتحدة   
اختبار سببية   Sohrabian (1993)  Mahdavi andاستخدم يف حني  13.التجاريني

ا على سعر ناعتمد  Jحتقق منحىن  تأخرو اليت توصال إىل   األمريكيةيف الواليات املتحدة غرجنر 
   14.األمريكيةالصرف احلقيقي يف تعزيز تنافسية التجارة اخلارجية يف الواليات املتحدة 

 Gupta–Kapoor andمن طرف  varالذايت االحندارمث استخدام منوذج املتجه 
Ramakrishnan (1999)  يف اليابان  وباستخدام بيانات فصلية و توصلت الدراسة إىل

    15.ما بني امليزان التجاري و سعر الصرف االمسي  Jحتقق منحىن 
بني   Jباختبار منحىن  ,and Goswami (2003)  Bahmani-Oskooee , Aroraقام 

     نحىن للهند  مع ايطاليا و اليابان و خلص إىل وجود هذا امل التجارينيشركائها  أهماهلند و 
املوزعة  ةاملتباطئمن خالل تقدير منوذج االحندار الذايت للفجوات و اسرتاليا  أملانياو 

)(ARDL.16  
للدوالر  J منحىن 2003سنةYousefi and Wirjanto    فحصت دراسة

 األمريكيالدوالر يسعر ب األخريموازين التجارة الدول املصدرة للنفط كون  3على  األمريكي
 األجلو الواردات يف  للصادراتتقدير جمموع مرونة الطلب  أنواستنتجت نتائج الدراسة 
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خلصت كما    17.و فنزويال بينما هي اقل يف السعودية إيرانالطويل تتجاوز الواحد يف كل من 
نة الدخل فوق مرو تو  لألسعارإىل عدم مرونة امليزان التجاري يف تركيا   Uz, I. (2010)دراسة 

   .الشركاء التجاريني لرتكيا ألهميف نفس النموذج  األسعارعلى مرونة 
خالل الفرتة املمتدة من   Jحتقق منحىن  إمكانية  Caporale  et al, 2012اخترب 

 لالقتصاد الكيين عن طريق منهجية الذاكرة الطويلة باستخدام بيانات فصلية 2011إىل 1996
قة تكامل مشرتك بني سعر الصرف احلقيقي و ميزان املدفوعات وجود عال صل الدراسة إىلتو تل

  .18.يف سعر الفائدة املتمثلةالسياسة النقدية  أداةعلى امليزان التجاري دون استخدام  التأثريومن 
باختبار شرط )  Bahmani-Oskooee  2014(من منطقة جغرافية أخرى قام 

سنغافورة و الواليات املتحدة األمريكية  صادرات صناعية متدفقة ما بني 64لينر مارشال يف 
 24صناعة يف األجل القصري ليتقلص العدد إىل  48يتحقق يف   Jحيث توصل أن منحىن 
  19.صناعة يف األجل الطويل

 2014إىل  1974خالل الفرتة يف مصر الشقيقة  و اعتمادا على نفس املنهجية 
امليزان  علىية املصري يؤثر سلبا املغاالة يف سعر اجلن أنعلى  2015 حلمي أمينةتوصلت 

  .  %1.9 و 1القصري و الطويل بنسب ما بني  األجلنيالتجاري الكلي و الغري البرتويل يف 
اثر ختفيض العملة  2016ة نيف س Panda and Reddyدراسة  يف األخري تناولت

االحندار  و  منوذج  ECM اخلطأاستخدام منوذج تصحيح للتجارة البينية بني الصني و اهلند ب
 2014و  1978خالل الفرتة املمتدة ما بني  ARDL)(املوزعة  ةاملتباطئالذايت للفجوات 

 20.القصري و الطويل  األجليف  التجاريتنيبني   Jللتوصل النتائج إىل عدم حتقق منحىن 

III.منهجية الدراسة 

  تعريف النموذج  - 3-1

املقرتح من طرف  ARDL)( املوزعة ةاملتباطئنستخدم منوذج االحندار الذايت للفجوات 
Pesaran,et al. (1997, 2001)21  عند اختبار جذر  إليهايف حالة تكون نتيجة املتوصل

على    I(0) و I(1)(ية السالسل الزمنية عند  كل من املستوى ر جتانس استقراإىل الوحدة تشري 
ية للنموذج السالسل الزمن أنمبعىن  I(2)ال تكون متغريات الدراسة من الدرجة الثانية  أن

لو  أنيف حني  األوىلالدراسة يكون حيتوي على متغريات مستقرة من الدرجة الصفر و الدرجة 
التكامل نلجأ إىل تطبيق فهي هذه احلالة  األوىلحصلنا على متغريات متكاملة من الدرجة 

 Johanson Approch, (1988), Johansen-Juselius (1990), Engle and Granger)   .املشرتك

بعني االعتبار  يأخذ   ARDL املوزعة ةاملتباطئاالحندار الذايت  للفجوات منوذج إن  22.((1987)
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حيث تتوزع املتغريات التفسريية على فرتات زمنية يدجمها  lagالفارق الزمين لتباطؤ الفجوة 
تتوافق و عدد  )معلمات (  يف عدد  من املتباطئات املوزعة يف حدود ARDLالنموذج  

على  للتأثريات التفسريية حيث تستغرق العوامل االقتصادية املفسرة قيد  الدراسة مدة زمنية املتغري 
  .األجلالقصري و طويل  األجلاملتغري التابع متوزعة بني 

الزمنية للنموذج باستخدام    الفجوات املرحلة الثانية يف تقدير النتائج هي حتديد عدد 
 Schwartz مبعيار شوارتز أو Akaika information criterion(AIC)معيار اكيكا 

Bayesian criterion (SBC)  املرحلة املوالية بعد كشف طول الفجوات حبث عالقة  أما
 .الطويل األجلنيالتكامل املشرتك يف 

تستوجب خلو الدراسة من االرتباط الذايت و الذي قد يعجز معامل  ARDLمنوذج  جودة
 Theاختبار مضاعف الجرانج يتطلب فحصه باستخدام على كشفه مما   DWديربن واتسون 

)version Lagrange Multiplier (LM  عدم معنوية قيمة  أنحيثF  احملسوبة  يف
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  ارتباط ذايت خلو ينجم عنها. 

ذلك عديد من يفيد أيضا استخدام هذا النموذج  السالسل الزمنية صغرية احلجم  كما وضحت 
 abd Pattichis ,1999; Mah 2000; Tang and ) : الدراسات القياسية

Nair,2002; Halim et al 2008) اختبار مبعد ذلك سنستخدWald test    من أجل
, )اجلدولية(احلرجة  Fقيمة  مقابل  احملسوبة Fقيمة و ذلك مبقارنة   التكامل املشرتك حبث 

أي أن  Fقيمة عند عدم حصول على معنوية H1رضية البديلة و نقبل فH0 نرفض فرضية العدم
 : حيث  احلرجة Fقيمة هذه األخرية هي اقل من 

………(1) 
……....(2) 

   الدراسة متغريات - 3-2
 Jالختبار منحىن   باستخدام بيانات سنوية 2015إىل 1980تعىن فرتة الدراسة املدى الزمين من 

ي يف اجلزائر من خالل ما يعرف شرط التبادل التجاري احملسوب بقسمة أسعار للميزان التجار  
و لكن يبقى اختبار ختفيض العملة على امليزان  (X/M)أسعار الواردات  الصادرات على

كون ان امليزان التجاري هو مشوه بسبب الصادرات    Jالتجاري غري معرب عن حقيقة منحىن 
ختبار مرة ثانية باستخدام أسعار الصادرات خارج احملروقات النفطية ومن مث سنقوم إعادة اال

  .و هو ما يعرف بامليزان التجاري الغري النفطي (XHH/M)أسعار الواردات  مقسوم على
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تتطلب أيضا دراستنا حبث معلمة املرونة السعرية و الدخلية و من مث استخدمنا للربهنة على  
االستعانة بوكالة  مجايل على الرتتيب كما مثذلك كل من سعر الصرف احلقيقي و الدخل اإل

الستخراج سعر النفط الربنت و الذي  International Energy Agencyالطاقة الدولية 
يف األخري أضفنا متغري نقدي لكمية . صحاري بلند"يقرتب تسعريه كثري من نفط اجلزائري 

سريي يعرب عن إنفاق الذي و الذي استخدمته جممل الدراسات السابقة كمتغري تف M2 النقود 
            يطارد السلع و اخلدمات داخل االقتصاد و الذي يؤثر على يف النهاية على االئتمان

  .و االستثمار و من مث إمكانية خلق منتجات تنافسية توجه للقطاع اخلارجي
  Bank forبنك التسويات الدوليةمث احلصول على بيانات سعر الصرف احلقيقي من 

national Settlements (BIS)Inter العرض النقدي و كل من الناتج اإلمجايل احمللي   أما
 .لإلحصاءمن الديوان الوطين  استخراجهم فتم  و متغريات التجارة اخلارجية

   : يف النهاية يأخذ منوذج هذه الدراسة الصيغة التالية
Long-Run 

   

 )2(  
Short-Run  

 

  
  : أن حيث

LN(X/M)  :  يف قيمة الصادرات على قيمة الواردات اللوغاريتم  
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LN(XHH/M)  :  خارج احملروقات على الواردات قيم الصادرات  اللوغاريتم  
 LNY: الناتج اإلمجايل احمللي  اللوغاريتم  
 LNREER  : اللوغاريتم سعر الصرف احلقيقي  

LNOIL  :  اللوغاريتم سعر النفط 
M2/GDP :  من الناتج احمللي اإلمجايل رض النقديالع  

IV. نتائج الدراسة  
   : للحصول على نتائج الدراسة سنقوم باخلطوات القياسية التالية

  اختبارات جذر الوحدة ·
  اختبار التكامل املشرتك ·
 ECMاختبار تصحيح اخلطأ   ·

  :اختبارات جذر الوحدة - 4-1
البّد من  ARDL)(املوزعة  ةاملتباطئقبل تقدير منوذج االحندار الذايت للفجوات 

اختبار ديكي فيلر فحص جذر الوحدة سالسل الزمنية للدراسة باستخدام كل من اختبار 
-The Philips:و اختبار فيليب بريون The Augmented Dickey-Fulller23:املوسع

Perron   24 . 1988املقرتح سنة  
د املستوى مستقرة عنالتجارة اخلارجية  أن املتغريات 1رقم يتضح من خالل اجلدول 

I(0) ،أما املتغريات الثالث األخرى لكل من سعر الصرف احلقيقي وأسعار النفط باإلضافة إىل 
يف كال ٪5عند مستوى معنوية  I(1) األوىلفهي مستقرة بعد أخذ الفروق العرض النقدي 

لعدم تكامل البيانات من  الذي ال يسمح بإجراء اختبار التكامل املشرتك األمر،االختبارين 
  .ARDLو يستوجب إجراء التكامل املشرتك وفق منوذج  نفس الدرجة

 اختبارات جذر الوحدة :1جدولال

  عند الفروق االولى عند المستوى  المتغيرات
ADF PP  ADF PP  

Ln(X/M) -3.63*** 
0.00  

-3.65*** 
0.00  

-6.52*** 
0.00  

-14.84*** 
0.00  

Ln(XH/M)  -3.75*** 
0.00  

-3.67*** 
0.00  

-6.68*** 
0.00  

-16.2*** 
0.00  

LnOIL  -2.17 
0.48  

-1.06 
0.71  

-5.45*** 
0.00  

-5.51*** 
0.00  

lnY  0.54 
0.98  

0.28 
0.97  

-5.33*** 
0.63  

-5.45*** 
0.00  
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LnREER -1.38 
0.57 

-1.007 
0.74 

-4.83***  
0.00 

-4.83***  
0.00 

LnM  -1.25  
0.64  

-1.45 
0.45 

-4.11*** 
0.00  

-4.01*** 
0.00  

 .على الرتتيب٪ 1٪ و 5٪ و 10 املعنوية عند مستويات تشري إىل ***،**،* :مالحظة 

    اختبار التكامل املشرتك - 4-2
   F من اجل التأكد من وجود عالقة طويلة األجل يف منوذج الدراسة نفحص اختبار

حد  ألقصى و ادىن  )اجلدولية(احلرجة  Fقيمة  مقابل  احملسوبة Fقيمة و ذلك مبقارنة  
ARDL Bounds Test  الزمنية للنموذج   الفجوات قمنا بتحديد عدد و هذا بعدما

أفرزت لنا نتائج  .  Akaika information criterion(AIC)باستخدام  معيار اكيكا 
   5%معنوية عند  و مها 6.68والثاين   11.02يف النموذج األول  اإلحصائية   Fالدراسة أن 

قبول الفرضية البديلة  و   H0رفض فرضية العدم اكرب من القيمة احلرجة العليا و من مث %1 و
H1  وجود عالقة تكامل مشرتك طويل األجل بني متغريات الدراسة املتمثلة يف. 

LN(X/M) = 0.1893*LNY + 1.4921*LNRE + 0.7066*LOIL  -0.0652* M2-

8.2256…..(5) 

LN (XHH/M) = 0.0110*LNY + 0.0714*LNRE + 0.1303*LOIL  -0.0030*M2  -

0.3918 …..(6) 

 األجل القصرييف  للمتغريات املفسرة لشرط امليزان التجاريمعلمات املفسرة  تشري
حتقق شرط مارشال  5توضح املعادلة رقم  .املتغريات املستخدمة إحصائيةمعنوية و  إىلوالطويل 
ند املرونة السعرية جتاوزت الواحد و قدرها منوذج الدراسة ع أنالطويل حيث  األجللينر يف 

و من مث فان ختفيض العملة ساهم يف حتسني مستوى شرط التبادل التجاري  و لكن   1.49
ختفيض العملة زامنه بالصدفة ارتفاع يف  أنميكن تفسري هذه املرونة باملرونة الزائفة كون 

الصادرات اجلزائرية مقومة  أنمن الواردات اجلزائرية  خالل فرتة الدراسة باعتبار  أكثرالصادرات 
ختفيض الدينار اجلزائري مل يعمل على كبح  نأ كماعليها بالدينار احمللي   تأثريبالدوالر و ال 

  (240%)نسبة من ارتفاع الصادرات  بأقلبل ساهم يف رفعها  %)195معدل تغري ( الواردات
يف حدود ضئيلة مما جيعل من خيار  إالالسلع احمللية غري قابلة الستبدال املستوردات  آنكون 

 أخرى وجود عوامل إىل باإلضافة الداخلال مفر منه لتلبية حاجات  أمراجوء للمنتج اخلارجي الل
اجتاه املنتج األجنيب واجلودة و الثقافة التفاخرية  تفضيال كالذوق أكثر األجنيبجتعل من املنتج 

الصرف عن مناخ  أسعارفصل تغريات  إىلاهيك عن السعر و الشكل و كل هذا يذهب ن
  .التجارة و األعمال
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 األجليف زان التجاري خارج احملروقات يملل Jاثر اختبار منحىن  خيتفي (6)يف املعادلة 
 أسعارعن الصادرات الغري النفطية و  التأثريالطويل و الذي يعكس بدقة دور العملة احمللية يف 

عدم و هي ضعيفة جدا و غري مرنة مما تعكس عن  0.07نة السعرية هي و ر امل أنالواردات حيث 
  .حتسن امليزان التجاري جراء ختفيض الدينار اجلزائري

كان هناك مقدار اكرب   أناملرونة يف كلتا املعادلتني غري مرنة و  أنبالنسبة ملرونة الدخل  فيتضح 
و ميكن تفسري هذه املرونة الغري  يف امليزان التجاري الكلي مقارنة بامليزان التجاري الغري النفطي

ن االقتصاد احمللي ال يعتمد على مدخالت خارجية خللق منتجات سواء النسبية على كون أ
تني يف املعادل يظهر  .بالرغم من أن نسبة االنفتاح التجاري كبرية) الصادرات( للداخل أو اخلارج 

سعر النفط يف تفسري امليزان التجاري الكلي و الغري النفطي يف األجل الطويل  أمهية السابقتني
عن كل تغري   % 0.7من أكثريفسر تغري  األوىلحيث انه يف املعادلة  5% عند مستوى معنوية

النفط غري نسبية يف  ألسعارظهرت املرونة  أنيف  حتسني شرط التبادل التجاري حىت و  1%
يف  حتسني امليزان   %1.3النفط جنم عنه ارتفاع   %10حيث ان ارتفاع  األوىلاملعادلة 

 التأثرييف اخلاص النفط يف حتقيق التوازن للنموذجني و دوره التجاري و هذا ما يدعم دور سعر 
  .على امليزان التجاري

سالبة تعرب عن دور  إشارةاملرونة النقدية تكاد تكون معدومة يف املعادلني مع وجود  
زيادة العرض مل حتسن من شروط  أنو   سليب للعرض النقدي يف حتسني شرط التبادل التجاري

الصادرات  و التقليل من الواردات بل تقريبا  حتفيزاليت تعمل على  تستثمارالالاالئتمان املوجه 
على التصدير و هو ما يفسر تعادل شرط التبادل  داالسترياوجه لصاحل ين العرض النقدي سكا

 .التجاري مع العرض النقدي
سعر النفط  بالنسبة ملعاملف. التكامل املشرتك يف األجل القصري أدناه 8و  7توضح املعادلتني  

حتسني امليزان التجاري الكلي حيث  إىلجاء يتوافق مع النظرية كون أن ارتفاع سعر النفط يؤدي 
يف سعر برميل النفط يصاحبه عالقة اجيابية يف األجل القصري مبقدار  1%أن كل ارتفاع بنسبة 

  .يف امليزان التجاري 7 .0%ارتفاع 
 %1كل ارتفاع   أنالقصري  حيث  األجليف  J جاء مرونة السعرية تتوافق و اختبار منحىن 

جاءت موافقة  اإلشارة أنو بالرغم . 0.45سيتوجب اخنفاض يف شرط التبادل التجاري النفطي 
 أ�ا إالبالنسبة الستجابة شرط التبادل التجاري لسعر الصرف  Jلشرط منحىن  8املعادلة  يف 

الصرف مع مناخ التجارة يف امليزان  جاءت مبرونة معدومة تقريبا و هذا ما يدل انفصال سعر
امليزان التجاري الغري النفطي  التأثريالتجاري الغري النفطي و حيادية  ختفيض سعر الصرف يف 

 .القصري األجليف 
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أظهرت النتائج أيضا وجود عالقة قصرية األجل بني املرونة النقدية و شرط التبادل التجاري  
الدور النقدي يف حتفيز  أخرى يزانني التجاريني مما يعكس مرةوهذا بالرغم من ضعف املرونة يف امل

مع  ةاحلقيقيانفصال الدورة ( و االستثمار و الطلب على السبع الداخلية و احمللية  االئتمان
  ) املتغري النقدي

 

  

R-squared =0.97,         Durbin-Watson stat= 2.44,    F-statistic 16.43 
(0.000) 

 
R-squared =0.95,         Durbin-Watson stat= 2.31,    F-statistic

 8.30(0.001) 

   ECM t-1اخلطأ معامل تصحيح  - 4-3
على  للتأكيدمما يقود  إحصائياسلبية و معنوية لمة تصحيح اخلطأ عم إشارةتظهر 

القصري  األجلسرعة التعديل من  أن إىلفيما خيص عالقة التكامل املشرتك كما يشري  نتاجتساال
للميزان  %75لنموذج امليزان التجاري الغري النفطي و  71.2%الطويل تعدل بنسبة  جلألل

 Breusch-Godfreyما فيما خيص جودة التقدير فاختبار أ .)السنوي( التجاري الكلي
Serial Correlation LM Test  للميزان  0.35 و 0.15اظهر عدم معنوية هذا االختبار

   ة االرتباط التسلسلي لخلو مشك إىلما يشري    على الرتتيب التجاري الكلي و الغري النفطي
و الذي يدل على صحة   Ramsay RESET testتيجة حتصلنا  يف اختبار  نو نفس ال

درجة  R2بلغ معامل التحديد   طاراإليف نفس  .  (0.42)استقرارهو    الشكل الذايت املستخدم
وهي تدل على  0.005للنموذج  حصائيةاإل  Fو ) 0.95(للنموذجني أكثر من تفسريية قوية

 .جودة التقدير املستخدم و معنوية
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  اخلامتة 
حاولنا يف هذه الدراسة اختبار اثر ختفيض العملة على امليزان التجاري الكلي و امليزان 

و   ARDLباستخدام منوذج  2015 إىل 1980التجاري الغري النفطي خالل الفرتة املمتدة من 
لينر للميزان -و من مث شرط مارشال  Jانه بالرغم من حتقق  منحىن  إىلتوصلت الدراسة 
ومهيا راجع لكون الصادرات  تأثريالتخفيض الدينار كان  التأثريهذا  أن إىلالتجاري الكلي 

الواردات ليست مرنة لكون انه ال يوجد سلع  أنمهيمنة من طرف قطاع احملروقات يف حني 
يفة و هذا راجع لتخلف القطاعات االقتصادية يف ظل ما بديلة للمستوردات اال يف حدود ضع

يعرف بالعلة اهلولندية و عليه يستوجب النهوض بالقطاعات الراكدة لتحقيق قيمة مضافة 
  .األجنبيةمقاومة تدفق السلع و  النمو تعزيزتساهم يف 
  اهلوامش

                                                 
  2015 األوىلالطبعة  األردن ،املالية دار حامد  األزماتكمال سي حممد رفيقة صباغ املالية الدولية و  1

عدد الرابع الجملة اقتصاديات مشال إفريقيا .حممد راتول الدينار اجلزائري بني نظرية أسلوب املرونات وإعادة تقومي 2
 2006جوان 

  1993ديوان املطبوعات اجلزائرية  ".مدخل للتحليل النقدي"حممود محيدات  3
4 Kamel SI MOHAMMED, (2015), Exchange Rate Pass- Through in Algeria 
“Mediterranean Journal of Social Sciences”, Vol 8, No 1S1 (2015) 

   2002الطبعة االوىل.ديوان املطبوعات اجلامعية ،حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية،بلعزوز بن علي 5
 . 158،مرجع سابق ص حممود محيدات  6
 218ص  ،مرجع سابق،علي بلعزوز بن  7

8    Magee, S. P. (1973) Currency contracts, pass through and devaluation, 
Brooking Papers on Economic Activity, 1, 303–25. 

9   Junz, H. B. and Rhomberg, R. R. (1973) Price-competitiveness in export trade 
among industrial countries, American Economic Review, 63(2), 412–18. 

10  Miles, M. A. (1979) The effects of devaluation on the trade balance and the 
balance of payments: some new results, Journal of Political Economy, 87(3), 
600–20 

11  Bahmani-Oskooee, M. (1989) Devaluation and the J-curve: some evidence from 
LDCs: errata, The Review of Economics and Statistics, 71, 553–4. 

12   Bahmani-Oskooee, M. and Alse, J. (1994) Short-run versus longrun effects of 
devaluation: error correction modeling and cointegration, Eastern Economic 
Journal, 20(4), 453–64 



  2015إىل  1980دراسة قياسية من للتجارة اخلارجية  يف اجلزائر     Jاختبار منحىن 

  سي حممد كمال .د

 عشر الخامس العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       118

                                                                                                                 
13 Rose, A. K. and Yellen, J. L. (1989) Is there a J-curve?, Journal of Monetary 

Economics, 24 53–68. 
14  Mahdavi, S. and Sohrabian, A. (1993) The exchange value of the dollar and the 

US trade balance: an empirical investigation based on cointegration and 
Granger causality tests, Quarterly Review of Economics and Finance, 33(4), 
343–58.  

15 Gupta-Kapoor, A. and Ramakrishnan, U. (1999) Is there a J-curve? A new 
estimation for Japan, International Economic Journal, 13, 71–9. 

16 Arora, S., Bahmani-Oskooee, M. and Goswami, G. G. (2003) Bilateral J-curve 
between India and her trading partners, Applied Economics, 35, 1037–41. 

17 Ayoub Yousefi , Tony S. Wirjanto( 2003), Exchange rate of the US dollar and 
the J curve:the case of oil exporting countries, Energy Economics 25 (2003) 
741–765 

18 Caporale, G., Gil-Alana, L., and Mudida, R. 2012. Testing the Marshll-Lerner 
Condition in Kenya, working paper No.12- 22, Brunel University London, 
Economic and Finance working paper series. 

19 Mohsen Bahmani-Oskooee and  Mohsen Bahmani-Oskooee (2014), u.s.-
singapore commodity trade and the j-curve, Asian Economic and Financial 
Review, 2014, 4(10): 1473-1484 

20   Bibekananda Panda* and D Rama Krishna Redd; (2016), Dynamics of India-
China Trade Relations: Testing for the Validity of Marshall-Lerner Condition 
and J-Curve Hypothesis, IUP Journal of Applied Economics  

21 - Pesaran,  H.,  Shin,  Y.,  and  Smith,  R. (2001).  Boundstesting approaches to  
the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 
289−326. 

      - Pesaran, M.H. (1997). “The Role of Economic Theory in Modelling the Long 
Run.” The Economic Journal 107: 198–191 

22 - Johansen, S., 1988, “Statistical Analysis of Cointegrating Vectors,” Journal of 
Economic Dynamics and Control, Vol. 12, pp. 231–54 

     - Johansen, S., and Juselius, K., 1990, “Maximum Likelihood Estimation and 
Inference on Cointegration– with Applications to the Demand for Money,” 
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 52, No. 2, pp. 169–210  

23 - Dickey, D.A. and Fuller, W.A., (1979). Distribution of the Estimators of  
Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of American Statistical 
Association, Vol 74, No. 366a, 427-431. 

     - Dickey, D.A. and Fuller, W.A., 1981. Distribution of the estimators for 
autoregressive time series with a unit root. Econometrica 49, 1057--72. 

24 Phillips PCB, Perron P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series 
Regression. Biometrica75: 335-346. 



دراسة حالة املؤسسة الصناعية  التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة مدخل الختاذ القرار و لتحسني تنافسية املؤسسة اإلقتصادية 
  برامهية براهيم.د                                                                   ENIEM فرع  EIMSللعتاد الصحي 

 عشر الخامس العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       119
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 مقدمة
تعد دراسات التسيري اإلسرتاتيجي من الدراسات املتقدمة يف جمال تسيري املؤسسات، فهو        

على املدى البعيد، لضمان بقائها و استمرارها، فاملؤسسة عليها أن  أدائهايهدف إىل تطوير 
 تصيغ إسرتاتيجية متكنها من توضيح و متهيد الطريق الذي سيقودها لرسم رسالتها، و ذلك

                                                 
: مايلاجلزائر  ،الشلفجامعة  ،وعلوم التسيري  كلية العلوم االقتصادية والتجارية ،بقسم  حماضر ةأستاذ *

com.brah@gmail. brah08  

Abstract: 
Strategic management of the cost depends on the study of all 

cost components relating to possession of the product during all 
stages of its life cycle, enterprise enabling to achieve the 
minimization of the costs that can support sound decision-making 
process and then increase profitability and raise its market share, and 
even the organization be able to reflect that in an effective manner by 
the considering the cost structure of any area that has exhausted the 
bulk of the money to provide the product or service, especially that 
cost is one of the goals of the strategic management by working to be 
reduced without compromising the quality and characteristics of 
products based on the adoption of methods and consistent tools in 
order to achieve a competitive advantage by focusing on strategy 
Foundation, the study of the dynamics of the cost factors, the 
continuous reduction of the cost. 
 Key Words : Management ,Cost , Costs reductions , Strategy, 
Competitive 
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يتطلب حتليال للعوامل  و املتغريات البيئية الداخلية و اخلارجية للتعرف على أهم املخاطر اليت 
ميكن التعرض هلا، و من مث إكتشاف نقاط القوة و الضعف املوجودة باملؤسسة، فهي تعتمد 
على عناصر قو�ا عند صياغة اسرتاجتيتها مع العمل على التغلب على نقاط الضعف، و حماولة 

  .جها بطرح أهم البدائل اإلسرتاتيجية اليت ميكن اإلختيار فيما بينها لتحقيق أهداف املؤسسةعال
وحىت تتمكن أي مؤسسة من بلوغ هذه األهداف، عليها أن حتسن استخدام مواردها        

املتاحة أفضل استغالل وأن تعمل على التحكم يف خمتلف تكاليفها وإجياد السبل الكفيلة 
  .صة من الناحية اإلسرتاتيجية  بتسيريها خا

يعتمد التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة على دراسة كافة عناصر التكاليف املتعلقة بامتالك و        
املنتج خالل كافة مراحل دورة حياته ، فتمكن املؤسسة من حتقيق تدنية يف تكاليفها ميكنها من 

ا ورفع حصتها السوقية، ، وحىت تتمكن دعم عملية اختاذ القرار السليم ومن مث زيادة رحبيته
املؤسسة من جتسيد ذلك بطريقة فعالة عليها أن تدرس هيكل تكاليفها أي ا�ال الذي يستنفذ 

فاملؤسسات اليت حترص على حتديد مصادر . اجلزء األكرب من األموال لتقدمي املنتج أو اخلدمة
هي األكثر جناحا لتحسني قدر�ا  تكاليفها وحتاول وضع إسرتاتيجية لتدنيتها قدر املستطاع

تدنية التكاليف أصبحت تستخدم كإسرتاتيجية تنافسية تعمل من خالهلا التنافسية، خاصة و أن 
املؤسسة على حتقيق أقل تكلفة من املنافسني يف منتجا�ا وخدما�ا مبا يسمح هلا من التموقع 

  .أفضل يف السوق وزيادة رحبيتها
تبار أن التكلفة هي أحد أهداف التسيري اإلسرتاتيجي من خالل ويستمد البحث أمهيته من اع

العمل على ختفيضها دون املساس جبودة وخصائص املنتجات وذلك من خالل حتليل اعتماد 
أساليب حديثة تعىن بعملية اختاذ القرار كأسلوب التكلفة املستهدفة أو حىت مساعدة املؤسسة 

قاء و اإلستمرار إنطالقا من استخدام بعض األدوات يف حتسني قدر�ا التنافسية و من مث الب
هندسة القيمة من خالل   أداةاملعتمدة يف هذا الصدد كتحليل أنشطة سلسلة القيمة و اعتماد 

تطبيق تسيري التكلفة اسرتاتيجيا سواء كانت ترتبط مبنتجات جديدة أو من أجل تطوير منتجات 
 .املؤسسة احلالية

باعتبار التكلفة و كيفية تسيريها خاصة من الناحية اإلسرتاتيجية من سبق و  من خالل ما       
العوامل احلامسة يف عملية اختاذ القرار و يف حتديد املوقف التنافسي ملعظم املؤسسات ميكن إبراز  

 مشكلة البحث و صياغتها من خالل السؤال اآليت 
ية اتخاذ القرار و في دعم كيف يمكن اإلستفادة من التسيير اإلستراتيجي للتكلفة في عمل
  تنافسية المؤسسة اإلقتصادية  ؟

 :و ينقسم هذا السؤال الرئيسي إىل األسئلة الفرعية التالية 
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  ماذا نعين بالتسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة ؟ - 
  ما عالقة التكلفة  التكلفة  بعملية اختاذ القرار ؟ - 
   ؟ EIMSكيف ميكن استخدام التكلفة يف اختاذ قرارات مؤسسة  -
   ؟ EIMS اعتماد مدخل التسيري األسرتاتيجي لدعم تنافسية مؤسسة كيف ميكن  -

  : لإلجابة على خمتلف التساؤالت السابقة ، قسمنا دراستنا إىل أربعة مباحث كما يلي 
  .مفهوم التسيري اإلسرتاتيجي : املبحث األول - 

 .أساسيات حول التكاليف : املبحث الثاين  - 
  . سرتاتيجي للتكلفة التسيري اإل: املبحث الثالث  - 
  .أثر التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة على عملية اختاذ القرار : املبحث الرابع  - 
 EIMSأثر التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة يف دعم تنافسية مؤسسة : املبحث اخلامس - 

  مفهوم التسيري اإلسرتاتيجي: املبحث األول
رد البشرية املالية و املادية لتحقيق إن الشخص املسري بعمل على تنسيق خمتلف املوا       

أهداف املؤسسة، و الشخص اإلسرتاتيجي حياول وضع جمموعة قرارات و أفعال متعلقة بإختيار 
الوسائل و املوارد لتحقيق أهداف املؤسسة، و بالتايل كل من املسري و اإلسرتاتيجي يسعون إىل 

 .أهداف مرغوبة مع حسن إستخدام املوارد
  .تعريف التسيري اإلسرتاتيجي: املطلب األول

  :ميكن تناول بعض التعاريف على النحو اآليت
التسيري اإلسرتاتيجي هو عملية �دف إىل حتقيق رسالة املؤسسة، من خالل تسيري العالقة       

ختطيط، توجيه، تنظيم و رقابة : بينها و بني البيئة اليت تعمل فيها، و تتضمن هذه العملية
ات ذات الصلة بإسرتاتيجية املؤسسة، كما تتعلق هذه العملية بكيفية صياغة القرارات و النشاط

الرؤية اإلسرتاتيجية للمؤسسة، وضع أهدافها، صياغة و تنفيذ اإلسرتاتيجية، مث األداء و العمل 
فالتسيري . على إدخال التعديالت املناسبة و الضرورية يف ضوء ما هو موجود كواقع فعلي

ة تطوير و صيانة العالقة بني املؤسسة و البيئة اليت تعمل فيها من خالل االسرتاتيجي هو عملي
 كما أن ، 1حتديد غايات، أهداف و اسرتاتيجيات املؤسسة، و ما يتعلق �ا من أنشطة متارسها

التسيري االسرتاتيجي هو عملية مهيكلة من الناحية الواقعية تضم تسلسل عمليات اختيار 
د اإلسرتاتيجية الالزمة لتنفيذها، و من مث وضع نظامها هلذا اخلصوص األهداف اسرتاتيجيا، إعدا
و ميثل التسيري االسرتاتيجي أيضا منطا للتفكري و العمل على تنفيذ . 2يتعلق بالرقابة اإلسرتاتيجية
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و ربط األفكار العملية بالتوجهات اإلسرتاتيجية و إدماج تنفيذ العملية ضمن الرؤى الكربى 
 :ن إبراز أهم مراحل التسيري اإلسرتاتيجي حسب الشكل اآليت و ميك.3 للمؤسسة

 مراحل التسيير اإلستراتيجي) : 01(الشكل رقم 

  
دالوي للنشر، بدون أمحد عطا اهللا القطامني، التخطيط االسرتاتيجي و اإلدارة اإلسرتاتيجية، دار جم: المصدر

 .142تاريخ، ص 

  أهمية التسيري اإلسرتاتيجي املطلب الثاني 
  :تتمثل أمهية التسيري اإلسرتاتيجي يف احلقيقة يف أمرين أساسيني

وضوح الرؤية املستقبلية و اختاذ القرارات املستقبلية فاملؤسسة عليها أن تضع اسرتاتيجيتها  -
  .بدقة للوصول إىل تطبيق هذه اإلسرتاتيجية و بالتايل تضمن بقاءها و منوها و استمرارها

   حتسني قدرة املؤسسة على مواجهة مشاكلها و ذلك بسيطر�ا على األوضاع اإلقتصادية  -
فكثرية هي الفوائد اليت ميكن حتقيقها . و اإلجتماعية السائدة مث معاجلة املشاكل املستقبلية

كتوفري فرص مشاركة مجيع املستويات اإلدارية يف اختاذ  من خالل التسيري اإلسرتاتيجي 
كن رغم أمهية هذا التسيري اإلسرتاتيجي إال أنه يتعرض لبعض الصعوبات نوردها القرارات ل
  :فيما يلي

  .تعقد البيئة اليت تتواجد فيها املؤسسة -
 .حدة املنافسة مما يستدعي األمر ضرورة مضاعفة اجلهود -
فمثال غياب مورد بشري، ينبغي إجياد و إختيار البديل اإلسرتاتيجي : تغري طبيعة قوى العمل -

 .ملناسب إلجياد اإلنسجام املطلوبا
  .عدم استقرار السوق و األوضاع اإلقتصادية إىل جانب ندرة املوارد -

  .التسيري العادي و التسيري اإلسرتاتيجي: املطلب الثالث
  ):العملي(التسيري العادي  -

يكمن هذا التسيري يف تشغيل طاقة املؤسسة بأقصى فعالية، هذه الفعالية اليت تقاس 
اإلنتاجية بالنسبة لإلنتاج أو رقم املبيعات : ى القريب بإستخدام معايري كمية، مثلعلى املد

  .احملققة أي حتويل اإلستثمارات إىل نتائج

التحليل اإلستارتيجي  التخطيط اإلسرتاتيجي التنفيذ اإلسرتاتيجي
 للبيئة

 الرقابة اإلسرتاتيجية
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  :التسيري اإلسرتاتيجي -
يكمن يف البحث، التنمية و التنظيم و جذب الزبائن، أي أن التسيري اإلسرتاتيجي يضع 

  .املؤسسة يف حالة حتقيق ألهدافها
 ):01(التمييز بني قرارات التسيري العادي و اإلسرتاتيجي حسب اجلدول رقم و ميكن 

 .التمييز بين القرارات): 01(جدول رقم 
  التسيير اإلستراتيجي  التسيير العادي  الخاصية

  طويلة  قصرية  املدة
  كثرية و غامضة  %5واحدة و واضحة مثال عند القول ختفيض السعر بـ   األهداف
  إبداع  تسيري عادي  الطابع
  ...مالية، تسويق، تقنية : متعددة  واحدة  األبعاد

عبد الرزاق بن حبيب،  إقتصاد و تسيري املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون، اجلزائر : المصدر 
  .113ص   2000
ميكن للمؤسسة أن تكون من ناحية التسيري العادي جيدة، من خالل استعمال طاقة        

و املردودية تكون حسنة، و التسيري التسويقي جيد، لكن من ناحية التسيري    اإلنتاج كلية
مما قد يؤدي إىل تراجع مزاياها . اإلسرتاتيجي تكون ضعيفة بسبب عدم اإلبتكار و اإلبداع

التنافسية، و دخول سلعها مستقبال يف احنطاط فيما بعد، لذلك على املسسة أن تواجه هذه 
و يف . مل مع مؤسسات لديها مؤهالت يف جمال البحث و التنميةالتهديدات، من خالل الع

احلقيقة التسيري اإلسرتاتيجي أصبح يتطلب تطبيق سياسته معرفة القدرات احلالية و املستقبلية 
للمؤسسة و فهم كل ما يدور يف بيئتها الداخلية و اخلارجية، إضافة إىل اإلختيار املناسب 

 . 4 للبدائل املوجودة
  :ذ التسيري اإلسرتاتيجي املالئم يتطلب بعض القدرات املتمثلة أساسا يفإن تنفي  

  .توافر املعلومات املناسبة للتغريات البيئية احملتملة مستقبال -
 .قدرة إكتشاف و التنبؤ باملشاكل املستقبلية -
 .املهارات املطلوبة يف التسيري -
 .طبيعة التكنولوجيا املطبقة -
قية أجزاء املؤسسة إىل جانب املسريين يف إختاذ القرارات التنسيق بني اإلدارة العليا و ب -

 .املالئمة حاليا و مستقبال
 .إمكانية مواجهة القيود السياسية و اإلجتماعية اليت تؤثر على حرية املؤسسة -
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 أساسيات حول التكاليف: املبحث الثاني 
قتصادية ، فهي تتطلب باعتبار التكلفة هلا أمهية كبرية ودور هام يف خمتلف الفرارات اال     

فهما جيدا ، خاصة يف ظل اعتبارها من املصطلحات الشائعة اإلستعمال بشكل كبري ، كما أن 
هلا معاين كثرية ختتلف بني األطراف اليت تستعملها أو حىت من ناحية االختالف يف مضمو�ا 

أن نستعرض  وقبل. بني فرتة زمنية وأخرى لذلك من الصعوبة مبكان حتديد مفهوم دقيق هلا 
مفهوم التكلفة البد من توضيح بعض االختالفات يف املفاهيم املتعلقة مبصطلح التكلفة خاصة 
بني كل من اإلقتصاديني واحملاسبني إىل جانب التصرف إىل بعض املصطلحات املرتبطة بشكل  

  .كبري مبوضوع التكلفة 
   مفهوم التكلفة  عند اإلقتصاديني:املطلب األول 

  :أمهها ما يلي  منصاديون ملفهوم التكلفة وفق عدة  تعاريف ، يتعرض اإلقت 
على التكلفة باسم التكلفة بالفرص واليت تتمثل يف تضحيات   " Fisher"يطلق األستاذ فيشر

كما أن التكلفـة متثل تضحية نقدية . 5عائد فهي عوائد مفقودة  نتيجة عدم إتباع بديل بأكثر
وامل اإلنتاج يقوم بتعويض أصحا�ا مببالغ نقدية تعادل يف تعين أن املنتج عندما حيصل على ع

قيمتها التضحيـة اليت حتصل عليـها من طرف أصحـاب عوامل اإلنتاج ، فنفقات اإلنتاج هي كل 
. 6ما يتحمله املنتج من أموال يف سبيل إنتاج السلعة ويتم التعبري عن النفقة يف صورة نقدية

حيات الطبيعية املقدمة واليت تساهم يف حتقيق النشاط ويرتبط مفهوم التكلفة أيضا بالتض
االقتصادي كاجلهود املبذولة من كل أنواع العمل اليت تدخل يف إنتاج السلعة ، حبيث أن هذا 

. العمل يتضمن اجلهود البدنية والذهنية اليت يبذهلا اإلنسان يف سبيل خلق أو زيادة املنافع 
لقول أن مفهوم التكلفة حسب االقتصاديني ميثل كـل وانطلقا من التعاريف السابقة ميكن ا

النفقات املادية أو املعنوية ذات القيـمة االقتصادية اليت تبذل أو تدفـع يف سبيل احلصـول على 
إيراد يف احلاضر أو يف املستقبل ، واليت ترتبط يف العادة باإلنتاج احملقق أو اخلدمة املؤداة مقابل 

  .ها تلك النفقات أو تعويضا عن
  مفهوم التكلفة عند احملاسبني : املطلب الثاني 

عند احملاسبني ، التكلفة تتعلق بكل ما تضحي به املؤسسة قصد بلوغ األهداف املسطرة       
مع قبول ما يتم التضحية به للقياس  .7فهي مقدار التضحية باملوارد لتحقيق هدف حمدد 

ذ جوهري يف مفهوم التكلفة عند احملاسبني ويعترب شرط مادية التضحية أو االستنفا. الكمي
تضحية مادية اختيارية �دف احلصول على منفعة مادية : حيث تعرف التكلفة على أ�ا 

حاضرة أو مستقبلية ، أي هي استنفاذ املوارد املتاحة للحصول على موارد اقتصادية أخرى يف 
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لتكلفة عند احملاسبني تعرب عن وبناء على مـا سبق ، ميكن القول بأن ا. 8احلاضر أواملستقبل
تضحية مبوارد اقتصادية ، يتم استنفاذها اختياريا ، يكون سبب حدوث هذه التضحية هو 
احلصول على منافع سواء يف احلاضر أو يف املستقبل ، وميكين قياس هذه التضحية املادية 

ق بأن احملاسبني وجتدر اإلشارة إىل ما سب. بوحدات نقدية أو ما يعادهلا من وحدات القياس 
واالقتصاديني يتفقون على أن التكلفة هلا معىن حمدد يتمثل يف التضحية ، لكن يف جمال قياسها 
عن طريق النقود هناك اختالف بينهم ، كون أن االقتصاديني يأخذون بعني االعتبار التقلبات 

، بينما احملاسبون   اليت حتدث لقيمة النقود ، وما ترتكه من أثر على تغري قيم السلع واخلدمات
  . يصرون على ثبات وحدة النقد

  التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة : املبحث الثالث 
يقصد بالتسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة بعملية تتبع التكلفة على مدار حياة املنتوج قصد        

اد، العمالة، أي يقصد �ا حتقيق الكفاءة يف استخدام املو الوصول بالتكلفة إىل أدىن حد ممكن ، 
  .اآلالت وغريها من عوامل اإلنتاج وإمداد اإلدارة ببيانات عن أوجه النشاط املختلفة

  تعريف التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة: املطلب األول 
هي عبارة عن منهج متكامل وشامل يعتمد على أساليب و أدوات متناسقة  من أجل        

تيجية املؤسسة ، العوامل احملركة للتكاليف ، التخفيض حتقيق ميزة تنافسية بالرتكيز على اسرتا
اهلدف من التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة هو حتقيق ميزة تنافسية وتعظيم ، و 9املستمر للتكلفة 

األرباح يف األجلني وإضافة قيمة ألصحاب املصاحل وختفيض التكاليف مع احلفاظ على 
إدارية حديثة تعمل على حتقيق تلك األهداف متطلبات العمالء كان ال بد من تطبيق أساليب 

 يضم وشامل حديث منهج بأنه التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة تعريف وميكن. اإلسرتاتيجية
 اإلدارة تساعد دقيقة معلومات توليد على تعمل اليت الفعالة واألدوات األساليب من العديد
 وتكاليف املؤسسة  باسرتاتيجية  تعلقةامل والسليمة الرشيدة اإلدارية القرارات اختاذ يف العليا

 القدرة وتدعيم املنتجات تكاليف لتخفيض خالهلا من اإلدارة تسعى كما وحمركا�ا، األنشطة
 اجلودة من عايل مستوى على منتجات تقدمي خالل من للشركة التنافسية امليزة وحتقيق التنافسية

عن طريق التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة  وقد يتحقق .املتجددة ومتطلبا�م الزبائن رغبات تليب
مقارنة التكاليف الفعلية املتعلقة بالفرتة احلالية بتكاليف فرتة أو عدة فرتات سابقة، و تكمن 
اهلدف من التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة  يف املؤسسة االقتصادية يف املسامهة يف دعم عملية 

قدر�ا التنافسية باعتبار أن ها مش الربح يعد القرار و كذلك يف  زيادة أرباحها ومن مث حتسني 
التسيري وميكن اعتبار . أهم املؤشرات اليت تساهم يف استمرارية ومنو املؤسسات االقتصادية
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أمهية كبرية يف حتقيق رحبية أكرب بالنسبة للمؤسسة، خاصة يف ظل   ذا اإلسرتاتيجي للتكلفة
عدة منافسني، حمدودية السوق والتكاليف وجود صعوبات تواجهها زيادة املبيعات مثل وجود 

وأهم ما يلزم املؤسسة  لوضع تسيري اسرتاتيجي للتكلفة هو العمل جبدية . اليت تتبع حتقيق ذلك
باملقارنة مع منافسيها، حىت حتقق نصيب  من أجل تدنية تكاليفها �دف خفض أسعار منتجا�ا

م بذلك فهي مطالبة بأن تتوفر هلا أكرب يف السوق الذي تعمل فيه ، وحىت تتمكن من القيا
خمتلف املستلزمات اليت تتطلبها عملية تدنية التكاليف من أجل تنفيذ الربامج املتعلقة �ذه 

  .العملية حىت تعتمدها لتحسني قدر�ا التنافسية يف السوق الذي تعمل وتتنافس فيه 
  :رسم خطة عمل لتدنية التكاليف ·

ملستلزمات األساسية اليت تتطلبها عملية تدنية تتمثل هذه اخلطة يف حتديد خمتلف ا
  :التكاليف وأهم ما ينبغي حتقيقه والوصول إليه يف هذا ا�ال

القناعة التامة بأمهية برنامج تدنية التكاليف والتوجيه لتنمية الشعور �ذا االجتاه ، أي العمل  -
مهيته يف حتسني على وضع ثقافة لدى العاملني باملؤسسة حول موضوع تدنية التكاليف وأ

القدرة التنافسية للمؤسسة وجعلهم يعملون على حتقيق ذلك من خالل تكاملهم داخل 
املؤسسة بتحسني أساليب التعامل والتعاون والتحكم أكثر يف موارد املؤسسة، وعلى 
املستوى اخلارجي جعلهم يعرفون كيفية التعامل والتكيف مع املتغريات اخلارجية من أجل 

 . احتقيق أهدافه
إشراك العاملني يف برامج تدنية التكاليف، حيث أن جتسيد خطة العمل تتطلب إشراك  -

العاملني يف العملية وتفعيل مشاركتهم بوضع مقرتحا�م بشأن تدنية التكاليف يف صورة 
مكتوبة ويتم دراستها إن كانت مقنعة وتستجيب ملتطلبات وإمكانيات املؤسسة وذلك حىت 

وح املبادرة لدى مجيع العاملني حنو جتسيد خطة العمل املتعلقة بتدنية تكون هناك تنمية يف ر 
  .التكاليف

  :وضع سقف زمني لتنفيذ خطة تدنية التكاليف ·
يكون ذلك بتقسيم خطة العمل إىل مراحل، تتم مراجعة نتائج كل مرحلة وتقييمها 

ليب املتبعة يف ، ومن بني األسا  10بشكل سليم ومن مث العمل على إجناح وحتقيق هذه اخلطة
  .هذا ا�ال ميكن التطرق إىل األساليب الكمية كالربجمة اخلطية

  :إىل أسلوب توجيه األسئلة املباشرة اللجوء ·
هذه الطريقة متكن من القيام مبجموعة من االستفسارات املباشرة للعاملني املعنيني وذلك 

وإذا اجتهنا إىل زيادة . احهقصد متابعة درجة تنفيذ برنامج العمل بدقة والوقوف على مدى جن
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اإلنتاجية فتواجهنا ضرورة توفر املؤسسة على قدرات إنتاجية اليت يتم من خالهلا إنشاء خطوط 
إنتاجية جديدة وذلك يلزم توفري إستثمارات مالية جديدة، لذلك تصبح عملية تدنية التكاليف 

ويف كثري من . ت السابقةمن العمليات اليت ميكن تطبيقها داخل املؤسسة دون وجود الصعوبا
من أهم املداخل اليت ختتارها املؤسسة لزيادة رحبيتها  التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفةاألحيان يعترب 

وذلك لكو�ا طريقة سلمية وبسيطة تعتمد على جدية املؤسسة وعملها الدائم واملستمر دون أن 
 ميكن أن ترفع من رحبية تتأثر بدرجة كبرية بظروف السوق على عكس العناصر األخرى اليت

املؤسسة كزيادة أسعار املنتجات ،حتسني نوعية املنتجات واليت تتأثر بدرجة كبرية بظروف السوق 
  .والطاقة املتوفرة لدى املؤسسة

  أهمية التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة: املطلب الثاني 
 تعمل املؤسسة على جتسيدها إن التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة يعترب من األمور املهمة، اليت      

  :وميكن إبراز أمهيتها يف كو�ا حتقق األغراض التالية
االستخدام األمثل ملا هو متوفر من إمكانيات متاحة للمؤسسة االقتصادية وبالشكل الذي  -

  .حيقق وفورات مالية مناسبة
 العمل على تقييم أساليب ومعايري) العليا، الوسطى والتنفيذية(حث اإلدارات املختلفة  -

املعتمدة من قبلها بالشكل الذي خيدم عملية التطوير املستمر واملطلوبة بالشكل الذي يؤدي 
 .بالنتيجة لتحقيق أهداف املؤسسة االقتصادية

 .املسامهة يف حتقيق الرقابة على املؤسسة االقتصادية -
 الوصول إىل املستوى الذي يعزز املركز التنافسي للمؤسسة االقتصادية  -
) مكائن، آالت، أيدي منتجة(فضل السبل لالستثمار األمثل للطاقات اإلنتاجية إجياد أ -

 .املتوفرة واملتاحة للمؤسسة
وبذلك البد من التأكيد أن التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة ال يعين تقليصها بشكل        

عمل إجتهادي، بل يتطلب االعتماد على دراسات تفصيلية وحتليلية وعملية، مع ضرورة وجود 
مستمر متواصل وجاد، ذلك من أجل احلد من نسب الضياع واإلسراف مع عدم تأثر املنتوج 

   .11من حيث اجلودة املطلوبة  
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  أثر التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة على عملية اختاذ القرار: الرابع  املبحث
ت الرشيدة حيث تعد بيانات التكاليف ذات أمهية خاصة لتسيري املؤسسة يف اختاذ القرارا       

أن اختاذ بعض القرارات غري املدروسة قد يفوت على املؤسسة  فرصة حتقيق ربح أكرب أو قد 
للمؤسسة االقتصادية تعتمد فنجاح عملية التسيري بالنسبة . يؤدي إىل إحلاق خسائر كبرية �ا

      القرار  بشكل كبري على  كفاء�ا على القيام بوظائفها من ختطيط ، تنظيم ، رقابة و اختاذ
و كذلك على قدر�ا على التخطيط السليم لإلنتاج مبا حيقق ختفيضا لعناصر التكاليف إىل أدىن 
حد ممكن، و من مث حتقيق أقصى أرباح ممكنة، و ينبغي على املؤسسة أن تساهم مسامهة كبرية 

يد القرارات يف عملية التخطيط السليم عن طريق توفري املعلومات املالئمة اليت تفيد يف ترش
  . اإلدارية، و من مث ختطيط أرباح املشروع مبا حيقق أفضل استخدام ممكن للموارد املتاحة 

  استخدام بيانات التكاليف الختاذ القرارات: املطلب األول 
                  ميكن استخدام بيانات التكاليف يف ترشيد القرارات من خالل حتليل       

الربح لتحديد األرباح املتوقعة و التعرف على حقيقة العالقة بني / م احلج/ عالقة التكلفة 
القرارات اإلدارية من جهة و التعرف على سلوك كل من عناصر التكاليف، سعر البيع و حجم 

و حىت يكون هناك تسيري إسرتاتيجي فعلي للتكلفة قصد . الطاقة املستغلة من جهة أخرى 
يف املؤسسة جيب اعتماد جمموعة من  القواعد واألساليب، املساعدة يف عملية اختاذ القرار 

وخمتلف اإلجراءات والنظم اليت متكن من حتقيق  ترشيد استخدام الوحدة االقتصادية ملوارد 
اإلنتاج املتاحة هلا، ومن مث السعي إىل خفض تكلفة اإلنتاج أي االستخدام للوسائل اإلدارية اليت 

تكلفة املطلوبة إلجناز نشاط حمدد سواء كان هذا النشاط �دف إىل احملافظة على مستوى ال
إنتاجي أو خدمي أو جتاري ضمن احلدود املخططة لغرض حتديد ومعاجلة أي مسببات للزيادة 

و يكون التسيري اإلسرتاتيجي التكاليف من خالل التأكد من حسن سري عمل . يف التكاليف
صميم اإلجراءات املرتبطة بكل عنصر من هذه التكاليف وفقا لألهداف والربامج احملددة وت

عناصر التكاليف وفقا لتلك األهداف والربامج، كالرقابة املرتبطة بتكاليف الشراء، التداول 
والتخزين املتعلقة باملواد، والرقابة على تكلفة عنصر العمل اخلاصة بالعاملني كتحديد مواعيد 

تكاليف اخلدمات على مستوى خمتلف دخول وخروج العمال إىل ومن املؤسسة ورقابة عناصر 
أقسام املؤسسة وإدار�ا، فنجاح التحكم يف خمتلف التكاليف قصد حتقيق هذه املهام ميثل أمر 
جوهري، يسمح برتشيد املوارد، وخفض تكاليفها، أي االنتقال من مستوى تكاليف حايل إىل 

و أن   اختاذ القرار يعترب  مستوى أقل منه، و هذا ما يساهم يف عملية  اختاذ القرار ، خصوصا
عصب الوظيفة اإلدارية، خاصة القرار الرشيد، حبيث ميثل البديل الذي وقع عليه االختيار وهو 
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يف اختاذ القرارات  التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفةأفضل البدائل املوجودة أمام املؤسسة، ويساهم 
ق بتكاليف األنشطة اليت تقوم �ا من خالل ما يتم توفريه من بيانات حتليلية حول كل ما يتعل

املؤسسة، باعتبار استخدام بيانات التكاليف و معاجلتها بطريقة سليمة و فعالة ميد اإلدارة 
مبختلف املعلومات املتعلقة باجلوانب التكاليفية  ومساعد�ا على اختاذ القرارات خاصة 

  . التخطيطية منها 
  سيري اإلسرتاتيجي للتكلفة الختاذ القراراألدوات املستخدمة يف الت: املطلب الثاني 

   EIMSملؤسسة  الربح/ احلجم / التكلفة : العالقةحتليل   -1
سلوك من بني األدوات املستخدمة يف التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة هو و دراسة و حتليل و       

ة االقتصادية الربح يعـد هذا التحليل آداة إدارية نافعة لتخطيط أرباح املؤسس/احلجم / التكلفة 
، من  EIMSملؤسسة  الربح/ احلجم / التكلفة : العالقةحتليل تسيري تكاليفها اسرتاتيجيا و يتم 

دراسة العالقات األساسية بني التكلفة، اإليراد و األرباح بالنسبة حلجم النشاط �دف  خالل
صناعية للعتاد الصحي و تقع املؤسسة ال.التنبؤ بآثار القرارات اإلدارية على صايف أرباح املؤسسة

"EIMS"  بالساحل الشرقي ملدينة مليانة املتواجدة بوالية عني الدفلى، تقدر مساحتها حبوايل
، مساحة اإلدارة ومساحة املخازن سواء )مركز اإلنتاج(، تنقسم بني مساحة املصنع ²م11000

عامل منهم  136تلك املستعملة لتخزين املواد األولية أو لتخزين املنتجات، وتضم املؤسسة 
عامل مؤقت يتوزعون على خمتلف املصاحل واإلدارات من خالل وجود  43عامل دائم و 93
فهي تتعلق  EIMSأما فيما خيص منتجات مؤسسة .  منفذ 71عون حتكم و 51إطار،  14

 :بالعتاد الصحي حسب اجلدول التايل
  "EIMS".  منتجات مؤسسة ): 02(جدول رقم 

  الحظاتم  العرض× الطول  المنتوج

  مغسل فردي
lavabo individuelle  

  ملم485× ملم600
مصنوع من الفوالذ، مطلي على 
مرتني باخلزف على كل األلوان 

  .وحسب الطلب

  مغسل مجاعي
Lavabo collectif  

  ملم485×ملم1200
مصنوع من الفوالذ، مطلي على 
مرتني باخلزف على كل األلوان 

  وحسب الطلب
  مصرف مياه املطبخ حبوضني

EVIER 2 BACS 
 INOXمصنوع مبادة   ملم500×ملم1200
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  نسبة هامش التكلفة املتغرية 
  =ة املردودية عتب

 التكاليف الثابتة

  مصرف مياه حبوض واحد
EVIER 1 BACS  

  مصنوع من الفوالذ، مطلي باخلزف  ملم600× ملم1000

  مصرف مياه مطبخ حبوضني
EVIER 2 BACS  

  مصنوع من الفوالذ، مطلي باخلزف  ملم500×ملم1200

  حوض مرش احلمام
Receveur de douche 

  ملم700×ملم700
نوع من قطعة واحدة من مص

الفوالذ مطلي مرتني باخلزف على  
  .كل األلوان وحسب الطلب

  حوض محام
BAIG NOIRES 

  ملم700×ملم1700
  ملم700×ملم1600
  ملم700×ملم1400

مصنوع من الفوالذ، مطلي مرتني 
  وحسب الطلب

  من إعداد الباحث: المصدر
 الربح/ احلجم / التكلفة : العالقةعتبة املردودية تسمى كذلك بنقطة التعادل ، و لتحليل 

 :لدينا اجلدول  EIMSملؤسسة 
  2013-2012نقطة التعادل المقدرة خالل الفترة ):  03(جدول رقم 

  KDZD: الوحدة 
  2013  2012  البيانات

  184236  211751  رقم األعمال

 %71,28 %73,12  نسبة هامش التكاليف المتغيرة

 jours 130 jours 123  تاريخ العتبة

 %64 %66  مؤشر األمان

 من إعداد الباحث باإلعتماد على معلومات مقدمة من مصلحة احملاسبة:  المصدر
عتبة املردودية تسمى كذلك بنقطة التعادل ، وميكن حتديد عتبة املردودية كما هو معلوم فإن     
  : كما يلي) رقم أعمال نقطة التعادل(
  
  
  

فإن املبيعات ينبغي  ):03(رقم ل اجلدول من خال EIMSفحسب معطيات مؤسسة        
خالل سنة   KDZD 184236و إىل  2012ة خالل سن  KDZD 211751أن تصـل إىل 

 تصل فيها املؤسسة إىل تغطية تكاليفها وبالتايل النتيجة عندها تكون معدومة ، حىت 2013
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يراد الكلي، فعند هذه النقطة املؤسسة ال حتقق ال ربح وال خسارة، أي عندما يتساوى اإل
ومن خالل ذلك . يغطي بالكامل التكاليف الثابتة) الربح(بالتكاليف الكلية أي أن اهلامش 

نقول أن على القرارات املتعلقة باستخدام التكاليف وكيفية التحكم فيها كانت خالل سنة 
مما يتطلب األمر رقابة أحسن على خمتلف التكاليف قصد  2013أفضل من سنة  2012

يف هذا اإلطار ، كما نالحظ من خالل  املؤسسة شكل أفضل ، وهذا ما تسعى إليه تدنيتها ب
، يف حني  % 66إىل  2012اجلدول السابق أن مؤشر األمان وصلت النسبة املتعلقة به خالل 

مما يثبت صحة ضرورة التحكم أكثر يف   %64أي بنسبة  2013كانت أقل خالل سنة 
ول السابق ميكن توضيح التمثيل البياين لعتبة املردودية ومن خالل اجلد. التكاليف مستقبال 

  :كما يلي   2013 -2012خالل الفرتة EIMSاملردودية ملؤسسة 
خالل الفترة  EIMSالتمثيل البياني لعتبة المردودية لمؤسسة : )02(الشكل رقم 

2012- 2013  

  
 اسبةمن إعداد الباحث باإلعتماد على معلومات مقدمة من مصلحة احمل:  المصدر
 211751أن املبيعات ينبغي أن تصـل إىل من خالل التمثيل البياين السابق نالحظ         

KDZD  184236و إىل  2012ة خالل سن KDZD   2013خالل سنة  KDZD  حىت
تصل فيها املؤسسة إىل تغطية تكاليفها ، وباعتبار املؤسسة �دف إىل ترشيد استخدام الوحدة 

إلنتاج املتاحة هلا، ومن مث السعي إىل خفض تكلفة اإلنتاج أي االستخدام االقتصادية ملوارد ا
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للوسائل اإلدارية اليت �دف إىل احملافظة على مستوى التكلفة املطلوبة إلجناز نشاط حمدد سواء  
كان هذا النشاط إنتاجي أو خدمي أو جتاري ضمن احلدود املخططة لغرض حتديد ومعاجلة أي 

و بذلك فإنه يف جمال استخدام بيانات التكاليف لرتشيد القرارات  .لتكاليفمسببات للزيادة يف ا
الربح يعد /احلجم/اإلدارية للمؤسسة، خاصة ذات الطابع التخطيطي فإن حتليل العالقة التكلفة

من أهم السبل املعتمدة يف ترشيد القرارات كو�ا تساهم إىل حد بعيد يف حتقيق أحد املهام 
تمثلة يف حتقيق أفضل استغالل للموارد االقتصادية املتاحة أو احملافظة على أفضل اإلدارية اهلامة امل

املوارد االقتصادية النادرة كبعض املواد اخلام أو العمالة املاهرة أو التجهيزات اآللية مرتفعة 
التكاليف قصد استخدام املوارد أفضل استغالل إلنتاج السلع و اخلدمات اليت تفي باحتياجات 

، ومن ضمن اإلجراءات املمكن القيام �ا للتحكم بالتكاليف الثابتة  ائن و بأقل تكلفة الزب
) 21:00-17:00خالل الفرتة املسائية (خاصة تلك املتعلقة بالتكاليف اخلاصة بالكهرباء 

مرة ، مما يعين ضرورة إطفاء  11باعتبار هده الفرتة تتضاعف فيها تكلفة الكهرباء إىل حوايل 
   .ل هذه الفرتةالفرن خال

 التكلفة املستهدفة -2
التكلفة املستهدفة إىل أن عمليات تصميم املنتج و تصميم عمليات أسلوب يستند 

تسيري التكلفة اسرتاتيجيا،  فبناء على ذلك يتم الرتكيز على مرحلة  يفإنتاجه متثل عنصرا أساسيا 
مع اإلستبعاد املقدم للمتغريات  التصميم ، و على تقليل الوقت الالزم لتقدمي املنتج إىل السوق ،

قد تستنفد الكثري من الوقت و اجلهد إذا مل يتم التخلص منها مبكرا  اليتو التغريات املكلفة و 
 يف،ويرجع ذلك إىل أن اإلكتشاف املتأخر هلذه املتغريات و اإلحنرافات الغري مرغوب فيها الحقا 

  .اليف و مضار عالية يصعب التحكم فيها فرتات متأخرة من دورة حياة املنتج قد ينتج عنه تك
كما أنه نشاط . التكلفة املستهدفة يركز على التسيري الفعلي للتكاليف الكلية أسلوب

ذو أهداف متعددة تشمل ختفيض التكلفة، تأكيد اجلودة و تقدمي منتجات جديدة للسوق يف 
سرتاتيجيا لتسيري التكلفة، لذلك التوقيت املناسب و بالتايل فإدارة التكلفة املستهدفة متثل نظام ا

فهو يتطلب توفري معلومات عن تصميم، املنتجات و تكاليف إنتاجها، و سيلزم ذلك التعاون 
و بصفة عامة ثالث . بني ممارسي احملاسبة ، ممارسي أنشطة التسويق و ممارسي اإلدارة اهلندسية

ح �ا إىل تكاليف ميكن خطوات لتحقيق التكلفة املستهدفة، أي لتحويل التكاليف املسمو 
  :حتقيقها
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 :قياس فجوة التكاليف - أ
فجوة التكاليف عن ختفيض التكاليف و حماولة وضعها داخل حدود مسموح �ا  تعرب

قل منه و هو املستوى املستهدف، و كلما أباالنتقال املستمر من مستوى قائم إىل مستوى 
خدام املزيد من نظم مساندة لنظام زادت فجوة التكاليف زاد التحدي إلغالق تلك الفجوة باست

 ، و التحليل النوعي التكلفة املستهدفة، و خاصة تلك املتعلقة بإعادة ختطيط و تصميم املنتج 
  .و الوظيفي للتكاليف اليت تشملها

 :تصميم املنتج و خفض عناصر التكاليف - ب
م املنتج تعد هذه اخلطوة من أهم خطوات التكلفة املستهدفة لذلك فهي تتطلب تصمي     

بطريقة تؤثر على مجيع التكاليف اخلاصة باملنتج من بداية التفكري فيه حىت انتهاء عمره 
تصميم املنتج، : اإلنتاجي، و تتطلب عملية ختفيض التكاليف األخذ بعني االعتبار كل من

  . حتليل التكاليف، هندسة القيمة، و تقدير التكلفة
 :التحسني املستمر اعتماد التصميم النهائي و تطبيق عمليات -  ت

    اخلطوة األخرية يف حتقيق التكلفة املستهدفة هي االستمرار يف إجراء التحسينات على املنتج 
و مراحل إنتاجه، مما يؤدي إىل خفض التكلفة عما هو متوقع عند تصميم املنتج، و هذه اخلطوة 

  .تشمل عدة خطوات منها و خفض التالف و الضائع و حتسني اإلنتاجية
 EIMSأثر التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة يف دعم تنافسية مؤسسة : بحث اخلامسامل

اختلف الكتاب حول إعطاء تعريف دقيق ملعىن التنافسية وحتديد مفهوم موحد له، خاصة       
وأنه مفهوم ديناميكي متغري من ناحية، ويتم التمييز يف تعريفه حسب اجلهة املسندة إليه من 

  .ناحية أخرى
مفهوم التنافسية باختالف حمل احلديث، فيما إذا كان عن مؤسسة أو قطاع أو دولة،  فيختلف

فالتنافسية على صعيد املؤسسة تسعى إىل كسب حصة يف السوق سواء يف السوق احمللي أو 
صناعة معينة (الدويل، ختتلف عن التنافسية لقطاع متمثل مبجموعة من املؤسسات يف جمال معني 

رمها ختتلفان عن تنافسية دولة تسعى لتحقيق معدل مرتفع ومستدام لدخل ، وهاتان بدو )مثال
  .الفرد فيها
  : تعريف التنافسية على صعيد املؤسسة  : األول  املطلب

يتعلق تعريف التنافسية حسب املؤسسات مبدى قدر�ا على تقدمي منتجات ذات جودة       
تمكن من الوصول والنفاذ لألسواق العاملية عالية وبأسعار مقبولة لتلبية رغبات املستهلكني وال
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،حبيث تعرب عن تلك اجلهود واإلجراءات واالبتكارات والضغوط وكافة الفعاليات اإلدارية 
والتسويقية واإلنتاجية واإلبتكارية والتطويرية اليت متارسها املنظمات من أجل احلصول على شرحية 

�ا ،وهي تعرب عن قدرة املؤسسة على تقدمي  أكـرب ورقعة أكثر إتساعا يف األسواق اليت �تم
، فهي مفهوم متغري يعرب عن 12منتجات ذات جودة عالية وبسعر مقبول من طرف املستهلك 

مدى التطور احلاصل يف نوعية السلع مقابل ثبات أو اخنفاض األسعار، حبيث أن التنافسية بني 
  : املؤسسات تدور حول

نسبة للمستهلكني مقارنة مبنافسيهم مما يساعد على حتديد أسعار مناسبة ملنتجا�م بال -
  . احلفاظ عليهم

  .تقدمي أفضل مستوى جودة ملنتجا�ا وخدما�ا باإلضافة إىل اخلدمات املرافقة هلا  -
التجديد واالبتكار يف املنتجات �دف إشباع احتياجات املستهلكني وخلق فرص جديدة  -

  .لالستثمار
ة تعرف أ�ا القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة إن التنافسية على صعيد املؤسس  

و السعر املناسب ويف الوقت املناسب، وهذا يعين تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة 
جناح مستمر هلذه املؤسسة على الصعيدين احمللي  إىلمن املنشآت األخرى، وهذا ما يؤدي 
  .ذلك يكون من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج والعاملي يف ظل غياب دعم حكومي، و 

    EIMSإجراءات تسيري التكاليف اسرتاتيجيا من طرف مؤسسة : املطلب الثاني
اتضح  EIMSمن خالل املقابالت اليت أجريناها مع خمتلف إطارات ومسؤويل مؤسسة 
سة تعاين من لدينا عدم وجود إسرتاتيجية واضحة لتدنية التكاليف و تسيريها رغم أن املؤس

مشكلة ارتفاع أسعار منتوجا�ا اليت تعود حسبهم إىل ارتفاع التكاليف، خاصة تلك املتعلقة 
باإلنتاج، وقد ملسنا بعض احملاوالت القليلة قصد تدنية تكاليف اإلنتاج، خاصة وأ�ا تشكل 

  .ا املطلباجلزء األكرب من التكاليف الكلية للمؤسسة، اليت سنحاول التطرق إليها من خالل هذ
  تدنية تكاليف املواد األولية -1

يف اإلنتاج  EIMSسبق وأن تطرقنا إىل أهم املواد األولية اليت تستخدمها مؤسسة 
  .واملتعلقة بالصفائح املعدنية ومادة الطالء اليت سنركز عليها يف هذا العنصر 

  :الصفائح -
مستوى  بعد إجراء عّدة دراسات، أحباث وجتارب من طرف خمتصني وإطارات على

، مت التوصل إىل نتائج جد إجيابية فيما خيّص تدنية تكاليف مدخالت اإلنتاج EIMSمؤسسة 
واليت ختّص الصفيحة املستخدمة إلنتاج أحد أّهم منتوجات املؤسسة، أال وهو حوض احلمام 
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(Baignoire)  سنة (ملم 1,8ملم إىل 2وتتمثل هذه الدراسة يف ختفيض مسك الصفيحة من
ملم دون أن يفقد املنتوج جودته ومواصفاته حسبما 1,5 ختفيض السمك إىل ، مث مت)2005

، مما جعل املؤسسة تستفيد من ختفيض معترب يف تكلفة اإلنتاج، "ISO"تقتضيه املعايري الدولية 
، وجتري اآلن دراسات مكثفة )أملانيا(خاصة وأن هذه الصفائح يتم شراؤها من خارج الوطن 

  .(Lavabo)الصفيحة اليت تستعمل إلنتاج املغسل حول حماولة ختفيض مسك 
  :مادة الطالء -

) فرنسا(تستخدم هذه املادة لطالء وتلوين منتجات املؤسسة، ويتم اقتناؤها من اخلارج 
قبل استخدامها  EIMSبأسعار مرتفعة جدا وحتتوي على مواد كيميائية متزج مبخابر مؤسسة 

رب دقيقة يف خمابر املؤسسة توصل املهندسون يف عملية الطالء، فببعد إجراء دراسات وجتا
إىل طريقة يتم من خالهلا احلصول على مادة الطالء  EIMSواملختصون على مستوى مؤسسة 

باستعمال مواد كيميائية كانت خمبأة يف خمازن املؤسسة منذ فرتة طويلة وكانت تعترب كمخزون 
اسرتجاعه وإعادة صياغته   لكن هذه البحوث أثبتت إمكانية) ال يصلح لالستعمال(ميت 

كيميائيا بطريقة جتعله يستخدم يف مادة الطالء ويعطي نتائج جد إجيابية، وميكن املؤسسة من 
كما مكّنتهم التجارب . تدنية تكاليفها دون اللجوء إىل شراء هذه املادة لعدة سنوات قادمة
مح بتخفيض التكاليف املتوصل إليها  من احلصول على هذه املادة بطريقة معاجلة خمربيا تس

    .باستعمال مواد كيميائية أبسط وأقل سعرا من تلك املستخدمة يف السنوات املاضية
  العمالة تقليل -2

من ختفيض يف تكلفة إنتاجها من خالل تقليل عدد  EIMSلقد استفادت مؤسسة 
كفرع من فروعها ختتص يف صناعة   ENIEMعماهلا، خاصة بعد تصفيتها وانضمامها ملؤسسة 

 140إىل ) 1998قبل سنة (عامل  450الصحي، حبيث مت ختفيض عدد العمال من  عتادال
  . عامل دون أن يكون هناك تأثري على حجم اإلنتاج  136عامل، مث اآلن إىل 

  العمال تكوين -3
يف التحكم  EIMSتساهم اخلربة الطويلة املوجودة عند معظم عّمال وإطارات مؤسسة 

ا اإلنتاجية ومن مث يف تدنية تكاليفها ورغم ذلك فاملؤسسة تعمل يف موارد املؤسسة ويف عمليا�
على تكوين أفضل ملستخدميها حىت تتوسع معارفهم أحسن وتتماشى مع التطورات احلاصلة، 
إىل جانب متكينهم من التحكم أكثر يف خمتلف وسائل املؤسسة إىل جانب حتسني إنتاجيتهم، 

ىل الوصول إىل حتسني مستوى خمتلف عماهلا لذلك فهي تعمل على تسطري برامج هادفة إ
  . وإطارا�ا
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  تكنولوجيا اإلنتاج تطوير -4
من بني أهم ما ميكن التطرق إليه يف جمال تكنولوجيا اإلنتاج �دف تدنية تكاليف 

، وقد 2002، هو الفرن املتطور الذي حتصلت عليه املؤسسة يف سنة EIMSاإلنتاج ملؤسسة 
معترب يف نسبة الكهرباء والغاز أي الطاقة، وميكن التطرق يف  مّكن املؤسسة من حتقيق ختفيض

  ).04(رقم هذا ا�ال إىل دراسة الفرق بني الفرن القدمي والفرن اجلديد من خالل اجلدول 
  EIMSالفرق بين الفرن القديم والفرن المتطور لدى مؤسسة ): 04(جدول رقم 

  الفرن المتطور  الفرن القديم
سـاعة، حبيث ال جيب  24سـاعة على  24يشتغل 

على املؤسسة أن تقـوم بإطفائه رغم أن عملـية اإلنتاج 
  ساعات فقط يوميا 8تتم 

  ساعات وفقا لساعات العمل اليومية 8يتم تشغيله 

تستغرق مدة تشغيله حىت يصبح جاهز لالستغالل مدة 
  أيام 6

تستغرق مدة تشغيله وتسخينه حىت يصبح جاهز 
  عةلالستغالل حوايل نصف سا

  ) أثناء العطلة السنوية للعمال(تستغرق مدة إطفائه 
  تستغرق مدة إطفائه حوايل نصف ساعة  يوم 15حوايل 

يؤثر على طبيعة املنتوج بسبب تسرب الغاز من ثقوب 
  جدران غرفة ممّا يؤثر على جودة املنتوج

مصنوع بطريقة حديثة حبيث ال ميكن أن يتسرب أي 
  غاز إىل املنتوج

  داد الباحثإع: المصدر
من خالل هذا اجلدول نستنتج أن احلصول على الفرن املتطور مّكن املؤسسة من تدنية تكاليفها 

من خالل اقتصاد الطاقة، سواء بالنسبة للكهرباء أو الغاز حبوايل 
3
من الطاقة تتم اسرتجاعها  2

باملقارنة ) ساعات 08(ف الفرن املتطور يوميا مقارنة بالفرن القدمي وذلك للزمن املستغرق من طر 
، كما أن املؤسسة هلا القدرة عل تشغيل وإطفاء الفرن املتطور يف )ساعة 24(مع الفرن القدمي 

أي حلظة وحسب احلاجة على عكس ما كان عليه الفرن القدمي، وذلك ما مّكن من تدنية 
إىل اخنفاض حمسوس يف ، ممّا أدى EIMSالتكاليف بصورة كبرية جدا حسب مسؤويل مؤسسة 

أسعار الكثري من منتجات املؤسسة رغم أن هذه األسعار ورغم ذلك تبقى مرتفعة بالنسبة لزبائن 
  .املؤسسة
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أهم املداخل احلديثة للتسيري اإلسرتاتيجي للتكاليف لتحسني :املطلب الثالث
  تنافسية املؤسسة

ملؤسسة االقتصادية، كو�ا تسعى من تعترب عملية تدنية التكاليف جزء ال يتجزأ من حياة ا     
خالهلا إىل البحث عن املزيد من األرباح، رفع حصتها السوقية والتوسع داخليا وخارجيا، وقصد 

لالستفادة من املزايا اليت تتوفر فيها ،  ،الوصول إىل ذلك ينبغي حتليل بيئتها الداخلية واخلارجية
رة التنافسية ، وللتطرق لذلك،حناول الوقوف يف قصد حتقيق أهدافها واليت من مجلتها حتسني القد

هذا املبحث على بعض النماذج اليت متكن املؤسسة من دعم  قدر�ا التنافسية من خالل حتليل 
  .تكاليفها وحماولة تدنيتها 

  سلسلة القيمة  -1
سلسلة القيمة تعرب عن سلسلة من األنشطة، تضيف قيمة مضافة للمنتج أو اخلدمة أي 

قيمة ميكن التعبري عنها مببلغ مايل يدفعه الزبون مقابل احلصول على هذا املنتج، يصبح للمنتج 
مع ضرورة أن تكون قيمة املنتج تفوق تكاليفه، وبذلك ميكن تعريف سلسلة القيمة على أ�ا 
جمموعة األنشطة اليت يتم من خالهلا احلصول على املنتج وبيعه للزبون ، وبذلك فهي تتكون من 

واليت تساهم مباشرة يف عملية اإلنتاج وتوفريه للزبائن ، وأنشطة داعمة تساهم يف  أنشطة أساسية
،كما أن هذه األنشطة الداعمة تساهم يف تسهيل األداء 13هذه العمليات بطريقة غري مباشرة 

  .اجليد لألنشطة األساسية 
رتاتيجيا من مفهوما واسعا لسلسلة القيمة و أعطاها بعدا اس" Porter"لقد قدم بورتر      

خالل وصفها بأ�ا عبارة عن حتليل كامل ألنشطة املؤسسة االقتصادية اليت تساهم يف إضافة 
قيمة للمؤسسة من خالل خلق ميزة تنافسية هلا، كون أن هذه األنشطة قد تفيد يف حتقيق كفاءة 

دة و من مث عالية من حيث ختفيض التكلفة     و تسيريها اسرتاتيجيا أو إيصال املنتج بأعلى جو 
  .حتقيق ربح مستهدف

إىل أن سلسلة القيمة تعرب عن خمتلف " JIAMBALVO"لقد أشار جيامبالفو       
      العمليات الداخلية للمؤسسة االقتصادية و العالقات الرتابطية املنبثقة عن تلك العمليات 

     نتاج أقصى قيمة و الفعاليات الداخلية، و مع كل من املوردين و الزبائن، و يكون اهلدف إ
و بأقل تكلفة ممكنة، و بذلك أعطى هذا الشخص أمهية إسرتاتيجية لدور التسيري اإلسرتاتيجي 
التكلفة للمسامهة يف تصميم نظام للمعلومات يعرب عن مدخالت و عمليات و خمرجات نظام 

  .سلسلة القيمة و إخضاعها للتحليل و القياس 
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  :القيمة هندسة -2
القيمة تقنية حديثة وعلم منهجي معروف أثبتت مكانتها أل�ا تساعد على تعد هندسة       

وهي متكن املؤسسة من االستغالل  التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة وحتسني اجلودة يف آن واحد،
األمثل للموارد املتاحة أمام املؤسسة وهو مطلب تزداد احلاجة إليه يوما بعد يوم، ألن معظمها إن 

ويرجع ظهور أسلوب .ابلة للزوال أو قد تتعرض للندرة مما يزيد الطلب عليهامل نقل مجيعها ق
بتطوير نظام من التقنيات ) L.Miles(عندما قام لورانس مايلز  1947هندسة القيمة إىل عام 

أطلق عليه بالتحليل القيمي أو اهلندسة القيمية وهو  دراسة حتليلية وفق منهج حمدد جيري 
التخصصات على مشروع أو منتج أو خدمة لتحديد وتطبيق  بواسطة فريق عمل متعدد

الوظائف اليت يؤديها لغرض حتقيق تلك الوظائف املطلوبة بأسلوب آخر أو عنصر مغاير وبتكلفة 
،ويكون ذلك من خالل إبتكار بدائل تؤدي تلك  إمجالية أقل أو رفع األداء أو �ما معا

اليف أقل، وعلى ذلك ميكن القول أن جمموعة بتحقيق أهداف املؤسسة وبتك الوظائف املتعلقة
هندسة القيمة �دف إىل التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة بغرض تدنيتها و من مث حتسني تنافسية 

  :املؤسسة اإلقتصادية من خالل  تصميم املنتج وذلك عن طريق
 .تبسيط املنتج إىل أقل عدد من األجزاء -
 .جة التنميطتنميط املنتج والعمل الدائم على زيادة در  -
 .حتسني قدرة املنتج على القيام بوظيفته اليت صمم من أجلها -
 .حتسني درجة األمان يف استخدام املنتج -
 .حتسني إمكانية القيام بصناعة املنتج وسهولتها -
  .التوصل إىل تصميم منتج ال يتأثر كثريا بالتغريات يف عملية اإلنتاج والتجميع -

ل اختيار وتصميم املنتج يف مؤسسات عديدة من خالل وقد أدت املمارسات الفعلية يف جما
. دون التضحية مبستوى اجلودة% 70إىل % 15هندسة القيمة إىل تدنية تكاليف املؤسسة من 

وجتدر اإلشارة إىل عمليات تصميم املنتج حتتاج إىل العديد من األنشطة اليت متارسها إدارات 
اجلهود يف كل من وظائف التسويق، اإلنتاج،  خمتلفة داخل املؤسسة، نظرا إىل احلاجة لتظافر

البحوث والتطوير، التمويل و احملاسبة باإلضافة إىل اإلدارة اهلندسية املسؤولة عن تصميم وتشغيل 
خطوط اإلنتاج ، مع ضرورة اإلعتماد على خربات وقدرات إبداعية، وذلك ألن كل ذلك 

اخل املؤسسة لتحسني جودة املنتج يصعب توافره يف شخص معني بذاته أو يف إدارة معينة د
   .وتدنية تكاليف املؤسسة مبشاركة خمتلف عماهلا، فروعها وأقسامها 
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  خامتة
جناح املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التفوق على منافسيها هو  من بني ما يساهم يف        

األمر ضرورة  الوصول إىل تسيري فعلي لتكاليفها خاصة من الناحية اإلسرتاتيجية ، حيث يتطلب
التحكم يف توجيه نفقا�ا إعطاء أمهية لكيفية أداء املوارد املتاحة لديها و استغالهلا ، إضافة إىل 

  .تدنية التكاليف، دون أن يكون هلا تأثري على تصميم املنتج أو وظيفتهقصد 
ختتارها  ويف كثري من األحيان يعترب التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة من أهم املداخل اليت      

املؤسسة لزيادة رحبيتها وذلك لكو�ا طريقة سلمية تعتمد على جدية املؤسسة وعملها الدائم 
   .من خالل تتبع التكلفة على مدار حياة املنتوج قصد الوصول بالتكلفة إىل أدىن حدواملستمر 
  :مت التوصل إليها نذكر أمهها فيما يلي  نتائجهلذه الدراسة و  .املؤسسة

ملؤسسات جتد نفسها دائما أمام مشكلة اختاذ العديد من القرارات، لذلك فهي مبا أن ا  - 
حتقيق االختيار األفضل و الذي بدوره حيقق أفضل  �دفتسعى إىل اختاذ القرارات الرشيدة 

استخدام للموارد املتاحة، لذلك فإن املؤسسات حباجة دائما إىل البيانات املساعدة يف اختيار 
 .جيب أن يكون هناك تسيري فعال و اسرتتيجي للتكلفة لذا املفضلالبديل املناسب و 

التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة يسمح بتحسني القدرة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية ،وقد   - 
سلطنا الضوء على بعض األساليب العامة واليت هلا أمهية كبرية يف تسيري التكاليف اسرتاتيحيا 

ل سلسلة القيمة و هندسة القيمة املرتبطني بتصميم املنتج تدنية اليت من أبرزها تتمثل يف حتلي
تكاليف الصنع و حتسني اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ،ومتكني من زيادة الرحبية يف املؤسسة و 
تؤدي إىل رفع حصتها السوقية من خالل قدر�ا على ختفيض أسعار منتجا�ا،و هي كلها 

وهذا ما يظهر طبيعة العالقة املوجودة بني تدنية التكاليف يف  مؤشرات لقياس لقدرة التنافسية
  .املؤسسة اإلقتصادية وحتسني قدر�ا التنافسية ودعمها

لغرض حتسني القدرة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية ينبغي حتليل البيئة الداخلية و اخلارجية           - 
ملوجودين لدى املؤسسة  والتحكم يف ، باإلضافة إىل التعرف على خمتلف نقاط القوة والضعف ا

خمتلف التكاليف املرتبطة مبختلف مراحل احلصول على املنتج وبيعه ، وميكن حتقيق ذلك من 
 .خالل عدة أساليب منها حتليل سلسلة القيمة و أسلوب هندسة القيمة 

حيث يتم إن النظرة  العاملية احلالية ألداء التصنيع هي نظرة موجهة أساسا إلرضاء العميل ،  - 
وبأقل تكلفة، وحتقيق هذا اإلجتاه  وقتالرتكيز على تقدمي املنتج إىل العميل بأعلى جودة ،بأسرع 

 .واكبه ظهور فلسفات جديدة تتعلق �ندسة القيمة وإدارة اجلودة الشاملة
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خاصة   EIMSو أهم اإلقرتاحات املمكن طرحها على املؤسسات اجلزائرية عامة و مؤسسة 
يف يعد من أهم اإلسرتاتيجيات اليت تتبناها املؤسسات، وأكثرها فاعلية لتحقيق تسيري التكالأن

وحتتاج عملية ختفيض . مزايا تنافسية يف ظل متغريات البيئة احلديثة اليت تتسم بشدة املنافسة
إعادة النظر يف األساليب التقليدية  تسيري التكلفة ، لذلك ينبغيلالتكاليف إىل إطار متكامل 

تبين واستخدام تكاليف و كيفية تسيريها خاصة من الناحية اإلسرتاتيجية ، وضرورة لتخفيض ال
، ومن أهم تلك املداخل مداخل وأساليب وأدوات مستحدثة تتسم مبنظور مشويل لتسيري التكلفة

التسيري اإلسرتاتيجي للتكلفة ، والذي يسعى لتحقيق التكامل بني نظام التكاليف والبعد 
رة ، ويهتم بدراسة وحتليل التكلفة، وحتسينها، وختفيضها، وليس جمرد االهتمام اإلسرتاتيجي لإلدا

 بالرقابة عليها فقط، ويرتبط مباشرة بإسرتاتيجية املؤسسة خاصة يف جمال اختاذ القرار ، وكذا يف 
 .حتديد املوقف التنافسي للمؤسسة اإلقتصادية 
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Abstract: 
The purpose  of using quantitative methods to forecast sales is 

seen by the researcher as scientific way of study. Observation and 
development of data and to predict the future,therefore check the 
validity of the hypothéses,through data collection,record and analyze  
carrfully and accurately with letting space of some  kind of 
imagination . which will permit us to analyze if the results that are 
reached show some degree of accuracy and realism. 
In this dissertation, we performed an empirical study aiming to 
predict future sales of the company « ALGAL » and that the use of 
statiscal techeniques and to resort  to one of thequantitative methods 
known « Box,Jenkins » which is one of the most comprehensive  and 
accurate.After comparing the results obtained with the prediction 
submitted by officials of the organization,and olso with the sales 
archieved in reality we have to conclude that the scientific methods 
are the best and most accurate way to arrive at estimates close to 
reality .   

 : مقدمة
متثل دراسة وتطبيق النظم واملناهج العلمية للبحوث أمهية خاصة بالنسبة للمؤسسة 
اجلزائرية، خاصة يف وقتنا احلايل، وذلك نظرا لتوجه الدولة إىل سياسات اإلصالح وحترير 
االقتصاد ليعمل يف ظل آليات جديدة للسوق وتشجيع الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم 
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ط أوسع، وما يرتتب عن ذلك من زيادة ملموسة يف درجة املنافسة وتنّوعها االنفتاح على حمي
 .وهذا ما يؤدي إىل عدم استقرار حميطها اخلارجي

وعليه، املؤسسات اجلزائرية مطالبة اليوم مبعاجلة هذه التحوالت املفروضة عليها بالتفكري يف 
سة املنتهجة من طرف إدارة تغريات شاملة يف سياسا�ا التسويقية واإلدارية، وخاصة السيا

املبيعات، حيث أصبح هلا دور وأثر كثري على مردودية املؤسسة؛ حيث أي خطأ يف التقدير 
  .يكّبد املؤسسة خسائر كبرية وأي ختطيط حمكم يؤدي إىل ازدهار املؤسسة

تشمل هذه التغريات انتهاج األساليب والوسائل العلمية لتحقيق نتائج أكثر دقة وموضوعية 
واألساليب األكثر استعماال هي أساليب التنبؤ باملبيعات، ألن التنبؤ . نسبة إلدارة املبيعاتبال

ناجحة للمؤسسة، وبتقدير عدد املبيعات  إلسرتاتيجيةباملبيعات املستقبلية يعترب أساس التخطيط 
املستقبلية ميكن للمؤسسة معرفة حجم النفقات واملدخالت املستقبلية لتجّنب أي نكسة قد 

  .ختفيها التغريات املستقبلية للسوق
إن اخلطوة األساسية اليت جيب أن تقوم �ا أي إدارة مبيعات أو مؤسسة إنتاجية هي ما الذي 

  .جيب إنتاجه وما هي طلبات العمالء املستقبلية
وهذا يتم بتحديد أو تنفيذ خطة عمل متقنة تبدأ بالتنبؤ بطلبات العمالء املستقبلية من خالل 

وبعد حتديد خطة العمل يصدر أمر يطلق  لة السوق ومعرفة حجم املبيعات السابقةدراسة حا
منه حتديد املبيعات التقديرية من أرقام وكميات تستند عليها  ينتظرعليه اسم التنبؤ باملبيعات 

  .مرحلة التصنيع خالل الفرتة املستقبلية
ة تعتمد على األساليب املبسطة بالرغم من كل هذه املعطيات، فال تزال معظم الشركات اجلزائري

والتقليدية يف عملييت التنبؤ باملبيعات والتخطيط، وذلك رغم معرفتها بأمهية استخدام طرق 
  .القياس الكمية ووسائل اإلقناع اإلحصائية
  : هذا ما أدى بنا إىل طرح اإلشكالية التالية

مية الحديثة وما كيف يمكن تحسين التنبؤ بالمبيعات باستعمال الطرق واألساليب الك
  مدى استعمالها في المؤسسة الجزائرية؟ 

  : هذه اإلشكالية تقودنا إىل طرح التساؤالت التالية
 املبيعات ؟بماهية الطرق واألساليب للتنبؤ  -
 ما أمهية التنبؤ باملبيعات يف وضع تقديرات املؤسسة؟ -
  ملبيعات؟ما هي املتغريات اليت ميكن االعتماد عليها لتقدير منوذج للتنبؤ با -

  :حىت نتمكن من اإلجابة على هذه التساؤالت وضعنا الفرضيات التالية
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يف ظل ما هو متوافر من املعلومات يعترب أسلوب السالسل الزمنية األسلوب األكثر جناعة  -
 .يف عملية التنبؤ باملبيعات

 .املبيعات السابقة هي أفضل ما ميكن اعتماده لتقدير منوذج التنبؤ -

  :ثا البحذدوافع ه
  : بناء على عدة أسباب منها اختيارههذا املوضوع مت 

جتريب والبحث عن النموذج األكثر دقة ومالئمة ملختلف املؤسسات مهما كان نوعها  -
 .وحجمها

 .حتسيس املسريين بأمهية التنبؤ عن املبيعات بالطرق العلمية ودوره لبلوغ أكثر دقة -

  :اهلدف من البحث
  :�دف من خالل هذا املوضوع إىل

التعريف ببعض وسائل وطرق التنبؤ املعاصرة يف التنبؤ بصفة عامة ويف التنبؤ باملبيعات بصفة  -
 .خاصة

 حمل الدراسة" ALGAL"بناء منوذج للتنبؤ باملبيعات املستقبلية لشركة  -

 :منهجية البحث
حيث تطرقنا إىل األسس  هذا البحث مزيج بني املنهج الوصفي التحليلي يف احملور األول

دراسة تطبيقية حاولنا من حيث قمنا ، واملنهج التطبيقي يف احملور الثاين رية للتنبؤ باملبيعاتالنظ
وذلك للمدى القصري، مث قمنا مبقارنة  « ALGAL »خالهلا بالتنبؤ للمبيعات املستقبلية لشركة

ل هذه ومن خال. التنبؤ املتوصل إليه مع تنبؤ املؤسسة والقيم احلقيقية احملققة ملبيعات الفرتة
املقارنة حاولنا إبراز مدى أمهية استعمال الطرق واألساليب الكمية لبلوغ درجة من الدقة يف 

 .» EconometricViews«أما األدوات املستخدمة فهي برنامج ، التنبؤ

  النظرية للتنبؤ باملبيعات األسس  :األولاحملور 
I. أهدافه و باملبيعات التنبؤ ماهية:  

I-1 (بيعاتبامل التنبؤ مفهوم: 
 :منها ندرج التعاريف من العديد هناك

يتم  أن ميكن والذي املستقبل، يف املتوقعة املبيعات قيمة أو كمية تقدير هو باملبيعات التنبؤ -
 .)1(احملتملة واالجتماعية االقتصادية الظروف ظل يف
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ملعلومات ا باستخدام وذلك املستقبلية، املبيعات مستوى لتقدير حماولة هو باملبيعات التنبؤ -
 .)2(احلاضر و املاضي عن املتوفر

 بعني واألخذ والقيمة، الكمية من حيث  املستقبلية املبيعات تقدير يعين باملبيعات التنبؤ -
 :)3(االعتبار

 .احمليط يفرضها اليت الصعوبات و التغريات ·
 .للمؤسسة التجارية السياسة أهداف ·
االعتبار  بعني األخذ مع بالقيم أو كمياتبال للمبيعات املسبق اإلعداد هو باملبيعات التنبؤ -

 .)4( املؤسسة تواجه اليت القيود وكذالك السابقة املعطيات
 املستقبلية املبيعات توقع أو تقدير عملية هو باملبيعات التنبؤ أن نستنتج السابقة التعاريف من

 االعتبار بعني خذاأل مع احلاضر، و املاضي عن املتوفر املعلومات باستخدام القيمة، أو بالكميات
  .املؤسسة يف املؤثرة اخلارجية و الداخلية العوامل

I-2 (باملبيعات التنبؤ أهداف: 
 وتعترب للمبيعات، تقديري رقم إىل الوصول إىل التنبؤ عمليات خالل من املؤسسة تسعى

 :)5(التالية لألسباب األمهية غاية يف العملية هذه
 اليت األنشطة كافة يف التخطيط عمليات يف عليه يعتمد الذي األساس باملبيعات التنبؤ يعترب )1

 اإلنتاج، خطط صياغة يتم التنبؤ هذا ضوء على حيث املنشأة، إدارات و أقسام متارسها
 .إخل...التمويل و التسويق، املشرتيات،

 ستقوم اليت األنشطة تكاليف تقدير باملبيعات التنبؤ عملية خالل من املنشأة تستطيع )2
 .املالية املوازنة إعداد ويتم األموال، على احلصول مصادر حتديد من تتمكن لتايلوبا بتنفيذها،

 الفرتة �اية يف املبيعات من املتوقعة األرباح حتديد التنبؤ عملية خالل من املنشأة تستطيع )3
 نم املتوقعة اإليرادات من املتوقعة املبيعات تكاليف بطرح وذالك التنبؤ، عملية تغطيها اليت الزمنية

 .املبيعات
 مدى وحتديد البيع، رجال و املبيعات، إدارة نشاط مراقبة يف اإلدارة باملبيعات التنبؤ يساعد )4

 مقارنة يف يستخدم الذي األساس يوفر التنبؤ ألن ذالك و إليهم، املسندة املهام تنفيذ يف كفاء�م
 .املتوقعة املبيعات من احملققة املبيعات

 وترشيد األهداف، حتقيق خلدمة توظيفها و العاملني األفراد جهود توجيه يف التنبؤ يساهم )5
 .األنشطة خمتلف على باإلنفاق املتعلقة اإلدارة قرارات
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II .التنبؤ أساليب طرق و 
 واحدة املتبعة التنبؤ منهجية تعترب و" التنبؤ، عملية يف املتبعة األساليب من العديد يوجد

 التنبؤ أساليب يقسم املعيار هذا ،"التنبؤ أساليب سيمتق يف املستخدمة املعايري من عدد من بني
 والشكل أخرى، تقسيمات إىل يتفرع أسلوب وكل نظامية، غري وأساليب أساليب نظامية إىل

 :ذلك يوضح التايل
  .التنبؤ أساليب أنواعخريطة : (01)الشكل رقم 

  www.arab-api.org/course4/c4_1.htm: المصدر
I. أساليب التنبـؤ 

القول بأنه هناك تقنية من بني الطرق اخلاصة بالتنبؤ بأ�ا فعالة إال إذا حققت ال ميكن 
الكلفة، الدقة، توفري البيانات الالزمة، الوقت احملدد جلمع املعلومات، : جمموعة من الشروط هي

 .توفر اإلمكانيات الالزمة املادية والبشرية واملعنوية للقيام بعملية التنبؤ
 

http://www.arab-api.org/course4/c4_1.htm
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I-1 (نظاميةال غري أساليب )الكيفية.الوصفية.النوعيـة:( 
سلوك  تفسر اليت املتغريات حتديد أو قاعدة إىل حتتاج وال الذايت، التقدير على تعتمد

 :جمموعتني إىل وتنقسم .الشخصي والتقدير اخلربة على تعتمد إمنا االهتمام، موضوع املتغري
  .ربةاخل و الشأن ذوي أراء على املعتمدة واألساليب التناظر أساليب

 :التناظر أساليب -أ
مثاال  متشابه، حاالت يف املغتريات لنفس احملتمل املسار باستخدام متغري مبسار التنبؤ يتم

العملة  ختفيض أثر على التعرف خالل من وذلك التضخم، على عملة ختفيض أثر على التعرف
  .البلد جدا القتصاد مشابه لقطر
  :اخلربة و أنالش ذوي أراء على املعتمدة األساليب -ب
وتعترب من األساليب الوصفية األكثر شيوعا يف القيام بعملية التنبؤ  )6(:واخلربة احلدس -

واملتعلقة بالقرارات اليومية أل�ا قرارات سريعة النتائج ومدى االستجابة عال، كما أن مجع 
اذج العلمية البيانات مضيعة للوقت أين يكون متخذ القرار يعتمد كليا على خربته أكثر من النم

  :واإلحصائية من مزاياها
  .نتائج التنبؤ تكون يف وقت حمدود نسبيا *
  .اخنفاض تكلفة القيام بعملية التنبؤ *
  .تتميز قرارا�ا باملرونة *

 .أما من عيو�ا وجود التحيز الشخصي يف عملية التقدير والتنبؤ الختاذ قرار معني

 وتوقعا�م واخلربة الشأن ذوي رأي على التعرف إىل �دف :واالستقصاء امليداني املسح -
 باجتاهات التنبؤات :مثال االقتصادية، املؤشرات ببعض التنبؤ لغرض االقتصادية األنشطة بعض يف

 استبيان بذلك باستخدام املعنيني من عينة استطالع خالل من تتم .التضخم السوق ومعدالت
 املعلومات يقوم جبمع عمل فريق بتكليف أو املراسلة طريق عن إما وجيمع لذلك يوزع خصص

 .اخلاصة باالستطالع

تعتمد هذه الطريقة على إعالن اجتماع رمسي بني عدد معني من  :أسلوب جلنة اخلرباء -
  :)7(اخلرباء شخصيا لتقدير ظاهرة معينة وفق ما يلي

يتم اختيار شخص من قبل املنظمة ليقوم بدور املنسق ويكون على درجة كبرية من اخلربة  *
 .باملوضوع أو الظاهرة حمل التنبؤواملعرفة 

 يقوم املنسق بتوجيه دعوة لالجتماع لعدد معني من املختصني واخلرباء يف هذا ا�ال *
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بداية االجتماع واإلعالن عن كتابة استفسار عن الظاهرة حمل التنبؤ على لوحة خمصصة هلذا  *
دمي فكرة رئيسية لكل الغرض أين يطلب من األعضاء عدم تبادل اآلراء أو إجراء مناقشات وتق

 .عضو
 .بعد كتابة كل األفكار على اللوحة تبدأ عملية املناقشة *
تتم فيما بعد إجراء عملية التصويت واالختيار السري للفكرة الرئيسية اليت تدعم املوضوع  *

  املتوقع أين يتم اختاذ القرار حول الظاهرة حمل التنبؤ يف النهاية
  :من مزاياها 

 .موعة كبرية من اخلرباءاالستفادة من آراء جم -
  .اختاذ القرار خالل فرتة زمنية قصرية جدا أي عند �اية االجتماع -

  .أما من عيو�ا ارتفاع التكلفة املادية نتيجة حلضور خرباء من أماكن خمتلفة
أساس هذه الطريقة هو اشرتاك عدد معني من اخلرباء يف عملية التنبؤ  :طريقة دلفي -

  :)8(يق مراسلة تتم باملراحل اآلتيةبظاهرة معينة وذلك عن طر 
يتم اختيار شخص يكون مسؤوال عن مهمة القيام بعملية التنبؤ ويسمى باملنسق يتميز هذا  *

  .األخري بدرجة عالية من اخلربة واملعرفة بالظاهرة حمل التنبؤ
رة يقوم املنسق بإرسال استفسارات إىل اخلرباء يف صورة قائمة أسئلة إلبداء الرأي حول الظاه *

 .حمل التنبؤ
عند وصول اإلجابات التحريرية من قبل اخلرباء يقوم املنسق بدراسة لكل املراسالت وتبويب  *

اإلجابات مث إرسال استفسارات هلؤالء مع تزويدهم باملعلومات املتجددة واملستوحاة من قبل 
جمددا مع  بعض اخلرباء املشاركني يف عملية التنبؤ مث يطلب منهم إبداء الرأي حول الظاهرة

 .توضيح املربرات
يتم تكرار اخلطوة السابقة عدة مرات حىت يتم التوصل إىل درجة كبرية من االتفاق يف  *

 .تقديرات اخلرباء حول الظاهرة حمل الدراسة
 :من مزاياها

 أ�ا تساهم يف االستفادة من آراء جمموعة كبرية من اخلرباء املختصني *
 .اآلراء عن طريق املراسلة اخنفاض التكلفة املادية نتيجة تبادل *
  .االنفراد واحليادية وعدم التأثري على النتيجة لعدم االجتماع *

 .ومن عيو�ا أ�ا تستغرق فرتة زمنية طويلة يف عملية اختاذ القرارات
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األحداث  من �موعة سرد أو وصف عن عبارة السيناريو  :السيناريوهات طريقة -
 الوصف بناء هذا ويعد وقوعها، إىل املؤدية للقوى ووصف املستقبل يف وقوعها والتصرفات احملتمل

أن  باعتبار بينها، القائمة الروابط مجيع حتديد وحماولة األحداث، لتسلسل منطقي ترتيب على
أن  أي ديناميكية، عملية خالل من ترتبط وأ�ا البعض، بعضها عن منعزلة تقع ال األحداث هذه

 .والتصرفات األحداث :عنصرين من يتكون السيناريو
على  العتماده علميا، تنبؤا النظامي باألسلوب التنبؤ يسمي من هناك أن هنا اإلشارة جتدر و

 أين الثاين األسلوب باستخدام التنبؤ عكس دقيقا، علميا منهجا امتالكه و الرياضية، النماذج
 مما املدروسة الظاهرة جمال يف العملية و العلمية املعرفة و اهلائلة اخلربة على التنبؤ تعتمد عملية
 هي أعاله املدرجة التعاريف فإن عليه و .العلم من الفن إىل اقرب احلالة يف هذه التنبؤ جيعل

  .التنبؤ هذا أنواع يلي وفيما العلمي للتنبؤ تعاريف
I-2 (األساليب النظامية )الكمية:(  

 الظاهرة، كسلو  تفسر اليت التفسريية املتغريات مجيع بشأن صرحية قاعدة على تعتمد
 على الظاهرة تفسري يف تدخل اليت املتغريات مجيع نقوم بتحديد االقتصادية النظرية واستنادا على

 .سببية غري ومناذج سببية مناذج :جمموعتني إىل وتنقسم للتقدير، قابل منوذج رياضي شكل

  :السببية النماذج - أ
وكه، وباالعتماد على يعتمد املتغري موضوع البحث على متغريات تفسريية تفسر سل

 قابل رياضي منوذج شكل على العالقة صياغة يتم البحث موضوع نظرية معينة يف تفسري الظاهرة
، Y األسر تلك بدخول، Cمعينة  سلعة من األسر استهالك تفسري ذلك على للتقدير، مثال

 يرتقد ، مثC = a+bY+cPالنموذج، صياغة يتم الطلب لنظرية واستنادا، Pالسلعة  وسعر
. الصغرى املربعات طريقة: ،مثال املتوفرة اإلحصائية الوسائل باستخدام a,b,cالنموذج  معلمات

  :السببية النماذج أهم ومن
املتغريات  بني العالقة وتفسري قياس يف النماذج هذه تعتمد  :القياسي االقتصاد مناذج -

 :مثال التابع، املتغري سلوك سريتف يف تدخل اليت املتغريات بشأن االقتصادية النظرية إىل استنادا
، C = a + bY+U: األخـرى العوامـل ثبات مع املتاح الدخل بواسطة االستهالك دالة تفسري
  .عشوائية متغري Uالدخل،  Yاالستهالك و Cأن  حيث

 :)9(النماذج هذه وتتطلب
 .البحث مبوضوع اخلاصة االقتصادية النظرية حتديد *
 .رياضي منوذج صياغة *
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 .النموذج مبتغريات اخلاصة اتالبيان مجع *
 .النموذج تقدير *
 .النموذج اختبار *
  التنبؤ يف النموذج استخدام *
القطاعات  خمتلف بني التبادلية العالقة تصوير يتم :واملخرجات املدخالت مناذج -

معينة  زمنية فرتة وخمرجات ذلك يف مدخالت جداول يف اإلنتاجية العملية خالل االقتصادية
 لكل اإلنتاج مستلزمات من احتياجاته يف قطاع كل مدخالت وضيحت من خالل ،)سنة(

 .والتنبؤ التخطيط عملية يف واملخرجات املدخالت مناذج األخرى،  تستخدم القطاعات

بطريقة  و�تم األمثل، أهم النماذج من اخلطية الربجمة تعترب :اخلطية الربجمة مناذج -
دالة  تصغري أو تعظيم خالل من أكثر أو تغريينم بني العالقة وصف يف املتاحة املوارد استخدام
 قيمة )أصغر( أكرب حيقق بشكل مستويا�ا حتديد يتم هيكلية متغريات على حتتوى واليت اهلدف

 العالقة هذه املتغريات و هذه بني خطية عالقة وجود إىل اخلطية لفظ يشري و".لدالة اهلدف
 املخرجات، كمية و العمل ساعات بني طيةخ عالقة هناك كانت إذا أنه مبعىن .ونسبية مباشرة
 ".املخرجة املنتجات قيمة يف تغري إىل يؤدي فهذا العمل ساعات يف تغري إذا حدث أنه يعين فهذا

 نظام أي على التجارب إجراء عند الباحث تواجه قد مشكلة أية لتفادي  :احملاكاة مناذج -
وسلوك  خصائص مجيع وتعكس متثل رياضية مناذج وهي احملاكاة مناذج لذلك يستخدم حقيقي،
املسار  على تأثر قد معينة اقتصادية وسياسات لقرارات احملتملة اآلثار على للتعرف احلقيقي النظام

اليت  االقتصادية السياسات من عدد بني املفاضلة يف تستخدم وكما لبعض املتغريات، املستقبلي
 .املنشود اهلدف حتقق
 :السببية غير نماذج -ب

 إىل حتتاج وال املستقبلية بقيمته التكهن املراد للمتغري التارخيية القيم على النماذج كتل تعتمد
  :سببية الغري النماذج أهم من .سلوكه تفسر اليت حتديد املتغريات

) الظاهرة(يتم حساب الوسط احلسايب للمتغري املدروس  :البسيط املتوسط طريقة -
ط للتنبؤ بالفرتة الزمنية الالحقة وهو من أبسط لفرتات زمنية سابقة، مث يستخدم هذا املتوس

  .الطرق اإلحصائية
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وهي أكثر النماذج استخداما، حيث  :طريقة املتوسطات املتحركة البسيطة -
تستخدم عند التنبؤ بقيمة متغري ما لفرتة زمنية، فهي عبارة عن سلسلة من األوساط احلسابية 

  .لعدد حمدود من البيانات الزمنية
  .ة التطبيق لكن من عيوبه تأخذ كل املشاهدات بنفس الوزنهي طريقة سهل

هذه الطريقة تعطي لكل مشاهدة تارخيية وزن  :طريقة املتوسطات املتحركة املرجحة -
معني يف السلسلة الزمنية وهذا من نقائص الطريقة السابقة حيث الوزن يرتجم مبعامل الرتجيح 

 التذبذباتفرتة زمنية حمددة، أين تأخذ هذه باعتبار إن السلسلة تتخللها تقلبات حادة خالل 
بعني االعتبار، وتعرف على أ�ا الوسط الذي يتم تعديله بشكل مستمر مع مرور الفرتات الزمنية 

  .عن طريق تغيري األرقام اليت حيسب على أساسه وذلك بإضافة رقم جديد وإسقاط رقم قدمي
لب وجود بيانات خاصة إن الطرق السابقة تتط :البسيط األسى التمهيد طريقة -

باملتغري لفرتتني على األقل لكي تتم عملية التنبؤ، بينما هذه الطريقة تستبعد هذا النقص 
وتبحث عن وجود ثالثة بيانات فقط وهي القيمة الفعلية األخرية اخلاصة بالظاهرة حمل التنبؤ 

  .وآخر قيمة متوقعة ومعامل الرتجيح
 .ن إعادة استخدام طريقة املسح األسي البسيط وتعرب ع: املزدوج األسي املسح طريقة -

 يف التنبؤات شيوعا الطرق أكثر من العام االجتاه إسقاطات يعترب :العام االجتاه إسقاطات -
 للتغري يف العام النمط انه على لسلسلة العام االجتاه ويعرف االقتصادية للمتغريات املدى طويلة
 كما أو العشوائية، الدورية، املومسية، سواء األخرى اتاملتغري  جتاهل مع البحث موضوع املتغري قيم
 :)10(التالية مكونا�ا عن ناجتة الزمنية السلسلة تذبذبات أن
 .البعيد املدى على العامة احلركة العام، االجتاه *
 .زمنية فرتة حسب نفسها تكرر منتظمة تقلبات املومسية، التقلبات *
 .االقتصادية الدورة حسب الدورية، التقلبات *
 .وغريها الطبيعة عوامل ألسباب العشوائية، التقلبات *

إن استخدام طريقة االحندار اخلطي البسيط غري   :الزمنية السالسل حتليل طريقة -
كافية إلظهار آثار بعض املؤثرات النوعية اهلامة اخلارجية واليت قد ال يكون هلا دور كبري يف 

ج السالسل الزمنية لتحليل البيانات تفسري قيمة املشاهدات، ومن مثة جيب استخدام منوذ 
بنوعيها الثابت اليت تكون فيها البيانات متوازية حول وسط معني، وغري ثابت اليت تكون فيه 

 .البيانات تتميز بوسط متحرك أو اجتاه عام
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تعتمد السالسل الزمنية على النماذج التصادفية وأبسطها السري العشوائي لتستخدم االحندار 
املتحرك املتكامل املعروف باسم أرميا والقيام بالتنبؤ املالئم واختبار درجة دقته، الذايت للوسط 

بوكس "وكثر استخدامه يف جمال اإلدارة الختاذ القرارات خاصة يف سنوات التسعينات على أيدي 
  :)11(اللذين استنبطا أفضل النماذج للتنبؤ منها" وجينكنز

 )وخمرج واحدمبدخل واحد (النماذج ذات املتغري الواحد  *
 )عدة مدخالت وخمرج واحد(النماذج الدالة احملولة  *
 مناذج الطوارئ *

 )عدة مدخالت وعدة خمرجات(النماذج الدالة احملولة املتعددة للمتغريات 

  :ALGAL اجلانب التطبيقي دراسة حالة شركة :الثاني احملور
ت، سنحاول القيام تعرضنا يف اجلانب النظري إىل طرق وأساليب التنبؤ باملبيعا ما بعد

وتطبيق أحد الطرق األكثر شيوعا للتنبؤ " آلقال"يف هذا الفصل التطبيقي بدراسة وصفية لشركة 
  .للتنبؤ باملبيعات املستقبلية للشركة يف املدى القصري (Box, Jenkins)واملتمثلة يف طريقة 

يدة املنتجة لألملنيوم نظرا لكو�ا املؤسسة الوح" ALGAL"مث اختيار شركة اجلزائرية لألملنيوم 
على مدى قطر الوطن منذ الثمانينيات وقد كانت من بني أوىل الشركات املتؤثرة بانفتاح السوق 
اجلزائرية بعد غزو السوق بالكثري من السلع املستوردة اليت فرضت على املؤسسة منافسة حادة 

  .وأخلطت كل حسابا�ا التسويقية
اإلشكالية واملتمثلة يف ضرورة استعمال النماذج العلمية يف هذا الفصل، سنحاول اإلجابة على 

للتنبؤ باملبيعات املستقبلية للمؤسسة وهذا لعدم وقوعها يف التضخم أو الندرة يف املخزون على 
  .املدى القصري

  : ولقد ارتأينا معاجل هذا الفصل يف النقاط التالية
 التعريف بالشركة حمل الدراسة -
 " ALGAL"منذجة مبيعات شركة  -

  )الشركة حمل الدراسة( ALGAL  شركة تقديم: أوال
للعدانة  الوطنية الشركة فروع أهم من (ALGAL)آلقال  لألملنيوم اجلزائرية الشركة تعترب

 مبعدن مهما مموال آلقال شركة تعترب ، حيث(METANOF)حديدية  الغري وحتويل املعادن
 املستوى على إسرتاتيجية صناعات عدة اعليه تعتمد مميزة خصائص يتميز بعدة األملنيوم، الذي

   رأيه، وإبداء املراجع لعمل جدا مهما الشركة هذه على الدقيق التعرف يعترب كما .الوطين
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  منذجة مبيعات شركة ألقال : ثانيا
I(  حتليل السلسلة املومسية ملبيعات الشركة 

 كمية المبيعات الموسمية للشركة: (01)جدول رقم 
  مبيعات 

  السنوية  الموسم الرابع  الموسم الثالث  الموسم الثاني  األول الموسم  السنة

1995 944  1084  1050  861  3939  
1996  829  946  873  712  3360  
1997  873  1037  1002  806  3718  
1998  892  1062  989  881  3824  
1999  956  1086  1048  802  3892  
2000  844  1029  981  763  3617  
2001 720  873  846  676  3115  
2002 580  752  699  530  2561  
2003 697  812  776  591  2876  
2004 616  728  693  526  2563  

  استنادا إىل وثائق مقدمة من مصلحة املبيعات باإلدارة العامة لشركة ألقال باحثني من إعداد ال :المصدر

(1-I  التمثيل البياني لسلسلة مبيعاتALGAL   
   ة مبيعات وحدات األلمنيومالمنحنى البياني لسلسل: (02)الشكل رقم 
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  economie-eviewsباستعمال برنامج  باحثنيمن إعداد ال :المصدر
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(2-I دراسة وصفية لبيانات السلسلة  
املوّجهـــة  ALGALالسلســلة املوجــودة تتمثــل يف املبيعــات الفصـــلية لوحــدات األملنيــوم لشــركة  ¨

إىل الفصـل الرابـع مـن  1995ل لسـنة مشاهدة ممتدة من الفصل األو  40للسوق الوطنية واحملّددة بـ
، وقيمـة قصـوى 2002طن وذلـك يف الفصـل الرابـع مـن سـنة  530بقيمة دنيا تساوي  2004سنة 

عــدم جتــانس  يــدل علــى، وهــذا مــا 1995طــن وذلــك يف الفصــل الثــاين مــن ســنة  1084تســاوي 
 .املستويات

ت ناجتــة عــن اخــتالف نالحــظ أيضــا بعــد القــراءة للتمثيــل البيــاين للسلســلة أن هنــاك تذبــذبا ¨
الكميات املباعة من فرتة إىل أخرى، حيث تتكرر بانتظام وبنفس الوترية لكل سنة مـع اخـتالف 

ونالحــظ أيضــا أنــه عامــة املســتويات الكــربى الــيت . النســبة الــيت تــنخفض �ــا مــن ســنة إىل أخــرى
لرابــع وهــذا تظهــر يف كــل ســنة تتمركــز يف الفصــل الثــاين، وتكــون املســتويات الصــغرى يف الفصــل ا

شــيء طبيعــي ألن جممــل العمــالء والتجــار واحلــرفيني واملســتهلكني هلــذه املــادة األوليــة يقتنو�ــا يف 
الفصــلني األولـــني مــن كـــل ســـنة، نظــرا لبدايـــة الســـنة ومــا يضـــّخ فيهـــا مــن مشـــاريع، ويف الفصـــلني 

يضــا لقيــامهم األخــريين يعملــون علــى تفريــغ خمزونــا�م نظــرا لــنقص املشــاريع وانتهــاء الورشــات، وأ
 .بعملية اجلرد لنهاية السنة

نالحـــظ أيضـــا بعـــد القــــراءة للتمثيـــل البيـــاين وجـــدول املبيعــــات أن هنـــاك اخنفـــاض خطــــري يف  ¨
ولذلك وبعد استفسارنا مع إطارات املؤسسة قمنا باستخالص  2000مستوى املبيعات بعد سنة 

أخذت هذه  إذنافسة اخلارجية احلرة، أن هذا الركود يعود إىل انفتاح السوق اجلزائرية لالسترياد وامل
   :اجلدول كما يف ALGALاألخرية حصص كبرية من نسب مبيعات 

 جدول توزيع حصص سوق األلمنيوم في الجزائر: (02)جدول رقم 
  مبيعات           

  حصص السوق  المجموع  االستيراد  ALGAL  السنة

1995 3939  0 3939  %100 
1996  3360  176  3536  %95  
1997  3718  279  3997  %93  
1998  3824  201  4025  %95  
1999  3892  1297  5189  %75  
2000  3617  1205  4822  %75  
2001 3115  2255  5370  %58  
2002 2561  3536  6097  %42  
2003 2876  5112  7988  %36  
2004  2563  7294  9857  %26  

  عات باإلدارة العامة لشركة ألقالاستنادا إىل وثائق مقدمة من مصلحة املبي نيباحثمن إعداد ال :المصدر
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إن هذه السيطرة على حصص السوق من املنافسني تعود للتسهيالت والعفو اجلمركي 
الذي منحته الدولة اجلزائرية للمستثمرين اخلواص، بدون األخذ بعني االعتبار االنعكاسات على 

قيمة الصرف وأيضا  الشركات الوطنية حيث هذه األخرية عليها أعباء مثل املديونية واخنفاض
أعباء العمال الزائد عددهم عن حاجيات املؤسسة وذلك ناتج عن سياسات اجتماعية للخفض 

وكل هذه األعباء تدفع بالشركات النتهاج سياسات التسعري ال تسمح هلا بإمكانية . من البطالة
  .التنافس على مستوى السعر

ال تطابق املعايري العاملية من وزن وزيادة على هذا كانت تغزو السوق اجلزائرية منتجات 
وحجم وجودة، حيث مل تكن هناك رقابة مجركية كفء وذلك نظرًا لنقص خلربة والتكوين 

  .واالحرتاف على هذا املستوى
(3-I  الكشف عن طبيعة السلسلة  

إن التذبذبات والتغريات يف الوترية اليت تتعرض هلا السلسلة تؤّشر بوجود مركبات تؤثّر يف 
لسلسلة، وللكشف عن هذه املركبات ومعرفة النموذج إن كان جدائي أو جتميعي نقوم هذه ا

 .Studentو Fisherومن خالله نقوم باختبار  Buys-Ballotبإنشاء جدول 

(1-3-I  إنشاء جدولBuys-Ballot :  
 Buys-Ballotجدول : (03)جدول رقم 

  مبيعات 
  

  الموسم الثاني  الموسم األول  السنة
الموســـــــــــــــــــــــــم 

  الموسم الرابع  ثالثال

المتوســــــــ
ط 

الحســـــــــا
  بي

االنحـــــــــــــــــــــــراف 
ــــــــــــــــــــــــــاري  المعي

  السنوي

1995 944  1084  1050  861  984,75 101,788588
1 

1996  829  946  873  712  840 98,0306074
7 

1997  873  1037  1002  806  929,5 108,408179
3 

1998  892  1062  989  881  956 85,7243644
9 

1999  956  1086  1048  802  973 126,390927
9 

2000  844  1029  981  763  904,25 122,521766
8 

2001 720  873  846  676  778,75 95,5941943
8 

2002 580  752  699  530  640,25 102,834413
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8 

2003 697  812  776  591  719 97,9217374
6 

2004 616  728  693  526  640,75 89,6711585 

المتوسط 
الحسابي 
 الموسمي

795,1 940,9 895,7 714,8 

متوسط ال
الحسابي 

 العام
836,625 

االنحرا
ف 

المعياري 
 الموسمي

133,61091
9 

139,62445
7 

137,99198
8 

130,75745
1 

االنحراف 
المعياري 

 العام
157,76186 

 باإلدارة العامة لشركة ألقال استنادا إىل وثائق مقدمة من مصلحة املبيعات نيباحثمن إعداد ال :المصدر

(2-3-I  إختبارFisher :  
اهلدف من هذه املرحلـة هـو الكشـف عـن التغـريات املومسيـة واالجتـاه العـام ، ويكـون إن 

  : ذلك عن طريق اختبار حتليل التباين، واجلدول الرابع يوّضح ذلك
  تحليل التباين لسلسلة المبيعات: (04)الجدول رقم 

  مجموع المبيعات  درجة الحرية  التعريف  التباين
VP= 10309,595 3  تباين الفرتة SP= 30928,785 

VA=18012,793 9  تباين السنة SA= 162115,145 

VF= 475,14 27  تباين البواقي SR= 12829,04 

  )السنوات( N = 10    ) املومسية( P = 4حيث 
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احلســابية  FCALم حبســاب نقــو  (05)وللكشــف عــن التغــريات املومسيــة واالســتعانة باجلــدول رقــم 
  : اجلدولية حيث FTABوقيمة 

H0:  FCAL >    FTAB  عدم وجود تغريات مومسية تأثر يف السلسلة  
H1:  FCAL <    FTAB  وجود تغريات مومسية تأثر يف السلسلة  
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   H1وبالتايل تقبل الفرضية FCAL <   FTAB  :إذن لدينا
  .لسلسلة تتأثر مبتغريات مومسيةومنه فإن ا

احلســـابية وقيمـــة  F'CALنقـــوم حبســـاب  (04)وللكشـــف عـــن االجتـــاه العـــام وباالســـتعانة باجلـــدول 
F'TAB اجلدولية حيث :  

H0:  F'CAL >   F'TAB     عدم وجود اجتاه عام السلسلة  
H1:  F'CAL <   F'TAB    وجود اجتاه عام السلسلة  

        
 

  .إذن وجود مركبة االجتاه العام F'CAL <   F'TAB  إذن لدينا
(3-3-I إختبار Student  

وذلـك   نقّدر معادلة االحنـدار  Studentللقيام باختبار 
  .باستعمال طريقة املربعات الصغرى، حيث االحنراف املعياري متغّري تابع واملتوّسط متغّري مستقل

 : ونطّبق الفرضيتني التاليتني و  حيث نقوم حبساب 
H0 :   املتغّري املستقل يفّسر املتغري التابع  
H1 :   املتغّري املستقل ال يفّسر املتغري التابع  

  و  : حيث

   ، : التاليةوبعد استعمال املربعات الصغرى توّصلنا للنتائج 
        

  و  حيث  
فنقبــل الفرضــية البديلــة، أي أن املتغــري املســتقل ال يفّســر   إذن لــدينا 

واملتوســط احلســايب  املتغـري التــابع وعليـه فــإن ال يوجــد هنـاك عالقــة جوهريـة بــني االحنــراف املعيـاري
  :للسلسلة الزمنية أي أ�ا من الشكل التجميعي وتكتب على الشكل التايل

yt = Et + St+ Rt 
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اســتنتجنا أ�ــا تتــأثر مبتغــّريات  ALGALفمــن خــالل حتليــل السلســلة الزمنيــة ملبيعــات 
بـؤ الـيت مومسية ومركبـة االجتـاه العـام وهـي مـن الشـكل التجميعـي وبالتـايل نسـتعمل أحـد منـاذج التن

ومــن األهــم واألدق منهــا جنــد طريقــة . تأخــذ بعــني االعتبــار املتغــريات املومسيــة ومركبــة االجتــاه العــام
Box, Jenkins اليت تعترب من طرق التنبؤ للمدى القصري.  

II(   التنبؤ باملبيعات باستعمال طريقةBox, Jenkins 
  : )12(على املراحل التالية Box, Jenkinsختتصر طريقة 

 .البياين لدالة االرتباط الذايت البسيط واجلزئيالتحليل  -
 .نزع املتغريات املومسية -
 .التحليل البياين لدالة االرتباط الذايت البسيط واجلزئي املعّدلة -
 . (ADF)أو  (Philips Perron)دراسة االستقرارية باستخدام اختبار  -
 .ّدلة أو دالة الفروقباستخدام بيان دالة االرتباط الذايت املع Qو  Pحتديد الدرجات لـ -
 .ARIMA(P, I, Q)تقدير النموذج  -
 .اختبار دقة النموذج -
 .التنبؤ -

 (1-II إنشاء بيان االرتباط الذاتي البسيط واجلزئي  
  المنحنى البياني لدالة االرتباط الذاتي لسلسلة المبيعات: (05)الجدول رقم 

Date: 01/11/11   Time: 18:36    
Sample: 1995Q1 2004Q4      
Included observations: 40     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |****  |       . |****  | 1 0.607 0.607 15.890 0.000 
      . |**    |       .*| .    | 2 0.248 -0.192 18.608 0.000 
      . |***   |       . |***** | 3 0.453 0.641 27.913 0.000 
      . |***** |       . |*.    | 4 0.653 0.120 47.810 0.000 
      . |**    |       **| .    | 5 0.333 -0.326 53.128 0.000 
      . | .    |       . | .    | 6 0.044 -0.052 53.223 0.000 
      . |**    |       . |**    | 7 0.272 0.214 57.002 0.000 
      . |****  |       . |*.    | 8 0.496 0.111 69.940 0.000 
      . |*.    |       **| .    | 9 0.180 -0.272 71.697 0.000 
      .*| .    |       .*| .    | 10 -0.111 -0.072 72.384 0.000 
      . | .    |       .*| .    | 11 0.057 -0.138 72.573 0.000 
      . |*.    |       .*| .    | 12 0.203 -0.089 75.047 0.000 
      . | .    |       . |*.    | 13 -0.033 0.123 75.113 0.000 



  لألملنيوم  ALGALالتنبؤ باملبيعات دراسة حالة شركة  مناذج 
 أد بن بوزيان حممد+ قادري رياض .أ

 الخامس عشر العدد - قيامجلة اقتصاديات شمال إفري       158  

      **| .    |       .*| .    | 14 -0.264 -0.103 79.622 0.000 
      .*| .    |       .*| .    | 15 -0.112 -0.070 80.458 0.000 
      . | .    |       . | .    | 16 0.054 -0.012 80.663 0.000 
      .*| .    |       . | .    | 17 -0.132 0.015 81.943 0.000 
      **| .    |       . | .    | 18 -0.336 -0.058 90.556 0.000 
      .*| .    |       . | .    | 19 -0.201 0.027 93.785 0.000 
      . | .    |       . | .    | 20 -0.044 0.006 93.947 0.000 
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 = Kة التـأخر  يالحظ من خالل بيان االرتباط الذايت أن معامل االرتباط الذايت لفـرت 

مومسيـة األمـر  ALGALخيتلف اختالفا واضحا عن الصـفر، وهـذا يعـين أن سلسـلة املبيعـات  4
  .لتحليل التباين Fisherالذي يربّر صحة اختبار 

(2-II  نزع املتغريات املومسية  
   ALGALSAونرمـز بــ" Eviews. 6"نقوم بنزع املتغريات املومسية باستخدام برنامج 

  .ية خالية من املتغريات املومسيةللسلسلة الزمن
  

  المعامالت الموسمية لسلسلة المبيعات: (06)الجدول رقم 
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Date: 01/11/11   Time: 18:46 
Sample: 1995Q1 2004Q4 
Included observations: 40 
Ratio to Moving Average 
Original Series: ALGAL 
Adjusted Series: ALGALSA 
   
   Scaling Factors: 
   
    1  0.936567 
 2  1.128880 
 3  1.081665 
 4  0.874422 
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  . يبّني الرسم البياين لدالة االرتباط الذايت لسلسلة املبيعات املعّدلة (07)واجلدول رقم 
  نى البياني لدالة االرتباط الذاتي  لسلسلة المبيعات المعدلةمنح: (07)الجدول رقم 

Date: 01/24/11   Time: 22:19    
Sample: 1995Q1 2004Q4      
Included observations: 40     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |******|       . |******| 1 0.839 0.839 30.308 0.000 
      . |***** |       . |*.    | 2 0.738 0.117 54.398 0.000 
      . |***** |       . | .    | 3 0.649 0.015 73.526 0.000 
      . |****  |       .*| .    | 4 0.536 -0.118 86.915 0.000 
      . |***   |       . |*.    | 5 0.475 0.086 97.730 0.000 
      . |***   |       . | .    | 6 0.426 0.046 106.70 0.000 
      . |***   |       . | .    | 7 0.388 0.042 114.38 0.000 
      . |**    |       . | .    | 8 0.350 -0.029 120.80 0.000 
      . |**    |       **| .    | 9 0.238 -0.272 123.86 0.000 
      . |*.    |       . | .    | 10 0.157 -0.040 125.24 0.000 
      . |*.    |       . | .    | 11 0.082 -0.018 125.63 0.000 
      . | .    |       .*| .    | 12 -0.016 -0.099 125.65 0.000 
      . | .    |       . | .    | 13 -0.065 -0.005 125.91 0.000 
      .*| .    |       . | .    | 14 -0.100 -0.001 126.56 0.000 
      .*| .    |       . | .    | 15 -0.137 -0.031 127.83 0.000 
      .*| .    |       .*| .    | 16 -0.199 -0.158 130.60 0.000 
      **| .    |       . |*.    | 17 -0.220 0.112 134.14 0.000 
      **| .    |       . | .    | 18 -0.233 0.035 138.28 0.000 
      **| .    |       . | .    | 19 -0.256 -0.029 143.52 0.000 
      **| .    |       .*| .    | 20 -0.280 -0.073 150.13 0.000 
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(3-II مشكلة االستقرارية  
أن تكــون السلسـلة مســتقرة ولـذلك نســتعمل  Box, Jenkinsإن مـن شـروط طريقــة 

حيـث نقـوم  Eviews.06حيـث يعتـرب األحـدث واألدق وذلـك باالسـتعانة بربنـامج  PPاختبـار 
وهــــذا مــــن أجــــل  Schwarzو Akaikeمعيــــاري  الــــذي يقــــوم بتذنيــــة 3بتحديــــد رقــــم التــــأخر 

  :وهذا بتقدير النماذج الثالثة PPCALحساب قيمة 
  :وهو معطى بالصيغة التالية: 01النموذج  ·
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  للنموذج األول PPاختبار : (08)الجدول رقم 
Null Hypothesis: ALGALSA has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.537145  0.1152 
Test critical values: 1% level  -2.625606  
 5% level  -1.949609  
 10% level  -1.611593  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
Residual variance (no correction)  2859.496 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2859.496 
     
     Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(ALGALSA)  
Method: Least Squares   
Date: 01/11/11   Time: 19:04   
Sample (adjusted): 1995Q2 2004Q4  
Included observations: 39 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ALGALSA(-1) -0.015706 0.010218 -1.537145 0.1325 
     
     R-squared 0.013392     Mean dependent var -11.78930 
Adjusted R-squared 0.013392     S.D. dependent var 54.53972 
S.E. of regression 54.17329     Akaike info criterion 10.84756 
Sum squared resid 111520.3     Schwarz criterion 10.89022 
Log likelihood -210.5274     Hannan-Quinn criter. 10.86286 
Durbin-Watson stat 2.162670    
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وباملقارنـة مـع  1,53-تسـاوي  PPCALمن خالل اجلدول التاسع نالحظ أن القيمة اإلحصـائية لــ

إذن ،  PPCAL   <PPTABجنــــد  1,94-تســــاوي  5%القيمـــة اجلدوليــــة عنــــد مســـتوى معنويــــة 
  .نرفض الفرضية العدمية للجذور الوحدية وبالتايل فإن سلسلة املبيعات مستقرة

 :وهو معطى بالصيغة التالية: 02النموذج  ·
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  للنموذج الثاني PPإختبار : (09)الجدول رقم 
Null Hypothesis: ALGALSA has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.195031  0.6670 
Test critical values: 1% level  -3.610453  
 5% level  -2.938987  
 10% level  -2.607932  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     Residual variance (no correction)  2774.389 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2396.330 
     
     Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(ALGALSA)  
Method: Least Squares    
Date: 01/11/11   Time: 19:10   
Sample (adjusted): 1995Q2 2004Q4  
Included observations: 39 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ALGALSA(-1) -0.086885 0.067586 -1.285553 0.2066 
C 61.13095 57.38000 1.065370 0.2936 
     
     R-squared 0.042756     Mean dependent var -11.78930 
Adjusted R-squared 0.016885     S.D. dependent var 54.53972 
S.E. of regression 54.07731     Akaike info criterion 10.86863 
Sum squared resid 108201.2     Schwarz criterion 10.95394 
Log likelihood -209.9382     Hannan-Quinn criter. 10.89924 
F-statistic 1.652648     Durbin-Watson stat 2.069926 
Prob(F-statistic) 0.206587    
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 1,19-تســاوي  PPCALنالحــظ أن القيمــة احلســابية  (10)ومــن خــالل اجلــدول رقــم 

             جنــــــــد  5%عنــــــــد مســــــــتوى املعنويــــــــة  PPTAB  =-2,93وباملقارنــــــــة مــــــــع القيمــــــــة اجلــــــــد وليــــــــة 
PPCAL   <PPTAB  نرفض الفرضية العدمية للجذور الوحدية وبالتايل فإن سلسلة املبيعات  اإذ
  .مستقرة
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  :ويعطي بالصيغة التالية: 03النموذج  ·
  

  :للنموذج الثالث PPإختبار : (10)الجدول رقم 
Null Hypothesis: ALGALSA has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.306533  0.4207 
Test critical values: 1% level  -4.211868  
 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     Residual variance (no correction)  2544.609 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2737.450 
     
     Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(ALGALSA)  
Method: Least Squares   
Date: 01/11/11   Time: 19:14   
Sample (adjusted): 1995Q2 2004Q4  
Included observations: 39 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ALGALSA(-1) -0.244932 0.109498 -2.236869 0.0316 
C 238.7239 113.1618 2.109580 0.0419 
@TREND(1995Q1) -2.247479 1.246520 -1.803004 0.0798 
     
     R-squared 0.122037     Mean dependent var -11.78930 
Adjusted R-squared 0.073261     S.D. dependent var 54.53972 
S.E. of regression 52.50390     Akaike info criterion 10.83346 
Sum squared resid 99239.75     Schwarz criterion 10.96142 
Log likelihood -208.2524     Hannan-Quinn criter. 10.87937 
F-statistic 2.502003     Durbin-Watson stat 1.914468 
Prob(F-statistic) 0.096066    
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 2,30-تساوي  PPCALنالحظ أن القيمة اإلحصائية لـ 11من خالل اجلدول رقم 
فض إذن نر   PPCAL   <PPTABإذن جند  PPTAB  =-3,52وباملقارنة مع القيمة اجلد ولية 

  .الفرضية العدمية للجذور الوحدية وبالتايل فإن سلسلة املبيعات مستقرة
مستقرة أي أن السلسلة موضوع  ALGALSAوكخالصة فإن السلسلة الزمنية 

  .التقدير ساكنة من الناحية اإلحصائية
(4-II  ف على النموذج

ّ
  التعر

يت اجلزئي خيتلف عن يّتضح أن احلد األول لدالة االرتباط الذا (08)ومن اجلدول رقم  
و أن احلدود لدالة االرتباط الذايت البسيط تتناقص هندسيا فعليه إن النموذج من النوع  الصفر

AR(1)  .  
(5-II التقدير:  

  : فإن يأخذ الصيغة التالية AR (1)مبا أن النموذج من النوع 
   

  .يوضح نتائج عملية التقدير 12واجلدول رقم 
 التقدير: (11)الجدول رقم 

Dependent Variable: ALGALSA   
Method: Least Squares   
Date: 01/28/11   Time: 23:36   
Sample (adjusted): 1995Q2 2004Q4  
Included observations: 39 after adjustments  
Convergence achieved after 2 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     AR(1) 0.984294 0.010218 96.33308 0.0000 
     
     R-squared 0.826289     Mean dependent var 827.4793 
Adjusted R-squared 0.826289     S.D. dependent var 129.9784 
S.E. of regression 54.17329     Akaike info criterion 10.84756 
Sum squared resid 111520.3     Schwarz criterion 10.89022 
Log likelihood -210.5274     Hannan-Quinn criter. 10.86286 
Durbin-Watson stat 2.162670    
     
     Inverted AR Roots       .98   
     
     

 economie-eviews مال برنامجباستع الباحثنيمن إعداد  :المصدر 
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(6-IIاختبار جودة النموذج:  
  :ويتم عن طريق

(1-6-II اختبار معنوية املعامالت:  
ختتلف  AR(1)إذ يّتضح أن معامالت النموذج  Studentوهذا باستخدام اختبار 

  ).10أنظر اجلدول رقم (جوهريا عن الصفر 
 (1,96 <  96.33 =  tStudent)  

 (2-6-II  تتبع خطأ أبيضهل البواقي :  
 (8)والشكل  Box, Ljungملعرفة هل البواقي تتبع خطأ أبيض فيجب استخدام إحصائية 

  :يوضح ذلك
  المنحنى دالة االرتباط الذاتي لسلسلة البواقي: (12)الجدول رقم 

Date: 01/28/11   Time: 23:38    
Sample: 1995Q2 2004Q4      
Included observations: 39     
Q-statistic 
probabilities adjusted 
for 1 ARMA term(s)       
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             .*| .    |       .*| .    | 1 -0.119 -0.119 0.5985  
      .*| .    |       .*| .    | 2 -0.117 -0.133 1.1868 0.276 
      . |*.    |       . |*.    | 3 0.112 0.083 1.7408 0.419 
      .*| .    |       .*| .    | 4 -0.107 -0.101 2.2611 0.520 
      . |*.    |       . |*.    | 5 0.091 0.094 2.6485 0.618 
      . | .    |       . | .    | 6 -0.013 -0.028 2.6565 0.753 
      . | .    |       . |*.    | 7 0.032 0.075 2.7074 0.845 
      .*| .    |       .*| .    | 8 -0.105 -0.136 3.2795 0.858 
      .*| .    |       .*| .    | 9 -0.120 -0.114 4.0457 0.853 
      . | .    |       .*| .    | 10 -0.045 -0.139 4.1590 0.901 
      . | .    |       . | .    | 11 0.015 0.003 4.1720 0.939 
      .*| .    |       .*| .    | 12 -0.077 -0.123 4.5214 0.952 
      .*| .    |       .*| .    | 13 -0.079 -0.086 4.9016 0.961 
      . | .    |       . | .    | 14 0.012 -0.050 4.9102 0.977 
      .*| .    |       .*| .    | 15 -0.085 -0.081 5.3968 0.979 
      .*| .    |       .*| .    | 16 -0.107 -0.176 6.1948 0.976 
       
       

 economie-eviews باستعمال برنامج الباحثنيمن إعداد  :المصدر
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داخل جمال الثقة وهذا مؤشر على  نالحظ أن كل احلدود تقع (13)من اجلدول 
، أكرب من Box, Ljungغياب االرتباط الذايت للبواقي كما نالحظ أن احتماالت إحصائية 

 .وبالتايل قبول فرضية أن البواقي تتبع  توزيع خطا أبيض %5

(3-6-II هل اخلطأ األبيض يتبع توزيع طبيعي:  
  المدرج التكراري لسلسلة البواقي: (13)الجدول رقم 
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Series: Residuals
Sample 1995Q2 2004Q4
Observations 39

Mean       1.392213
Median   3.239002
Maximum  147.6122
Minimum -141.6573
Std. Dev.   54.15493
Skewness   0.267803
Kurtosis   4.665257

Jarque-Bera  4.972427
Probability  0.083224

  
 economie-eviewsباستعمال برنامج  الباحثنيمن إعداد  :المصدر

الذي جيمع بني اختبار  Jarque Bera 1984من أجل ذلك جيب استعمال اختبار 
Skeweens ونرمز له بـV1  واختبارKurtosis ونرمز له بـV2  ونبّني ذلك من اجلدول رقم

  : حيث لدينا (14)
 

 

فإننا نقبل الفرضية العدمية  V1 : Skeweens = 0,68 < 1,96لدينا اختبار إذن 
  .اليت تنص على أن اخلطأ  األبيض يتبع توزيع طبيعي

فإن نقبل الفرضية البديلة واليت  Kurtosis : 1,96 < 2,15 = V2 ولدينا اختبار
  .تنص عل أن اخلطأ األبيض ال يتبع توزيع طبيعي

 Jarqueقع بني نتائج االختبارات سوف نستخدم اختباروللفصل يف االختالف الوا
Bera والذي جيمع بني االختبارين وكانت النتائج كاآليت :  
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فاخلطأ األبيض يتبع توزيع طبيعي وهذا ما   :  ومبا أن إحصائية
  يزيد قوة النموذج املتنبأ به 

(7-II التنبؤ:  
  : قبول ميكن استخدامه يف التنبؤ كاآليت حيثبعد احلصول على النموذج امل

ALGAL : السلسلة الزمنية اخلام  
ALGALSA : السلسلة الزمنية خالية من املتغريات املومسية  

  : وبالتايل يكتب النموذج على الشكل التايل
  

   فهي موضحة يف اجلدول  2005خالل السنة  ALGALأم نتائج التنبؤ بالنسبة ملبيعات 
  .(15) رقـم

  2005نتائج التنبؤ بالمبيعات لسنة : (14)الجدول رقم 
  التنبؤ ALGALSAt CS  الفصول

  599  0,93  644  الفصل األول
  707  1,12  631  الفصل الثاني
  677  1,08  627  الفصل الثالث
  512  0,87  589  الفصل الرابع

  2495  2005التنبؤ لسنة 
 economie-eviewsبرنامج باستعمال  الباحثنيمن إعداد  :المصدر

 (8-II تقييم وإختبار طريقة التنبؤ بالنسبة لسلسلة املبيعات  
قمنا بالبحث عن القيم احلقيقية  Box, Jenkinsلتقييم التنبؤ املتوّصل إليه بطريقة 

والقيم املتنبأ �ا هلذه السنة من طرف إطارات املؤسسة الذين يعتمدون على  2005ملبيعات سنة 
  :النتائج  يظهر 15واجلدول رقم . عية لتقديرها مثل آراء اخلرباء ورجال البيعالطرق النو 
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  جدول مقارنة نتائج التنبؤ بالمبيعات: (15)الجدول رقم 
    Xt (B – J) (P – E)  الفصول

  6400  44521  890  599 810  الفصل األول
  51529  34596  1120  707  893  الفصل الثاين
  54756  32041  1090  677  856  الفصل الثالث
  62001  8281  862  512  603  الفصل الرابع

SEE  119439  174686  
 economie-eviewsباستعمال برنامج  الباحثنيمن إعداد  :المصدر
   : حيث

- Xt : 2005القيم احلقيقية ملبيعات سنة  
- (B – J) : قيم التنبؤ بطريقةBox, Jenkins 
- (P – E):  تقديرات املؤسسة 
 Box, Jenkinsبّع األخطاء بالنسبة لطريقة مر  : -
 مربّع األخطاء بالنسبة لتقديرات املؤسسة :  -
- SEE :جمموع مربّع اخلطأ 

أقل من مربّع خطأ  Box, Jenkinsمن خالل اجلدول نالحظ أن مربّع اخلطأ بالنسبة لطريقة 
ضل واألدق وللّتأّكد أكثر هي األف Box, Jenkinsتقديرات املؤسسة ومنه نستنتج أن طريقة 

 :واليت تعطى بالعالقة التالية U "Theil 1966"من جودة النموذج نستعمل اإلحصائية 
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  :حيث
¨ L :عدد فرتات التنبؤ 
¨ RMSE :جذر متوسط مربع األخطاء 

  :فنجد
   

  U(B-J)< 1: هي األحسن ألن اإلحصائية Box, Jenkinsج أن طريقة من خالل النتائج نستنت
  .فهي غري مقبولة إحصائياً  U(P-E) > 1: أما بالنسبة لتقديرات املؤسسة جند

II-9 (حتليل نتائج الدراسة التطبيقية :  
على املعطيات املقدمة من  Box, Jenkinsمن خالل دراستنا حاولنا إسقاط طريقة 

إذ حاولنا بناء منوذج قياسي  2005عن التنبؤ املستقبلي ملبيعات سنة  طرف املؤسسة للبحث
خيضع ملعايري إحصائية قوية حيث تعترب هذه الطريقة األحسن واألدق مقارنة مع الطرق اليت 

  .سبق ذكرها يف اجلانب النظري
إن من خالل التنبؤ املتوصل إليه الحظنا مواصلة التنبؤ باخنفاض املبيعات مع مرور 

رتات الزمنية، وهذا يعترب مؤّشر سليب الستمرار احلياة االقتصادية للمؤسسة؛ والشيء الذي الف
لفت انتباهنا هو أن هذه املؤسسة الزالت تعمل يف ظل التوجه اإلنتاجي مع كل ما حيمله هذا 
التوجه من عقبات ال تسمح هلا أن تنمو يف ظل التحوالت اجلديدة اليت يعرفها السوق اجلزائرية 

ن جهة، والتحوالت اخلاصة باملستهلك اجلزائري من جهة وهذا بالنظر إىل حاجياته ومتطلباته م
  .من نوعية وتنويع

إن من خالل استفسارنا مع إطارات املؤسسة اتضح لنا أ�ا تعتمد لتنبؤا�ا املستقبلية 
نافسة احلادة على آراء رجال البيع ومصلحة اإلنتاج، وهذا الشيء غري مقبول يف بيئة تتميز بامل

وعليه فعلى املؤسسة استعمال الطرق اإلحصائية مع إدخال خمتلف املتغريات . والغري شرعية
املباشرة والغري مباشرة  اليت تؤثّر يف السوق، وعليها توفري اإلمكانيات املادية والكفاءات لتحقيق 

بإجراءات قانونية للحد منوذج تنبؤ دقيق يتطّلع على السياسات املستقبلية، وعليها أيضا القيام 
  .من املنافسة الغري شرعية

ويف األخري نرجو أن يتحّرك إطارات هذه املؤسسة بالقيام بتغيري سياسا�ا التسيريية 
إلنقاذ املؤسسة من اإلفالس والتمّكن من اسرتجاع مكانتها على مستوى السوق اجلزائرية، وملا ال 

  .البحث عن أسواق خارجية
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  : خامتة
تفي البحوث االقتصادية واالجتماعية واإلدارية وغريها يف عصرنا هذا، ويف مل تعد تك

ظل التقدم التكنولوجي اهلائل يف كافة امليادين، على جمرد عرض املشاكل ودراسة الظواهر وحتديد 
 اإلقناعاألسباب واستخالص النتائج واختاذ القرارات بطريقة سطحية جمردة بعيدة عن أسلوب 

  .سوالتقدير والقيا
لقد أصبح االجتاه العام يف مثل هذه البحوث والدراسات هو استخدام طرق القياس 
الكمية ووسائل اإلقناع اإلحصائية وذلك لتحديد اخلصائص وإبراز االجتاهات العامة االجتماعية 
. واإلدارية وحتليل العالقات املتشابكة واملتبادلة بني الظواهر على أساس موضوعي غري متحّيز

إلحصاء يعطي العديد من الطرق واألساليب الالزمة لضرورة القيام بالدراسات والبحوث وعلم ا
االقتصادية واالجتماعية واإلدارية على أساس من القياس حلركة العديد من املتغريات احملددة 

  .لظواهر موضوع الدراسة
ارة يف ظل تعّقد احلياة االقتصادية اليت سادها حالة عدم اليقني وكذا صعوبة إد

املؤسسات االقتصادية هيكليا وتنوع تشكيلة منتجا�ا أصبح لزاما على املسريين يف املؤسسة 
الكبرية واملتوسطة وحىت الصغرية منها تسهيل آليات التسيري وعمليات اإلدارة وبشكل رئيسي 

هذا من جهة . إخل… ت اإلدارية على كل املستويات، املبيعات، اإلنتاج،اعملية اختاذ القرار 
ومن جهة أخرى حتسني النتائج احملتملة للقرارات املتخذة ومستوى األداء يف هذه املؤسسات، 
وهذا ألن اختاذ القرار اعتمادا على النماذج بعد االختيار املوّفق له خيّفف بشكل كبري األخطار 
احملتملة أو يقّلل من الفرص الضائع بإدخال األساليب الكمية يف عملية حتليل املشكالت، 
واختاذ القرارات من أجل إدارة أفضل، ومن هذه التقنيات جنذ مناذج أو أساليب التنبؤ باعتبارها 

فالتنبؤ . حلقة وصل بني املؤسسة والبيئة اخلارجية اليت تتميز بعدم اليقني لدى مّتخذ القرار
رارات يساعد على صنع قرارات ذات بعد زماين ومكاين نظرًا للدور الكبري واهلام يف اختاذ الق

التكتيكية واإلسرتاتيجية حىت أصبح يقال أن متخذ القرار ما هو إال مستهلك ملعلومات ينتجها 
جهاز التنبؤ، حيث عملية صناعة القرارات الذكية هي جوهر جناح اإلدارة مبعىن أنه ال بّد من 

ن عملية التشخيص ألي مشكلة تشخيصًا دقيقاً، وأن يدرك اإلداري كيف يقوم هو ومن يعملو 
لديه أنه ال بّد الختاذ القرارات وحل املشاكل استخدام املعايري العلمية اليت حتّدد مدى جودة 

  .القرار يف ظل األهداف احملددة ودرجة املخاطرة
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 :اهلوامش
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 مساهمة التطوير التنظيمي يف جتسيد الربامج التغيريية باملؤسسات

باإلسقاط على الشركة الوطنية  للكهرباء والغاز  االقتصادية العمومية
  -مديرية الشلف مشال –سونلغاز 
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Abstract: 
This research aims to identify the extent of the contribution of 

the development programs applied in electricity and gas distribution 
Department - Sonelgaz Chlef north- in achieving the desirable 
organizational change, as well as to examine the extent of the 
difference in staff orientations towards the applied development 
programs and organizational change, depending on the age, marital 
status, educational qualification, career level, and years of 
experience. To achieve the objectives of the study a questionnaire 
consisting of three parts was designed, which the first part included, 
personal and functional variables for individuals of respondents, 
while the second part was to dedicate for the change and 
organizational development axis, while the third part were devoted to 
the resistance to change and organizational development axis. Also 
appropriate statistical m ethods were been the used to analyze the 
study data and test its hypotheses, and in the light of the results that 
have been reached, has been providing a range of academic and 
scientific recommendations.   
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 مقدمة

، مطالبة أكثر من أي وقت مضى، االقتصادية العموميةاملؤسسات أصبحت اإلدارة يف         
أن تعيد اهليكلة، وإعمال مداخل وآليات للتطوير، والتحديث، من أجل التصدي لتحديات 

ليصبح واجب اإلدارة العمل . العصر، ومواكبة حركة التغريات، واستثمار ما ينتج عنها من فرص
وآليات العمل �ا، فضال عن إعادة صياغة  على التطوير الشامل لكافة عناصر املنظمة ونظمها

.  توجها�ا وأهدافها االسرتاجتية، لضمان تواجدها يف السوق مبا يواكب ما مييزه من تغريات
لشركة الوطنية للكهرباء افقد قامت ، وكما هو حال العديد من املؤسسات حملية كانت أو أجنبية

 195-02القرار الرئاسي رقم  ما جاء به بالعديد من التغيريات، كان أمههاوالغاز سونلغاز 
إعادة "، مسي مبشروع تطويريوهو تبين سونلغاز ملشروع  20021جوان 1الصادر بتاريخ 

. ، لتدخل هذه املؤسسة يف سلسلة من التغيريات اجلذرية أحيانا والتطويرية أحيانا أخرى"التنظيم
نظيمي كمدخل للتغيري، من خالل وحياول هذا البحث طرح إطار علمي لتناول قضية التطوير الت

من . التعرف واقع هذه العالقة يف إحدى مديريات توزيع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز
  : خالل السؤال الرئيس التايل

مامدى مساهمة مداخل التطوير التنظيمي في تجسيد البرامج التغييرية، وكيف يمكن 
مديرية توزيع الكهرباء والغاز  - لكهرباء والغازتجسيد ذلك على مستوى الشركة الوطنية ل

  ؟الشلف  -
  :السؤال الرئيس ميكننا طرح األسئلة الداعمة التاليةمن وانطالقا 

التطوير التنظيمي آلية مهمة من آليات التغيري، و كأساس يقوم عليه جناح  هل ميكن اعتبار -
 هذا األخري؟

طرف سونلغاز، انه عملية تغيريية خمططة بعيدة هل ميكننا اعتبار املشروع التغيريي املطبق من  -
 كل البعد عن العشوائية؟

من برامج التطوير والتغيري  "الشلف مشال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز ما موقف موظفي  -
 التنظيمي املطبقة؟

التغيري  لربامج" الشلف مشال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز ما مستوى مقاومة  موظفي  -
 التنظيمي املطبقة؟ والتطوير

الشلف " مديرية توزيع الكهرباء والغاز  هل توجد فروقات جوهرية بني مواقف املوظفني يف -
العمر، ، احلالة ( من برامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة، وفقا للمتغريات التالية " مشال

 ؟) املستوى العلمي، املستوى الوظيفي، اخلربة االجتماعية،
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  :لإلحاطة أكثر جبوانب املوضوع نفرتض من البداية ما يلي :حثفرضيات الب

مل تسهم برامج التطوير املطبقة مبديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز  :الفرضية األولى
  . من حتقيق التغيري املرغوب فيه بشكل كبري" مشال  -الشلف"

، مقاومة كبرية  "الشلف مشال " مل يبد  موظفي مديرية توزيع الكهرباء والغاز: الفرضية الثانية
  .اجتاه برامج التطوير والتغيري املطبقة على مستوى مديريتهم

لربامج  "الشلف مشال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز  مل تؤد مقاومة موظفي :الفرضية الثالثة
 .هذه الربامج الغاءالتطوير والتغيري التنظيمي املطبقة، إىل 

 يف ،)a≥0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد  :الفرضية الرابعة
مديرية توزيع  ، تعزى خلصائص موظفيبرامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة االجتاهات حنو

املستوى ، املؤهل العلمي العمر، احلالة االجتماعية، :من حيث، "الشلف مشال" الكهرباء والغاز 
  .خاصة بربامج التغيري والتطوير املطبقة دورات تدريبية املشاركة يف، اخلربة ،الوظيفي

 :تنبع أمهية هذه الدراسة من االعتبارات التالية :أهمية البحث
االقتصاد الوطين، لذلك جند يف  SPAلشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز سونلغازأمهية دور ا -

، حيث ا�ا عملت على متويلها بغية املؤسسةان الدولة اجلزائرية قد أولت اهتماما كبريا �ذه 
تلبية  �دف اىلإسرتاتيجية  توسيع نشاطا�ا، وحىت حتسن من دورها اتبعت سونلغاز
لكن هذه ، للسوق اخلارجي حاجيات االقتصاد الوطين، وتوفري نوعية عالية من اخلدمات

 .مدروسةاجلهود قد يكون مصريها الفشل، ان مل تعتمد على اسرتاجتيات تطويرية 
أمهية التعرف على اجتاهات العاملني �ذه املؤسسة، من خالل معرفة مواقفهم، وأساليب   -

 .رفضهم ومقاومتهم أو دعمهم للربامج التغيريية اليت تقوم �ا االدارة العليا

 :تستهدف هذه الورقة البحثية حتقيق األهداف التالية  :البحثأهداف 
التطويرية  على مستوى إحدى أهم املؤسسسات توصيف لواقع جتسيد أحد الربامج  -

مع حماولة معرفة مدى استخدامها للطرائق و األساليب العلمية املخططة . العمومية اجلزائرية
 .واملدروسة

التعرف على مدى استطاعة برامج التطوير املطبقة مبديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز  -
 . وب فيهمن حتقيق التغيري املرغ" مشال  -الشلف"
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، حنو برامج "الشلف مشال "مديرية توزيع الكهرباء والغاز  التعرف على اجتاهات موظفي -
 .التطوير والتغيري املطبقة على مستوى مديريتهم

 "الشلف مشال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز  التعرف على ما إذا أدت مقاومة موظفي -
 .تعديل  هذه الربامج اىل إلغاء أولربامج التطوير والتغيري التنظيمي 

  :منهج البحث
سوف نعتمد يف هذه الورقة البحثية على املنهج االستنباطي بأدواته الوصف والتحليل، والذي 

، باإلطالع على ما توفر للباحث من مراجع الستخالص املفاهيم األسلوب النظريجيمع بني 
املقابلة (  :التالية ، من خالل االعتماد على أدوات التحليلدراسة الحالةالنظرية، و 

 ). الشخصية،االستبانة
وحماولة منا باإلملام بعناصر هذا اإلجتهاد العلمي، قسمنا حبثنا إىل ثالثة حماور كانت على النحو 

  :التايل
  .التطوير والتغيري التنظيمي، املفاهيم واالهتمامات: المحور األول
سونلغاز  –يرية توزيع الكهرباء والغاز مبد" إعادة التنظيم" املشروع التطويري: انيالمحور الث

   -الشلف مشال
  .واختبار الفرضيات"  إعادة التنظيم" مناقشة وحتليل نتائج مشروع: المحور الثالث

  .وختمنا هذا البحث، مبجموعة من النتائج، وتقدمي مجلة من التوصيات
  التغيري والتطوير التنظيمي، املفاهيم واالهتمامات: احملور األول

  تعاريف حول التغيري التنظيمي، والتطوير التنظيمي :أوال
لقد حظي مفهوم التغيري التنظيمي باهتمام كبري من طرف العديد  :التغيري التنظيمي -1

الحظنا أن كل باحث قدم تعريفا حسب رؤيته اخلاصة، حول أهم املداخل اليت من العلماء ، 
يركز عليها التنظيم، وهي املدخل السلوكي، التنظيمي، والتكنولوجي، على العموم ختتلف هذه 

  . التعاريف حسب نوعية املدخل املركزة عليه، لكنها تتفق يف املبدأ
هو عبارة عن تغيري يف طرق : " يمي كاآليتتعريفا للتغيري التنظ (François Bonen)قدم 

، وطريقة توجيههم والتفاعل يف قلب املنظمة ومع املؤسسةالتشغيل الفردية واجلماعية للعاملني ب
   . 2"حميطها

اليت تقوم �ا املنظمة، حىت يتسىن هلا ) أو العمليات(كذلك يعرف التغيري التنظيمي بأنه العملية 
  .3إىل وضع مستقبلي مرغوب فيه، �دف زيادة فعالية املنظمةالتحرك من الوضع احلايل، 
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" التحسني املستمر من خالل كل عامل يف كل موقع"إىل التغيري بأنه (Masaaki)ونظر 
 5 (Kaizen)وذلك يف تفسريه ملفهوم كايزن4

أنه إحداث التعديالت يف األهداف واهلياكل واألنشطة وأساليب " وعرف التغيري التنظيمي على 
أوهلما مالئمة أوضاع التنظيم وأساليب عمل اإلدارة ونشاطا�ا : العمل التنظيمي من أجل أمرين

مع تغريات األوضاع اجلديدة يف املناخ احمليط بالتنظيم، وثانيهما استحداث أوضاع تنظيمية 
وأساليب إدارية وأوجه نشاط جديدة حتقق للتنظيم سبقا على غريه متكنه من احلصول على 

  .6"وعوائد أكربمكاسب 
  :ويالحظ من تعريف التغيري التنظيمي بعض اخلصائص املميزة، وتتمثل يف

إن عملية التغيري ال حتدث فقط كرد فعل للتغريات اليت حدثت فعال يف البيئة، ولكن البد وان  -
 .تكن املنظمة لديها القدرة على املبادرة

 وفاعليتها إن عملية التغيري التنظيمي �دف لتحسني كفاءة املنظمة -
عملية التحسني املستمر على كافة أبعاد "ويف األخري ميكننا تقدمي التعريف التايل للتغيري التنظيمي

لتحقيق مستوى من ) البعد اإلنساين، البعد االسرتاتيجي، البعد اهليكلي، ولبعد التقين( املؤسسة
  7"يف ظل الظروف املتغرية  املؤسسةالفعالية والكفاءة التنظيمية مبا يضمن بقاء واستمرار 

يصبح هذا املصطلح جزءا من مصطلحات اإلدارة إال حوايل  مل:التطوير التنظيمي  -2
وإن كانت مهنة التطوير التنظيمي ما تزال غري متداولة كثريا، وذلك مقارنة مع  1960عام 

مية موضوعات غريها، بسبب حداثتها، وهي ماتزال قيد التكوين عن طريق حتديث الطرق القد
  :8فيها، واكتشاف تقنيات أجد وأحدث، ومن املتعارف عليه أنه تطور من مصدرين رئيسيني

 NTL"National"من تطبيق األساليب املخربية من قبل خمابر التدريب الوطين ·
Training Laboratories. 

. امليدانيةومن طرائق البحث امليداين، أو املسح امليداين، واليت تعود أصال ملركز الدراسات  ·
 .م1945يف حوايل ) Kurt Lewin(وأول من استخدم هذه األساليب كان 

يف الوقت الذي ال يوجد فيه تعريف واحد متفق عليه لتطوير املنظمات، إال أنه يوجد اتفاق عام 
ومن بني التعاريف األكثر مشوال للتطوير التنظيمي نورد . على طبيعة احلقل وخصائصه الرئيسية

جهد " التطوير التنظيمي على أنهيرى الذي )  R.Beckhardارد بيكهارد ريتش(تعريف 
خمطط على مستوى التنظيم ككل، تدعمه اإلدارة العليا لزيادة فعالية التنظيم وعافيته من خالل 

يف العمليات اليت جتري يف التنظيم، مستخدمني يف ذلك املعارف اليت ) وسائل(تدخالت خمططة 
  9."ةتقدمها العلوم السلوكي
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كما أنه اتفق جمموعة من العلماء واملفكرين العرب يف اجتماع  خلرباء اإلدارة بـ عمان عام 
قام العديد من علماء : " م على توضيح تعريف التطوير التنظيمي والذي نص على اآليت1985

 اإلدارة بوضع تعريفات خمتلفة للتطوير التنظيمي لكن الرتكيز على النظام اإلنساين الفرعي يف
تدخالت التطوير التنظيمي بغرض زيادة فعالية التنظيم وحتسني عافية املنظمة أعترب غري كاف إذا 

وإضافة لذلك فإن الظرف احلايل يف املنطقة . مت استخدامه وحده للوفاء مبتطلبات املنطقة العربية
فرعية العربية يتطلب أن تتضمن تدخالت التطوير التنظيمي، اإلجراءات الضرورية للنظم ال

كما أن عليها أن حتتوي على األدوات ) كالنظم اإلنسانية واهليكلية والتقنية( للمنظمة 
واألساليب اإلدارية املتيسرة وذلك بغرض حتسني فعالية املنظمة وأدائها،  وجيب أن تتم بوتقة 

التعمق يف وبغية ،  10"هذه اإلجراءات واألدوات املختلفة يف مدخل مستمر ميتاز بتبويبه ومشوليته
فهم هذا احلقل اجلديد نسبيا نستخلص من التعاريف السابقة، بعض الصفات اليت متيز التطوير 

  :التنظيمي عن غريه من الربامج التطويرية األخرى، واليت متثلت فيما يلي
ذو طابع علمي،  جمهود  طويل األجل، برنامج خمطط وطويل األجل، موجه حنو زيادة الفعالية 

وحل املشاكل، يعكس منهج النظم، اإلعتماد على مفاهيم التجربة يف التعلم، احلاجة التنظيمية، 
  .خلبري التغيري، قيم إنسانية، الشمولية، اإلستمرارية، التدخل املخطط، املشاركة

هو استجابة خمططة، طويلة املدى، للتغريات البيئية " وميكننا تعريف التطوير التنظيمي كما يلي
تنظيم �دف زيادة قدرة املؤسسة على مواجهة املشاكل، وتطبيق ممارسات اليت يعمل �ا ال

جديدة، وتكون هذه االستجابة مبنية على، تعاون اإلداريني وتنمية أواصر االتصال بينهم، 
إلجياد احللول، ومعتمدة على التطبيق العلمي للعلوم السلوكية، وقائمة على فلسفة اإلدارة يف 

  .11"االعتماد على طرف خارجي
يعد التغيري والتطوير،  :بني التطوير التنظيمي والتغيري التنظيمي الفرق -3

، واليت ما يزال الكثري يف واقعنا اإلدارينعيشها و ، نتعامل معهاواحدة من الثنائيات اإلدارية اليت 
فكثريا ما يستخدم لفظي التطوير التنظيمي والتغيري التنظيمي للداللة   .بينها رغم اختالفها خيلط

وال بد من التوضيح أن على نفس الشيء يف الكثري من املراجع، إال أ�ما يف احلقيقة خيتلفان، 
   12:والتطوير على اعتبار أن هناك فرقا كبريا بني التغيري

ال يكون  ات اإلدارة، وأن اجلمع بينهما قدالتطوير وظيفة إدارية، أما التغيري فهو أداة من أدو  -
 صوابا 

التغيري يكون من القمة إىل القاعدة، ومن القاعدة إىل القمة، يف حني يكون التطوير يف اجتاه  -
 .واحد فقط، وهو من القمة إىل القاعدة
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 التغيري يكون بإحالل وضع   .التطوير يكون بتحريك وضع من طور حسن إىل طور أحسن  -
 وضع سائد يف النسق اإلجيايب ذلك يعين إحالَل وضع سليم مكان آخر غريمغاير مكان 

 مثَله إذ أن ما يبىن عليه يأيت تباعا   أساسا،   التطوير ال يكون لوضع غري سليم أي أن.سليم
فالتطوير   .ن جذورهكي ينشأ بناء جديد قابال للتطوير وجب أن ينشأ سليما م  لذلك

 .يهدف دوما إلحداث التغيري اإلجيايب الذي يعين التنمية
 13:وإضافة ملا سبق استخلصنا أن

التطوير التنظيمي، عملية تغيري خمطط مقصود، مع اإلشارة إىل أن التغيري الذي تتعرض له  -
 .املنظمة قد يكون خمطط، أو غري خمطط

 .التنظيميالتطوير التنظيمي أحد أساليب إحداث التغيري  -
التطوير التنظيمي يركز على كيفية ختطيط وتنفيذ التغيريات التنظيمية بينما يركز التغيري  -

  .التنظيمي على إعداد صورة مستقبلية للوضع املرغوب حتقيقه للمنظمة
لكن يف املقابل فكال من . وعليه  فالتغيري التنظيمي بذلك يعترب أمشل وأعم من التطوير التنظيمي

تغيري التنظيمي والتطوير التنظيمي يعطيان معاين متماثلة من ناحية األهداف، مفهومي ال
وكخالصة ملا سبق، فنحن نطور من أجل أن نغري، أو نغري من خالل املدخل السلوكي وهو 

نوع حمدد نسبيا من التغيري " بأنهWendell French الذي عرفه. 14التطوير التنظيمي
  15."املخطط له

  والتطوير يف املؤسسات العموميةالتغيري : اانيث
أهم هذه األسباب  :احداث التغيري والتطوير يف املؤسسات العمومية أسباب -1

  16:ما يلي
املنافسة العاملية واالحتكارات ( ولعل أهم هذه الضغوط مايلي  :الضغوط الدولية - 1-2

: الدولية، العوملة، حيث أ�ا فرضت معطيات جديدة يف جمال اإلصالح والتطوير اإلداري،  وهي
التأكيد على أمهية املساءلة ، الرتكيز على اجلانب األخالقي، تطبيق معايري اجلودة يف اخلدمات 

اق احمللية لألسواق العاملية، زيادة النفوذ الدويل على القرار الوطين، العامة، التحول من األسو 
 .الثورة التكنولوجية

الضوط الشعبية ا�تمعية،  –وميكمن تقسيمها إىل جمموعتني مها  :الضغوط احمللية - 1-2
ة ا�موعة الثاني -الزيادة الطبيعية للسكان مما يستلزم استثمارات رأمسالية جديدة : وهذا بسبب

 .الضغوط االجتماعية واالقتصادية، واملتمثلة يف برامج االصالح االقتصادي واهليكلي
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  : أهم معوقات إدارة التغيري والتطوير يف املؤسسات العمومية -2
تعرب عن املشكالت اليت توجد يف وخاصة وجهات النظر  :املعوقات التنظيمية - 2-1

 .التقليدية لإلدارة

تعرب عن مشكالت ناجتة عن تطبيق قواعد ونظم العمل والسياسات  :املعوقات االدارية - 2-2
 واألنظمة اإلدارية واملالية

على رأسها مقاومة التغيري والتطوير التنظيمي، واليت نعين �ا يف : املعوقات البشرية  - 2-3
املوظفني، كافة التصرفات املعلنة أو املسترتة، الصادرة عن موظف واحد أو عدد من " حبثنا هذا 

واليت تؤثر سلبا على األداء الوظيفي، بسبب رفضهم لتغيري وضع قائم، أو لعدم فهم ألسباب أو 
نقص املوارد البشرية املؤهلة لتطبيق  ، كما يندرج ضمن املعوقات البشرية،"أهداف هذا التغيري

ئ من قبل عملية التغيري، والذي يرتتب عليه، شيوع ظاهرة اخلوف الوظيفي، اإلعتقاد اخلاط
اإلدارة بنقل النماذج اجلاهزة للتغيري، وتطبيقها يف بيئات إدارية خمتلفة، عدم جتاوز املدراء 

  . والعاملني القناعات واملعتقدات التقليدية
تعترب ا�تمعات العربية بصورة عامة إما جمتمعات قبلية أو قريبة  :املعوقات االجتماعية - 2-4

دارة العربية مشدودة هلذه الروابط والقيم القبلية واألسرية اليت تلعب من إطار القبلية، مما جيعل اإل
، وهذا ما يشار اليه 17فيها االعتبارات والقيم الشخصية وا�تمعية دورا كبريا يف إجناز املعامالت

 .18بالفجوة احلضارية

 الكهرباء توزيع مبديرية" التنظيم إعادة" التطويري املشروع: انيالث احملور
   -مشال الشلف – والغاز

مبوجب القرار الرئاسي  إن حتول املؤسسة حمل الدراسة من منطقة توزيع اىل مديرية توزيع
، خلف عنه تغيري جذري وكامل للهيكل التنظيمي ،2002جوان 1الصادر بتاريخ  02-195

قوم اليت ت. املؤسسةوبذلك اعتربت هذه املرحلة مرحلة حامسة، وحمطة تارخيية هامة من حياة هذه 
  .من مديرية عامة، ومثانية أقسام مبهام ونشاطات حمددة من خالل هيكل تنظيمي مكون

بسونلغاز " التنظيم إعادة" التطويري املشروعأهم اجلوانب التي مسها  -1
إال اننا سنحاول الرتكيز يف هذا  ،الكثري من اجلوانب املشروع املطبقلقد مس  :الشلف مشال

  .البحث على اهم هذه اجلوانب ابتداءا باهليكل التنظيمي وصوال للجانب التقين والتكنولوجي
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  : تطوير اهليكل التنظيمي  - 1-2
اطالعنا ميدانيا، على كل ما بعد : أهم خطوات تطوير اهليكل التنظيمي -1- 1-2

أكيد يف احلدود اليت مسح  ،التطويري الذي قامت به سونلغازتعلق حبيثيات إجراء هذا الربنامج 
به املسؤولون يف هذه املؤسسة، حاولنا اسقاط مراحل هذا الربنامج التطويري على أحد النماذج 
العلمية واخلاصة مبراحل التطوير التنظيمي بشكل عام، وقد وجدنا أن عملية إعادة التنظيم هلذه 

وهو مبين على النموذج األصلي  Edgar Huseلنموذج احملددة  الشركة قد مر باملراحل السبع
قد اتبع  ،، حبيث وجدنا جممع سونلغاز ومن خالل إعادة هيكلة التنظيمLwin 19الذي قدمه 

   :اخلطوات املعروفة يف جمال إدارة التطوير التنظيمي، واليت كانت كاآليت

يف شركة كندية لتقدمي خربات استعان جممع سونلغاز خببري تطوير، متمثال  :االستكشاف  - أ
استشارية تتعلق بتطوير املؤسسات، حيث مت لقاء ما بني الطرفني، وقام املستشار بتشخيص 

  .أويل لوضعية الشركة، من األعراض اليت أظهر�ا مشاكل شركة سونلغاز

فعال مت التوصل إىل اتفاق �ائي على التعاقدبني شركة سونلغاز واخلبري  :الدخول -ب
 .االستشاري الكندي

مستندا على اخللفية اليت ميتلكها، يقوم اخلبري بتشخيص فعلي للمشاكل  :التشخيص - ت
 .التنظيمية القائمة، حمددا بعد ذلك إلسرتاتيجية التدخل املخطط

اطلعت إدارة جممع سونلغاز على ما قدمه خبري التطوير من سلسلة تفصيلية  :التخطيط -ث
مل نستطيع  (العمل، وكذا على اجلدول الزمين املتوقع لعملية التغيريألساليب التدخل وكيفية 

معرفة ما إذا كانت هناك حتفظات أو عدم موافقة من طرف إدارة سونلغاز على بعض اخلطوات 
طرف اخلبري، لكن املؤكد انه مت اخلروج بربنامج متفق عليه  ناليت حتويها اإلسرتاتيجية املقدمة م

. 20)حول تطوير اهليكل التنظيمي لسونلغاز توزيع الكهرباء والغاز، مسي مبشروع  إعادة التنظيم
 فيفري 5الصادر بتاريخ  02-01بعدها مت إصدار قانون الكهرباء وتوزيع الغاز عرب القنوات رقم 

الرئاسي اخلاص باهليكل التنظيمي للشركة اجلزائرية للكهرباء ومن مث اصدر املرسوم  ،2002
 .2002جوان  1، بتاريخ 195-02والغاز، املسماة بسونلغاز شركة ذات أسهم، رقم 
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 :خطة العمل - ج

مت استدعاء مجيع مدراء املناطق ومراكز  :على مستوى اإلدارة العامة مع سونلغاز -
توزيع الكهرباء والغاز، وحبضور املدير العام �مع سونلغاز، التوزيع، وممثلي عمال سونلغاز 

وأعضاء إدارة ا�مع، مت إعالم احلضور وشرح مشروع إعادة التنظيم بشكل تفصيلي، ليكن 
اإلعالم الرمسي بتحويل مراكز التوزيع إىل مديريات جهوية وإنشاء أربع مديريات عامة للتوزيع، 

 .ةمسئولة عن هذه املديريات اجلهوي

مت اإلعالن عن اجتماع  :على مستوى املديرية اجلهوية للتوزيع الشلف مشال -
قدم يف هذا االجتماع مجيع النقاط اليت تناوهلا االجتماع  ،عام، حيضره مجيع العمال دون استثناء

املقام على مستوى اإلدارة العامة للمجمع، وعلى رأسها، قرار حتويل وحد�م من منطقة توزيع 
إىل مديرية جهوية للتوزيع، وانه سيتم تنحية العمال الذين ال تستويف فيهم بعض الشروط وعلى 

وعلى انه ستتم عمليات حتويل للعمال، وفتح باب التوظيف، رأسها املستوى العلمي املطلوب، 
  :بالنقاط التالية واليت وردت فيما بعد كاآليت املؤسسةمع إعالم عمال 

، فان املبدأ العام املؤكد يف إطار إعادة 21 2005جوان  5املؤرخة يف  659مذكرة رقم مبوجب 
  :التنظيم يؤكد على إعادة التنظيم مع احملافظة على

ال يتخلف عنها أي تسريح ألي  املؤسسةإعادة هيكلة  :احملافظة على مناصب العمل -
 .عامل

مبوجب إعادة هيكلة التنظيم، فكل موظف حيتفظ  :احملافظة على املنصب التاهيلي للعمال -
مع . اخل...بقي كذلك، قمبنصبه التاهيلي، فان كان إطارا بقي كذلك، وان كان عون تنسي

 .عامل معايري معينةوجوب ان تتوفر يف ال
إن حتول منطقة التوزيع إىل مديرية جهوية، أو حتول املراكز إىل مديريات جهوية، ال رابح  -

فيها وال خاسر خبصوص جانب التصنيف الذي مييز أو يقدم إىل العامل على حسب 
 .الشهادة احملصل عليها، وعلى حسب الرتقية املستفاد منها

 : 2005جوان  5املؤرخة يف  659تطبيق قرارات مذكرة رقم  -

بقاء عدد من العمال يف نفس  :احتفاظ العامل بنفس منصبه الوظيفي السابق -
مناصبهم الوظيفية، بسبب وجود هذه املناصب يف اهليكل اجلديد من جهة، ولتوفرهم على 

 .املعايري املوضوعة هلذه املناصب كاملستوى العلمي من جهة أخرى
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، ويتم Bourse d'emploiمت فتح بورصة العمل  :لوظيفيتغيري العامل ملنصبه ا -
فيها اإلعالن على املناصب الشاغرة، مع حتديد للمعايري اخلاصة بكل منصب، كالسن، الشهادة 

طلبات الرتشح من طرف العامل الراغب  يتم مأل.العلمية املتحصل عليها، سنوات اخلربة
باملشاركة يف هذه البورصة، بسبب إلغاء منصبه الوظيفي يف اهليكل اجلديد، أو رغبة يف اعتالء 
منصب وظيفي أرقى، تدرس امللفات من طرف جلنة خاصة على مستوى الوحدة، لرتفع امللفات 

اء امتحان شفهي للعمال أصحاب املقبولة إىل املديرية العامة �مع سونلغاز، أين يتم إجر 
ممثل مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، مدير املوارد  :امللفات املقبولة أمام جلنة متكونة من

  .البشرية للشركة، ممثل العمال، وممثل النقابة
حتقيقا للنقطة األوىل  :Postes à créesإنشاء املناصب خارج اهليكل التنظيمي  -

واملتضمنة للمحافظة على مناصب العمل، فقد مت  املذكورة سابقا، 659ة رقم الواردة يف املذكر 
وضع العمال اللذين مل تتوفر فيهم شروط احملافظة على املنصب، وشروط املشاركة يف بورصة 

، وهي مناصب  Postes à créesالعمل، مت وضعهم بشكل مؤقت يف مناصب مسيت ب 
، لإلشارة فان هذه الفئة من العمال هي الفئة اليت كانت غري موجودة يف اهليكل التنظيمي اجلديد

  . أكثر مقاومة للتطوير احلاصل
اضطرت املديرية اجلهوية للتوزيع الشلف مشال للتخلي وإجراء عمليات  :التحويل النهائي للعمال

ة، نقل أو حتويل لعدد من عماهلا، املتمكنني من بعض ا�االت كاحملاسبة، وتسيري املوارد البشري
وتفاديا ملقاومة العمال، متت عملية التحويل بكل شفافية، ومبأخذ لرأي العمال واملعنيني والسعي 

  .إىل إقناعهم بضرورة تطبيق هذا اإلجراء
إال انه مل ينفذ يف  2002رغم أن قرار إعادة اهليكلة اصدر عام  :التثبيت والتقييم -د

ذات السنة، وهذا يرجع إىل مجلة من األسباب واملشاكل كانت على مستوى اإلدارة العامة 
حمل الدراسة  املؤسسة، ومت تطبيق املشروع على مستوى 2005عامللمجمع، ليكون حيز التنفيذ 

جلهوية الشلف وقد أسفرت إدارة هذا التغيري والتطوير على مستوى املديرية ا. 2005يف جويلية 
  :مشال العديد من املعوقات، ومنها

صعوبة التسيري على مستوى العديد من املديريات، خاصة يف جمال احملاسبة، وقسم املوارد  -
  .البشرية

وجود عدد الباس به من العمال، أصحاب اخلربة الطويلة، وضعوا يف املناصب خارج اهليكل  -
ن مهددون ببقائهم يف نفس الصنف طوال التنظيمي، يستفيدوا من أجر�م الشهرية،  لك
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الفرتة الزمنية املتبقية من خدمتهم يف املديرية، بسبب عدم وجودهم يف قسم معني،  وبالتايل 
عدم وجود مسئول مباشر عليهم والذي من شانه منح العامل لنقطة التقييم وعلى أساسها 

  .  تتم ترقيته
السائدة على مستوى مديريا�ا، وجدت انه البد من بعد تقييم اإلدارة العامة لسونلغاز للوضعية 

  :نقطة انقالب ليتم إجراء تعديل يف نقاط عمل حمددة، والذي مت كاليت
يف هذه املرة نزلت اإلدارة العامة لشركة سونلغاز إىل القاعدة، لتبدأ وللمرة األوىل عملية مشاركة 

حمل  املؤسسةفعلى مستوى . لتطويريحقيقية ما بني اإلدارة والعمال من اجل حتقيق الربنامج ا
الدراسة، حضر مسئول قسم املوارد البشرية، باعتباره أكثر مسئول قادر على تقدمي االقرتاحات 
اليت يراها مناسبة، لتعديل اهليكل التنظيمي،  بناءا على الواقع املعاش واملشاكل اليت تعاين منها 

رشات عمل على مستوى املديرية العامة للتوزيع حبضور و . املديرية بعد جتسيد الربنامج التطويري
  .بوهران

إىل عمل آخر،  ليف هذه املرحلة يقوم وسيط التغيري وعن قصد باالنتقا :إنهاء العمل  - ه 
إىل مؤسسة أخرى، مبعىن انه قد أ�ى عمله، وفعال فقد أمت خبري التطوير عمله، وما تبقى من 
متابعة وإعادة صياغة لبعض اجلوانب يف مشروع إعادة التنظيم،  تقوم �ا اإلدارة العامة على 

  .لكن باالستعانة باستشاراته. مستوى ا�مع سونلغاز
سعت سونلغاز إىل إنشاء والعمل بنظام تقين جديد :  كنولوجيالتطوير التقني والت -2

"   التحكم اإلشرايف وحتصيل البيانات  لنظام" هي اختصار، و  SCADAهو نظام الـ سكادا 
Supervisory Control and Data Acquisition" ظام املراقبة والتحكم عن ، وهو ن

عتمد على التكنولوجيا، والتسيري ، هو أحد أهم املشاريع اليت تالبعد يف شبكة الكهرباء
حيث يسمح هذا النظام االوتوماتيكي لنوع معني من العمليات املتعلقة باخلدمة الكهربائية،  

عطاب أو ومعرفة خمتلف األ ،املعلومايت اجلديد بالتحكم يف الشبكة الكهربائية عن بعد
ز تبعا لبنك املعطيات مما يسهل عملية التدخل يف ظرف وجي ،االنقطاعات املسجلة يف وقتها

وقد مت تكوين عدد من املهندسني والتقنيني على  . الذي يوفره هذا النظام التكنولوجي احلديث
 هذه ، حظيتلتسند هلم مهام تسيري هذا النظام ’’سكادا‘‘أهم التقنيات اخلاصة بالعمل بنظام 

 ومنها األم، لسونلغاز التابعة التكوين مؤسسات يف كان ما منها املستوى، عايل بتكوين العناصر
باخلارج، وبعد مرور عدة سنوات على حماولة تطبيق نظام  متواجدة أجنبية، مؤسسات يف كان ما
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، ها هو اآلن ساري املفعول على مستوى املديرية اجلهوية لتوزيع الكهرباء والغاز SCADA ال
  .الشلف مشال

  رضيات مناقشة نتائج التحليل واختبار الف: احملور الثالث
  البحثمنهجية : أوال

من مجيع عمال مديرية توزيع الكهرباء  البحثيتكون جمتمع : البحثجمتمع وعينة   - أ
 والتجارب اخلربات خالصة عامل، وقد أظهرت 272، والبالغ عددهم "الشف مشال" والغاز 

 معظم يف مالئما يبدو األصلي ا�تمع حجم من%  15 إىل%  10 حدود يف عينة حجم أن
. أفضل البحث نتائج كانت كلما اكرب، العيينة حجم كان كلما وانه.  والبحوث الدراسات

 العينة واخرتنا فرد، 54 العينة حجم فبلغ الدراسة، جمتمع من%  20 بنسبة عينة اخرتنا لذلك
 أنواع احد وهي ، Stratifiéd Random Sampleالطبقية العشوائية العينة أساس على

 Subpopulationجزئية جمتمعات اىل الدراسة جمتمع قسمنا). االحتمالية(  العشوائية العينات
 فأصبح الوظيفي، املستوى أساس على الدراسة جمتمع بتقسيم وقمنا  Strata طبقات تسمى ،

 فإن العينة، حجم هو 54 كان تنفيذ، فان أعوان تنسيق، أعوان اطارات، اىل مقسم ا�تمع
 Proportional املناسب التخصيص طريق عن مت  املختلفة الطبقات يف العينة هذه توزيع

Allocation، مع طردي تناسب الطبقة من اختيارها مت اليت الوحدات عدد تتناسب حبيث 
طبقة    كل مستوى على العينة حجم تعيني مت التايل، القانون وباستخدام الطبق، هذه حجم

N
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: n  الطبقة، مستوى على العية حجم: kn    حبيث ، .

وباستخدام نفس الطريقة . الدراسة جمتمع حجم:  Nالطبقة،  حجم:  rNالعينة،  حجم
اختيار األفراد  ،ومت املؤسسةقمنا بتقسيم كل مستوى وظيفي إىل طبقات تشمل مجيع أقسام 

وذلك بإعطاء كل فرد  على مستوى هذه الطبقات، عن طريق تنفيذ الطريقة العشوائية البسيطة
حىت ال ميكن تسلسلها أو معرفتها، ومن مث  من أفراد جمتمع الدراسة رقما مث خلط األرقام جيدا

�تمع   الدراسة عليهم بصفتهم عينة ممثلة سحب أرقام بعدد حجم العينة املراد تطبيق
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عتمدة لغايات مصاحلة و  ، وكانت مت اسرتدادها مجيعااستبانة )54(هذا وقد مت توزيع  .22البحث
 .التحليل االحصائي

  :  اة القياس واختبار الصدق والثباتدبناء أ -ب
اعتمدنا يف البحث على أداة االستبانة جلمع املعلومات، واملكونة  من ثالثة أجزاء على النحو 

  :التايل
، املبحوثنيفراد ألتتضمن املتغريات الشخصية والوظيفية ل ):معلومات أولية(األول  الجزء - 

 الوظيفي، سنوات مي، املستوىيعلتال االجتماعية، املستوى وهي العمر، احلالة 06وعددها 
 .تكوينية دورات يف اخلربة، املشاركة

 )18(تقيسها  مقسم على ثالثة أبعاد، ):محور التغيير والتطوير التنظيمي( الجزء الثاني  - 
 .عبارة

مقسم على ثالثة أبعاد، ): التنظيمي والتطوير محور مقاومة التغيير( الجزء الثالث   - 
 .عبارة )17(تقيسها 

 مصادر المقياس المستعملة في االستبيان) 01(جدول رقم 

  وفق تسلسلها في االستبيان رقم العبارة  المحور وأبعاده
  والتطوير التنظيميحمور التغيري 

  07-06- 05-04-03- 02-01  اهليكل التنظيميبعد 
  12-11-10- 09-08  التكنولوجيالبعد 
  18- 17-16-15- 14-13  العالقات التنظيمية واالنسانيةبعد 

  التنظيمي والتطوير حمور مقاومة التغيري
  26-25-24- 23-22-21- 20-19  أسباب مقاومة التغيري والتطوير التنظيمي

  30-29- 28-27  التنظيمي والتطوير التغيري التعبري عن مقاومة أساليب
  35-34-33- 32-31  التنظيميبرامج التغيري والتطوير بتطبيق عالقة مقاومة العمال 

    نيمن إعداد الباحث :المصدر



باإلسقاط على الشركة الوطنية   االقتصادية العمومية مسامهة التطوير التنظيمي يف جتسيد الربامج التغيريية باملؤسسات
   نوري منري.أد + معموري صورية. أ                                     -مديرية الشلف مشال –للكهرباء والغاز سونلغاز 

 الخامس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       185
  

  :)االستبيان( صدق أداة الدراسة -ج 
على عدد من احملكمني األكادميني، ومن ذوي اخلربة مت عرض االستبانة يف صور�ا األولية  

وذلك للتأكد من صدقها الظاهري، ويف ضوء التوجيهات اليت املؤهلني يف املؤسسة حمل الدراسة، 
  .بإجراء التعديالت املتفق عليهاأبداها احملكمون قمنا 

  :)االستبيان(  ثبات أداة الدراسة -د
بطريقة ألفا كرونباخ، وقد مت حساب معامل الثبات لألداة، مت التأكد من ثباة أداة الدراسة 

  :باستخدام معامل االرتباط ألفا كرونباخ املوضح باجلدول التايل
  البحثلمحاور ألفا كرونباخ معامل الثبات ) 02(الجدول رقم 

  معامل الثبات ألفا كرونباخ  العبارات  عدد  البعد  المحور
برنامج التغيري 

والتطوير 
  التنظيمي

  0.770  07  اهليكل التنظيمي
  0.889  05  التكنولوجي

  0.849  06  العالقات التنظيمية واالنسانية
  0.908  18  التغيري والتطوير التنظيمي جبميع أبعاده  

 مقاومة التغيري
 والتطوير
  التنظيمي

  0.922  08  أسباب مقاومة التغيري والتطوير التنظيمي
  0.779  04  التنظيمي والتطوير التغيري أساليب التعبري عن مقاومة

عالقة مقاومة العمال برامج التغيري والتطوير املطبقة على 
  0.863  05  حتقيق هذه الربامج

  0.909  17  التنظيمي جبميع أبعادها والتطوير مقاومة التغيري  
  0.924  35  التنظيمي والتطوير محوري برنامج ومقاومة التغيير

  خمرجات احلاسوب مع إعادة التنظيم : المصدر
برنامج التغيري والتطوير  أن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ حملور) 04(ويتضح من اجلدول رقم 

 ، وقيمة الثبات حملور)0.908(كما يدركها العاملون بسونلغاز الشلف مشال هي    التنظيمي
 )0.909(ال هي مش -بسونلغاز الشلفكما يدركها العاملون  التنظيمي والتطوير مقاومة التغيري

، وهذه القيمة مؤشر لصالحية أداة )0.924(مع بعض قدر ب  حملور الدراسةأما قيمة الثبات 
  .مما يشري إىل إمكانية ثبات النتائج اليت ميكن أن تسفر عنها عند تطبيقها/ الدراسة للتطبيق

وبعد التأكد من الصدق الظاهري والبنائي وثبات األداة،اصبحت األداة يف صور�ا النهائية كما 
  ).01(يوضحها امللحق رقم 



باإلسقاط على الشركة الوطنية   االقتصادية العمومية مسامهة التطوير التنظيمي يف جتسيد الربامج التغيريية باملؤسسات
   نوري منري.أد + معموري صورية. أ                                     -مديرية الشلف مشال –للكهرباء والغاز سونلغاز 

 الخامس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       186
  

  : أساليب املعاجلة االحصائية -و
، قمنا ا�معة من خالل االستبانة ولغايات حتليل البيانات ،لالجابة على تساؤالت الدراسة

األسايب من خالل ، )PC+/SPSS(االحصائية للعلوم االجتماعية حزمة الربامج باستخدام 
كما    ،التكرارات والنسب املؤوية، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية: االحصائية التالية

 sig ، باستخدامحول حماور وأبعاد الدراسة ها�تمع املدروسة معرفة مدى متثيل العينةحاولنا 
كما اعتمدنا اعتمدنا ألفا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة،، كاي مربع  مستوى داللة

،واختبار شيفيه (ANOVA) حتليل التباين األحاديو  ،للفروق T-test) (اختبار  على
كما استخدمنا مقياس ليكرت الثالثي، لبيان درجة لداللة الفروق بني أفراد العينة املبحوثة،  

   .املوافقة
  درجات توزيع قيم المتوسط الحسابي) 03(جدول رقمال

  درجة التقدير  الثالثيمقياس ليكرت   قيم المتوسط الحسابي
  منخفض  غري موافق  ]1.67،  1.00[
  متوسطة  حمايد  ]2.34،  1.68[
  مرتفع  موافقق   ]3.00،  2.35[ 

  مناقشة نتائج التحليل : ثانيا
 الشخصية ألفراد عينة البحث عرض وحتليل نتائج البيانات    - أ

 والوظيفية الشخصية الخصائص حسب العينة أفراد توزيع )04( رقم الجدول
 المتغير احتماالت المتغير التكرار %النسبة المؤية

33  
41  
26 

18  
22  
14 

  عاما 35أقل من 
  عاما 55أقل من  – 35من 

  عاما 55أكثر من 
 العمر

13  
87  
0  
0 

7  
47  
0  
0 

 اعزب
 متزوج
  مطلق
  أرمل

 احلالة االجتماعية

52  
48 

28  
26 

 جامعي
 لمييعتال املستوى  ثانويما دون ال

30  
53  

16  
29  

 اطار
  املستوى الوظيفي اعوان تنسيق
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  .خمرجات احلاسوب مع إعادة التنظيم: المصدر

، نالحظ أن نسبة افراد العينة الذين تقع أعمارهم يف الفئة العمرية )04(بالنظر إىل  اجلدول رقم  
، امــــا بالنســــبة للحالــــة اإلجتماعيــــة ألفــــراد عينــــة )%41(كانــــت النســــبة األكــــرب   )عــــام 55، 35(

،  )%87(النســــبة األعلــــى فكانــــت فقــــط  بــــني املتزوجــــون  حيــــث مثلــــت هــــذه الفئــــة البحــــث،  
 ،  % 0ألن بقيـة احلـاالت االجتماعيـة نالـت ، )أعـزب(من أفراد العينة غـري متزوجـون ، )%13(و

لـــديهم التزامـــات عائليـــة، وان احملافظـــة علـــى املنصـــب الـــوظيفي  كـــربالعـــدد األهـــذا يـــدل علـــى أن 
أفــراد عينــة البحــث ذوي مســتوى جــامعي، يف  مــن) %52(كمــا جنــد أن هلــم،   يشــكل أمهيــة بالغــة

، وهذا ما يعكسه املستوى الوظيفي، إذ بلغت نسبة  أعوان التنسيق دون الثانوي ) %48(حني 
واللـــذين يوظفـــون عـــادة عنـــد حصـــوهلم علـــى مســـتوى ثـــانوي، أو املســـتوى اجلـــامعي،   ،)53%(
مـن ) %96(أمـا بالنسـبة لسـنوات اخلـربة ف  التنفيـذ،أعـوان  )%17( إطارات، وأخريا )30%(

اىل  10كانـت هلـم خـربة مـن ) %2(عـام، و  15أفراد عينـة الدراسـة  كانـت هلـم خـربة أكثـر مـن 
أعــوام، وعليــه فمعظــم أفــراد العينــة عايشــوا تطبيــق  10و 5بــني  خــرب�م كانــت )%2(عــام، و 15

  .شلف مشالاملطبق مبديرية سونلغاز ال" اعادة التنظيم" مشروع 
    

  اعوان تنفيذ 09 17
0  
2  
2  
96  

0  
1  
1  
52  

 أعوام 5أقل من 
 أعوام10أقل منإىل  5من 

 عاما 15إىل  10من 
  عاما 15أكثر من 

  سنوات اخلربة
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 :حتليل وعرض نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة  - ب

النتائج املتعلقة بإجابات أفراد عينة الدراسة حول حمور التغيري والتطوير  -
 التنظيمي

اتجاه برامج آلراء أفراد عينة الدراسة ترتيب لألبعاد والعبارات الممثلة ) 05(الجدول رقم 
 حسب أهميتها" شمال  -الشلف"الكهرباء والغاز سونلغاز بمديرية توزيع التطوير المطبقة 

الوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
قيمة  2قيمة كا المعياري

sig 
درجة 
 الموافقية

زاد اهتمام االدارة بتوفري أجهزة حاسب آيل متطورة   1
 جلميع مكاتب املصاحل

 عالية 000. 42.66 0.231 2.94

2 
كنتيجة ملشروع اعادة    SCADAيعترب نظام أل 

 عالية 000. 39.18 0.264 2.92 التنظيم

زاد اهتمام اإلدارة بتحديث الشبكة الداخلية  3
 Intranetللمعلومات

 عالية 000. 42.66 0.462 2.88

4 
ادت التغيريات يف مؤسسيت اىل رفع املستوى الفين 

 عالية 000. 21.40 0.392 2.81  للعمال

 عالية 000. 61.00 0.537 2.77 للموقع الكرتوين اخلاص بسونلغازأصبح هناك حتديث  5
 عالية 000. 128.5 0.341 2.87 المتوسط العام للبعد التكنولوجي

اهليكل التنظيمي اجلديد كان لصاحل ذوي الشهادات  1
 من اجليل اجلديد

 عالية 000. 39.18 0.264 2.92

2 
وكل أصبح هناك حتديد واضح ملسؤوليات ونشاطات 

 عالية 000. 21.40 0.392 2.81 قسم

3 
مت إعادة توزيع مجيع املناصب الوظيفية وفقا للمؤهل 

 عالية 000. 60.77 0.442 2.74 العلمي

 عالية 000. 12.51 0.442 2.74 .مت التوجه حنو ألال مركزية اإلدارية يف اختاذ القرارات 4

5 

مت تقدمي حل مبدئي ملشكل مناصب العمل خارج  
، عن طريق )postes à créer(اهليكل  التنظيمي 

 la validation(اإلجراء املتمثل يف تأكيد اخلربة  
d'expérience 

 عالية 000. 49.6 0.563 2.72

6 
مت إنشاء مصاحل وأقسام جديدة مل تكن موجودة يف 

 عالية 000. 48.44 0.602 2.70 السابق

 عالية 000. 48.44 0.602 2.70 .مت إلغاء أقسام مل تعد مؤسستكم حباجة إليها 7
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 عالية 000. 188.3 0.619 2.74 المتوسط العام لبعد الهيكل التنظيمي

1 
تتميز العالقات بني املوظفني، بالودية والتعاون 

 عالية 000. 39.18 0.264 2.92 .واالحرتام

طرف اإلدارة  يف أصبح هناك اهتمام أكرب من  2
 مؤسسيت، باحتياجات العمال

 عالية 001. 10.66 0.452 2.72

3 
أثناء فرتة تطبيق مشروع اعادة التنظيم كان  هناك 

اجتماعات دورية ما بني رؤساء املصاحل،وممثلي 
 العمال، واملدير

 عالية 006. 7.40 0.468 2.68

4 
أصبح هناك اهتمام أكرب من طرف رؤساء العمل يف 
مديرييت، على إرشاد العمال للطريقة الصحيحة اثناء 

 .أداء مهامهم
 عالية 057. 3.63 0.487 2.62

أصبح هناك حتسني أكثر يف أساليب االتصال بني  5
 .الوحدات اإلدارية

 عالية 057. 3.63 0.487 2.62

سعت  إدارة املديرية، إىل تقوية العالقات ما بني  6
 .اجلدداملوظفني القدماء واملوظفني 

 متوسطة 000. 14.51 0.431 2.24

 عالية 000. 30.44 0.358 2.63 المتوسط العام لبعد العالقات التنظيمية واالنسانية
  خمرجات احلاسوب مع إعادة التنظيم: المصدر

آلراء أفراد عينة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية   )05(يوضح اجلدول رقم 
، مرتبة "مشال-الشلف"مبديرية توزيع الكهرباء والغازاملطبقة  تطويرالبرامج  الدراسة اجتاه

أن املتوسط العام تنازليا على حسب األبعاد، وحسب عبارات كل بعد، ونالحظ من اجلدول 
لألبعاد الثالث جاء بالرتتيب التايل، البعد التكنولوجي يف املرتبة األوىل وبدرجة موافقية عالية، 

، ويليه بعد اهليكل التنظيمي وبدرجة )0.341(ف معياري اباحنر  )2.87(مبتوسط حسايب 
وبعدها بعد العالقات ، )0.619(باحنراف معياري  )2.74(موافقية عالية أيضا مبتوسط حسايب 

 باحنراف معياري )2.63(التنظيمية واالنسانية وكذلك بدرجة موافقية عالية مبتوسط حسايب 
موافقية وبدرجة عالية من االفراد املبحوثني على أن مما يدل عموما على وجود   ،)0.358(

كاي مربع   مستوى داللة sigقيمة   اىل الربامج املطبقة حققت التغيري املرغوب فيه، وبالنظر اىل
استجابات  ، مما ميكننا من اعتبار  > sig 0.005بالنسبة لكل عبارات األبعاد الثالث جند 
برامج التطوير املطبقة  اجتاه آلراء أفراد العينةاملمثلة  أفراد العينة حول مجيع عبارات احملور األول

استجابات أفراد جمتمع  نفس على ا�ا " مشال  -الشلف"مبديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز 
من حيث درجة املتوسط  )05(واملرتبة ،)04(، )03(اليت احتلت املرتبة الدراسة، إال العبارات 
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فإنه ال ميكننا تعميم اجابات أفراد العينة التابعة لبعد العالقات التنظيمية واالنسانية احلسايب، و 
  .حول هذه العبارات على كامل جمتمع الدراسة

يتضح أن أكثر عبارات البعد التكنولوجي   وإذا أردنا استنطاق األرقام الواردة يف اجلدول السابق، 
" املصاحل مكاتب جلميع  متطورة آيل حاسب أجهزة بتوفري االدارة اهتمام زاد" ة هي عبارةأمهي

وتقريبا بنفس املتوسط " التنظيم اعادة ملشروع كنتيجة  SCADA أل نظام يعترب"تليها عبارة 
كثريا على   يعتمدن أساس عمل سونلغاز أل، )0.231(وباحنراف معياري) 2.92(احلسايب

وان جاء ليمس اهليكل " اعادة التنظيم"لوجي، فنجد أن املشروع املسمى و اجلانب التكن
لوجية حديثة، وعلى رأسها  و التنظيمي بشكل مباشر اال أنه فعال كان هدفه جلب طرائق تكن

يف املرتبة من البعد األول، والعبارة  )2(رقم يف املرتبة وهذا ما أكدته العبارة  SCADAنظام ال
اليت ) 0.264(وباحنراف معياري ) 2.92(ول بنفس املتوسط احلسايب من البعد األ) 01(رقم 

اهليكل التنظيمي اجلديد كان خيدم أكثر ذوي الشهادات من اجليل اجلديد،  على أن ،أكدت
وهذا ما جعل فجوة بني اجليل القدمي املالك للخربة واجليل اجلديد املالك للشهادات العليا، وهذا 

هذه   من بعد العالقات التنظيمية واالنسانية، حتتلاليت احتلت املرتبة األخرية،  ما جعل العبارة 
   .من حيث درجة املوافقية، فكانت العبارة الوحيدة اليت جاءت بدرجة موافقية متوسطة الرتبة 

مقاومة  أسباب وأساليبالنتائج املتعلقة بإجابات أفراد عينة الدراسة حول  -
 يميالتغيري والتطوير التنظ

ترتيب لألبعاد والعبارات الممثلة ألسباب وأساليب مقاومة أفراد عينة الدراسة ) 06(الجدول رقم 
  " شمال  -الشلف"بمديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز برامج التطوير المطبقة ل

الوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
2كا  

 قيمة
sig 

درجة 
 الموافقية 

 عالية 000.  39.18  0.264  2.92 .اخلوف من فقدان منصيب الوظيفي -  01

عدم مشاركيت يف التخطيط للتغيري  -  02
 .املخطط

  عالية  000.  35.85  0.292  2.90

جتاهل املسئولني لعامل اخلربة املكتسبة،  -  03
 وعدم اعتبارها عامل مهم 

  عالية  000.  32.66  0.317  2.88

  عالية  000.  26.74  0.358  2.85 .التغيرياملطبقعدم فهي ألهداف  -  04

اخلوف من فقدان املكانة اليت كنت أمتتع  -  05
 .�ا

  عالية  000.  24.00  0.376  2.83
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  عالية  000.  12.51  0.442  2.74 اخلوف من تغيري طرق عملي اليومية-  06
  عالية  003.  8.963  0.460  2.70 .اخلوف من ختفيض مستوى الدخل -  07

اخلوف من إضافة مسؤوليات وظيفية  -  08
 .جديدة

  عالية  785.  074.  0.504  2.51

  عالية  000.  102.0  0.310  2.79 برامج التطوير املطبقةأسباب مقاومة  لبعد العام املتوسط

وضعت ثقيت يف قدرة ممثلي العمال، أل�م  -  01
 .الدفاع على مصاحلي يستطيعون

  عالية  000.  10.66  0.452  2.72

قاومت بشكل علين عن طريق تنظيم  -  02
 .إضراب واملشاركة فيه

  عالية  000.  2.667  0.492  2.38

مل أكن  أبايل بنوعية العمل الذي كنت -  03
 .أقدمه ملؤسسيت يف هذه الفرتة

  متوسطة  000.  21.40  0.392  2.18

04  
 حلل مساعدة، أي تقدمي أرفض كنت -

 وقدرايت الطويلة خربيت رغم العمل مشاكل
 املهنية

  متوسطة  000.  29.63  0.339  2.12

برامج التطوير  ألساليب التعبري عن مقاومة العام املتوسط
 املطبقة

  عالية  000.  13.40  0.327  2.35

   خمرجات احلاسوب مع إعادة التنظيم: المصدر
للعبــــارات املمثلــــة  املتوســــطات احلســــابية واالحنرافــــات املعياريــــة  )07(يبــــني اجلــــدول رقــــم 

مرتبة ترتيبا تنازليا حسب أمهيتهـا،  ، "مشال_الشلف"مديرية توزيع الكهرباء والغاز ملقاومة عمال 
أسباب مقاومة التغيري والتطوير التنظيمي، و أساليب التعبري عـن مقاومـة   بعديوذلك لكل من 

   .التغيري والتطوير التنظيمي
 بدرجة والذي حظى، المطبقةالتطوير برامج بعد أسباب مقاومة لعبارات بالنسبة  :أوال

أن نالحظ ،  )0.310( عيارياملراف واالحن ) 2.79(متوسطه احلسايب  بلغ عالية، حيث موافقية
حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلا ما بني  مجيع عباراته وقعت ضمن مدى املوافقية العالية

، وهذا )0.504 -0.264(مابني ، وكانت االحنرافات املعيارية هلذه العبارات)2.92 -2.51(
يشري اىل أن أفراد العينة يرون أن هذه األسباب أدت إىل مقاومتهم لربامج التغيري والتطوير 
املطبقة مبؤسستهم، وأن هناك صدق وإمجاع يف إجابات أفراد العينة حنو وجود هذه األسباب  

وبالنظر اىل  .األفراد املبحوثنيية املتقاربة بني متوسطات إجابات ر كما تعكسها االحنرافات املعيا
مما ،  >sig 0.05جند  هذا البعد،مستوى داللة  كاي مربع بالنسبة لكل عبارات  sigقيمة  

ميكننا من تعميم اجابات أفراد العينة حول أسباب مقاومة التغيري والتطوير التنظيمي على كامل 
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حيث كان مستوى داللة كاي مربع  ،رتتيباليف آخر إال العبارة اليت جاءت جمتمع الدراسة، 
، فال ميكننا تعميم إجابات أفراد العينة حول هذه 0.05أي أكرب من ) 0.785(اخلاص �ا 

   .العبارة على كامل جمتمع الدراسة
، والذي حظى بدرجة المطبقة التطويربرامج  مقاومة أساليب بعد لعبارات بالنسبة :ثانيا

من خالل  .)0.327(واالحنراف املعياري )2.35(احلسايبموافقية عالية، حيث بلغ متوسطه 
مديرية  موظفي، جند أن برامج التطوير املطبقةاملتوسطات احلسابية للعبارات أساليب مقاومة 

، يقاومون الربامج التغريية بشكل علين، وواضح، "الشلف مشال_ سونلغاز"توزيع الكهرباء والغاز 
اىل حد ما عن أساليب املقاومة املسترتة،  النقابيني، وبعدهمالية يف ممثليهم حبيث يضعون ثقة ع

 وإمجاع صدق كما هناك. هذا سهل على إدارة املؤسسة التعامل مع مواقف العمال لوضوحها
جلوء العمال اىل أساليب للتعبري عن موقفهم حنو برامج التغيري  حنو العينة أفراد إجابات يف

 األفراد إجابات متوسطات بني املتقاربة املعيارية رافاتاالحن تعكسها والتطوير املطبقة، كما
 املبحوثني
 >0.05 جنـد البعد، هذا عبارات لكل بالنسبة مربع كاي  داللة مستوى sig  قيمة اىل وبالنظر

sig ، التنظيمـي والتطـوير التغيـري مقاومـة اليبأسـ حـول العينـة أفراد اجابات تعميم من ميكننا مما 
 .الدراسة جمتمع كامل على

بتطبيق قاومة امل عالقةالنتائج املتعلقة بإجابات أفراد عينة الدراسة حول  -
 التغيري والتطوير التنظيميبرامج 

بتطبيق مقاومة أفراد عينة الدراسة لعالقة ترتيب لألبعاد والعبارات الممثلة ) 07(الجدول رقم 
  "شمال  -الشلف"والغاز سونلغاز بمديرية توزيع الكهرباء التطوير المطبقة التغيير و برامج 

الوسط   العبارات  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  2كا

  قيمة
sig 

درجة 
  الموافقية

1  
  كشفت مقاومة التغيري عن عدم فعالية

  عالية  000.  33.44  0.716  2.57  عمليات االتصال على مستوى سونلغاز

2  
 مقاومة العمال، إىل نزول قادة سونلغاز أدت
  عالية  000.  25.44  0.692  2.53  .القاعدة، وتوسيع دائرة احلوار مع العاملني إىل

3  
مقاومة العمال، إىل قيام القيادة العليا  أدت

  متوسطة  348.  2.111  0.786  2.14  .لسونلغاز بتعديل برامج التغيري والتطوير ملطبقة

4  
  تنفيذ برامج عملية مقاومة العمال  عرقلت 

  متوسطة  000.  32.44  0.520  2.25  .املخطط هلا التغيري يف اآلجال 
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5  
الغاء عملية تنفيذ مقاومة العمال، إىل  أدت

  متوسطة  000.  50.07  0.136  1.98  .برامج التغيري والتطوير املطبقة

لعالقة مقاومة العمال برامج التغيري  العام املتوسط
  عالية  000.  47.85  0.290  2.57  والتطوير املطبقة على حتقيق هذه الربامج

  خمرجات احلاسوب مع إعادة التنظيم: المصدر
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  للعبارات املمثلة لعالقة مقاومة ) 07(يبني اجلدول رقم 

  .املطبقة التنظيمي والتطوير التغيري بربامج "مشال_الشلف"مديرية توزيع الكهرباء والغاز  موظفي
أي بدرجة  )2.57(وقد بلغ املتوسط احلسايب هلذا البعد  .مرتبة ترتيبا تنازليا حسب أمهيتها

نالحظ من اجلدول أن وبالنسبة لعبارات هذا البعد  ، )0.290(موافقية عالية، واحنراف معياري
 عن التغيري مقاومة كشفت "  العبارة من عبارتان كانتا ضمن مدى املوافقية العالية، ومها كال 

 )2.57(فبلغ املتوسط احلسايب " سونلغاز مستوى على االتصال عمليات  فعالية عدم
إىل  مقاومة العمال، إىل نزول قادة سونلغاز أدت"،  والعبارة اليت )0.716(واالحنراف املعياري

، واليت كانت كنتيجة للعبارة األوىل، فبلغ "  القاعدة، وتوسيع دائرة احلوار مع العاملني
بينما العدد األكرب من العبارات وقع ، )0.692(واالحنراف املعياري، )2.53(املتوسط احلسايب 

،  )2.14، 1.98(ني بماضمن مدى درجة املوافقية املتوسطة، حيث تراوح املتوسط احلسايب هلا 
 ، مما يعكس عن درجة موافقة متوسطة )0.786، 0.136(وكانت االحنرافات املعيارية ما بني

يف تعديل، أوعرقلة، أو حول تسبب مقاومة عمال سونلغاز الشلف مشال، ومنخفظة تدرجييا، 
 مربع كاي  داللة مستوى sig  قيمة اىلوبالنظر . املطبقة إلغاء، برامج التغيري والتطوير التنظيمي

 العينة أفراد اجابات تعميم من ميكننا مما ،>sig 0.05  جند البعد، هذا عبارات لكل بالنسبة
  .الدراسة جمتمع كامل على هذا البعد حول

 :عرض وحتليل اختبار فرضيات البحث - ج
 F(One Way واختبار، T-Test  ومن أجل اختبار صحة الفرضيات، جلأنا اىل اختبار 

Anova) املبني يف اجلدول التايل:  
التطوير المطبقة بمديرية توزيع الكهرباء والغاز لم تستطع برامج ": الفرضية األولى  -

  ."من تحقيق التغيير المرغوب فيه" شمال  - الشلف"سونلغاز 
  :كما هو موضح يف اجلدول التايل T-Test  اختبارالختبار هذه الفرضية مت استخدام 
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  T-Test  نتائج اختبار): 08(الجدول رقم 

  مجال الثقة
  (T) قيمة

  الجدولية
  (T) قيمة

  المحسوبة
 مستوى
  الداللة

 الوسط
  الحسابي

الفروق في 
  المتوسط

 نتيجة
القيمة   H0 الفرضية

  الدنيا
القيمة 
  العليا

  رفض   0.43  2.75  0.000  8.59  2.005  2.85  2.65
  )0.05(دالة عند مستوى *

وهـذا ، )2.005(البالغـة اجلدوليـةأكرب مـن قيمتهـا احملسوبة  (T)أن قيمة  ) 08(يبني اجلدول رقم 
 ، اليت تنص على أن برامج التطـويرH1وقبول الفرضية البديلة، H0يوجب رفض الفرضية الصفرية

اســــتطاعت حتقيــــق التغيــــري " مشــــال  -الشــــلف"املطبقــــة مبديريــــة توزيــــع الكهربــــاء والغــــاز ســــونلغاز 
حيـث أنـه أقـل مـن ) 0.000(البـالغ    (T)كما يؤكـد هـذه النتيجـة مسـتوى داللـة   املرغوب فيه ،

 .مستوى الداللة املعتمد) 0.05(
، أي "الشلف شمال "لم يبدي  عمال مديرية توزيع الكهرباء والغاز  " :الفرضية الثانية  -

  ."مقاومة اتجاه برامج التطوير والتغيير المطبقة على مستوى مديريتهم
  :التايل اجلدول يف املبني T-Test  اختبار اىل جلأنا الثانية، الفرضية صحة اختبار أجل ومن

  T-Testنتائج اختبار ) 09(الجدول رقم 
  (T) قيمة  مجال الثقة

  الجدولية
  (T) قيمة

  المحسوبة
 مستوى
  الداللة

 الوسط
  الحسابي

الفروق في 
  المتوسط

 الفرضية نتيجة
H0  القيمة العليا  القيمة الدنيا  

  رفض  0.32  2.64  0.000  8.33  2.005  2.72  2.57
  )0.05(دال عند مستوى *

 ،)2.005(البالغـــة  اجلدوليـــة قيمتهـــا مـــن أكـــرب احملســـوبة) T( قيمـــة أن)  09( رقـــم اجلـــدول يبـــني
أن  عمال  على تنص اليت ،H1البديلة الفرضية وقبول ،H0الصفرية  الفرضية رفض يوجب وهذا

والتغيـري ، أبـدوا مقاومـة علنيـة  اجتـاه بـرامج التطـوير "الشلف مشـال "مديرية توزيع الكهرباء والغاز 
) 0.000( البــالغ)   T( داللـة مسـتوى النتيجـة هـذه يؤكــد كمـا املطبقـة علـى مسـتوى مـديريتهم،

، إن عامـل ســونلغاز يفضـل املقاومــة العلنيــة .املعتمــد الداللــة مسـتوى )0.05( مــن أقـل أنــه حيـث
م كمــا يلجــا اىل القيــا. وعلــى رأســها أســلوب النقــاش الــذي جيمــع ممثــل العمــال، وإدارة ســونلغاز

  .بإضرابات منظمة، أما املقاومة املسترتة فتعترب اضعف أساليب املقاومة اليت يتبعها
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" الشلف شمال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز  لم تؤدي مقاومة عمال" :الفرضية الثالثة  -
  ."هذه البرامج الغاءلبرامج التطوير والتغيير التنظيمي المطبقة، إلى 

  :التايل اجلدول يف املبني T-Test اختبار اىل جلأنا الثالثة، الفرضية صحة اختبار أجل ومن
  T-Testنتائج اختبار) 10(الجدول رقم 

  (T) قيمة  مجال الثقة
  الجدولية

  (T) قيمة
  المحسوبة

 مستوى
  الداللة

 الوسط
  الحسابي

الفروق في 
  المتوسط

 نتيجة
  القيمة العليا  القيمة الدنيا  H0 الفرضية

  رفض  02.-  2.30  768. 297.-  2.005  2.43  2.17
 )0.05(دال عند مستوى معنوية *

 ،)2.005( البالغة اجلدولية قيمتها من أصغر احملسوبة )T( قيمة أن)  10( رقم اجلدول يبني
مديرية توزيع  مل تؤدي مقاومة عمال" على تنص اليت  ،H0السلبية  الفرضية قبول يوجب وهذا

هذه  الغاءلربامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة، إىل  "الشلف مشال" الكهرباء والغاز 
 من أكرب أنه حيث) 0.768( البالغ )T( داللة مستوى النتيجة هذه يؤكد كما ،"الربامج

، ]2.43، 2.17 [واستنادا إىل جمال الثقة للمتوسط احلسايب .املعتمد الداللة مستوى) 0.05(
داخل جمال الثقة، فإنه ميكن ملقاومة عمال املديرية 2.33ونظرا  لوقوع املتوسط احلسايب املفرتض 

  .سونلغاز الشلف مشال أن تؤدي لتعديل يف برامج التغيري والتطوير املطبقة
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد : الرابعة الرئيسية الفرضية   -

)0.05≤a(، تعزى  ،برامج التطوير والتغيير التنظيمي المطبقة االتجاهات نحو في
 العمر، :من حيث، "الشلف شمال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز  موظفيلخصائص 

دورات  المشاركة في،  الخبرةالمستوى الوظيفي،  ،المؤهل العلميالحالة االجتماعية، 
  .خاصة ببرامج التغيير والتطوير المطبقة تدريبية
  : كالتايل  مت تقسيمها إىل ست فرضيات فرعية هذه الفرضيةصحة إلختبار 

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد  :الفرضية الفرعية األولى  -
)0.05≤a( موظفيتعزى لعمر  برامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة يف االجتاهات حنو 

  ." الشلف مشال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز 
 يف موضح هو كما  )F) (One Way Anova(اختبار استخدام مت الفرضية هذه الختبار
  :التايل اجلدول
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برامج التطوير والتغيير  االتجاهات نحونتائج تحليل التباين األحادي بين  )11(جدول رقم 
  حسب متغير العمر التنظيمي المطبقة

مجموع   مصدر التباين  
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  مستوى الداللة   المحسوبة )f(قيمة   المربعات

  العمر
 2 1,137  بني ا�موعات

0.568
5 144,380 

,000 
 0.12 51 6,438  داخل ا�موعات يؤثر

      53 7.575  ا�موع
  )0.05(دال عند مستوى معنوية *

إىل وجود فروق ذات داللة احصائية عند )  11(تشري املعطيات االحصائية يف اجلدول رقم 
 حنو" الشلف مشال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز   موظفي اجتاهاتبني  ) a ≥0.05 (مستوى 

تعزى ملتغري العمر، وبالتايل نرفض الفرضية الفرعية  برامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة،
 .األوىل، ونقبل الفرضية البديلة

نتائج إختبار شيفيه لتحديد مصادر الفروق الدالة احصائيا بني أفراد ) 12(رقم  ويوضح اجلدول
  .باختالف العمر برامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقةالعينة املبحوثة يف اجتاها�ا حنو 

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين أفراد العينة المبحوثة في ) 12(جدول رقم 
 .باختالف العمر برامج التطوير والتغيير التنظيمي المطبقةاتجاهاتها نحو 

  المتوسط  فئات العمر  الفرضية
  الحسابي

  فئات العمر
  عاما 55 أكثر من  عاما 55إىل  35من   عاما 35من  أقل

الفرضية 
  الفرعية
  األوىل

 *882, *234,  2.891  عاما 35أقل من 
  *648,  *234, - 2.657  عاما 55إىل  35من 

   *648,- *882,- 2.008  عاما55أكثر من 

  ) 0.05(دال عند مستوى معنوية *

عاما كانوا األكثر  35فإن املوظفني األقل من ) 12(حبسب ما يشري إليه اجلدول رقم 
، مما "الشلف مشال" ديرية توزيع الكهرباء والغاز تقبال لربامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة مب

، وهذا زاد العمر كلما قل اجتاه أفراد العينة املبحوثة حنو تقبل هذه الربامج التطويريةيعين أنه كلما 
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الربنامج التطويري املطبق بأكمله كان يف صاحل ذوي الشهادات اجلامعية، واملؤكد أن : بسبب
 . عاما خرجيي جامعات 35معظم أفراد العينة املنتمون للفئة العمرية أقل من 

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد  :ثانيةالفرعية ال الفرضية -
)0.05≤a( تعزى للحالة  برامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة يف االجتاهات حنو

 " الشلف مشال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز  ملوظفياالجتماعية 
 يف موضح هو كما)  F) (One Way Anova(اختبار استخدام مت الفرضية هذه الختبار
  :التايل اجلدول

برامج التطوير  االتجاهات نحونتائج تحليل التباين األحادي بين ) 13(جدول رقم 
  متغير الحالة االجتماعيةحسب  والتغيير التنظيمي المطبقة

  
مجموع   مصدر التباين    

  المربعات

درجا
ت 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 )f(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 الحالة
  االجتماعية

 1,078 1 1,078  بين المجموعات

8,626 
,005 
 125, 52 6,497  داخل المجموعات يؤثر

  53 7,575  المجموع
  )0.05(دال عند مستوى معنوية *

 احصائية داللة ذات إىل وجود فروق)  13(تشري املعطيات االحصائية يف اجلدول رقم 
 الشلف"  والغاز الكهرباء توزيع مديرية  موظفي اجتاهات بني)  a ≥0.05(  مستوى عند
االجتماعية، وبالتايل  احلالة ملتغري تعزى املطبقة، التنظيمي والتغيري التطوير برامج حنو" مشال

  .الفرضية الفرعية الثانية، ونقبل الفرضية البديلةنرفض 
للعينات املستقلة للفروق بني  )T(مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 

 باختالف احلالة االجتماعية  برامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة حنو اجتاها�ا حنو
   



باإلسقاط على الشركة الوطنية   االقتصادية العمومية مسامهة التطوير التنظيمي يف جتسيد الربامج التغيريية باملؤسسات
   نوري منري.أد + معموري صورية. أ                                     -مديرية الشلف مشال –للكهرباء والغاز سونلغاز 

 الخامس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       198
  

برامج  االتجاهات نحونتائج إختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين ) 14(جدول رقم 
 باختالف الحالة االجتماعية التطوير والتغيير التنظيمي المطبقة

الحالة   الفرضية
  االجتماعية

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   (T)  الحرية درجات  المعياري

  الداللة
الفرعية  الفرضية

  الثانية
 000, 2.93  أعزب

 375, 2.51  متزوج 339, 4.53 53
  )0.05(دال عند مستوى معنوية *

برامج التطوير فإن الفروق بني االجتاهات حنو ) 14(اجلدول رقم حبسب ما يشري اليه 
، )أعزب(باختالف احلالة االجتماعية، جاءت لصاحل غري املتزوجون  والتغيري التنظيمي املطبقة

ويعزو ذلك، إىل قلة التزاما�م عموما مقارنة باملتزوجون اللذين لديهم مسؤوليات أكرب يف حيا�م 
 .اخلاصة

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد  ال: الفرعية الثالثة الفرضية  -
)0.05≤a( تعزى للمستوى  برامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة يف االجتاهات حنو

 " الشلف مشال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز  ملوظفيالعلمي 
 يف موضح هو كما  (One Way Anova) (F)اختبار استخدام مت الفرضية هذه الختبار
  :التايل اجلدول

 التطوير برامج نحو االتجاهات بين األحادي التباين تحليل نتائج) 15( رقم جدول
  المستوى العليمي متغير حسب المطبقة التنظيمي والتغيير

مجموع   مصدر التباين  
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  مستوى الداللة   المحسوبة )f(قيمة   المربعات

المستوى 
  العلمي

  3,482  1  3,482  المجموعاتبين 

61,115  
,000  
 078,  52  4,093  داخل المجموعات  يؤثر

    53  7,575  المجموع
  )0.05(دال عند مستوى معنوية *

 احصائية داللة ذات إىل وجود فروق)  15(تشري املعطيات االحصائية يف اجلدول رقم 
" مشال الشلف"  والغاز الكهرباء توزيع مديرية اجتاهات موظفي بني)  a ≥0.05(  مستوى عند
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العلمي، وبالتايل نرفض  ملتغري املستوى تعزى املطبقة، التنظيمي والتغيري التطوير برامج حنو
 .الفرضية الفرعية الثالثة، ونقبل الفرضية البديلة

 للعينات املستقلة للفروق بني) T(مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 
  .باختالف املستوى العلمي برامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة حنو اجتاها�ا حنو

برامج  االتجاهات نحونتائج إختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين ) 15(جدول رقم 
  باختالف المستوى العلمي التطوير والتغيير التنظيمي المطبقة

 المتوسط  المستوى العلمي  الفرضية
  الحسابي

االنحراف 
  مستوى الداللة  (T)  الحرية درجات  المعياري

الفرضية الفرعية 
  الثالثة

 092, 2.83  جامعي
53 21.5

 360, 2.28  دون الثانوي 504, 8
  )0.05(دال عند مستوى معنوية *

برامج التطوير والتغيري التنظيمي  االجتاهات حنوالفروق بني إىل أن ) 15(يشري اجلدول رقم 
اعادة " كانت لصاحل اجلامعيني، وهذا أمر منطقي بالنظر اىل أساس املشروع التطويري   املطبقة
، املطبق من طرف سونلغاز والرامي إلعادة هيكلة هذه املؤسسة، وإعترب املستوى العلمي "التنظيم

ل من له مستوى جامعي، أعترب اىل حد كبري أهم املعايري اليت ارتكز عليها هذا الربنامج، حيث ك
مناصب العمل خارج  والدخول يف حلقة  .يف مأمن من تواجده خارج اهليكل التنظيمي اجلديد

  ).postes à créer(اهليكل التنظيمي
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد : الفرضية الفرعية الرابعة -

)0.05≤a( تعزى للمستوى  برامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة يف االجتاهات حنو
 مت الفرضية هذه الختبار" الشلف مشال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز  الوظيفي لعمال

  :التايل اجلدول يف موضح هو كما  (One Way Anova) (F)اختبار استخدام
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 التطوير برامج نحو االتجاهات بين األحادي التباين تحليل نتائج) 16( رقم جدول
  الوظيفي المستوى متغير حسب المطبقة التنظيمي والتغيير

مجموع   مصدر التباين  
متوسط   درجات الحرية  المربعات

  المربعات
 )f(قيمة 

  المحسوبة
مستوى 
  الداللة

المستوى 
  الوظيفي

 648, 2 1,297  بين المجموعات

123,418 
,000 
 123, 51 6,278  داخل المجموعات يؤثر

   53 7,575  المجموع
  )0.05(دال عند مستوى معنوية *

 عند احصائية داللة ذات إىل وجود فروق)  16(تشري املعطيات االحصائية يف اجلدول رقم 
 حنو" مشال الشلف"  والغاز الكهرباء توزيع مديرية اجتاهات موظفي بني)  a ≥0.05 ( مستوى
الوظيفي، وبالتايل نرفض الفرضية  ملتغري املستوى تعزى املطبقة، التنظيمي والتغيري التطوير برامج

 .الفرعية الرابعة، ونقبل الفرضية البديلة
نتائج إختبار شيفيه لتحديد مصادر الفروق الدالة احصائيا بني أفراد ) 17(ويوضح اجلدول رقم 

باختالف املستوى  برامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقةالعينة املبحوثة يف اجتاها�ا حنو 
 .الوظيفي

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين أفراد العينة المبحوثة في اتجاهاتها ) 17(الجدول رقم 
  المستوى الوظيفي باختالف برامج التطوير والتغيير التنظيمي المطبقةنحو 

  الحسابي المتوسط  المستوى الوظيفي  الفرضية
  فئات العمر

  تنفيذ عون  تنسيق عون  إطار

  الفرضية الفرعية
  الرابعة

 *1,038 *304,  2.90  إطار
  *734,  *304, - 2.59  عون تنسيق
   *734,- *1,038- 1.86  عون تنفيذ

  )0.05(دال عند مستوى معنوية *
فإن الفروق الدالة إحصائيا كانت لصاحل اإلطارات يف ) 17(حبسب ما يشري إليه اجلدول رقم 

املديرية، وهذا العتبار هذا املستوى الوظيفي أقل املستويات الوظيفية األخرى �ديدا بربامج 
 .  التتطوير والتغيري املطبقة
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فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد  :الفرضية الفرعية الخامسة  -
)0.05≤a(  تعزى لسنوات اخلربة  برامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة االجتاهات حنويف

 " الشلف مشال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز  لعمال
 يف موضح هو كما  (One Way Anova) (F)اختبار استخدام مت الفرضية هذه الختبار
  :التايل اجلدول

 التطوير برامج نحو االتجاهات بين األحادي التباين تحليل نتائج) 18( رقم جدول
  سنوات الخبرة متغير حسب المطبقة التنظيمي والتغيير

مجموع   مصدر التباين  
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  لمربعاتا

 )f(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

سنوات 
  الخبرة

 143, 51 7,297  بين المجموعات

,973 
,385 
 139, 2 278,  داخل المجموعات ال يؤثر

  53 7,575  المجموع
  )0.05(دال عند مستوى معنوية *

 عند احصائية داللة ذات إىل عدم وجود فروق)  18(تشري املعطيات االحصائية يف اجلدول رقم 
 حنو" مشال الشلف"  والغاز الكهرباء توزيع مديرية اجتاهات موظفي بني)  a ≥0.05(  مستوى
اخلربة، وذلك ألن قيمة الداللة  ملتغري سنوات تعزى املطبقة، التنظيمي والتغيري التطوير برامج

، وهي أعلى من قيمة الداللة اإلحصائية املستخدمة والبالغة )0.385(اإلحصائية هلا بلغت 
بني اجتاهات أفراد العينة عدم وجود فروق  .، وبالتايل نقبل الفرضية الفرعية الرابعة )0.05(

الدرجة األوىل إىل أن مجيع املبحوثني عايشوا  مراحل تطبيق املبوحثة من حيث اخلربة، يعود ب
سونلغاز هلذا الربنامج التطويري، وبالتايل اجتاها�م جاءت متماثلة، وحىت أولئك األكثر خربة  

مبسعى إدارة  سونلغاز يف معاجلة أهم مشكل نتج عملية إعادة التنظيم واملتمثل  كانوا على دراية
، كحل مبدئي ملشكل مناصب ) la validation d'expérience(يف إجراء تأكيد اخلربة 

   ).postes à créer(العمل خارج اهليكل التنظيمي
  :املتوصل إليها النتائج

، لذا تتلقى توجيهات من مستويات عليا منظمة حكوميةبداية ال ميكننا أن ننسى أن سونلغاز  
فاجلو العام الذي يعرفه االقتصاد . حبسب ما يفرضه احمليط بشكل عام والقانون بشكل خاص

الوطين اجلزائري، وتداعياته، يؤكد على دراية سونلغاز بضرورة التغيري، بدليل أن العديد من 



باإلسقاط على الشركة الوطنية   االقتصادية العمومية مسامهة التطوير التنظيمي يف جتسيد الربامج التغيريية باملؤسسات
   نوري منري.أد + معموري صورية. أ                                     -مديرية الشلف مشال –للكهرباء والغاز سونلغاز 

 الخامس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       202
  

انتهاج سياسة تطويرية، ملواكبة املتغريات املؤشرات تدل على املعرفة التامة هلذه املنظمة، بضرورة 
البيئية السريعة، من اجل حتسني موقعها والتغلب على العقبات اليت تواجهها، والوصول إىل  

القرار املطبق مبوجب " إعادة التنظيم"تقدمي خدمات يف الوقت احملدد وباجلودة املطلوبة، ومشروع 
  .، أحد الدالئل على هذا املسعى2002جوان 1الصادر بتاريخ  195-02الرئاسي رقم 

استنادا اىل التحليل السابق، حول آراء أفراد عينة الدراسة املبحوثة، و التحليل السابق لفرضيات 
  :أمهها النتائجالدراسة فقد مت التوصل إىل جمموعة من 

لقد حصلت موافقة أفراد العينة املبحوثة، حول األبعاد الثالث املمثلة لربامج التطوير  -1
سونلغاز الشلف مشال، كل على حدى، على درجة  –املطبقة مبديرية توزيع الكهرباء والغاز 

عالية من املوافقة، بالرغم من أن هناك تفاوت قليل نسبيا بني هذه األبعاد، حيث أظهرت 
، ويليه بعد اهليكل ) 2.87(اك اهتمام أكرب بالبعد التكنولوجي مبتوسط حسايب النتائج أن هن

، واهتمام أقل ببعد العالقات التنظيمية واالنسانية ، ) 2.74(التنظيمي مبتوسط حسايب 
مستوى داللة  كاي مربع بالنسبة لكل  sigاىل قيمة   وبالنظر اىل ،) 2.63(مبتوسط حسايب 

، مما ميكننا من اعتبار  استجابات أفراد العينة حول مجيع  > sig 0.005األبعاد الثالث جند  
مبديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز املمثلة آلراء أفراد العينة اجتاه برامج التطوير املطبقة األبعاد 

 .على ا�ا  نفس استجابات أفراد جمتمع الدراسة" مشال  -الشلف"
نستنج  أن الرتتيب الذي جاءت به األبعاد الثالث أن مصدر هذا التغيري من القمة اجتاه و 

القاعدة وليس العكس، كما ان الشركة قامت �ذه التغيريات �دف االنتقال من وضع حسن 
إىل وضع أحسن، والربامج التغيريية املطبقة فعال اتصفت بالتخطيط والبعد عن العشوائية، كما 

امج اتسمت بالشمولية، حيث مست اجلانب التكنولوجي واهليكلي، وحىت جانب أن ذات الرب 
مما يدل على وجود عالقة تبادلية متفاعلة بني عناصر املنظمة، وعليه فإن ، العالقات التنظيمية 

  .ماقامت به شركة سونلغاز هو تغيري تنظيمي من خالل املدخل التطويري
ينة حنو أسباب مقاومة الربامج التطويرية، كما هناك صدق وإمجاع يف إجابات أفراد الع -2

كما حظى هذا . تعكسها االحنرافات املعيارية املتقاربة بني متوسطات إجابات األفراد املبحوثني
اخلوف من فقدان "، واعترب )2.79(عالية، حيث بلغ متوسطه احلسايب  موافقية بدرجة البعد

تطوير التنظيمي، باعتباره السبب األول ملقاومة من أبرز معوقات تطبق برامج ال "منصيب الوظيفي
باحنراف ) 2.92(املوظفني لربامج التطوير املطبقة ، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

 ). 0.264(معياري
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، الربامج التغريية "الشلف مشال_ سونلغاز"قاوم موظفوا مديرية توزيع الكهرباء والغاز   -3
ممثليهم بالنقابة الوطنية املستقلة لعمال الكهرباء  بشكل علين وواضح، حبيث وضعوا ثقة عالية يف

، وبعدهم )2.72(، فجاءت هذه العبارة بدرجة موافقة عالية، مبتوسط حسايب مقداره  والغاز
 .اىل حد ما عن أساليب املقاومة املسترتة

من أهم النتائج اليت أسفرت عليها مقاومة موظفوا مديرية توزيع الكهرباء والغاز  -4
 عمليات  فعالية عدم ، لربامج التغيري والتطوير التنظيمي، كشفها عن"الشلف مشال_ سونلغاز"

سونلغاز، ووقعت هذه النتيجة ضمن درجة املوافقة العالية، مبتوسط  مستوى على االتصال
إىل القاعدة، وتوسيع  مقاومة العمال، إىل نزول قادة سونلغاز أدت، كما ) 2.57(حسايب 

، واليت جاءت كذلك ضمن درجة املوافقة العالية، مبتوسط حسايب العاملنيدائرة احلوار مع 
)2.53 .( 
 :عن T-Testلقد كشف لنا اختبار  -5
املطبقة  على أن برامج التطوير وقبول الفرضية البديلة، واليت تنص ،رفض الفرضية األوىل  -

  .التغيري املرغوب فيهاستطاعت حتقيق " مشال  -الشلف"مبديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز 
عمال مديرية توزيع " :على أن  تنص اليت البديلة، الفرضية وقبول الثانية، الفرضية رفض  -

، أبدوا مقاومة علنية  اجتاه برامج التطوير والتغيري املطبقة على "الشلف مشال "الكهرباء والغاز 
  ."مستوى مديريتهم

" مديرية توزيع الكهرباء والغاز  تؤدي مقاومة عمالمل "الفرضية الثالثة، واليت تنص على  قبول  -
واستنادا إىل  ."هذه الربامج الغاءلربامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة، إىل  "الشلف مشال

، ونظرا  لوقوع املتوسط احلسايب املفرتض ]2.43، 2.17 [جمال الثقة للمتوسط احلسايب
عمال املديرية سونلغاز الشلف مشال أن تؤدي  داخل جمال الثقة، فإنه ميكن ملقاومة 2.33

  .لتعديل يف برامج التغيري والتطوير املطبقة
  :بينت نتائج حتليل التباين األحادي، إىل رفض الفرضية الرئيسية الرابعة نسبيا، بسبب -6
 االجتاهات حنو يف ،)a≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -

 ، تعزى  لعمر، احلالة االجتماعية، خلصائص موظفيالتغيري التنظيمي املطبقةبرامج التطوير و 
احلالة االجتماعية، املؤهل  العمر، :من حيث، "الشلف مشال" مديرية توزيع الكهرباء والغاز 

  .املستوى الوظيفي ،العلمي
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االجتاهات  يف ،)a≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم   -
مديرية توزيع الكهرباء  ، تعزى خلصائص موظفيبرامج التطوير والتغيري التنظيمي املطبقة حنو

  .من حيث اخلربة، "الشلف مشال" والغاز 
  : التوصيات

  : يف ضوء نتائج هذه الدراسة، فقد مت اقرتاح عدد من التوصيات، وهي
األمناط السلوكية مبا يتناسب ضرورة االهتمام بالعاملني، يف املؤسسة حمل الدراسة، وتعديل  -

مع طبيعة التغيريات اليت تتم �ذه املؤسسة، حيث أن أي تغيري باملنظمة هو تغيري انساين 
 .بالدرجة األوىل، وفهم العاملني له هو أمر ضروري

جيب على االدارة العليا لسونلغاز، أن يدركوا أمهية حتقيق عملية الربط والتكامل ما بني  -
عاملني لعملية التغيري والتطوير، وطبيعة االسرتاجتية املستخدمة للتعامل مع هذه أسباب مقاومة ال

األسباب، ملا لذلك من أمهية  يف تركيز جهود التغيري، وعدم تشتتها، وكذلك حتقيق مستويات 
 .معاجلة جيدة لظاهرة مقاومة التغيري والتطوير، وعدم إضاعة الوقت واجلهد

العمل على تذليل معوقات عملية التطوير والتغيري التنظيمي، واليت حتد من فاعلية جهود  -
ميع العاملني يف حقيقية جلهذه العملية، وميكن حتقيق ذلك من خالل التأكيد على مشاركة 

باعتبار املشاركة من أهم املنطلقات واملرتكزات وبكافة مراحله،  برامج التطوير والتغيري التنظيمي
واملتابعة والتعزيز للوضع  اجلديد بعد التغيري، واالبتعاد عن االشراك إدارة معاصرة، يف أي 

فقط بتبليغ العمال حول  الشكلي للعاملني، والذي كانت �دف منه سونلغاز الشلف مشال
  .وجود برنامج تغيريي معني

بشكل عام، بتفعيل عنصر اإلتصال وتدفق املعلومات، وتبادهلا  كما توصي هذه الدراسة -
توفري املعلومات الالزمة عن أي عملية تغيري، وتوضيح أهداف هذه العملية لدى  ف. عموديا وأفقيا

زيادة فرص جناح جهود التغيري والتطوير يف حتقيق األهداف  شأنهكافة املعنيني �ذه الربامج، من 
 .املنشودة منها

بسونلغاز، عدم قبول الثقافة التنظيمية السائدة على أ�ا  القادةا توصي هذه الدراسة وأخري   -
 .مسلمات، بل البد من خلق تلك الثقافة اليت تساند برامج التجديد والتطوير والتنمية

   



باإلسقاط على الشركة الوطنية   االقتصادية العمومية مسامهة التطوير التنظيمي يف جتسيد الربامج التغيريية باملؤسسات
   نوري منري.أد + معموري صورية. أ                                     -مديرية الشلف مشال –للكهرباء والغاز سونلغاز 

 الخامس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       205
  

  اهلوامش
                                                           

تحولت سونلغاز ، ف SPAضبط هيكل الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز سونلغازيجاء هذا القرار الرئاسي، ل 1
  . الدولة رأمساهلا  من مؤسسة  عمومية ذات طابع صناعي وجتاري إىل شركة مسامهة حتوز

، 2عمان، دار املسرية للنشر، ط(، "املنظمةنظرية " خليل حممد حسن الشماع وخضري كاضم محود، 2
   .103، ص )2005

القاهرة، الشركة العربية املتحدة للتسويق ( حسن حممد خمتار، إدارة التغيري التنظيمي املصادر واالسرتاجتيات، 3
   .49، ص)2007والتوريدات، 

4 Masaki, Imai, " Key Elements of KAIZEN Quality, Cost Delivery, Central 

Magazine ", May- November, 1998, p2. 
يف اليابا، علي يد الياباين ) م1948(ظهر مفهوم كايزن يف الستينات من القرن العشرين، وبدأ بتطبيقه عام  5

وتعين لألفضل (Zen)وتعين التغيري، )Kai(وهي كلمة يابانية مكونة من  Kaizenكلمة كايزن ماساكي، وتعين 
 .واألحسن

  .  110، ص )القاهرة، دار غريب للنشر والتوزيع، بدون سنة نشر( ، "السلوك التنظيمي"السلمي، علي   6
   7.وهو التعريف الذي نتبناه، يف خمتلف حماور الدراسة 

8Harvey, D Brown, R , D, "An Experiential Approach to Organization 

Development", New jersey, Prentice-Hall, Inc, 2001, pp 10-11   
9Richard, Beckhard," Organization Devlopment : Strategies & Modeles. Reading", 
Mass: Addison- Wesely, 1989,   p9. 

، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، عمان، "التطوير التنظيمي واخلصوصية العربية"ري غىن عبد العال محور، نم 10
  .13 12م، ص ص 1998

  .التعريف الذي نتبناه، يف خمتلف حماور الدراسةوهو   11
 إدارة التغيري، حول لتقى اإلداري الثالث، امل"إدارة التغيري ومتطلبات التطوير التنظيمي"، علي بن أمحد السبيت  12

  .حمافظة جدة، السعودية لإلدارة  اجلمعيةهـ، 1426ففري  26 -20، ومتطلبات التطوير يف العمل اإلداري
، منشورات جامعة دمشق، "نظرية املنظمة والتطوير التنظيمي"أمين ديوب، رن، أمين أيوب، رعد الص 13

  .209ص م،2014-2015



باإلسقاط على الشركة الوطنية   االقتصادية العمومية مسامهة التطوير التنظيمي يف جتسيد الربامج التغيريية باملؤسسات
   نوري منري.أد + معموري صورية. أ                                     -مديرية الشلف مشال –للكهرباء والغاز سونلغاز 

 الخامس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       206
  

                                                                                                                                      
، القاهرة، دار النشر للجامعات، "مدخل إسالمي مقارن" إسرتاجتية التغيري التنظيمي"حممد احملمدي املاضي،  14
  .45، ص1،2000ط
، األردن، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، "منظمات األعمال السلوك التنظيمي يف"حممود سلمان العميان،  15

  .343، ص2004
اسرتاجتيات إدارة التغيري يف املنظمات العامة، دراسة تطبيقية على وزارة العمل  وطبان مهدي التبيناوي،16

   33 - 31ص ص م،2007باململكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة العامة، جامعة القاهرة،
، مع دراسة حالة مؤسسة النقد "التطوير التنظيمي وأثره على أداء املنظمات العامة"منصور مجعان الغامدي، 17

م، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف 2007م إىل عام 1997العريب السعودي من عام 
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 الواقع ومقرتحات التطوير: البحث العلمي يف اجلامعات اجلزائرية

  
  * فالح كريمة/ د.ط

  اجلزائر –الشلف جامعة ، " DECOPILS"خمرب
   ** مداح عرايبي الحاج /د

  اجلزائر –الشلف جامعة 

  :مقدمة
يعترب البحث العلمي الركيزة األساسية لبناء جمتمع املعرفة الذي تكون فيه خمتلف األنشطة   

وم بدور املولد واملنتج للحلول واألفكار حيث يق. قائمة على املعرفة واملعلومات بشكل أساسي
مرييا (اإلبداعية اليت تساهم يف تطور ا�تمع الذي أنتجها واحلياة اإلنسانية ككل، وتؤكد 

                                                           
 الشـــــــــــــلف ،مايـــــــــــــل جامعةاالقتصـــــــــــــادية والتجاريـــــــــــــة وعلـــــــــــــوم التســـــــــــــيري، كليـــــــــــــة العلـــــــــــــوم ، طالبـــــــــــــة دكتـــــــــــــوراه *

Karimaf35@gmail.com                                                           
 الشــــــــلف ،مايــــــــل جامعةكليــــــــة العلــــــــوم االقتصــــــــادية والتجاريــــــــة وعلــــــــوم التســــــــيري،  حماضــــــــر قســــــــم أ، أســــــــتاذ  **

h.meddaharaibi@gmail.com  

Abstract: 
The purpose of this research is to identify the reality of scientific 

research in Algerian universities. In fact, scientific research has 
become among the main functions that characterizes modern 
universities in the world particularly in developed countries. The 
results from this research provides a set of development proposals for 
the scientific research in the Algerian universities by according a 
great attention to scientific research through creation an appropriate 
scientific environment, leadership and strategic vision, promote a 
human resources and acquiring the necessary funds, creation of 
laboratories and procurement of scientific equipment to produce 
knowledge, finally establish a strong scientific research cooperation. 

Key words: scientific research, Algerian universities, strategic 
vision, human resources, knowledge, scientific cooperation. 
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أن البحث العلمي عامل جوهري للنجاح يف املدى الطويل، كما تؤمن بأنه مفتاح ) سرتوبر
  .1تأسيس بنية اقتصادية سليمةأساسي لتغذية االقتصاد باألفكار الصحيحة اليت من شأ�ا 

إىل أن العديد من الدراسات االقتصادية احلديثة قد أثبتت أن مردودية  2وقد أشار ثجيل
البحث العلمي كبرية جدا، وأن االستثمار يف البحث العلمي ال تقل أمهيته عن االستثمار يف أي 
جمال آخر، إذ أصبحت العلوم وإبداعا�ا عنصرا أساسيا يف دعم االقتصاد الوطين، حيث 

 الناتج عن البحث العلمي التطبيقي يف منو الناتج القومي وحتسني تراوحت نسبة التطوير التقين
، وهي نسبة كبرية تقدر عوائدها بأضعاف عوائد عناصر  %80و %60مستويات املعيشة بني 

االستثمار األخرى، فاالستثمار بيورو واحد يف البحث العلمي يؤدي إىل زيادة سبع وحدات 
  . املشروع وتطبيق نتائجهإضافية على مدى مخس سنوات بعد �اية 

ويعد البحث العلمي أحد املهام األساسية اليت متيز اجلامعات يف الوقت احلاضر، حيث 
زاد اهتمامها به إىل جانب التعليم وذلك مع ظهور النموذج األملاين للتعليم العايل بداية القرن 

أي دولة من دول فأصبح للجامعات دور أساسي يف منظومة البحث العلمي يف . التاسع عشر
العامل خاصة املتقدمة منها، حيث أولت اجلامعات فيها اهتماما كبريا بالبحث العلمي فوفرت 
البيئة العلمية املالئمة ورصدت األموال الالزمة واملختربات واملعدات العلمية إلنتاج املعرفة وإثرائها 

  .ونشرها
للجامعات يف خمتلف التصنيفات فمن خالل البحث العلمي ميكن زيادة القدرة التنافسية  

العاملية، فهو معيار مهم لتقييمها من خالل جمموعة من املؤشرات اليت تقيس قدر�ا على اإلنتاج 
  العلمي وجودته ومتيزه، هذا ما شكل حتد كبري أمام اجلامعات اجلزائرية،

ث مت دفع باحلكومة إىل مراجعة شاملة ملنظومة البحث العلمي من خالل عدة برامج، حي
مراعاة امليادين املعرفية العلمية ذات األولوية والالزمة للتنمية الشاملة يف اجلزائر والرفع من مستوى 

تحليل واقع البحث البحث العلمي كما ونوعا، لذا سنعمل من خالل هذه الدراسة على 
  ؟ العلمي في الجامعات الجزائرية، وما هي مقترحات النهوض به في ضوء المعايير الدولية

    :تكمن أمهية هذه الدراسة فيما يلي :الدراسة أهمية
أمهية موضوعها الذي يعد من أكثر املواضيع حيوية وجدال يف قطاع التعليم العايل، وهو -1

البحث العلمي يف اجلامعات مع الرتكيز على اجلامعات اجلزائرية، كونه وظيفة أساسية للجامعة 
  .جد فيهأخرجها من عزلتها عن ا�تمع الذي تو 

يعد البحث العلمي مؤشر القيمة يف املنافسة العاملية بني اجلامعات حسب خمتلف -2
  .التصنيفات العاملية
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هو العنصر األكثر أمهية يف وظائف اجلامعة بعد التدريس، فهو الوظيفة اليت متيز اجلامعات -3
  .عن باقي املؤسسات التعليمية وعن كل املنظمات األخرى

العلمي أحد أهم مؤشرات املنافسة العاملية بني الدول اليت أصبحت توجه أصبح البحث -4
  .استثمارا�ا يف جمال البحث العلمي

يعد البحث العلمي اجلزء اخلالق واملبدع يف رسالة اجلامعة اليت تعترب البيئة اخلصبة واملكان -5
شرية املتميزة علميا األمثل والطبيعي ملمارسة البحث العلمي ملا حتويه من مصادر الطاقة الب

والقادرة على التفاعل إجيابيا مع مجيع املستجدات، باإلضافة إىل خصوصيتها التنظيمية واإلدارية 
  .باعتبارها مصدر للتحرر واإلنتاج الفكري، فهي أداة فعالة ومالئمة لتطوير ا�تمع

  :واقع البحث العلمي يف اجلامعات اجلزائرية: احملور األول
مع استحداث وزارة التعليم العايل اجلزائرية  اجلامعات يف العلمي البحثبدأت انطالقة 
واإلصالح الذي شهدته اجلامعة يف إطار املخطط الرباعي األول  1970والبحث العلمي سنة 

الذي يقرتح إعادة بناء جامعة تواكب التطور العلمي وتساهم يف التنمية ) 1970-1973(
  .مبختلف أبعادها

 1962قانوني واملؤسساتي للبحث العلمي يف اجلزائر من سنة التطور ال: أوال
 :2012إىل سنة 

عترب ضمان التعليم والتأطري وكذا التسيري اإلداري للجامعة مهمة ذات صبغة أولوية ا
بالنسبة للجزائر بعد االستقالل، لذلك فقد مت تعليق آفاق البحث العلمي يف اجلامعات، وقد  

، ليتم بعدها 1964النشاط البحثي يف اجلامعة بدءا من سنة كانت حماوالت فردية لبعث 
 1968مارس  16الفرنسي يف -التعاون العلمي بني اجلزائر وفرنسا يف إطار الربوتوكول اجلزائري

بلغ عدد الباحثني يف . بتمويل مشرتك) 1971-1968(والذي مدته أربع سنوات
معات ، ولكن مع ينشطون يف اجلا 164باحث منهم  215)1969-1968(الفرتة

استحداث وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مت اختاذ مجلة من القرارات لتنظيم البحث العلمي 
 واليت ترمي إىل إدماجه يف نشاطات التعليم العايل، كما مت تأسيس ا�لس الوطين للبحث

)Conseil National de la Recherche (CNR الذي توىل حتديد  1971سنة
 لبحث العلمي واملخطط الوطين للبحث، باإلضافة إىل املنظمة الوطنية للبحث العلميتوجهات ا

)ONRS ( L’organisme National de la Recherche Scientifique 21يف 
واليت كانت مهمتها تنفيذ مشاريع البحث العلمي، لقد عرفت هذه الفرتة ارتفاع 1973جويلية 
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 ، إال أنه3باحث دائم  700باحث يف اجلامعات و  أستاذ 1400يف عدد الباحثني حيث بلغ 
،وبغياب اإلطار التنظيمي متيزت 1983وبعد حل املنظمة الوطنية للبحث العلمي يف ديسمرب 

باخنفاض االعتمادات املالية املمنوحة للجامعة يف إطار البحث   1985-1984الفرتة 
حيث مت  1986يا للبحث يف جوان العلمي، إال أنه مت إعادة حركيته مع إنشاء احملافظة العل

فرقة تضم  500) 1990(متويل سري برامج فرق ووحدات حبث معتمدة واليت بلغ عددها سنة
، و ميكن توضيح التطور املؤسسايت للبحث العلمي يف اجلزائر من سنة 4أستاذ باحث 3500
  .من خالل اجلدول التايل  2012إىل  1962

  .2012الى سنة  1962للبحث العلمي في الجزائر من سنة  التطور المؤسساتي): 01(الجدول رقم 
  سنة الحل  الوصاية  سنة التأسيس  الهيئة

  1968    1963  جملس البحث
  1971    1968  هيئة التعاون العلمي

  1973    1971  ا�لس املؤقت للبحث العلمي
  1983  وزارة التعليم العايل  1973  اهليئة املؤقتة للبحث العلمي
  1986  رئاسة اجلمهورية  1982  حمافظة الطاقات املتجددة 

  1986  الوزارة األوىل  1984  حمافظة البحث العلمي والتقين
  1990  رئاسة اجلمهورية  1986  احملافظة العليا للبحث

  1991  الوزارة األوىل  1990  الوزارة املنتدبة املكلفة بالبحث والتكنولوجيا
  1991  الوزارة األوىل   1991  بالبحث والتكنولوجيا والبيئةالوزارة املنتدبة املكلفة 
  1992  وزارة اجلامعات  1991  أمانة الدولة للبحث

  1993  وزارة الرتبية الوطنية  1992  أمانة الدولة
  1994  وزارة الرتبية الوطنية  1993  الوزارة املنتدبة املكلفة باجلامعات والبحث

العايل والبحث الوزارة املنتدبة لدى وزارة التعليم 
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  2000  العلمي املكلفة بالبحث العلمي

اىل يومنا 
  هذا

  املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  2008

اىل يومنا 
  هذا 

سنة يف خدمة  50:وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر :المصدر
  .89، ص  2012، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، 2012- 1962التنمية،
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من خالل اجلدول نالحظ بأن هناك حالة من عدم االستقرار متيز منظومة البحث العلمي 
يف اجلزائر باإلضافة إىل أن عمليات بنائها متقطعة وغري تراكمية، ولتقومي هذه احلالة من 
االنقطاع الدائم لألعمال اليت مت الشروع فيها من قبل املؤسسات اليت توالت على رأس البحث 

واملتضمن القانون . 1998أوت  22املؤرخ يف  11-98إصدار القانون رقم العلمي مت 
التوجيهي الذي حدد الربامج واملبادئ املتعلقة برتقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف 
اجلزائر، وكذلك خمتلف التدابري والوسائل الواجب توفريها لتحقيق أهداف وبرامج املخطط 

اليت كانت ترمي إىل تكريس البحث العلمي كأولوية وطنية وكعامل   2002-1998اخلماسي 
أساسي يف حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية والثقافية والعلمية ،كما مت تدعيم هذا املسعى 

أفريل املتضمن القانون التوجيهي للتعليم العايل، وكذلك 04املؤرخ يف  05-99بالقانون رقم 
واحملدد لقواعد إنشاء خمرب البحث  1999أكتوبر  31املؤرخ يف  244/99املرسوم التنفيذي 

،ولقد كانت  5وتنظيمه وسريه باعتباره فضاء مستحدثا يساهم يف التكفل بالبحث العلمي
  :�دف هذه التشريعات إىل ما يلي

ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مبا يف ذلك البحث العلمي على مستوى  -1
  .عاتاجلام

رد االعتبار لوظيفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي  -2
  .واملؤسسات املعنية بالبحث وحتفيز وتثمني نتائج البحث العلمي

  .6تثمني املنشآت املؤسساتية والتنظيمية من أجل التكفل الفعال بالبحث العلمي -3
لتكنولوجي خالل الفرتة الربامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير ا  -1

1998-2002:  
لتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للتنمية الشاملة مت تسطري برامج وطنية للبحث العلمي  

يتم تنفيذها وفق خطط سنوية تعترب كأداة  2002-1998والتطوير التكنولوجي خالل الفرتة 
يتفرع كل برنامج إىل جماالت وكل جمال إىل حماور وكل حمور إىل مواضيع ( ضبط وتقييم للربجمة

يتم تنفيذها عن طريق إعالن تقدمي عروض موجهة للباحثني ) اليت بدورها تتفرع إىل مشاريع حبث
برنامج وطين للبحث خالل الربنامج  27جناز الدائمني واألساتذة الباحثني، ولقد مت إعداد وإ

مشروع منها 5226برنامج معتمد أي تنفيذ  30من أصل  2002-1998اخلماسي 
عن طريق اقرتاحات من قبل  3331عن طريق إعالنات وطنية لطرح مشاريع حبث و 1150

من يندرج ض 625األساتذة الباحثني واليت تندرج ضمن برجمة البحث اجلامعي باإلضافة إىل 
مشروع يف إطار التعاون الدويل ،وألجل ذلك  120برامج البحث اخلاصة بكيانات البحث و
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أستاذ باحث، إذ ارتفع عددهم مقارنة بسنة  13700باحث من بينهم 16000مت تعبئة 
أستاذ باحث، كما مت رفع  امليزانية املخصصة للبحث  3500حيث كان يقدر ب1997

اتج احمللي اإلمجايل تضم اعتمادات التسيري والتجهيز، من الن %0.2إىل  % 0.1العلمي من 
مليون دينار  34266ما قيمته  2005-1999حيث بلغ متوسط الدعم املخصص للفرتة 

 14154مليون دج كاعتمادات تسيري لدعم حميط البحث و 17550جزائري خصص منها 
ية للبحث، مت متويلها مليون دج لتنفيذ الربامج الوطن 2562مليون دج كاعتمادات للتجهيزات و

خمرب حبث  640من قبل الدولة من خالل صندوق خاص بالبحث العلمي، هذا وقد مت اعتماد 
  . 20027-1998داخل مؤسسات التعليم العايل خالل الفرتة 

قد مسح بإضفاء ديناميكية جديدة على  2002-1998بالرغم من أن الربنامج األول 
أنشطة البحث وبتحسني هيكلتها من خالل التعبئة املتزايدة للموارد البشرية واملالية، إال أن 
البحث العلمي يف اجلزائر مل يصل إىل املستوى املأمول حسب املقاييس الدولية ولتجاوز هذه 

ل واعتماد برنامج مخاسي ثاين للبحث النقائص مت إجراء تعديالت على الربنامج اخلماسي األو 
  .2012-2008العلمي 

الربامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خالل الفرتة  - 2
2008-2012:  

متثلت أهم اإلجراءات اجلديد اليت من شأ�ا إحداث عدة تطورات يف البحث العلمي 
  :8فيما يلي

 على الباحث حتث ووضع إجراءات البحث، ظروف وحتسني وتطويرها البشرية املوارد تنمية -
 .باخلارج املقيمة اجلزائرية الكفاءات مشاركة تعزيز مع نتائج حبثه، تثمني

 أمهها ومن أهدافها، حتقيق تضمن اليت استقالليتها هلا العلمي للبحث جديدة مؤسسات إنشاء -
 .العلمي البحث اطنش على تشرف اليت والتطوير التكنولوجي، العلمي العامة للبحث املديرية

 .التكنولوجيا ونقل وتطويره العلمي البحث ترقية يكفل مبا اخلارجي التعاون تعزيز -
 البحث، أو التمويل حيث من سواء اخلاص القطاع مؤسسات مع والتعاون الشراكة حتقيق -

 .ا�تمع خدمة النتائج يف ووضع
 أضعاف ثالثة بنحو اإلمجايل أي احمللي من الناتج% 1 إىل العلمي البحث ميزانية السعي لرفع -

 العلمي للبحث وطنيا مشروعا 34 لتنفيذ دينار مليار 100 رصد عليه، من خالل كانت عما
 .2012 إىل 2008 من املمتدة اخلمس السنوات خالل
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 بالنسبة املضافة القيمة على والرسم اجلمركية الرسوم من باإلعفاء يتعلق قانوين نظام وضع -
 البحث بنشاطات تقوم اليت املؤسسات على الضرائب ختفيض عملية وتطبيق العلمية، للتجهيزات

  .التكنولوجي والتطوير
 مشاريع البحث المنجزة في إطار برامج البحث الوطنية): 01(الشكل رقم

  .2010حسب سنة  2012-2008للخماسي الثاني 

  .107وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر
وكون مؤسسات التعليم العايل خزانا للقدرات العلمية البشرية الوطنية، اعترب إدماج البحث 

فسياسة . العلمي على مستوى اجلامعات يف التنمية االقتصادية واالجتماعية هدفا ذا أولوية
البحث املنتهجة يف إطار املخطط اخلماسي الثاين هدفت اىل املشاركة الكاملة لألساتذة الباحثني 

من  %60أستاذ باحث وهو ما ميثل  20000يف البحث العلمي، لذلك مت تعبئة أكثر من 
العدد اإلمجايل لألساتذة، متثلت مسامهتهم يف تنصيب خمابر البحث العلمي باإلضافة إىل تنفيذ 

 ANDRU Agence(مشروع توجهه الوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي 794
Nationale de Développement de la Recherche Universitaire  ( والوكالة

 Agence Nationale de Recherche en Santé)الوطنية للبحث يف جمال الصحة 
ANDRS)  9 .مشروع توجهه اللجنة الوطنية لتقييم وبرجمة البحث اجلامعي 4000وقرابة   

(Comité Nationale d’évaluation et de programmation de la Recherche 
Universitaire  CNEPRU ) 
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- 2008ولقد مت تسطري جمموعة من مشاريع البحث خالل الربنامج اخلماسي الثاين    
فمن . 2010برنامج مت إجناز نصف عدد املشاريع حىت سنة  34، بلغ عدد الربامج 2012

 2842تقدر ب  2010نالحظ أن عدد املشاريع املنجزة حىت سنة ) 01(خالل الشكل رقم
احلصة األكرب من جمموع ما مت إجنازه، كما أن ) مشروع 712(ثل العلوم األساسية مشروع، مت

أغلب املشاريع املنجزة األخرى متت يف امليادين ذات األولوية بالنسبة لربامج التنمية الوطنية 
  . الشاملة
  : خمابر البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر ومتويلها: ثانيا

إن إنشاء خمابر البحث يف خمتلف التخصصات على مستوى مؤسسات التعليم العايل 
يسهم يف تفعيل حركة البحث العلمي فيها باعتبارها فضاء مستحدثا حيتوي موارد بشرية ذات  

  . كفاءة
عدد مخابر البحث العلمي في كل تخصص على مستوى ): 02(الشكل رقم 

  .مؤسسات التعليم العالي

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la 
direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, 
Bilan et perspectives, 2012, p36.  
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من ختصص نالحظ أن هناك تفاوت يف عدد خمابر البحث ) 02(بناءا على الشكل رقم
خمرب،  74خمرب يف الفيزياء تليها كل من الكيمياء واالقتصاد ب  88إىل آخر، حيث بلغ عددها 

غري أن عددها يف كل من احملروقات والطاقات املتجددة ضئيل جدا مقارنة بباقي التخصصات 
ىل هذه بالرغم من التأكيد على أ�ا ختصصات ذات أولوية، ويتوزع األساتذة الباحثني املنتسبني إ

  .املخابر ويف خمتلف التخصصات كما هو موضح يف الشكل املوايل
ميكن مالحظة أن هناك تباين واضح يف عدد الباحثني ) 03(اعتمادا على الشكل

 139أستاذ باحث يف الفيزياء،  2013املنتسبني إىل املخابر حسب كل التخصص حيث بلغ 
ة على التوايل، وقد يرجع هذا إىل يف كل من ختصصي احملروقات والطاقات املتجدد 106و

  .إمجايل األساتذة يف التخصص وعدد خمابر البحث فيها
توزيع األساتذة الباحثين المنتسبين إلى المخابر على أساس ): 03(الشكل 

  .التخصصات

  
Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
op.cit. p37.  

تقسيم األساتذة الباحثني إىل فئات عمرية يعكس مستوى اخلربة املرتاكمة يف خمابر  إن
البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل بشكل خاص ومنظومة البحث يف اجلزائر عامة، 

  .وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل
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ت التعليم العالي عدد األساتذة الباحثين في مخابر البحث في مؤسسا): 04(الشكل رقم 
  ).حسب السن والجنس(

  
Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
op.cit. p 15.  

مقارنة باإلناث  % 63إمجاال ميثل عدد األساتذة الباحثني الذكور النسبة األكرب  
-25(و  )25-22(، إال أن هذه النسبة ختتلف من فئة عمرية إىل أخرى ففي الفئتني 37%
الفئة األكثر نشاطا يف جمال  )45-41(يتعدى عدد اإلناث عدد الذكور، كما متثل الفئة )30

البحث العلمي، وبالتايل فاألمر اإلجيايب يف املوارد البشرية هو أن املتوسط العمري لألساتذة 
سنة ما يعين وجود كفاءات من الشباب ال بد من استثمارها، إال أنه قد يعاب  45الباحثني هو 

ابتداء من ) خاصة اإلناث(على ذلك أيضا نقص اخلربة نتيجة ضآلة عدد الباحثني من اجلنسني 
  .سنة وهي الفئات ذات اخلربة الواسعة )51-55(

  .وميكن تعزيز األرقام السابقة باجلدول والشكل التاليني
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عدد مخابر البحث وعدد األساتذة الباحثين حسب ): 02(الجدول رقم 
  .التخصصات

  %  عدد الباحثين %  عدد المخابر  مجال البحث  الرقم
  16,06  3844  18,96  217  االقتصاد، احلقوق وعلم االجتماع 1

  5,02  1203  4,89  56  التاريخ والعلوم اإلنسانية  2

  15,63  3740  18,79  215  العلوم األساسية  3

  21,21  5075  21,59  247  التكنولوجيات الصناعية  4

  12,16  2910  11,97  137  الرتبية، الثقافة واالتصال  5

  7,09  1698  6,38  73  الفالحة واملوارد املائية والصيد  6

7  
النقل، السكان، العمران، واألشغال 

  3,59  859  2,97  34  العمومية

  4,13  990  3,58  41  الكربى�يئة اإلقليم، احمليط واملخاطر   8

  8,79  2103  9,79  112  الصحة وعلوم احلياة  9

  6,27  1500  1,04  12  املواد األولية والطاقة  10

  100  23922  100  1144  المجموع  
Source : la direction générale de la recherche scientifique et du développement 
technologique, la recherche scientifique en Algérie indépendante, 2012, p39. 

تطور عدد المخابر المعتمدة والمنجزة في مؤسسات التعليم ): 05(الشكل رقم 
  ).2012-2000( العالي في الجزائر خالل الفترة

  
  .106وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مرجع سبق ذكره، : المصدر
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باحث لكل مليون نسمة، فمثال يقدر عدد  1063املتوسط العاملي لعدد الباحثني  يبلغ
باحث لكل مليون نسمة، أما يف الواليات املتحدة األمريكية فيبلغ  5548الباحثني يف اليابان 

باحث لكل مليون نسمة يف حني تسجل اجلزائر  3443، ويف كل من فرنسا وأملانيا 4707
من إمجايل عدد % 0.1ة، إذ متثل نسبة الباحثني اجلزائريني باحث لكل مليون نسم 587

إن هذه النسبة ضئيلة مقارنة باملؤشرات السابقة، وبالتايل فإن هذا الوضع .10الباحثني يف العامل
  . سيؤثر على أداء منظومة البحث العلمي يف اجلزائر

ولة الوصول إىل ومن أجل تدعيم مشاركة األساتذة الباحثني يف جمال البحث العلمي حملا
  :11املعايري العاملية مت اختاذ اإلجراءات التالية

إضفاء الصفة التعاقدية على عالقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مع مؤسسات -1
التعليم العايل من خالل حتديد واجبا�ا كما وكيفا يف جمال التكوين يف الدكتوراه والتزام الوزارة 

  .واملالية بتوفري الوسائل املادية
  . تدعيم امليزانية املخصصة للبحث التكويين لدى املؤسسات اجلامعية-2
تدعيم حميط خمابر البحث العلمي يف اجلامعات من خالل توفري اهلياكل القاعدية الالزمة -3

  .والتجهيزات العلمية
يف نشاطات السعي لتهيئة الظروف القانونية واملادية اليت تسمح مبشاركة األساتذة الباحثني -4

  .البحث العلمي
تنظيم تنقل األساتذة من خمرب حبث اىل آخر من أجل ضمان استقرار املخابر ومحاية انتاجها -5

  .العلمي
  .حتديد معايري تقييم خمابر البحث العلمي-6
  .وضع نظام متويل تربصات قصرية املدى على املستوى الوطين-7
  .العايل تطوير نظام املعلومات اخلاص بقطاع التعليم-8

على إجناز  ةوزعممليار دينار  20ب  فتقدرامليزانية املخصصة للبحث العلمي سنويا أما 
العلمي، ومن هذه امليزانية يتم متويل املشاريع املتعلقة بالربامج الوطنية  البحث وجتهيز خمابر

  .12برنامج 34والبالغ عددها  للبحث العلمي
  :التعاون العلمي: ثالثا

يف إطار التعاون العلمي الوطين والدويل باعتباره عامل مهم لنجاح سياسة البحث العلمي  
قامت املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف إطار التكوين عن طريق البحث 

حبضور ممثلني ألكرب اجلامعات واملعاهد  2010أكتوبر  19-17بتنظيم حماضرات خالل الفرتة 
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املعهد الوطين للصحة والبحث العلمي، ومعهد البحث للتطوير، واملركز : اجلزائرية والفرنسية مثل
الوطين للبحث العلمي واملعهد الفرنسي للبحث لتشجيع ودعم التعاون العلمي، حيث مت 

من املنشورات يف اجلزائر من بينها  2030انتاج  2008-2006إحصاء خالل الفرتة 
من إمجايل املنشورات  %46رب حبث فرنسي على األقل أي ما يعادلبالشراكة مع خم 1064

،باإلضافة 2008يف علوم اهلندسة سنة  218يف الفيزياء،  27يف الكيمياء ، 299من بينها 
 جامعة: إىل تطوير التعاون العلمي مع فلندا الذي يضم عدة جامعات فلندية مثل

Vaasaوجامعة Helsinki  وجامعةAalto  جزائري لتشبيك  - ق مشروع أوروكما مت إطال
أورو ممول من طرف االحتاد األورويب خالل ثالث  500000البحث مدعم بأكثر من 

سنوات، أما على مستوى التعاون العلمي بني اجلزائر والواليات املتحدة األمريكية فقد مت تشجيع 
املتحدة األمريكية ويف التعاون وتبادل األساتذة بني االحتادات العلمية اجلزائرية يف الواليات 

  .    13اجلزائر يف جمال الصحة والتعليم وعلوم اهلندسة
 إلجناز مليار دج 79ختصيص اعتمادات مببلغ  2012-2008كما مت خالل اخلماسي 

 :للبحث القاعدية اهلياكل من أنواع ستة إلجناز تسطريث، والبالبح خاصة ضخمة قاعدية هياكل
 التعليم مؤسسات داخل للتميز العلمية واألقطاب البحث ووحدات ومراكز املخابر جمموعات

العايل واليت حتتضن نشاطات املخابر األكثر تقدما من حيث النتائج والكفاءات ا�ندة، 
كقطب سيدي . 14يةالتقن واألقطاب الكربى التجهيزات وكذا بني اجلامعات ما العلمية واملنشآت

كم من اجلزائر العاصمة بني بلدييت املعاملة  30عبد اهللا للتقنية والذي يقع على مسافة 
حديقة البستان للتقنية ترتكز جماالت التخصص :والرمحانية، يتضمن املوقع ثالث حدائق للتقنية 

اليت تتوالها هذه احلديقة يف التقنية احليوية اخلاصة بصناعة املواد الصيدالنية واإللكرتونيات 
إىل حديقة ابن سينا واليت تضيف إىل جانب ا�االت  وتقنيات املعلومات واالتصاالت باإلضافة

السابقة كل من السياحة والرعاية الصحية والطب واهلندسة، أما احلديقة السيربيانية فرتكز 
أنشطتها على تقنيات املعلومات واالتصاالت، وحديقة سيدي بن نور اليت ختتص بالصناعات 

  .15الزراعية والغذائية
املؤسسايت التنظيمي واإلطار القانونية للبحث العلمي باإلضافة إىل بعد التطرق إىل اجلانب 

سنقوم بتحليل ) باعتبارها مدخالت للبحث العلمي(املوارد البشرية واملالية املسخرة لذلك 
  .املؤشرات الرئيسية ملخرجات البحث العلمي يف اجلزائر وهي النشر العلمي وبراءات االخرتاع
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  :النشر العلمي: رابعا
من  2578مت إحصاء  ث، حي2012يف ديسمرب  25000لقد بلغ عدد املنشورات 

منشور خالل  10843و )2002- 1998(املنشورات خالل الربنامج اخلماسي األول 
          ).2012-2008(الربنامج اخلماسي الثاين

  .تطور عدد المنشورات الدولية في الجزائر): 03(الجدول رقم 
  عدد المنشورات  السنة
2012  2400  

2011  2263  

2010  2032  

2009  2262  

2008  1952  

2007  1616  

2006  1275  

2005  990  

2004  955  

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
op.cit. p18.  

خاصة خالل من خالل اجلدول نالحظ أن عدد املنشورات الدولية يف ارتفاع مستمر 
وهذا يدل على ا�هودات وحماوالت التحسني  )2012-2008(الربنامج اخلماسي الثاين

  .   املبذولة، ولكن بالرغم من ذلك إال أن عدد املنشورات الدولية يبقى دون املعايري العاملية
  .عدد المنشورات في الجزائر تمؤشرا): 04(الجدول رقم 

  2000/2003  2004/2007  2008/2011  

  6868  3975  2032  عدد املنشورات

  0,046  0.026  0,013  نسمة 1000عدد املنشورات يف السنة لكل 

  686  400  200  باحث 1000عدد املنشورات يف السنة لكل 

  %0,12  %0,08  %0,04  احلصة العاملية من املنشورات
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  %0,30  %0,19  %0,12  فيزياء

  %0,20  %0,13  %0,08  كيمياء

  %0,32  %0,15  %0,12  رياضيات

  %0,21  %0,11  %0,07  علوم التكنولوجيا وعلوم املهندس

  %0,21  %0,13  %0,07  اعالم آيل

  %0,33  %0,23  %0,14  علوم املواد

  %0,20  %0,12  %0,06  علوم البيئة

  %0,11  %0,08  %0,03  الفالحة والبيولوجيا

  %0,02  %0,01  %0,01  الطب

  %0,02  %0,02  %0,01  العلوم االجتماعية واإلنسانية

 %30  %27  %21  حصة اجلزائر من املنشورات على املستوى اجلهوي

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
op.cit. p19.  

لقد عرفت حصة اجلزائر العاملية من املنشورات ارتفاعا يف عدد األحباث اليت ينشرها أستاذ 
يف  %0.12ىل إ )2003-2000(يف الفرتة % 0.04ارتفعت من باحث واحد سنويا حيث

إال أ�ا زيادة ضئيلة جدا مقارنة بعدد املنشورات لكل باحث يف  )2011-2008(الفرتة 
، كما أن النشر العلمي العاملي يف %0.24أما يف اسبانيا فتبلغ  %0.28فرنسا واملقدرة ب 

العلوم االجتماعية واإلنسانية، ألنه يتم باللغة التخصصات العلمية أكثر نسبيا مقارنة بالنشر يف 
  .اإلجنليزية وهي لغة النشر يف الدوريات املفهرسة يف قواعد املعلومات العاملية

 .2012األثر في مختلف التخصصات في الجزائر حسب سنة  تمؤشرا): 05(الجدول رقم 

  H index عدد االستشهادات من املقاالت  
  4,09  68  ا�موع
  3,91  33  الفيزياء

  5,98  37  الكيمياء

  2,74  24  الرياضيات

  3,24  34  العلوم والتكنولوجيا وعلوم املهندس

  2,41  22  إعالم آيل
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  4,67  33  علوم املواد
  6,43  32  علوم البيئة

  4,47  27  الفالحة والبيولوجيا

  7,95  31  الطب

  1,63  10  العلوم االجتماعية واإلنسانية

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
op.cit. p22.  

كل من اإلنتاجية العلمية واألثر العلمي للباحث ) مؤشر هريش( H indexيقيس مؤشر 
ما يعين أنه  68وعدد االستشهادات يف حبوث اآلخرين، حيث يشري املؤشر إىل معدل وسطي 

يتم تسجيل نتائج متوسطة يف النشر العلمي جممال، ولكن بالعودة إىل كل ختصص على حدا 
يتضح أن املؤشرات منخفضة، وهذا ما ينطبق أيضا على عدد االستشهادات حيث جند أن عدد 

وأقلها يف العلوم االجتماعية  7.95 املقاالت األكثر إحالة يف ختصص الطب واليت بلغ عددها
نظرا لضآلة النشر العاملي هلا ما ينعكس على عدد االستشهادات وأثرها  1.63اإلنسانية و 

  .  العلمي
  :براءات االخرتاع: خامسا

   .تعكس براءات االخرتاع التقدم العلمي وتطور منظومة البحث يف الدولة
  2012عدد براءات االختراع المسجلة سنة ): 06(الجدول رقم     

  عدد براءات االختراع  البحثمخابر ووحدات   الرقم
  66  مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي  01
  52  مراكز ووحدات البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي  02
  16  مراكز ووحدات البحث العلمي الغري تابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي  03

  134  جمموع براءات االخرتاع

Source : la direction générale de la recherche scientifique et du développement 
technologique, Bilan et perspectives, op.cit. p26.  
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  .توزيع براءات االختراع على مؤسسات التعليم العالي): 07(الجدول رقم 
  2012براءات االختراع في - إنتاج  2011براءات االختراع في -إنتاج   مؤسسة أو وحدة البحث

  13  12  جامعة البليدة
  05  02  جامعة بومرداس
  02  01  جامعة تلمسان

  02  00  جامعة سيدي بلعباس
ENSSMAL 01  02  

CDTA  13  14  
CDER  06  07  
UDES  04  10  

CSC  02  03  
CRAPC  01  02  

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
op.cit. p28.  

  : من خالل اجلدولني السادس والسابع نالحظ ما يلي
يف كل من مؤسسات التعليم العايل ومراكز  2012بلغ عدد براءات االخرتاع املسجلة سنة  -1

  . براءة اخرتاع 134ة التعليم العايل والبحث العلمي ووحدات البحث التابعة وغري التابعة لوزار 
، حيث 66سجلت مؤسسات التعليم العايل أكرب عدد من براءات االخرتاع واليت بلغت  -2

براءة اخرتاع تليها جامعة بومرداس خبمسة براءات،  13احتلت جامعة البليدة املرتبة األوىل ب 
  .مث براءيت اخرتاع لكل من جامعة تلمسان وسيدي بلعباس

بلغ عدد براءات االخرتاع ملراكز ووحدات البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العايل  -3
بالتايل من يف املراكز والوحدات غري التابعة هلا، و  16براءة اخرتاع، و 52 والبحث العلمي

يف هذا اجلانب ميكن القول ا�ا فاعل  خالل النتائج اليت حققتها مؤسسات التعليم العايل
  .أساسي يف منظومة البحث العلمي البد من االستثمار فيها

عامليا من بني  124ولكن بالعودة إىل املؤشرات العاملية جند أن اجلزائر تصنف يف املرتبة 
ات االخرتاع، حيث أكد املدير العام لوكالة البحث العلمي دولة من حيث تقدمي براء 141

فقط لباحثني  70براءة اخرتاع منها  700مت تسليم  2012والتنمية التكنولوجية أنه يف سنة 
، وأن نسبة 16ومتعاملني جزائريني، فأغلبها ملتعاملني اقتصاديني أجانب ناشطني يف اجلزائر

براءة  100من جمموع حنو  %0.1ة يف اجلزائر ال تتجاوز الرباءات اليت مت استغالهلا بصفة فعلي
  . 17اخرتاع مسلمة سنويا
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مقرتحات النهوض بالبحث العلمي يف اجلامعات اجلزائرية يف :احملور الثاني
  ضوء املعايري الدولية

بعد تشخيص واقع منظومة البحث العلمي يف اجلزائر بصفة عامة واجلامعات من خالل 
وخمابر البحث سنحاول اقرتاح جمموعة من املعايري اليت تعترب كمقومات أساسية الدراسات العليا 

  :للنهوض به، واليت تتمثل فيما يلي
للقيادة دور أساسي يف تطوير البحث العلمي ومتيزه ملا هلا من تأثري عميق يف  :القيادة -1

مي بشكل دقيق يف توجهاته، لذا البد أن تكون هلا رؤية إسرتاتيجية، حتدد موقع البحث العل
تشجع وتدعم وتثمن البحث العلمي وتدرك مدى أمهيته كوظيفة أساسية رسالة اجلامعة اجلزائرية، 

يف اجلامعة والدور املناط به يف عملية التنمية الوطنية، وتتمتع بالشفافية واملصداقية، تبتعد عن 
يف . ركة البحث العلمي يف اجلامعةالتعقيدات واإلجراءات اإلدارية واملالية غري املرنة اليت تعرقل ح

هذا اإلطار تشري دراسة أجريت حول العالقة بني خصائص قيادة اجلامعة مبركزها الدويل إىل أن 
اجلامعات األفضل يف العامل يف جمال البحث العلمي يقودها رؤساء جيمعون بني املهارات اإلدارية 

أنه كلما احتلت اجلامعة ترتيبا اجليدة وسرية حبث ناجحة، حيث خلصت هذه الدراسة إىل 
مرتفعا ضمن التصنيفات العاملية للجامعات، كان من األرجح أن االستشهادات العلمية لرئيسها 
ستكون مرتفعة أيضا، غري أن هذه الدراسة مل جتزم بوجود ارتباط تلقائي بني تصنيف اجلامعة 

  18.واملسار البحثي لرئيسها
يعترب التخطيط االسرتاتيجي أحد مقومات جناح اجلامعة، : االسرتاتيجي التخطيط -2

حيث يساعد على حشد واستثمار كافة الطاقات البشرية واملالية واملادية وتوجيهها لتحقيق 
األهداف من خالل خطة واضحة وقابلة للتنفيذ يف إطار زمين حمدد، من أجل حتسني خمرجا�ا 

خيدم خطط التنمية الشاملة ومتطلبات ا�تمع اجلزائري،  مبا يتوافق مع معايري اجلودة العاملية ومبا
ولنجاح تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية البد من املشاركة املستمرة جلميع الشركاء وأصحاب املصاحل، 

 وضع مؤشرات حمددة وواضحة ومعايري مقارنة مرجعية لألداء املستهدف،باإلضافة اىل ضرورة 
ثر يف تنفيذ اخلطط اليت مت وضعها يف إطار الربامج فمن خالل ما سبق عرضة جند أن هناك تع

 27الوطنية للبحث العلمي يف اآلجال احملددة من جهة، وعدم تنفيذ أخرى حيث مت تنفيذ 
  .برنامج خالل املخطط اخلماسي األول 30برنامج حبث وطين من أصل 

لذلك البد من  هي العنصر املسؤول عن تنفيذ سياساته واسرتاتيجياته، :البشرية املوارد -3
توفري بيئة مناسبة ومشجعة على البحث العلمي كونه عمل إبداعي يقوم به عدد من الكفاءات 
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املتميزة، اليت تتأثر خمرجا�م ومردوديتهم باملناخ السائد يف اجلامعة، وتلبية خمتلف االحتياجات 
توفري االحتياجات  املادية هلم ما يدفعهم لتكريس وقتهم وجهدهم للعمل البحثي، باإلضافة إىل

اإلنسانية واالجتماعية هلم من تقدير واحرتام وتثمني جلهودهم ووضع إطار قانوين حمفز يسمح 
هلم مبمارسة وظيفتهم ، إال أنه بعد تشخيص واقع البحث العلمي يف اجلزائر فإن املوارد البشرية 

املي والذي يقدر املتوسط فيها ال تشكل كتلة حرجة على املستوى العلمي كو�ا دون املعايري الع
باحث لكل مليون نسمة ، لذلك البد من زيادة تعبئة هذه املوارد للوصول  1063العاملي ب 

اىل املعايري العاملية، وتقدمي حتفيزات الستعادة العقول املهاجرة حيث متثل الصني واهلند وكوريا 
ءا�ا اليت هاجرت للدراسة يف اجلنوبية أمثلة ناجحة يف هذا اإلطار حيث متكنت من استعادة كفا

 ". تداول األدمغة "أمريكا الشمالية وأروبا من خالل برنامج 

يعد التمويل من أهم مقومات البحث العلمي فمن خالله ميكن  :املوارد املالية واملادية -4
للجامعة توفري خمتلف املتطلبات من خمتربات وأجهزة وأدوات ومواد أولية إلجراء البحوث 
فاإلنفاق على البحث العلمي استثمار منتج حيقق أعلى العائدات على املدى املتوسط والطويل، 

حيث جند . لمي فقد أولته الدول املتقدمة اهتماما كبرياونظرا لدوره يف تنشيط حركة البحث الع
منه  %37من اإلنفاق العاملي على البحث والتطوير من نصيب الدول املتقدمة ، %76أن 

سعيد (من قبل االحتاد األورويب %23.2ينفق من قبل الواليات املتحدة األمريكية وحدها و
من الناتج احمللي اإلمجايل  %2.5و %2حيث ختصص نسبة ترتاوح بني ).22الصديقي ،ص

، أما اليابان فتخصص %3.37فلندا ، %3.73يف أغلب دول  االحتاد فالسويد ختصص 
فقط ،فنسبة % 8.8من ناجتها احمللي اإلمجايل، أما الدول النامية جمتمعة فتنفق  3.39%

سبة بعيدة من الناتج احمللي اإلمجايل وهي ن%0.2انفاق اجلزائر على البحث العلمي ال تتجاوز 
باإلضافة إىل ضرورة توفري  املصادر العلمية احلديثة ،% 2.28عن املعدل العاملي والذي يبلغ 

من املراجع والدوريات احلديثة ألعضاء هيئة التدريس وتسهيل مهمتهم يف احلصول على 
املعلومات والبيانات امليدانية الضرورية من خمتلف املؤسسات ذات الصلة بأحباثهم وتسهيل 

  .تواصلهم الكرتونيا مع شبكات البحوث العاملية
إن تطوير البحث العلمي وضمان جودته يتطلب إقامة  :العلمي والتعاون التشبيك -5

شراكات واسعة وعقد اتفاقيات تعاون بني مؤسسات التعليم العايل على الصعيدين الوطين 
والدويل وخمتلف مؤسسات البحث العلمي األخرى لالستفادة من خربا�ا، ووضع سياسات 

ومية واخلاصة، واليت تتيح فرصة واضحة لدعم التعاون بني القطاعات الصناعية واخلدمية احلك
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التطبيق امليداين لبحوث األساتذة، باإلضافة إىل تكامل دور أعضاء الفريق البحثي واجلهات 
الداعمة واملستفيدة ما ينتج عنه مجع كافة اخلربات واإلمكانيات املتاحة للمشروع البحثي يف 

ستقراء واقع هذا العنصر جند أن بوتقة واحدة مما يؤدي إىل خمرجات عالية اجلودة، فمن خالل ا
هناك العديد من اتفاقيات التعاون العلمي املفعلة بني خنتلف اجلامعات واملخابر يف اجلزائر 
ومؤسسات علمية أخرى خاصة األجنبية منها كفرنسا و الواليات املتحدة األمريكية و فلندا، 

  .ويعترب هذا مكسب ال بد أن يثمن ويستثمر بشكل فعال
يتم من خالهلا تسويق االخرتاعات  :العلمي البحث نتائج لتسويق آليات وجود -6

  .واألحباث العلمية يف ظل إعالم علمي عن اإلمكانيات البحثية للجامعات
   اخلامتة 

ويف األخري ميكننا القول انه بالرغم من اجلهود املبذولة لتطوير البحث العلمي يف اجلامعات 
املعايري الدولية، وحيتاج للمزيد من الدعم والتشجيع، ما يزيد من اجلزائرية إال أنه يبقى دون 

القدرة التنافسية للجامعات اجلزائرية من جهة ومسامهتها يف التنمية من جهة أخرى، وبالتايل 
فمراهنتها على البحث العلمي يعترب خيارا اسرتاتيجيا راحبا، كونه أصبح نشاطا معوملا وتنافسيا، 

  :ا وفق منهجية توازن بني جمموعة من املعايري املرتابطة واملتكاملة واملتمثلة يفلذلك البد من إدار�
 .توفر املوارد البشرية الكفؤة واملوارد املالية الالزمة .1
تشكيل كتلة بشرية حرجة من األخصائيني يف البحث العلمي وتأمني احلوافز املادية والعلمية  .2

 .املالئمة
وضع اسرتاتيجية تتصف بالرؤية والواقعية والعمل على تبنيها من خمتلف اجلامعات اجلزائرية،  .3

  .   وبرجمة تطبيقها وااللتزام بآليات التقييم املستمر من خالل إدارة شفافة ومرنة
  :التالية التوصياتوتأسيسا على ما سبق ميكن تقدمي 

علمي يف اجلامعات مع حتديد أولويات البد من وضع رؤية إسرتاتيجية لتطوير البحث ال-1
  .املواضيع حسب متطلبات التنمية الوطنية

ضرورة التأكيد على التالزم بني وظيفيت التعليم والبحث يف اجلامعات وإحداث التوازن -2
بينهما يف ظل بيئة عمل مالئمة، كون أعضاء هيئة التدريس يشكلون الكتلة األساسية 

  .للبحث العلمي يف اجلزائر
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توفري التمويل الالزم للبحث العلمي يف اجلامعات، وسعي هذه األخرية إلجياد مصادر متويل -5
أخرى كدعم القطاع اخلاص والتمويل الذايت من خالل تقدمي االستشارات وتقدمي دورات 

  .تدريبية
  . توفري اإلمكانيات املادية الالزمة لعمل خمابر البحث العلمي وتطويرها-6
ائج األحباث والدراسات ودعم املطبوعات والكتب وا�الت والدوريات االستفادة من نت-7

  .العلمية
البد من تكثيف اتفاقيات التعاون مع خمتلف الشركاء من أجل تطوير األداء البحثي يف -8

 .اجلامعات وتثمني نتائجه
  :اهلوامش
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Abstract: 
Exhibition is one of the promotional mix components where 

different classifications play an important role in the economic life of 
nations as a local demonstrations may take the international character 
sometimes; it offers the opportunity for the success of the various 
product promotion internationally and introducing products to 
participate in these exhibitions policies of states, as well as the ability 
to compete by standing Directions future products offered in relation 
to Pttoreha according to the latest-the-art modern technologies, as is 
the specialized exhibitions, one of revitalization and development of 
foreign trade of the countries of tools, Germany has discovered the 
importance of these exhibitions and sought to establish many of 
which are annually given for its development of a continuous and 
lasting for its economy. 
Key words: Trade exhibitions, German exhibitions, organizing 
exhibitions, the German economy. 
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 :مقدمة
تعد املعارض صاالت عرض لإلهلامات واألفكار البشرية وتّعرب عن أحداث إقتصادية 
وعلمية وتكنولوجية وتبادالت ثقافية كربى كما تشكل منصات هامة لعرض التجارب التارخيية 

عترب من أهم وعقد خمتلف الصفقات التجارية واإلستثمارية، كما توتبادل لألفكار اإلبداعية 
السياسية للدول حيث تشكل دخل إقتصادي حىت ية واإلجتماعية والثقافية و األدوات اإلقتصاد

هام هلا، فمن الناحية السياسية مثال فإن املعارض اليت تعقد يف الدولة تعرب يف كثري من األحيان 
عن املكانة السياسية للدولة مما جعل الكثري من الدول �تم للعائد السياسي أكثر من العائد 

عتبار أن املكانة السياسية للدولة يكون هلا بعد ذلك إنعكاسات مباشرة على اإلقتصادي وبإ
أوضاعها اإلقتصادية، أما من الناحية اإلجتماعية فتعترب من اإلهتمامات الكربى للدول نتيجة 
ملا تعرب عنه املعارض من درجة حتضر الشعب ومتدنه و إدراكه ألمهية العمل اجلماعي احمللي 

  .من خالل تظاهرة املعرض املقام على أراضيهاوالتعاون الدويل 
وتعترب دولة أملانيا رائدة يف تنظيم وإدارة املعارض املتخصصة عموما واملعارض التجارية سواءا    

ثبيت وهذا لت اقتصادية مستدامة وشاملة،لتحقيق تنمية الوطنية أو الدولية خصوصا سعيا منها 
ختلف الوسائل لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة وتسريع ملموقعها يف اإلقتصاد الدويل بتكريسها 

بتسخري مجيع الوسائل وإستحداث اهليئات  ملانياهلذا الغرض تقوم او ، واإلستثمار حركية التجارة
  .للوصول إىل تلك األهداف التجاريةاملعارض ) إدارة(اليت تٌعىن بإقامة وتنظيم 

  :ث جلية كمايليومن خالل ما سبق تظهر إشكالية البح :البحث مشكلة
في التطوير المستمر لالقتصاد دور المعارض التجارية المحلية والدولية ما هو  ·

 األلماني؟

و قطاع تنبع أمهية البحث من كونه يتناول بالدراسة قطاعا هاما أال وه :البحث أهمية
والذي ّمت ربطه ، -دولة أملانيا–املعارض يف الدولة الرائدة عامليا يف تنظيم وإدارة املعارض التجارية

  .باقتصادها إلستنتاج خمتلف املؤشرات اليت تّؤثر فيها املعارض التجارية احمللية والدولية وتتأثر �ا
للمعارض ككل وتقدمي �دف الدراسة بالدرجة األوىل إعطاء إطار نظري : البحث أهداف

خمتلف تصنيفات تعريف مبسط ووايف للمعارض وإبراز موقع املعارض التجارية من خالل عرض 
والرتكيز أملانيا يف ) املعارض التجارية احمللية وكذا الدولية(واقعها تشخيص وحتليل مث  املعارض،
 فإنه اهلدف الرئيس، هذا جانب ، وإىلرقية وتطوير إقتصادها بشكل مستمريف تها على دور 

 :مجلتها ومن حتقيقها اليت سنحاول اجلزئية األهداف من جمموعة توجد
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  .ء رؤية واضحة وشامله عن أنواع املعارضإعطا  -
اإلقتصاد األملاين باإلعتماد على بعض إحصائيات من  يفالتجارية  املعارض مكانةعرض  -

  .2014حىت  2003
تطوير إقتصادها من خالل يف  األملانية احمللية والدولية التجاريةإلقاء الضوء على دور املعارض  -

  .2014-2003حتليل بعض املؤشرات خالل الفرتة 
املفاهيم توضيح االستقرائي ل الوصفي املنهج على البحث هذا يف أعتمد: البحث أسلوب
أصنافها وبالذات صنف املعارض التجارية باإلعتماد مع الرتكيز على عرض باملعارض املتعلقة 

 على جمموعة من املراجع تراوحت بني الدراسات السابقة وبعض الكتب واملواقع اإللكرتونية،
 يفالتجارية املعارض  مكانةعلى اجلزء التطبيقي الذي تناولنا فيه  أسقطنا اجلزء النظريبعدها 

ترقية وتطوير اقتصادها بشكل مستمر من خالل حتليل دورها يف اإلقتصاد األملاين وتبيان 
إحصائيات بعض املؤشرات اإلقتصادية األملانية اليت إستقيناها من بعض املواقع اإللكرتونية 

تلخص واقع ما  استنتاجات إىل الوصول كله ألجل ، وهذاإلحصائية املعتمدة واملوثوقة املصادرا
  .قمنا بتقدميه

  :الدراسة كمايلييتم تناول  :البحث هيكل
  املعارض، تعريفها، أطرافها، خصائصها وأنواعها :المحور األول 
  اإلقتصاد األملاين يفالتجارية احمللية والدولية املعارض  مكانة :الثانيالمحور  

تنظيم املعارض التجارية احمللية والدولية على تطوير االقتصاد  إنعكاسات: المحور الثالث
   )2014-2003(الفرتة خالل األملاين 

  املعارض، تعريفها، أطرافها، خصائصها وأنواعها :احملور األول
باعتبارها وسيلة فعالة لعرض السلعة  حمليا ودوليا أحد أهم وسائل الرتويج عترب املعارضت

منافذ للتعريف متثل املعارض  حيث  استفسارا�م،على  واآلنية فوريةال جابةعلى العمالء واإل
الدول حىت الدول الصناعية املتقدمة و احمللية وكذا الدولية، لذا أصبحت مبنتجات الشركات 
على التقدم الصناعي  ةفيها كداللواملشاركة  املعارض مبختلف أنواعهاالنامية �تم بتنظيم 

  .قاعد�ا االقتصاديةاتساع إبراز مدى و لشركا�ا وعرض آخر إجنازا�ا 

  املعارض فتعري: أوال
الطابع التجاري، معىن واسع، ولكنها تطلق عادة على املعارض ذات  لكلمة املعارض

  :سنتطرق لتطور مفهوم املعارض منذ ظهور املطلح أول مرة وصوال إىل إىل تعريفه احلايل الذ



 دور املعارض التجارية احمللية والدولية يف التطوير املستمر لإلقتصاد األملاين
  راتول حممد.دأ + بودوشن ياقوتة. د.ط                                  

 الخامس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       232
  

 املعرض إصطالح حديث ّمت إقتباسه من األوروبيني حيث يأيت ترمجة للفظة إكسبوزيسيون -1
)exposition(،طريقة أو وسيلة لعرض فكرة أو التعبري عنها وذلك برتتيب  فاملعرض بالفرنسية

   1.األجسام وخاصة غري احلي منها ترتيبا مقصودا وفق خطة موضوعة
من الكلمة الالتينية  Foirيف الفرنسية  Fairإشتقت كلمة  Fairاملعرض مبعىن السوق  -2

Feriae  واليت تعينFeast  طيدة ما بني معارض مبا يتضمنه هذا املعىن من عالقة و " عيد"أي
وبني األعياد يف الفرتات األوىل للكنيسة املسيحية،كما   Medieval fairsالقرون الوسطى 

وتعين Missaوهي مشتقة من الكلمة الالتينية  Messeما يقابلها يف األملانية هي  Fairكلمة 
Mass   أي اجلماهري أو القداس أي أن كلمة معرض مبعىنFairالبائعني  هو اجتماع أو إلتقاء

أما املعرض مبعىن  ،واملشرتين مع منتجا�م على فرتات دورية أو عرضية بغرض التجارة
Exhibition  فهو عرض منظم للسلع واخلدمات من قبل املصنعيني لفرتة قصرية وبصورة

وقد درج إستخدام مصطلح املعرض -أي له صفة الدورية -منتظمة
ExhibitionوExposition  الواحد مكان اآلخرInterchangeably إال أن،
Exhibition  يستخدم لعرض سلعة حمددة أو قطاع صناعي حمدد متجانس أو السلع البديلة

فهي عروض  Exhibitionو  Fairواملكملة له مثل معرض لألثاث أو السيارات أو غريها،أما 
لعامة وترويج الصناعة وتوسيع منظمة لألعمال الفنية والعلمية أو الصناعية لتحفيز إهتمام ا

وهناك ، التجارة أو توضيح التطور واإلجنازات لواحدة أو تشكيلة واسعة من األنشطة اإلنتاجية
فهما يستخدمان للداللة على  Exhibitionو  Trade Fairمن يرى بأنه ال يوجد فرق بني 

ة واسعة من تستخدم لوصف حدث دويل يسمح بعرض جمموع Fairنفس املعىن،وبصورة عامة 
تستخدم للداللة على حدث حملي وطين أو للداللة على  Exhibitionالسلع،بينما مصطلح 

  2.ة من السلع ذات اإلختصاص الواحدعحدث متخصص يغطي جانبا من جممو 
وسيلة إتصال حتّضر يف شهور :"وترى الفيدرالية الفرنسية للصالونات املتخصصة بأنه -3

 3".ى املدى الطويلوتلعب دورها يف أيام وهدفها عل
بأنه مكان خيصص لعرض األعمال أو إنتاج ما له صفات مشرتكة يف  المعرضويّعرف  -4

فكرة معينة يريد املعرض من توضيحها وإبرازها وهذه الفكرة هي عنوان املعرض الذي يرتمجها إىل 
 4.أشكال مرئية هلا هدف من العرض

رية شعبية واليت تُقام بصفة نظامية عبارة عن أسواق كب:"كذلك على أ�ا  المعارضوتّعرف  -5
 5".يف مكان معني مرة أو عّدة مرات يف السنة
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ملؤسسات  خمتلفةتعرض منتجات وخدمات وكذا أعمال وأفكار  هي تظاهراتفاملعارض  إذا   
 .خاصة وعمومية وأفراد، وتتم على املستوى احمللي أو اإلقليمي والدويل وحىت الكوين

  الفاعلة يف املعارضاألطراف : ثانيا  
 :ثالثة أطراف أساسيون فاعلون خالل جمريات خمتلف املعارض وهم هنالك

املؤسسات  -املؤسسات اخلدمية - املؤسسات الصناعية): املشاركون(العارضون -1
الفالحية، التجارية، الغرف -الوزارات-هيئة األمم املتحدة –القنصليات  - التجارية
 ....الصناعية

اجلهة أو اهليئة أو الشركة اليت تقع على عاتقها أو مسؤوليتها أو  هي: املنظمة اجلهة -2
نشاطها فرعيا كان أم رئيسيا مهمة التخطيط واإلعداد والتنظيم والرقابة والتقييم إلقامة املعارض 
حمليا أو إقليميا أو دوليا، سواءا كانت املعارض عامة أو متخصصة أو فردية على قاعة أو 

و�دف من وراء ذلك  أو الفنادق أو غريها مملوكة هلا أو مستأجرة، قاعات يف أرض املعارض
مجع األطراف ذات الصلة باملعرض من مشاركني وزوار غايتها يف ذلك حتقيق عائد على 

  6.اإلستثمار يف األمد القصري والطويل
  :يالحظ من التعريف بأن اجلهة املنظمة ميكن أن تكون

كان جهة   ااملعارض، سواءنشاطه كله لتنظيم جهة أو فرد خيصص جزءا من نشاطه أو   -  أ
حكومية كقسم املعارض التابع الدارة التجارة اخلارجية يف وزارة مثال أو جهة يكون جزء من 

 .املعارضنشاطها تنظيم 
شركات خدمات إستشارية يف تنظيم املعارض حيث يكون نشاطها الرئيسي تنظيم   -  ب

 .إلقامة املعرض عليها املعارض ويف هذه احلالة تستأجر قاعة أو أكثر
هيئات مثل الغرف التجارية واإلحتادات التجارية أو الصناعية او الزراعية أو الثقافية، ويف   -  ت

هذه احلالة إما أن تقوم هي بنفسها بإجراءات تنظيم املعارض او أن توكل مهمة التنظيم جلهة 
 .أخرى

 الزبائن، املنافسون، االستخباراتا�هزين، : شرائحيصنف البعض الزوار إىل أربعة  :الزوار -3
 7:املعارض يتضمن الشرائح التاليةزوار بأن تصنيف " Hoshen"يرى التسويقية، بينما

كالصحفيني، (حمتملني أبدوا إهتماما بالسلعة أو اخلدمة ولكنهم ليسوا زبائن  الزوار الذين ·
  ).وبعض الشخصيات العامة الطالب

 .أو اخلدمة ولكن بعضهم ميكن أن يكونوا زبائن حمتملني الزوار الذين أبدوا إهتماما باملنتج ·
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الزوار الذين أبدوا إهتماما باملنتج أو اخلدمة ومن املؤكد بأ�م زبائن مستقبليني ويفّصل  ·
Hoshen إىل) ب(والشرحية ) أ(االشرحية: 

 .مبادري الشراء ×
 .املستخدمني النهائيني ×
 .متخذي القرار ×
 .على األموالاملشرتين حبكم سلطتهم بالرقابة  ×

املبيعات، مندويب  -احملتملني، الوكالء  -: أمثالإىل توقع زائرين " Hoshen"كما يشري          
تصنيفه  يف اآلخربعض جواسيس الصناعة، ويصل البعض  -والشراكة،  باالستثماراملهتمني  -

احملررين، املصدرين هلامة، الزبائن املتوقعني، املصورون، ا تالشخصيا: شرحية 17للزوار إىل 
 وظائف، أصحابعن  الوقت، الباحثون ورجال اإلدارة، الصحفيني، املنافسون، ا�هزون، مضيع

  .التأثري واملسامهون
أصحاب التأثري هم زوار من نوع خاص حبيث ال يكون هدفهم من الزيارة جتاريا ولكن  وإن     

  .عروضة كجمعيات محاية املستهلكمن أجل تقدمي نصائح للمستهلكني بالنسبة للمنتجات امل
  خصائص املعارض  :ثالثا

إن املعارض كغريها من أدوات الرتويج األخرى متتاز مبجموعة من اخلصائص متيزها عن 
  8:بقية األدوات الرتوجيية يف املزيج الرتوجيي الدويل

هي نشاط منظم لكو�ا حتتاج إىل ختطيط مسبق من حيث  :ملعارض نشاط منظما -1
األهداف املرجوة من املشاركة واليت بدورها تساعد يف حتديد نوع املعرض ومدى مالئمته حتقيق 

مع األهداف واملنتوج أو الفكرة املراد عرضها وتروجيها، كذلك حتتاج املعارض إىل أنشطة 
وجمهودات مكثفة من حلظة بروز فكرة إقامة معرض معني مرورا بدراسة إمكانية جتاوب األطراف 

  .مشاركة بهاملعينة لل
يكمل اجلوهر اإلقتصادي :مباشر وغري مباشر إقتصادي جوهر ذات املعارض  -2

للمعارض يف مجعها لطريف املعادلة اإلقتصادية ومها العرض ممثال بالشركات العارضة والطلب ممثال 
بالزوار على إختالف إهتمامهم،أما اجلوهر اإلقتصادي غري املباشر فهو التأثريات املصاحبة 

قطاع على القطاعات اإلقتصادية األخرى ذات الصلة غري مباشرة مثل تشغيل  للمعرض
وغريها، أما األبعاد غري إقتصادية فمنها اآلثار الثقافية كزيادة الوعي اخلدمات الفندقية والسياحية
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لدى العامة واخلاصة واليت تعترب حيوية للتقدم والرقي،كذلك اآلثار السياسية للدول املشاركة يف 
 .ارض كتوثيق العالقات على خمتلف األصعدةاملع

يشرتك يف فعاليات هذا النشاط  :إن املعارض متعددة األطراف وخمتلفة األهداف -3
 .إخل......االقتصادي منظمو املعرض، العارضون، شركات اعمال الديكور والصيانة، 

قام املعارض يف أماكن معروفة للعامة واخلاصة -4
ُ
ومن أكثر الوسائل شيوعا  :ت

قاعات الفنادق وأرض املعارض اليت يعلم مكا�ا بشكل دقيق سائق التاكسي والتاجر على حد 
 .سواء

قام املعارض يف فرتة زمنية حمددة -5
ُ
يتوافق مع إعالن املعرض وموقعه الفرتة الزمنية : ت

 .اليت تستمر فيه دور�ا

األفكار واملعلومات، حيث ختتلف املنتجات واإلجنازات و  :يعرض خالل املعارض  -6
      .املعارض باختالف أنواعها ونوع املعروضات املسموح بعرضها يف كل نوع

  أنواع املعارض :رابعا
الزمنية للمعرض،  حيث يكمن اإلختالف يف املدةإىل أنواع خمتلفة املعارض  تصنف

نوع (االختصاص، عدد العارضني ومستوى العرض، اهليئة املنظمة ومكان العرض وكذا الشكل 
 والذي هو عرض هدف مشرتك واحد فإن هلا املعرض غض النظر عن نوع، وب)املعروضات
خمتلف املؤسسات والعارضني وحتقيق أرباح ومداخيل ملختلف األطراف سواء العارضني  منتجات

املستهليكني أو اهليئة املنظمة للمعرض وكلها تصب يف قالب تنمية  وأ) اركني يف املعارضاملش(
  .إقتصاديات الدول

تصنيفها من حيث املدة اليت تستمر فيها فعاليات املعرض وتقسم  ميت :الزمنمن حيث  -1
   9:إىل
املعارض اليت تستمر لفرتة قصرية من الزمن قد تكون أسبوعا  وهي :املعارض املؤقتة  - أ

 .واحدا أو أسبوعني أو أكثر من ذلك
وذلك ألن املعروضات اليت تٌعرض باملتاحف  ترتبط عادة باملتاحف، :املعارض الدائمة  - ب

املراكز التجارية اليت تنشأ يف كما أ�ا   تستمر معروضة طوال الوقت وال تتحدد بزمن معني،
تتوزع يف أحناء ، واخلارج لتكون أسواق أو معارض جتارية دائمة وال تنتهي عند مدة معينة الداخل

 .املدينة وتتسم بديكورات وتصاميم خمتلفة
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تقام بصفة زمنية منتظمة ومتتالية ومتكررة مرة واحدة يف السنة، أو  :معارض دورية  -  ت
 .مرتني، وغري ذلك، أي تدور يف مدة زمنية حمددة

تقام ملرة واحدة فقط وال تتكرر، وعادة ما تقام أثناء  :)الطارئة(يةمعارض غري دور  - ث
 املعارض التجارية اليت تقام مبناسبة زيارة: من أمثلتها، املناسبات وتنتهي بانتهاء تلك املناسبات

�دف  الشركات املعارضالرئيس، وأحيانا تنظم هذه دولة ما، تنتهي بانتهاء زيارة ذلك ل رئيس
  .وتنتهي بانتهاء املخزون الفائض بيع خمزون سلعة ما

يتم تصنيف املعارض من خالل اإلختصاص إىل املعارض اليت  :ختصاصمن حيث اإل  -2
يكون هدفها عرض كل جديد من منتجات وخدمات الشركات احمللية والدولية، وهدفها 

 :األساسي جتاري، أبرزها
الصناعات وما تشتمل عليه خمتلف عرض فيها تُ وهي املعارض اليت  :املعارض الصناعية  - أ

ما تستهدف املعارض الصناعية تقدمي املبتكرات اجلديدة كما  ة، وعادمن مصنوعات خمتلفة
  .وغريهاواالتصال ، السيارات، اجهزة اإلعالم تشتمل املعّدات واملاكينات

وتعرض فيها أنواع احملاصيل والنباتات وأدوات الزراعة ومعدا�ا  :املعارض الزراعية  - ب
وماكينات وطرق استخدامها وأنواع األمسدة وأدوات الري والرش للمبيدات احلشرية وحنو ذلك، 

 .شكل صور ضوئية أو أفالم أو يف شكل إصدارات وكتيبات مناذج منها أو يف تعرضو 
عروف أن األعمال املو ، فيها األعمال الفنيةعرض وهي املعارض اليت تُ  :املعارض الفنية  -  ت

ميكن أن يبدعها الفنانون املختصون كما ميكن أن يبدعها األطفال يف املدارس أو حىت  الفنية
العامة الذين مل يتلقو أي تعليم نظامي أو فين وميكن أن تّقسم املعارض الفنية أيضا إىل عدة 

اخلزف ومعارض النحت، ومعارض التصوير  أقسام حسب أنواع الفنون املعروضة، منها معارض
التشكيلي ومعارض اخلط والنسيج والتصميم وغريها وقد يشتمل املعرض الفين الواحد على كل 

 10.هذه الفنون جمتمعة
نشاط منظم ذو جوهر إقتصادي مباشر وغري مباشر وبأبعاد غري هي  :املعارض التجارية  - ث

يٌقام يف مكان معروف للعامة واخلاصة يف فرتة  األهداف، ةاألطراف، خمتلفمتعددة  اقتصادية
 11.واإلجنازات واملعلومات واألفكار) السلع واخلدمات(املنتجات من خالله  حمددة؛ تُعرضزمنية 

ويشرتك يف إقامة هذه املعارض عدد من التجار املنتجني وذلك �دف إطالع اجلمهور 
على السلع املعروضة والتعرف على مزاياها وخصائصها وكيفية إستخدامها وتساهم هذه الطريقة 
يف خلق عالقة طيبة بني العارضني واجلمهور عن طريق اإلتصال املباشر وإعالمه بكافة 

بالسلع املعروضة وقد يعرض يف هذه املعارض سلع تباع بأسعار أرخص من املعلومات املتعلقة 
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، وهنا يكون اهلدف عقد )عينات(املعتاد أو قد يكون هناك عرض السلع فقط دون بيعها 
صفقات وإجراء معامالت تتعلق بإتفاقيات للبيع مستقبال وقد يكون موعد هذه املعارض يف 

  12.اص من املعرض يعرض منتجاته فيهمواسم معينة حيث خيصص لكل تاجر جزء خ
  13:ويوجد نوعان من املعارض التجارية  
 .وهو الذي يسمح بعرض سلسلة واسعة من املنتجات :املعرض التجاري األفقي ·
معرض أكثر ختصصا حيث يوفر وسيلة عرض  ووه :املعرض التجاري الرأسي ·

للشركات املنتجة لسلع متشا�ة أو تلك اليت تنتمي لصناعة معينة، وهي معارض ذات طبيعة 
فنية وعلى درجة عالية من التخصص مثل معارض صناعة احللوى، ومعارض الكمبيوتر ومعارض 

  .لعب األطفال
فيها وتشرتى برامج وخدمات تباع تعرض و هي املعارض اليت  :ةرض السياحـياملعا -  ج

سياحية خمتلفة ويشارك فيها أفراد ومؤسسات وشركات وفنادق ومنتجعات ومطاعم سياحية 
 .دوليةالقليمية و اإلداخلية و التقليدية الصناعات مؤسسات الو 

فعالية تسويقية سياحية تنظم خالل فرتة زمنية حمددة، تعرض فيها وتباع خدمات  كما ا�ا    
ت السياحية العاملة يف جمال السياحة كوكاالت السفر والسياحة والفنادق وبرامج املنشآ

واملنتجعات والصناعات التقليدية وغريها، ويشارك فيه بائعون ومشرتون حمليون وخارجيون 
  14.ويشتمل على فعاليات فنية وترفيهية أخرى

املوزعني هي معارض جتارية تعقد عادة سنويا،يقوم فيها ناشرو الكتب و  :معارض الكتب  -  ح
بعرض منتجا�م يف األماكن املستأجرة،وقد ُعقد أول معرض للكتاب يف ليون بفرنسا يف 

، وال يزال 1949العصور الوسطى املتأخرة، وقد بدأ معرض فرانكفورت للكتاب بأملانيا عام 
السوق الرئيسية للناشرين الذين يرغبون يف بيع وشراء حقوق امللكية الفكرية وحقوق الرتمجة، 

يضا ميكن اإلشارة إىل معارض الكتب غري جتارية واليت تفتح أبوا�ا للجمهور العام وتشتمل أ
 15.على عروض يقدمها الُكتاب والرسامون والناشرون

 :تصنف إىل: عدد العارضنيمن حيث   -3
ميتاز هذا النوع بعرضه ملنتج واحد لشركة واحدة أو عدة منتجات لشركة  :معارض فردية  - أ

الدولة لقطاع صناعي حمدد أو ملختلف القطاعات االقتصادية وينظم إما واحدة أو تقيمه 
أو يف دولة أخرى كما ميكن أن تنظمه الشركة بنفسها أو الدولة  -أي داخل الدولة -داخليا

 16.بنفسها أو بواسطة شركة متخصصة باملعارض
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الذي  األمريكية Westinghouseومن أمثلة معرض الشركات هلذا النوع معرض شركة     
الصناعات الوطنية  ضمعر : اقامته يف املمكلة العربية السعودية، أما أمثلة معارض الدولة الواحدة

على هذا النوع من املعارض إنعقاده ملرة واحدة أو  ب، ويغل...أو املعرض الصيين يف دولة كذا
  . على األقل يف فرتات متباعدة

من الشركات واهليئات املعارض املشرتكة اليت يسهم فيها عدد  يوه :معارض مجاعية  - ب
 .قد يكون عددهم صغريا أو كبريااحلكومية 

  :من ناحية املستوى الذي تُقام عليه فتصن :املستوىمن حيث   -4
تقام على مستوى دويل واسع، وتقسم األجنحة فيها على أساس : املعارض الدولية  -  أ

وتبذل يف هذه املعارض جهود تنظيمية كبرية، وتقوم اجلهات املنظمة لتلك املعارض  الدول،
  17.كبري جداً   فيها بتوفري مساحات وصاالت كبرية للعرض، كما أن عدد الزوار

من خالل نص التعريف املعتمد من طرف اللجنة املختلطة إلحتاد املعارض الدولية 
لألمم ) c.o.n.u(ه من طرف اللجنة االقتصادية ملنظمةوالغرفة الدولية للتجارة  واملصادق علي

املتحدة نستنتج أن املعارض الدولية عبارة عن أسواق ضخمة دورية ومنتظمة تُقام يف 
أماكن،تواريخ أو فرتات حمددة �دف متكني املشاركني من مجيع دول العامل من عرض عينات 

احلديثة وذلك من أجل القيام مبعامالت  من إنتاجهم وإجنازا�م اجلديدة والتحكم يف التقنيات
معرض اجلزائر الدويل،معرض :جتارية على املستوى احمللي والدويل، ومن هذه املعارض

   18فرانكفورت،معرض باريس،معرض نيويورك،
بني مناطق تتميز بصفات طبيعية  تقام على مستوى إقليمي واحد :املعارض اإلقليمية  -  ب

و�دف هذه املعارض إىل تنمية إمكانيات التكامل أو اجتماعية جتعلها وحدة خاصة، 
املعرض املشرتك لدول جملس  من أمثلتها، االقتصادي والتبادل التجاري وتنمية التعاون التقين

 19.التعاون لدول اخلليج العريب
تقام على مستوى الدولة الواحدة، وتقسم األجنحة فيها على أساس  :املعارض احمللية  -  ت

واالشرتاك فيها متاح للشركات ، املعارض العامة أو املتخصصة أسبقية احلجز سواء يف
 .يعين التابعة لنفس إقليم الدولة الواحدة واملؤسسات احمللية اليت تتسم بالصفة الوطنية

املعارض من حيث اهليئة أو املؤسسة املنظمة  فتصن :من حيث اهليئة املنظمة  -5
 :للمعرض إىل
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عن معرض تعريفي ينظم من قبل املؤسسات  وهو عبارة: ؤسسةاملعارض اخلاصة بامل  - أ
 -أرامكو معرض: أمثلتها املؤسسة، منتلك  تجاتأو منمنتجات عرض من خالهلا تُ  املنتجة

، يعترب هذا النوع من املعارض أحد اخليارات أمام املؤسسة عندما تواجه معرض منتجات سوين
قلة عدد الزوار وعدم توفر معرض غري مناسب ملنتجا�ا من حيث قلة الطلب على اإلنتاج أو 

 .الوسائل املناسبة للعرض
فعاليات تنظم من قبل مؤسسات ): مهرجانات التسوق(املعارض اإلستهالكية   - ب

متخصصة �دف تسهيل إلتقاء املشرتين مع البائعني بطريقة فّعالة ويكون زواره من العامة 
 20.ويسمح فيه بالبيع املباشر

من أجل ) تابعة للدولة(تنظمها هيئات وطنية عمومية : معارض للمنتجات الوطنية  -  ت
عن هذه املؤسسات  لتشجيع الصناعات الوطنية وحتفيز املستهلك احمللي على شرائها، وكمثا

اجلزائرية، والغرف التجارية والصناعية يف بعض  (Sfax)املؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير
 .الدول اخلليجية

ات خريية متّوهلا الدولة أو مؤسسات إقتصادية أو تنظمها مؤسس: املعارض اخلريية  - ث
 .من خالهلا بيع املنتجات املعروضة بغرض متويل املشاريع اخلريية ما�تمع املدين يف الدولة، يت

تصنف املعارض كذلك من خالل مكان إقامتها إىل األنواع : العرض كانممن حيث  -6
 :التالية

 ،تقام يف مكان ثابت وحمدد وتنتهي يف نفس املكان دون أي تنقل :املعارض الثابتة   - أ
 .واملتاحفالفنادق معارض صاالت : من أمثلتها

 :وتنقسم إىل نوعني :ثابتةغري  املعارض  - ب
السفن، القطارات، ومركبات خمتلف وسائل النقل فيها ك يتم إستعمال :تنقلةاملعارض امل ×

 اجلهد والعملحتتاج إىل الكثري من كمعارض متنقلة بني دولة أخرى و   النقل العام، والطائرات
 .إلعدادها
تتكون من أجزاء يسهل تركيبها، كما يراعى عند تصميمها وضع  :طوافةالعارض امل  ×

وتؤدي ، املعروضات مع الصناديق اليت حتتويها بطريقة جتعل من السهل ترتيبها وتنظيمها بسرعة
 .واالستثماريةتجارية الصفقات الوالرتويج هلا وعقد  ملنتجاتبادوراً كبرياً يف التعريف 
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  21 :إىل متقس ):نوع املعروضات(الشكل من حيث  -7
أقساما للصناعات املختلفة وتتضمن أجنحة ختص الدول  نتتضم :معارض شاملة  - أ

: املشاركة يف املعرض وتستخدمها يف عرض منتجا�ا التصديرية ومن األمثلة على هذا النوع
 .هانوفر األملاين، معرض دمشق الدويل واملعرض التجاري الدويل الياباين ضمعر 
ختتلف عن املعارض العامة من حيث إقتصارها على جمموعة  يوه :معارض متخصصة  - ب

القاهرة للكتاب، املعارض الفنية للفنانني، معرض األغذية  ضمعر : سلعية أو خدمية حمددة، مثل
املنتجات الزراعية يف السعودية ومعرض  ضكولومبيا، معر الفرنسي يف باريس، معرض اجللود يف  

 .منتجات زيت الزيتون يف األردن
تكون هذه املعارض أكثر إستقباال للعارضني والزوار األجانب حيث تعترب فرصة 
لإلستعالم حول إجتاهات وحقائق السوق وإكتشاف املنافسة ومتابعة التطورات التقنية للقطاع 

عقود مع املتعاملني واملوردين وتدعيم الروابط مع الزبائن احلاليني وتقدمي  ةاملعروض، وإقام
منتجات جديدة أو تدعيم نشاط العون التجاري احمللي والرتويج إلسم املؤسسة ومنتجا�ا أي 

  22.املعارض تسمح بتجميع املعلومات والبيانات وتوسيع إتصاالت املؤسسة
جمموعة من الوسائط املدجمة تتكون من عناصر  يوه ):الرقمية(املعارض االفرتاضية  -  ت

 23:رقمية تكون
متداخل، مفهوم، فكرة مناسبة خاصة أو  عمرتبطة مع بعضها �دف مشرتك، موضو  ×

 .شخص
 .معروضة من خالل أنظمة ثالثية األبعاد ×
 .خمزنة أحيانا ضمن شبكات موزعة ×
ديثة وأساليب بناء ميكن الوصول إليها من خالل اإلمكانيات اليت توفرها التقنيات احل ×

 .األنظمة اليت توفر جتارب فردية جاذبة
 .منتجات ديناميكية ميكن أن توفر خدمات ويتم حتديثها بشكل دوري ×

  اإلقتصاد األملاني  يفالتجارية احمللية والدولية املعارض  مكانة: الثانياحملور 
املعجزة االقتصادية جلمهورية أملانيا االحتادية هي مصطلح األملانية أو  االقتصادية املعجزة

يُطلق على اقتصاد أملانية الغربية والنمسا بعد احلرب العاملية الثانية الذي استطاع مللمة شتاته 
اقتصاد  "على ةنوع من النيوليربالية القائموالنهوض والتطور بسرعة فائقة عن طريق انتهاج 

نت نقطة البداية لتطوير االقتصاد األملاين لتتخذ احلكومة حيث كا24،*"السوق االجتماعي
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كان أحد هذه السبل تنمية قطاع املعارض و  األملانية بعد ذلك عّدة سبل لتطوير اقتصادها،
  .التجارية الذي كان له دور ال يضاهيه يف تطوير وتنمية إقتصادها بصفة مستمرة

  يف أملانيااحمللية والدولية واقع املعارض التجارية : أوال
دولة أملانيا القارة األوروبية مما جيعلها القلب النابض ألوروبا إقتصاديا، وجعلها  تتوسط

 هذا ما أكدته أغلبف أكثر دولة جذبا لإلستثمارات أوروبيا حبكم موقعها اإلسرتاتيجي،
اسة الدراسات الدولية أبرزها دراسة شركة االستشارات املعروفة إرنست ويونغ، اليت قامت بدر 

جاذبية االستثمارات يف املنطقة االقتصادية األوروبية، لتثبت نتائجها تربع أملانيا ىل قمة الدول 
، ومن جهة أخرى إن حجم الكثافة السكانية هذا من جهةاألوروبية األكثر جذبا لإلستثمارات 

لة جعلها تصبح أكرب دو ) 2015مليون نسمة سنة  81.4(�ا اليت تعترب األكرب يف أوروبا 
أوروبية من ناحية الكثافة السكانية واليت أغلبها يد عاملة خبرية مهاجرة أحسنت أملانيا 

املواد الكيميائية ، سيارات واآلالتإنتاج وتسويق ال إستخدامها لتنمية إقتصادها لتحتل الريادة يف
كمدخل   ،حيث تستغل صناعة املعارض التجارية الوطنية والدولية املعدات واألدوات املنزلية، 

األملاين من خالل قتصاد لعرضها وتسويقها حمليا ودوليا وجذب خمتلف اإلستثمارات ما جعل اإل
من جمموع   % 99.6مؤسساته اليت هي يف الغالب مؤسسات صغرية ومتوسطة بنسبة 

يحتل املرتبة األوىل أوروبيا والرابعة املؤسسات األملانية حتقق إيرادات ضخمة لإلقتصاد األملاين، ل
  .احمللي اإلمجايلالناتج عامليا بعد الواليات املتحدة والصني واليابان من حيث 

  Capacities of the German Exhibition Centers قدرات مراكز املعارض يف أملانيا -1
 ، فاملعارض التجاريةيف أملانيافعاليا�ا لرائدة يف العامل جتري التجارية احنو ثلثي املعارض 

للسلع واخلدمات لغرض تطعيم إقتصاديا�ا لتجارة الدولية ل جلميع دول العاملحافزا كبريا  تقدم
وتنميتها، لذا ركزت أملانيا على قطاع املعارض وخصصت له جزءا كبريا من مساحتها اإلمجالية 
إلقامة هياكل إقامة املعارض إضافة إىل خمتلف املرافق اليت تعمل على إجناح هذه املعارض  

تلف اهليئات لتنظيم هذه املعارض وتسيري كالفنادق إلستقبال الزوار وكذا املشاركني، وحتفيز خم
  : فعاليا�ا، كما ترّكز أملانيا على مايلي

 170،000ما يصل إىل  معرض جتاري كل سنة يف أملانيا لتجذب 150حنو تنظيم  ·
تعزز الناتج ، حتقق مداخيل لإلقتصاد األملاين و العارضني وبني تسعة وعشرة ماليني زائر

  25).€(أورو 23500000000 :بـ االقتصادي السنوي
تها إلقامة املعارض التجارية مرت مربع من مساح 370 824 2جمموعه  ص أملانيا ماختصّ  ·

 :، ومن خالل الشكل أدناه سنّوضح تطور مساحة املعارض التجارية يف أملانيالدوليةالوطنية أو ا
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المحلية  تطور المساحة اإلجمالية ألماكن إقامة المعارض التجارية: 01الشكل رقم 
) 2م(والدولية في ألمانيا   

  
Source : www.auma-messen.de/vue le :19/03/2016 

يظهر من خالل الشكل أعاله استثمار أملانيا واهتمامها الشديدين بقطاع املعارض، 
حيث تسعى سنة عن أخرى لزيادة أماكن وقدرات استيعاب املعارض التجارية املقامة على 

 2011سنة  2م 425 737 2نلحظ أن مساحة املعارض التجارية الوطنية بلغت فأراضيها؛ 
 من سنة ألخرى �دف تطوير البنية التحتية هلذه املعارض لتبلغ املساحةلتوّسع أملانيا استثمارا�ا 

  .2015سنة  2م 370 824 2 اإلمجالية ألماكن إقامة املعارض التجارية احمللية والدولية
يف  املنظمة املركزية إلعداد الصالونات واملعارض( AUMA أجرته مسحوكان نتيجة   

األساسية على  هاترتكز مهمت، اهليئة العليا يف قطاع املعارض األملانية يه، و االقتصاد األملاين
، رغبة أملانيا يف 2015يف بداية عام  )تدعيم املعارض األملانية يف داخل البالد وخارجها

وإدخال  عارض التجاريةملشاريع مثل توسيع وإعادة تنظيم قدرات امل يف قطاع املعارض االستثمار
ستثمر أكثر من ست املعارض،حيث أ�اأماكن يف  التحتية للخدمات حتسينات على البنية
تحديث املباين والبىن ل اغلبها مّوجهة، 2019و  2015بني عامي €  850،000،000

قد استثمرت ما واسع، فعلى نطاق  هلذه املعارض التحتية، وكذلك توسيع الطاقة اإلنتاجية
 سنةخصصة للمعارض دولية أو وطنية مليون يورو من املساحات امل 130جمموعه أكثر من 

ة، وحتسني البنية التحتي العرض اتقاعل والتجديد والتحديث للصيانة وجهت أغلبها 2014
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أي قبل ما  2م 000 50 بإضافة اتقاعستقوم بتوسيع طاقة إستيعاب ال 2019 سنةحبلول و 
  2019.26حىت 2015ا إبتداءا من سنة  ٪ سنوي0.4يقرب من 

مراكز املعارض يف العامل هي يف أملانيا،  ستةمن أكرب مركز للمعارض وأربعة  26متتلك أملانيا  ·
صناعة (هذه الصناعة  ما جيعليف العامل  الدولية أداءاوأربعة من أعلى عشرة منظمي املعارض 

، ويّوضح اجلدول التايل قاعات وأماكن املعارض ومساحتها يف أملانيا حمليا ودوليا رائدة) املعارض
  :بالتفصيل

  01/01/2016ض في ألمانيا ار المع تقدرا :01الجدول رقم 
 قاعات وأماكن المعارض في ألمانيا  ) 2م(مساحة أرض المعارض في الهواء الطلق )2م(مساحة المعرض
   Hanover  هانوفر 000 58 165 463
 Frankfurt/M فرانكفورت 078 96 637 366
 Cologne كولوقن 000 100 000 284
 Düsseldorfدوسلدورف 000 43 817 261

 - Munichماس مونشان - ميونيخ 000 425 000 180
Messe München 

 - Berlinبرلني مر كز مدينة املعارض 000 157 000 170
ExpoCenter City 

  Nuremberg نورمربغ 000 50  000 170
 Leipzig ليبزيغ 000 70 300 111
 Essen إيسان 000 20 000 110
 Stuttgart شتوتغارت 000 40 200 105
 Hamburg هامربغ 000 10 465 86
 Friedrichshafen فريندريشافن 160 15 200 86
 Bad Salzuflen باد سالزوفالن - 000 78
  Dortmund دورمتوند - 735 59
  Karlsruheكارلس روه  000 62 000 52
 Augsburg أوقسبورغ 000 10 100 46
 Bremen برومان 000 100 000 39
 Erfurt أورفورت 600 21 070 25
 Offenburg أوفانبورغ 877 37 570 22
 Freiburg فريبورغ 000 81 500 21
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 Offenbach أوفانباش - 100 20

 - Berlin مطار مركز املعارض. برلني 000 57 000 20
ExpoCenter Airport 

 Münster مونستار 000 10 000 20
 Chemnitz Messe ماسشومنيتز  000 8 000 11
 Idar-Obersteinأوبرستيان –إدار  000 1 000 6
 Husum هاسم 500 50 500 5

Source : www.auma-messen.de/vue le :19/03/2016 

 التجارية حوايل ثلثي املعارضحتتضن أملانيا : األملانية الدولية التجارية املعارض أشهر -2
 :، أبرزهااملتخصصة يف جماالت معينةالعاملية الشهرية 

 6000بشكل منتظم أكثر من الصناعي يف معرض هانوفر  شاركي :معرض هانوفر   - أ
جتمع  سنة فهو أبرزكل   شهر أفريل مناملعرض يف دولة يعرضون منتجا�م يف  80من  عارض

 .التكنولوجية ةالصناعي اتالتقنيألحدث ل
 تنظمه يقام مرة كل سنتني يف مدينة فرانكفورت :(IAA) الدويل للسياراتاملعرض   - ب

أهم وأكرب معرض للسيارات يف العامل، وذلك ملا هو  السيارات األملانية،رابطة صناعة مجعية 
زواره الكبري للعدد كذلك لصناعة السيارات من جهة، و لعرضه أحدث تقنيات والتطورات يف 

 السيارات منتجياخرتاعات يتطلعون لرؤية أحدث ، الذين أخرى الذي يقارب املليون من جهة
 . يف العامل

 ،)معرض اإلعالميات( يف جمال تقنية املعلوماتهو معرض  :Cebit معرض سيبت  -  ت
واملكاتب، اإلعالم عامل تقنية  ، إنه أهم معرض دويل يفهانوفر كل سنة يف مدينةيقام يف ربيع  

واملسؤولني يف القطاعات الصناعية والتجارية واإلدارية أو فرصة ساحنة للمهتمني فهو 
 . يف جمال اإلعالم وتقنية املكاتب والعمل املكتيبإللقاء نظرة على ابتكارات  فيها املستخدمني

أكرب  سنة، هوأكتوبر من كل  يف شهر يف فرانكفورت يقام :املعرض الدويل للكتاب  - ث
يشارك يف املعرض حوايل  ؛1949منذ عام  معرض ختصصي لصناعة الكتاب يف العاملوأهم 

، ....،أمناء املكتبات اجلديدة والقدمية، ر الكتباتاب، الناشرين، جتمن الكُ  عارض 7000
سنويا، إنه أهم معرض جتاري للكتب حيث السلعة األكثر رواجا  زائر 280000يزوره حوايل و 

تنظيم وعرض ما تتميز به من تتوىل كل سنة دولة معينة كضيف شريف ؛ حقوق النشر فيه هي
 .مؤلفات أدبية ومنشورات هامة

http://www.auma-messen.de/vue
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يعترب معرض أنوغا أكرب معرض ختصصي للغذاء يف  :Anuga  أنوغا الدويلمعرض   -  ج
يف عامل  وأحدثها التطورات واالبتكارات لزواره أبرزويقدم  كل سنتني مبدينة كولونيا،  يقام العامل،

يف املعرض سنة  وغريها، شاركواللحوم والطعام ا�مد واملنتجات العضوية  كاملشروباتالتغذية  
 .دولة 108شركة من  7000أكثر من  2015

يعرض خالل املعرض خمتلف  :(IFA) املعرض الدويل لألجهزة اإللكرتونية  -  ح
يتوىل و املنتجات اإللكرتونية اليت مت إنتاجها حديثا على املستوى الدويل، يقام مبدينة برلني سنويا 

باإللكرتونيات االستهالكية كل من شركة  خلاصهذا احلدث التجاري ا وإدارة تنظيم
  .وشركة معرض برلنياألملانيتني  واالتصاالتاإللكرتونيات الرتفيهية 

يرجع معرض جتاري مبدينة برلني  إن أول :(ITB)بربلني ملعرض السياحي الدويلا  -  خ
يأيت على ، خمتلف القطاعاترة إىل اليوم يف ، والزالت هذه املعارض مستم1822 إىل سنة

وصناعها وكذا عامل السياحة رواد  ليلتقي خاللهكل سنة يُقام  الذي  رأسها القطاع السياحي
احلديثة للسفر عرض وتقدمي وجهات السفر ومناقشة األساليب والرحالت لوحميب السفر خرباؤها 

  .من كل أحناء العاملإىل جانب عناوين عارضي الرحالت وأماكن الراحة واالستجمام 
 سنةيف ربيع كل  يقام املعرض الدويل للمهن اليدوية :املعرض الدويل للمهن اليدوية  - د

ملختلف القطاعات حول  الحتوائهاملعرض الرائد يف جمال املهن اليدوية وهو  ميونيخ،مبدينة 
يلقي املسؤولون وأصحاب القرار نظرة  ؛ ففيهروريةجتهيز التجار والصانعني باألجهزة الالزمة والض

كما جيد الزوار التجارية،   تاملؤسساعلى كافة املواد املعروضة واألدوات والتقنيات املستخدمة يف 
يف القسم املخصص للمستهلكني كل ما له عالقة بتزيني املنزل وتيسري  من فئة املستهلكني

  .ةأساليب احليا

تتميز املعارض التجارية يف أملانيا  :ااألملانية وسر جناحه التجاريةخصائص املعارض  -4
فهي منتديات لالبتكار ومرآة عاكسة  ،جبمعها ملختلف الشركات واهليئات من مجيع أحناء العامل

جعلتها حتقق النجاحات األخرى  لوضعية األسواق العاملية، كما تتميز بالعديد من اخلصائص
 27:رض التجارية حمليا ودوليا، وأبرز هذه اخلصائص هياملتتالية يف تنظيم وإدارة املعا

 العارضنيأكثر من نصف ف تتميز املعارض التجارية األملانية بطابعها الدويل :الطابع الدويل   - أ
حوايل واحد من كل و ، ثلثهم يأيت من دول خارج أوروباو  هم من اخلارج )%50أكثر من (

يكون هدفهم عقد  من الزوار %30حوايل هذا فإن فضال عن ، أربعة الزوار يأتون من اخلارج
الزوار األجانب الوافدين إىل واإلستثمارية، ويّوضح اجلدول أدناه تطور عدد  صفقات جتارية

 :)2014-2003(الفرتة املعارض التجارية األملانية خالل 
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الزوار األجانب الوافدين إلى المعارض التجارية األلمانية تطور عدد  :02الجدول رقم 
  )2014-2003(الفترة خالل 

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

عدد 
الزوار 
  األجانب
  بالمليون

1.86  2.28  2.15  2.13  2.5  2.6  2.1  2.55  2.5  2.65  2.65  2.7  

Source : www.statista.com.vue le :21/03/2016 

ليبلغ  2004نالحظ من اجلدول بداية إرتفاع ملحوظ يف عدد الزوار األجانب إبتداءا من سنة 
مليون زائر من  2ومل ينخض عن  2003مليون زائر سنة 1.86مليون زائر بعدما كان  2.28

يف بعض السنوات، ليصل حينها وظل يف اإلرتفاع سنة عن أخرى وأحيانا اإلخنفاض الطفيف 
  .زائر أجنيب 2.7العدد إىل 

فهي جزء  يف اإلقتصاد األملاين،التجارية أمهية كربى  ضللمعار  :شديد تنافسي وضع  - ب
حرية املنافسة، فعلى مدى عقود كانت صناعة املعارض التجارية يف مما يعين  ،من اقتصاد السوق

تعكس لعلى احتياجات الصناعة على املدى الطويل  تز وركأملانية غري خاضعة للوائح التشريعية 
للشركات األملانية وحتفيزها على التطوير لصناعات ختلف اأمهية والقدرات االبتكارية مل

واإلستثمار وبالتايل إحتدام املنافسة فيما بينها وبني الشركات األجنبية املشاركة يف خمتلف 
قامة 

ُ
 .بأملانيااملعارض التجارية احمللية والدولية امل

املهنيني منظمي املعارض التجارية األملانية هم من  نإ: االحرتاف مستوى عال من  -  ت
واحد أو اثنني  فال تنظم أملانيااألحداث الدولية، تنظيم عندما يتعلق األمر ) لديهم خربة واسعة(

ين عشر أكثر من  تنظم من املعارض التجارية الرائدة يف العامل سنويا، ولكن يف بعض األحيان
درجة عالية من خرباء دوليني ذوي  ا توظففإ� ونتيجة لذلك معرض جتاري دويل سنويا،

يف مجيع اجلوانب املتعلقة بإدارة وتنظيم املعارض التجارية الدولية سوآءا كان ذلك يف  التخصص
 .التسويق أو املبيعات أو اخلدمات أو التكنولوجيا

شركات املعارض التجارية األملانية إن  :وزوار هدفهم التسوقعارضني عامليني    - ث
شكل  يكونون يفالذين  املمثلني األجانب يف مجيع أحناء العامل رباحها من صايف أتأيت بالكبرية 

متطلبات العمالء  ، حيث تعمل هذه الشركات على تلبية عارضني وزوار يف بلدا�م األصلية
 املعارض التجارية األملانية خالل منالدويل  ستوىمن امل أعلىمثل ومستوى أو حنومعاجلتها على 

http://www.statista.com.vue
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مكتب معلومات عن العارضني  500هناك أكثر من،ف اليت تقيمها على األراضي األملانية
املعارض  ، ولشركاتوالزوار الجراء اتصاالت مع منظمي املعارض التجارية األملانية احملتملني

 .دولة 150ممثلني يف  كذلك  التجارية الفردية
صناعة املعارض يف هناك عامل جناح مهم  :لشركاء السوق تعاون طويل األجل  -  ج

الزوار ، ، وبعبارة أخرى فإن العارضنيشركاء السوقالتجارية األملانية هو التعاون املكثف بني 
مواصلة تطوير  املنظمني اليت تناقشجلان يتعاملون مع يف مجيع املعارض التجارية اهلامة  واملنظمني

صفقات ناجحة للتعاون يتم ضمان  لذلك للعارضني، ونتيجة آخرين ممثلنياملعارض التجارية مع 
مواعيد املعارض تأكيد و خلدمة السوق األملاين وكذا أسواق العارضني، جهة وّ م على املدى الطويل

 .واملناسبة للمشاركة مرة أخرى يف املواعيد املقبلة التجارية املثلى
ميكن للعارضني اإلستفادة من خمتلف :عارض التجاريةأفضل معايري اخلدمة يف امل  -  ح

بشكل مكثف وببساطة، فشركات املعارض التجارية اخلدمات خالل فعالية املعرض التجاري 
،  كل سنةمن اخلدمات  جديدة قائمة بها �ا اليت تقدمعا وتدعمماخدباستمرار  طوراألملانية ت

العالقات أيضا الفنادق، و تساعد العارضني على ترتيبات السفر واحلجز يف أصبحت فمثال 
وكذلك يف تقدمي العروض ، أنشطة التسويق خصوصا احلمالت الرتوجييةخمتلف الصحفية و 

ضم وسائل اإلعالم اإللكرتونية إىل حمفظة خدما�ا لصاحل ت ما جعلهاالرتوجيية عرب االنرتنت 
 .صناعة املعارض التجارية

حوايل  يف السوق األوروبية :بياألملانية تأخذك إىل قلب االحتاد األورو املعارض  -  خ
ا للمنتجات واخلدمات، ومن طق العامل طلبأكثر منا هي واحدة من، فمليون مستهلك 450

إىل خمتلف األسواق ميكن الوصول خالل املعارض التجارية األملانية احمللية وخصوصا الدولية 
 .املستهلك األورويبقصري وإشباع حاجات ورغبات يف غضون فرتة زمنية واآلسيوية  يةمريكاأل
 لبناءا�ا، اهلندسة املعماريةمتيزها يف  وهذا من: عالية مراكز معارض ذات جودة   - د

 اليت املعارض األملانية يضار ألامليزات التقنية اللوجستية، إضافة إىل اخلدمات وجودة  لالنقسهولة 
أملانيا بقطاع  ، ويرجع هذا كله إىل اهتمامالزوار والعارضني ومتطلبات احتياجاتكل تليب  

مرافقها يف جمال اهلندسة  لتحسني) €( مليون يورو 100حوايل سنويا تستثمر  املعارض حيث
 .يف هذا ا�ال التكنولوجياتطوير املعمارية، واخلدمات اللوجستية، و 

 أملانيا وضعت احمللية والدوليةعاما يف صناعة املعارض التجارية  20 خالل: االستدامة  - ذ
، يئة يف املعارض التجاريةالبصديقة ني من خالل طرح فكرة املشاركة األسس اهلامة للمشارك

من خالل بناءات  املعارض التجارية على البيئة يف جهودا كبرية لضمان احلفاظ حيث تبذل
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من خالل وسال النقل حركة املرور تعمل على تنظيم  املعارضخالل فعاليات و  قاعات املعارض،
عن  لبيئة اليت تّوفرها لالنتقال والتنقل وأيضا عملية إعادة تدوير الفضالت النامجةالصديقة ل

 .اليت تقوم �ا بعد إ�اء الفعاليات املعارض التجارية
إذا ما قمنا مبقارنة دولية لرسوم تأجري األجنحة، فإن رسوم : عائد جيد/سعر ممتاز  - ر

، هذا من ناحية السعر، نة مع منافسيها الدولينيمقار معتدلة  اإلجيار يف املعارض التجارية األملانية
مع العديد من العمالء احملتملني  معظم الشركات املشاركة سوف جتتمع أما ناحية العائد فإن

 .لكل زائر يف املعارض التجارية األملانية منخفضة أيضا تكلفة االتصالو ك هنا
تدعم أملانيا مؤسسا�ا الصغرية واملتوسطة من  :دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة  - ز

املتزايد �ا وحتفيزها على املشاركة يف املعارض التجارية املقامة باخلارج وهذا  اهتمامهاخالل 
�دف مساعد�ا يف البحث عن أسواق جديدة وعقد شراكات جتارية والبحث عن عمالء جدد 

  . منتجا�ا اجلديدة يف هذه األسوق واختبار
 أملانيا يف املعارض التجارية الوطنية والدولية باخلارج ةمشارك: ثانيا

تويل أملانيا قطاع املعارض أمهية كربى يف إقتصادها ملا حيققه هلا من مداخيل وكذلك 
املزايا اليت حتظى �ا شركا�ا اليت متثلها يف هذه املعارض، حيث حترص على تنظيم املعارض 

  .معظم املعارض التجارية املقامة يف خمتلف أحناء العاملالتجارية وال تفوت املشاركة يف 
بلغ عدد املعارض التجارية  :مشاركة أملانيا يف املعارض التجارية الدولية باخلارج -1

ليتطور من عدد مشاركا�ا  2010مشاركة وهذا سنة  215باخلارج اليت شاركت فيها أملانيا 
مشاركة سنة  252يف املعارض التجارية باخلارج، وتصري  مشاركة 229لتبلغ  2011سنة 

مشاركة باملعارض التجارية باخلارج،  262لتبلغ  2013، وتزيد بعشرة مشاركات سنة 2012
 2014.28سنة  245بعدها إخنفضت املشاركة األملانية باملعارض التجارية باخلارج لتبلغ 

       ية وزارة اقتصاد األعمال والطاقةوتشارك أملانيا من خالل شركا�ا وحتت رعاية فدرال
)The federal Ministry for economic affairs and energy ( يف خمتلف احناء

معرض جتاري  245العامل يف املعارض التجارية اخلارجية، وبلغ عدد املعارض التجارية اخلارجية 
  :يّوضح ذلكوالشكل أدناه  ،2014 سنة"صنع يف أملانيا"حتت شعار ) دويل(خارجي 
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  2014المعارض التجارية الخارجية التي شاركت فيها ألمانيا خالل سنة  دعد: 02الشكل رقم 

  

Source : www.auma-messen.de/vue le :19/03/2016 

بأكرب من خالل الشكل أعاله يتبني لنا تفوق منطقة اجلنوب الشرقي ووسط قارة آسيا 
من ا�موع الكلي  %44.9عدد املعارض التجارية باخلارج واليت شاركت فيها أملانيا بنسبة 

لعدد املعارض التجارية اخلارجية لتليها باقي دول أوروبا غري التابعة لالحتاد األورويب بنسبة 
وبعدها منطقة أمريكا الشمالية  وأمريكا  %11.0،مث منطقة الشرق األوسط بنسبة 22.4%

( على التوايل، وبنسبة قريبة من نسبة أمريكا الالتينية % 5.3و %9.8الالتينية بنسبيت 
من املعارض التجارية الدولية اليت شاركت فيها أملانيا يف قارة إفريقيا، وتلتها نسبة ) 4.1%

من ا�موع اإلمجايل للمعارض   %2املعارض التجارية لدول االحتاد األورويب واليت بلغت 
  . %0.4أوقيانوسيا /ية باخلارج، وأخريا بلغت نسبة عدد املعارض التجارية يف أسرتالياالتجار 

   

(110)44.9%

(27)11%

(24)9.8%

(55)22.4%

(5 ) 2%

(13 ) 5.30%
(10) 4.1% 0.4% (1)

south-east central asia الشرق األوسط أمریكا الشمالیة non eu أوروبا

اإلتحاد األوروبي أمریكا الالتینیة إفریقیا oceania,أسترالیا

 ا�موع
245
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تطور عدد العارضين األلمانيين في المعارض التجارية بالخارج خالل : 03الشكل رقم 
  )2014-2010(الفترة 

  

Source : www.auma-messen.de/vue le :19/03/2016 

يت حتقق مناطق النمو يف اخلارج ال AUMAينتقي منظمو املعارض املشاركون يف جملس 
هلم مزايا اقتصادية من خالل دعمهم ملشاركة املؤسسات الصغرية واملتوسطة األملانية، وهذا ما 

ة تطور عدد العارضني األملان يف املعارض التجاري نالحظيظهره الشكل أعاله، فمن خالله 
وإرتفع هذا العدد من سنة ألخرى ليبلغ  2010سنة 86381باخلارج، فقد بلغ عدد العارضني 

، وما هذا إال دليل على النجاحات واألرباح اليت جتنيها 2014عارض سنة  124238
  .الشركات األملانية من مشاركتها يف هذه املعارض

تنظم  :يف أملانيا )الوطنية(عدد العارضني يف املعارض التجارية احملليةتطور  -2
معرض جتاري حملي ودويل سنويا  170أملانيا العديد من املعارض التجارية الوطنية وحوايل 

تستقطب من خالهلا العديد من العارضني احملليني واألجانب للمشاركة فيها، والشكل املوايل 
) الوطنية(يوّضح تطور عدد العارضني الكلي وكذا العارضني األجانب يف املعارض التجارية احمللية

 ):2014- 2003(خالل الفرتة 
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في المعارض التجارية  الكلي والعارضين األجانب
2003-2014  

Source : www.statista.com.vue le

يف املعارض ) العارضني األملان واألجانب
باألعمدة الرمادية، أما األعمدة املخططة فتظهر العارضني األجانب، 
حبيث يتبني لنا أن عدد العارضني األجانب دائما يتجاوز نصف العارضني الكلي يف املعارض 
خالل أزمة الديون السيادية األوروبية كان 

عارض أجنيب،  254 92عارض منهم 
وهذا إن دل على شيء فإنه يّدل على ما حتققه املعارض التجارية األملانية من فوائد ومزايا 

من العدد الكلي   %53للشركات العارضة فحىت يف عز األزمة بلغ عدد العارضني األجانب 

تظهر مكانة :التجارية احمللية والدولية للشركات األملانية
املعارض التجارية احمللية وكذا الدولية يف امليزانية الرتوجيية السنوية اليت ختصصها للرتويج عن طريق 
املعارض التجارية احمللية والدولية  للشركات األملانية، وهذا ما يّوضحه الشكل أدناه الذي كان 

 تصنيفا�ا خالل الفرتة باختالف
،حيث وصل متوسط ما خصصه الشركة األملانية الواحدة ملشاركتها يف 

يصل إىل قيمة  2000أورو بعدما كان سنة 
اإلجيابية واملداخيل الرحبية اليت حققتها من وراء 

160 238
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الكلي والعارضين األجانب ارضينعدد الع رتطو : 04الشكل رقم 
2003في ألمانيا خالل الفترة  )الوطنية(المحلية

vue le :21/03/2016  
العارضني األملان واألجانب(يظهر الشكل أعاله العدد الكلي للعارضني 

باألعمدة الرمادية، أما األعمدة املخططة فتظهر العارضني األجانب، التجارية احمللية األملانية 
حبيث يتبني لنا أن عدد العارضني األجانب دائما يتجاوز نصف العارضني الكلي يف املعارض 

خالل أزمة الديون السيادية األوروبية كان  2010التجارية األملانية، فمثال يف سنة )الوطنية(احمللية
عارض منهم  421 173ي يف هذه املعارض عدد العارضني الكل

وهذا إن دل على شيء فإنه يّدل على ما حتققه املعارض التجارية األملانية من فوائد ومزايا 
للشركات العارضة فحىت يف عز األزمة بلغ عدد العارضني األجانب 

  .للعارضني يف هذه املعارض

التجارية احمللية والدولية للشركات األملانية أهمية املعارض -3
املعارض التجارية احمللية وكذا الدولية يف امليزانية الرتوجيية السنوية اليت ختصصها للرتويج عن طريق 
املعارض التجارية احمللية والدولية  للشركات األملانية، وهذا ما يّوضحه الشكل أدناه الذي كان 

باختالفللعديد من الشركات األملانية  aumaت به نتيجة مسح قام
،حيث وصل متوسط ما خصصه الشركة األملانية الواحدة ملشاركتها يف )2014 -2000(

أورو بعدما كان سنة  383700إىل  2007املعارض التجارية سنة 
اإلجيابية واملداخيل الرحبية اليت حققتها من وراء أورو فقط، هذا ما يدل على النتائج  220400

 :مشاركتها يف هذه املعارض
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 لمعارضلمشاركة في الالمخصصة السنوية ميزانية المتوسط قيمة  :05الشكل رقم 
 )-20002014(خالل الفترة التجارية في الشركات األلمانية 

Source : www.statista.com.vue le :30/03/2016 
 AUMA نيابة عن 2015إمينيد يف نوفمرب  TNS من قبل دراسةأجريت  كما
 للمعارضزيادة خمصصات امليزانية عن شركات خمتارة  500أجرته على مسح  كانت نتيجة

الدراسة أن املعارض التجارية ال تزال تشكل أداة تسويقية مقبولة على ، حيث أظهرت التجارية 
أن تستثمر املزيد من تريد شركات يف أملانيا ال األملاين ، أصبحتنطاق واسع يف االقتصاد 

، ستنفق ما  2017و  2016األموال يف املشاركة يف املعارض التجارية األملانية خالل سنيت 
 %4.6بلغت نسبته   بارتفاععلى املشاركة يف املعارض التجارية، € يورو  326000ه قيمت

هذه الزيادة مرتني يف السنوات  فقد مت جتاوز ،2014/2015 خالل سنيت أكثر مما كانت عليه
أغلبها   2016/2017تريد أن تستثمر أكثر يف  شركاتمن ال%27العشر املاضية، فحوايل 

سوف تستثمر  أقل معظمها شركات ناشطة يف  %14تنشط يف قطاع التجارة ، يف حني أن 
 حلاضريف الوقت ا، و اإلنفاق ستبقي على نفس وترية %60خطة حوايل  قطاع اخلدمات، بينما

،   من ميزانية التسويق على املشاركة يف املعارض التجارية %44حوايل األملانية الشركات تنفق 
 أدوات التسويق ظهور العديد من ظلت هذه النسبة مستقرة لعدة سنوات على الرغم منو 

  29.االنرتنت  التسويق عربمثل  احلديثة
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والدولية على تطوير انعكاسات املعارض التجارية احمللية : احملور الثالث
  )2014- 2003( خالل الفرتة االقتصاد األملاني

األملانية أمهية كربى يف التطوير املستمر واملتواصل الوطنية والدولية  للمعارض التجاريةإن       
نتجات الشركات األملانية وتسويقية عرب خمتلف تسهم يف التعريف مب حيث، لالقتصاد األملاين

ابة هذه املعارض، كما تسهم يف زيادة الناتج احمللي اخلام من سنة ألخرى األسواق من خالل بو 
وتنشيط التجارة اخلارجية واالستثمار األجنيب من خالل الصفقات التجارية واالستثمارية اليت 

حتقيق مداخيل مالية فضال عن دورها يف جلب السياح و  تعقد خالل فعاليات هذه املعارض،
   .من خالل زوار املعارض

  التجارية األملانية وأهميتها يف ترقية صادراتها ضاملعار: أوال
وما دعمه يف حتقيق ذلك مركزًا جتاريًا هامًا على مستوى العامل  يعترب االقتصاد األملاين       

  .قطاع املعارض التجارية، حيث أن هذه األخرية مرآة الصناعة األملانية
يعترب االقتصاد األملاين  :وعالقته بقطاع املعارض التجارية األملاني االقتصادبنية  -1

مليون شركة  3,6حوايل (% 99.6أكثر االقتصاديات األوروبية استقرارا، تّشكل بنيته حوايل 
 ،ةمن اليد العامل %70حوايل  لمن الشركات الصغرية واملتوسطة اليت تّشغ) صغرية ومتوسطة

من الشركات املتوسطة تعمل يف قطاع  %48,9وتبني النظرة ملختلف القطاعات االقتصادية أن 
  .يف التجارة% 19,7يف القطاعات اإلنتاجية، وحوايل % 31,4اخلدمات، 

على اجلانب اآلخر ال يوجد بلد يضاهي أملانيا يف تشابك اقتصاده مع االقتصاد العاملي، و            
األسواق يف  ناشطةال ضخمةصادرات الشركات ال نسبة، فغالبية تجارة العامليةالبنمو وارتباطه 

أديداس  ،)دواءالكيمياء و ال(باير شركة تصل إىل النصف وأكثر، مثل و من إنتاجها  املالية
املتوسطة احلجم اليت  ، ودون إغفال لدور الشركات)سيارات(وفولزفاقن، داميلر )رياضيةاأللبسة (

شركات متخصصة تتمتع خبربات جيدة، وتعتمد يف  فهي" ال اخلفيوناألبط"تعرف باسم 
بينما تبلغ ، %80إنتاجها املتخصص على التصدير بنسبة تقرتب يف الكثري من األحيان من 

ال تتجاوز هذه النسبة يف و  حصة شركات اخلدمات من االقتصاد األملاين الثلثني تقريبا،
من طرق واألساليب اجلديدة يف التعاون الدويل إىل الهلذا السبب تتطلع  %15الصادرات 

،  تقدمي املزيد من اخلدمات اهلندسية والصيانة يف اخلارجك خدمات مكملةالرتكيز على خالل 
غرف ل كتب وممثليةم 120أكثر من  (DIHK) حتاد غرف التجارة والصناعة األملانيةكما أن ال

وتقوم غرف التجارة  30،  بلدا 86يف  (AHK) التجارة األملانية اخلارجية ومبعوثيها وممثليها
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واملنتشرون  خبري1400اخلارجية بشكل أساسي بدعم العالقات الثنائية وخرباؤها البالغ عددهم 
يف شىت أصقاع األرض يقدمون كل دعم ممكن للشركات األملانية الراغبة بدخول األسواق 

ارج لتشارك فيها الشركات األملانية ، وتقدم معلومات حول املعارض التجارية املقامة باخلاخلارجية
أو العكس تقدم معلومات وترّوج للمعارض التجارية األملانية لتشارك فيها خمتلف الشركات يف 

  .دولة اليت تنشط فيها، وتساهم أيضا يف تسهيل تسويق خمتلف منتجات الشركات األملانية 86
املنتجة هلا  تطور صادرات بعض املنتجات األملانية التي ركزت الشركات  -2

بدور مهم يف زيادة  تتميزان الشركات الصغرية واملتوسطة : على املشاركة باملعارض
 ،وخارجها من خالل املشاركة يف املعارض التجارية الدولية اليت تنظم يف أملانيا ملانيةالصادرات األ

هلا من يف هذه املعارض ستحقق فوائد  ملشاركة هذه املؤسساتحيث تويل أملانيا اهتماما كبريا 
مما يؤدي إىل  خارج أملانياأسواق جديدة وبناء عالقات جديدة وعمالء وشركاء جدد بينها إجياد 

 :األملانية، واجلدول املوايل يّوضح تطور الصادرات األملانيةزيادة ورفع الصادرات 
  )2015-2003(تطور الصادرات األلمانية خالل الفترة : 03الجدول رقم 

  €مليون أورو : الوحدة

Source :https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/
ForeignTrade/ForeignTrade.html /Vue le :20/03/2016 

   

 التجارة والصناعة
الصناعات 

 الغذائية
مجموع 
 الصادرات

واتالسن المنتجات تامة  
 الصنع

المنتجات 
 النصف مصنعة

المواد 
 األولية

المجموع 
 الكلي

586422 25706 8026 620155 32034 664455 2003 
643838 31737 8760 684335 33811 731544 2004 
687411 37781 8433 733625 37064 786266 2005 
773780 49985 9016 832781 40614 893042 2006 
834530 54413 9255 898199 45986 965236 2007 
847658 58665 9736 916059 51886 984140 2008 
690317 41039 7537 738893 49 248 803312 2009 
818551 53213 10546 882310 53324 951959 2010 
905046 63942 14792 983780 59744 1061225 2011 
929513 70147 13014 1012675 63462 1092627 2012 
925754 64693 12700 1003146 66049 1088025 2013 
960058 62234 12227 1034519 66687 1123746 2014 

1022888 55839 15126 1093853 67973 1196573 2015 

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/
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  أثار املعارض التجارية احمللية والدولية على االقتصاد األملاني: ثانيا
عند إقامة أي معرض مهما كان نوعه تتأثر خمتلف األطراف الفاعلة يف املعرض بصفة 

قام فيها املعرض اقتصادمباشرة، ويكون هلذه املعارض أثر غري مباشر على 
ُ
  :الدولة امل

 :ثار املشاركة يف املعارض التجارية احمللية والدولية على خمتلف األطراف الفاعلةآ -1
  31:يلي آثار على األطراف الفاعلة خالل املعارض كما  للمعارض التجارية 

 يف أملانيا، ي واحدة من الصناعات اخلدمية الرائدةإن صناعة املعارض ه :املنظمون  - أ
 د، ويوجفخمسة من عشرة شركات رائدة عامليا يف تنظيم املعارض التجارية يف العامل هي أملانية

هم و  املعارض التجارية الدولية منهم ينظمون 40 للمعارض التجارية،منظم  100 �ا حوايل
ال سيما يف آسيا  جتاري يف اخلارج معرض 260أكثر من  ينظمون AUMA أعضاء يف

، حيث تبلغ اإليرادات السنوية منظمي وأمريكا الشمالية واجلنوبية وكذلك يف أوروبا الشرقية
لشكل أدناه يّوضح تطور إيرادات أو أكثر،وا ثالثة مليار يورو املعارض التجارية يف أملاين حوايل

 ): 2014-2003(املعارض التجارية يف أملانية خالل الفرتة
  2014-2003ألمانيا من  إيرادات المعارض التجارية في :06الشكل رقم 

 Source : www.statista.com/see :19/03/2016 
 2.3إبتداءا من ُيالحظ من الشكل أعاله تطور إيرادات املعارض التجارية يف أملانيا 

مليار أورو بني سنيت  3و 2.45وتوترت ارتفاعا واخنفاضا بني  2003سنة  مليار أورو
  .2014مليار أورو سنة  3.45لتصل إىل  2010حىت 2004

2,3
2,45 2,35

2,55
2,7

2,9
2,6

3 2,9

3,4
3,25

3,45

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ورو
ر أ

ملليا
د  

ردو
امل

 

 السنوات

http://www.statista.com/see


  راتول حممد.دأ + بودوشن ياقوتة. د.ط                                  

 الخامس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا

األعمال الشركات األملانية النشطة يف قطاع 
 % الصناعة التحويلية، تليها اخلدمات

 يف الشركات العارضة يف املعارض التجارية
حبيث موظف  499-50 يبلغ عدد املوظفني فيها ما بني
  .رض التجاريةيف املعا تتأتى من املشاركة

يأتون من الشركات اليت لديها أكثر 
من %54و لشركات عاملية،كبار املديرين التنفيذيني 

 مدراء، أعضاءحصة ، و موظف 
، ومن بني الزوار %30متثل نسبة 

من ا�موع حصة صناع القرار أما عن 
 .الشركات قرارات على

تطور عدد الزوار األجانب والمحليين للمعارض التجارية الوطنية في 
2014(  

  

Source : www.statista.com/see

الزوار األجانب واحملليني للمعارض التجارية 
بلوغ عدد زوار املعارض التجارية احمللية 

  10.58ليصل  2007، وإزداد هذا العدد سنة 
نتيجة ظهور بوادر أزمة الديون 
سة التقشف وبالتايل إخنفاض الزوار الراغبني يف إرتياد املعارض 
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الشركات األملانية النشطة يف قطاع من  59000 يف أملانيا حوايل: العارضون  - ب
)B to B (  الصناعة التحويلية، تليها اخلدماتيف %52من هذا ا�موع يشارك ، و

يف الشركات العارضة يف املعارض التجارية نيوظفامليما يتعلق بأعداد ،أما ف %19ةوالتجار  24
يبلغ عدد املوظفني فيها ما بنيتوسطة مصغرية و  فأغلبها شركات

تتأتى من املشاركةمن مبيعات هذه الشركات  %39-  % 35نأ
يأتون من الشركات اليت لديها أكثر  للمعارض التجارية بأملانيا من الزوار %17 :الزوار  -  ت

كبار املديرين التنفيذيني على  غالبا ما تشمل و  موظف 1000من 
 100من الشركات اليت لديها أقل من  يأتونالزوار التجاريني 

متثل نسبة املني حلسا�م اخلاص بني العرجال األعمال  أوجملس اإلدارة 
أما عن  %48تصل نسبتهم إىل  الذين لتجاريني الزوار األجانبا

على حاسم هلم تأثري قد أرباع الزوار فثالثة ،%61يه الكلي للزوار
تطور عدد الزوار األجانب والمحليين للمعارض التجارية الوطنية في : 07الشكل رقم

2014-2003(ألمانيا خالل الفترة 

: www.statista.com/see :19/03/2016 

الزوار األجانب واحملليني للمعارض التجارية يظهر من الشكل السابق املتعلق بتطور عدد         
بلوغ عدد زوار املعارض التجارية احمللية  )2014-2003(أملانيا خالل الفرتة الوطنية يف 

، وإزداد هذا العدد سنة 2003مليون زائر سنة  9.54األملانية 
نتيجة ظهور بوادر أزمة الديون  2009مليون زائر سنة  8.92مليون زائر وينخفض إىل 

سة التقشف وبالتايل إخنفاض الزوار الراغبني يف إرتياد املعارض السيادية األوروبية اليت رافقتها سيا

http://www.statista.com/see
http://www.statista.com/see
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التجارية سواء كانت شركات أو أشخاص عاديني، لكن مل يستمر ذلك بل إرتفع عدد الزائرين 
مليون زائر سنة  9.72مليون زائر، وينخفض إىل  10.07ليصل إىل  2010جمددا سنة 

2014.  
إمكانية صناعة ن شركات اخلدمات جيعل فقط مشاركة عدد كبري م :اخلدمات شركات  -  خ

احلدث يف واملصممني واملتخصصني  البناءشركات  معرض جتاري ناجح، وتأيت على رأسها
فضال عن املطاعم  املعرضأيضا وكالء الشحن، ومقدمي التدريب للعاملني يف و  واالستشارات

شركات املقاوالت ة، فمثال التجارية اليت حتقق أرباحا من وراء إقامة املعارض التجاريوالفنادق 
  .مليار يورو 2تصل إىل مجاليةسنوية إيعات مب تسجل  FAMAB رابطة التجارةل املنضمة

بالنسبة للشركات األملانية من بني  املعارض التجاريةإن  :األهمية االقتصادية للمعارض -2
تطوير ومن أكرب مصادر  ،أهم األدوات يف جمال االتصاالت بني الشركات ورجال األعمال

االقتصاد األملاين وتقدمي مداخيل إضافية له، والشكل أدناه خيتصر آثار املعارض التجارية على 
 ):2008- 2005(االقتصاد األملاين خالل الفرتة 

التجاريةرض االتأثير االقتصادي على أساس تحليل متوسط إيرادات المع: 08الشكل رقم  
)2008-  2005(الفترة  خالل  

  مليار أورو: الوحدة                                                          

Source : www.auma-messen.de/vue le :19/03/2016 

7.5
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مصاریف العارض مصاریف الزائر
إستثمارات مراكز المعارض

آثاره على 
 23.5اإلنتاج 

 €مليار يورو 
،وآثار العمل 
226000 

 ملیار12
€ أورو

http://www.auma-messen.de/vue
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 مليار أورو 3.8هي ) 2008-2005(كانت القيمة املتوسطة ملا أنفقه الزائر خالل الفرتة     
وكلها مداخيل تعود على االقتصاد األملاين ، أما املصاريف اليت حتملها العارضون خالل نفس 

مليار أورو وكذلك هي مداخيل لإلقتصاد األملاين، أما جمموع ما ّمت  7.5الفرتة السابقة فبلغت 
خيل مدامليار يورو  12حوايل مليار أورو ليكون ا�موع  0.4استثماره يف مراكز املعارض فبلغ 

اإلنتاج وزيادته  ها علىآثار املعارض التجارية املقامة بأملانيا خالل ثالثة سنوات فقط، أما عن 
تنظيم املعارض التجارية يف أملانيا ؛  كما أن €مليار يورو 23.5 فبلغت قيمة الزيادة يف اإلنتاج

 ،فرصة عمل بدوام كامل 100000أكثر من قدم يوظيفة مؤقتة، و  230000يؤمن حوايل 
  .موظف دائم226000) 2008-2005(حيث بلغ عدد املوظفني الدائمني خالل الفرتة

  ةخامت
نظرا للطبيعة  طاعات االقتصادية األخرىن القمستقال عبات قطاع املعارض بأملانيا فرعا         

إقامة املعارض أصبح جناح للمعارض التجارية بأملانية سواء كانت حملية أو دولية، فقد زة ميامل
يف حتقيق أهدافها  دولة أملانيامقياس جناح  تجارية مرهونا بالنتائج اليت حتققها، فقد أصبحتال

االقتصادية وبوابتها لغزو املختلف املنتجات األملانية األسواق الدولية اليت تصب يف قالب التطوير 
إىل النتائج  املستمر والدائم لالقتصاد األملاين، ومن خالل عرضنا هلذه الورقة البحثية توصلنا

   :التالية
قصرية ونطاقها حمدود ال يتجاوز  تستمر لفرتة افرتة فعاليا�كانت ة املعارض  ويف بداية نشأ - 

أياما معدودة أو أسبوعا ويتم تنظمها من طرف سكان قرى متجاورة يف حيز مكاين ضيق ويف 
أقصى احلاالت جمموعة بلدان إقليمية مث تطور أمرها وتعاظم شأ�ا يف العصر احلديث لتتخذ 

وسائل واتساع املدة أشكاال متعددة ومتنوعة من حيث الكم والكيف واألهداف والغايات وال
، العامل شمل كامل دولالزمنية واحليز املكاين فأصبح تنظيمها يشمل عدة قارات وأحيانا ت

 .وأصبحت فرتة إقاما�ا متتد لشهور
حىت أمهيتها وقو�ا يف جذب وإقناع املستهلكني والوسطاء  دوليا التجارية قد أثبتت املعارض - 

  .الدولية االقتصاديات خمتلف إحدى وسائل الربط بني أصبحت
 من بني أهم الوسائل الّرتوجيّية للمبيعات دوليةالاحمللية و  التجارية األملانية تعترب املعارض - 

، بفضل الّلقاء املباشر بني املنتج يف ترقية وتنشيط مبيعا�ا إذ تساهم بقدر كبري للشركات األملانية
يف التعّرف على احتياجات زائر املعرض وسلوكه  كاألملاين والدويل، وكذل واملستهلك

االستهالكي وقياس ردود فعله جتاه املعروضات وهو ما من شأنه أن يساعد املنتج على حتديد 
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اهاته املستقبلّية املتعّلقة بتطوير منتوجاته مبا يستجيب لرغبات املستهلك ويتناسب مع اجت
 .السوقمتطلبات 

التجارية األملانية الدولية إحدى األدوات الرتوجيية املهمة حمليا  أداة املشاركة يف املعارض تعدّ  - 
ودوليا واليت ميكن من خالهلا ضمان سرعة حتقيق ارتباطات وتعاقدات مباشرة مع عدة شركات 
وفقاً ملستوى التجهيز واإلعداد السابق للمشاركة يف املعرض كما يسمح بالتعريف باملنتج األملاين 

ويدعم حتويل املانيا وتطوير االقتصاد باستمرار كة االقتصادية والسياحية ويسهم يف زيادة احلر 
مركزا جتاريا وسياحيا من خالل زوار املعارض الذين يقدمون مداخيل تتجلى يف صورة عوائد 

 .سياحية
لقد أثبتت أملانيا رياد�ا عامليا يف جمال إقامة املعارض التجارية حمليا ودوليا من خالل  - 

ختلف تكنولوجيات االتصال وحسن توظيفها يف إقامة مثل هذه املعارض اليت حتقق استعماهلا مل
  .دائما جناحات تقاس مبدى استقطا�ا للمؤسسات الدولية الناشطة يف خمتلف ا�االت
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107.  

3 Alfrd zeyl.Armand dayan.force de vente.dirction organisation.edition 
d’organization.paris.2ème èdition.2000.p :20.  
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  .29،ص2008،-امللكة العربية السعودية-ماجيستري يف الرتبية الفنية، جامعة أم القرى
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ائــتالف الشــبكة اإليطاليــة للبحــث ، ،الطبعــة األوىل"املعــارض اإلفرتاضــية والعــروض اإلفرتاضــية"،يــز أناتــايلتري   23
  .16،صICCU(،2012(واملعرفة

رأمسـايل يتبـىن اقتصـاد السـوق لكنـه يـرفض الشـكل الرأمسـايل  نظـام اقتصـاديهـو  اقتصاد السـوق االجتمـاعي *  24
حيث جيمع القبـول بامللكيـة اخلاصـة لوسـائل اإلنتـاج والشـركات اخلاصـة  االشرتاكية الثوريةاملطلق كما يرفض أيضا 

قليل التضخم، خفض معدالت البطالة، وضع معايري لظـروف مع ضوابط حكومية حتاول حتقيق منافسة عادلة، ت
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: مايلكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة بومرداس  حماضرة ، ةأستاذ *

goun@gmail.comsouad.ag 

Abstract: 
This study seeks to highlight what characterizes the Boumerdes 

region to attract small enterprises and medium-sized private and it 
has a viable make a fertile environment for the creation, growth and 
prosperity of these institutions to the content of the Investment 
Opportunities tourist, agricultural and industrial, as well as and in the 
field of fishing and fish farming, also aims to get to know the nature 
of the small and medium enterprises in the state under the state's 
efforts and the efforts to achieve local economic and social 
development of the local authorities, and to support and encourage 
the creation of this type of enterprises in various economic sectors 
and this is through the various support bodies in themKeywords: 
financial liberalization, the financial sector, fiscal restraint, financial 
reform, banks, financial markets.  
Small and medium enterprises are capable of that established on a 
sound footing and received adequate support to achieve economic 
balance and social suffered a number of municipalities in the state 
because of it, and for their ability to geographical spread and 
expansion into remote municipalities and provide new opportunities 
for the inhabitants of those areas were not pre-existing 
Key words: small and medium enterprises, the jurisdiction of 
Boumerdes, local development. 

mailto:goun@gmail.com
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  مقدمة
مهما كان حجمها أو درجة تقدمها ألية دولة  االقتصادية و االجتماعية التنمية ترتبط

 لكل احملور األساسي باعتبارهيف املورد البشري  باالستثمارو  إلنسانيةبالتنمية ا وثيقا ارتباطا
مستدامة، و تعد مسامهة مجيع شرائح و مكونات هذه الدولة كل حسب  و تنمية فعالة شاملة

و مؤهالته أمرا حتميا إلجناح إسرتاتيجيات التنمية سواءا على املستوى الوطين و   اختصاصه
   .ى احمللي للنهوض با�تمعات و ترقيتها و إمتصاص البطالةلكن بدرجة أكثر على املستو 

 السائرة لدولل يةقتصادمن أنسب احللول االالصغرية واملتوسطة  ؤسساتتعترب املو يف هذا ا�ال 
املسامهة يف الرفع ختفيض معدالت البطالة و و مصدر أساسي للتوظيف  بصفتها يف طريق النمو

احلد من الطلب املتزايد على  كما أ�ا تعمل علىروقات،  من الدخل الوطين خاصة خارج احمل
أيضا القدرة  اليت تعترب غري رحبية و مستهلكة للمداخيل املالية الوطنية، و هلا الوظائف احلكومية

املشروعات الكبرية اليت  على تطوير وحتديث عمليات اإلنتاج بصورة أسرع وبتكلفة أقل عن
، وميكن يف نفس الوقت أن تكون لتخصصها يف مشاريع صغرية نظرا حتتاج إىل استثمارات عالية

ميكنها االنتقال للعمل يف  تقنيةإدارية و  كفاءاتواالبتكار وتسهم يف خلق   مصدرًا للتجديد
 ، جبانب مساعد�االتقليدية  الصناعاتالكبرية، ايل جانب حمافظتها على  ؤسساتامل

  .كمقاولة باطنيةصناعة  الالتوزيع والصيانة و الكبرية يف بعض األنشطة التسويقية و  ؤسساتللم
والية بومرداس والية ساحلية تزدهر سواحلها صيفا باملصطافني، متتلك أراضي خصبة تؤهلها 
الن تكون منتج و ممول بإمتياز حملاصيل فالحية متنوعة، حتتوى على قطب جامعي متباين 

كما أ�ا تضم عدد من التخصصات يوفر فرص متعددة للتكوين و كذا معاهد متخصصة،  
املناطق الصناعية اليت حتتوى على مؤسسات حتتاج لليد العاملة املؤهلة و للفرص اإلستثمارية 
للتوسع، تشكل منطقة عبور إلحتواءها على شبكة للمواصالت  برية و سكك حديدية و 

حتقق  ألن ةالقدر  تعطيهاموانئ، و تزخر بإمكانيات طبيعية يف الري و املناجم و الصيد البحري 
 بلديا�ا تنموي بني تباين من الواليات إال أ�ا تعاين من مقارنة بغريها معترب تنموي مستوى
  .للبلديات احلضرية  بالنظر منها الريفية خاصة

�دف بذلك هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على اإلمكانيات املتاحة يف الوالية و الوقوف 
الصغرية املتواجدة �ا ألجل التحسيس بإمكانية ترقية هذه على نسيج املؤسسات املتوسطة و 

الوالية و حماولة دفع الشباب الراغب يف املقاولتية للخوض يف ا�االت املتاحة خاصة من فئة 
شباب الوالية خرجيي اجلامعات و املعاهد املتخصصة يف خمتلف التخصصات  لتحمل مسؤولية 

  . الوالية و حتقيق التوازن التنموي املطلوباملشاركة يف تقوية نسيج املؤسسات يف 
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  : و أهميتها تعريف املؤسسات املتوسطة والصغرية/ 1
  :ريف املؤسسات املتوسطة والصغريةاتع - أ

يوجد تعريف دقيق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، فاملؤسسات اليت تعترب يف الدول  ال
و . كثر من تعريف يف الدولة الواحدةاملتقدمة صغرى، تعتربها الدول النامية كربى، كما يوجد أ

معيار العمال، معيار رأس : لقد تبنت الدول معايري خمتلفة لتعريفها و من أهم املعاير الشائعة
 استهالك التقنية املستخدمة، معيار املال، معيار املبيعات و اإليرادات، معيار اإلنتاج، معيار

لني �ا، و هنا يوجد أيضا اختالف حول احلد و لكن أكثر املعايري شيوعا هو عدد العام الطاقة
عامل و يف اجنلرتا  49و األدىن لعدد العاملني مثال يف أملانيا ال يزيد العدد على         األعلى
فإن أعداد كبرية من الدول و رغم هذا االختالف . عامل يف اليابان 300و    عامل  200

 1.مشتغال 250العاملني فيها تعرفها على أ�ا املشاريع اليت ال يتجاوز عدد 

تلك املشروعات اليت يدخلها حجمها دائرة "ويعرف البعض املشروعات الصغرية واملتوسطة بأ�ا 
ر�ا الفنية أو املالية على توفري هذا املشروعات اليت حتتاج للدعم والرعاية والنابعة من عدم قد

 2".الدعم من مواردها وقدرا�ا وإمكانيا�ا الذاتية 

املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات  18-01يف اجلزائر فيعرف القانون رقم  أما
الصغرية و املتوسطة يف مادته الرابعة املؤسسة الصغرية و املتوسطة بأ�ا مهما كانت طبيعتها 

شخص، ال  250إىل  1أو اخلدمات ، حبيث تشغل من / القانونية هي مؤسسة إنتاج السلع و
أو ال تتجاوز جمموع ميزانيتها السنوية ) مليار دج 2(اهلا السنوي  ملياري دينار يتجاوز رقم أعم

إمتالك رأمسال ( ، و أن تستويف معايري اإلستقاللية )مليون دج 500(مخسمائة مليون دينار 
من القانون أعاله تفصيال أكثر  7-6-5و قد قدمت املواد . 3)فما أكثر  %25مبقدار 

  :تشملها املؤسسات املتوسطة و الصغرية و هي موجزة يف اجلدول التايللألصناف الثالثة اليت 
  تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر): 1(الجدول رقم 

طبيعة 
  المؤسسة

  مجموع الميزانية السنوية  رقم األعمال  عدد العمال

مؤسسة 
  متوسطة

مليار  2مليون إىل  200من   250إىل  50من 
  دينار

مليون  500إىل  100من 
  دينار

  مليون دينار 100ال يتجاوز   مليون دينار 200ال يتجاوز   49إىل  10من   مؤسسة صغرية 
  مليون دينار 10ال يتجاوز   مليون دينار 20أقل من   09إىل  01من   مؤسسة مصغرة 

  18-01من القانون 7-6-5من إعداد الباحثة إنطالقا من نصوص املواد  :المصدر
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  :ت الصغرية واملتوسطة ومكانتها يف االقتصاديات الوطنيةأهمية املؤسسا -ب
يتفق مجيع املسئولني وأصحاب القرار يف العامل أن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مكانة 
عظيمة يف حتقيق االستقالل االقتصادي واستقراره ِلما هلا من عّدة مزايا وخصائص نفتقدها يف  

مرنة للتحوالت العاملية واألزمات االقتصادية العاصفة كثري من املؤسسات الكربى، من ذلك أ�ا 
بأدوات التنمية وأّ�ا متّثل املصدر الرئيسي لألفكار اجلديدة واالخرتاعات، فضال عن كو�ا النواة 
الرئيسية لكثري من الشركات متعددة اجلنسيات، كشركة فورد للسيارات اّليت بدأ مؤسسها األول 

رشة صغرية للحدادة، لتصبح مؤسسته اليوم من أعظم الشركات عمله كميكانيكي يف و " فورد"
شهرة يف عامل االستثمار األجنيب، كما أّن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترب من أهّم دعائم 

من فرص العمل يف الواليات % 53.7مكّونات االقتصاد الكلي حيث تساهم مبا يعادل 
املؤسسات االقتصادية هناك وحتتل ما نسبته  من إمجايل عدد% 99املتحدة األمريكية وتشكل 

من اليد % 65.9من الناتج الوطين اإلمجايل األمريكي، فضال عن أّ�ا تغطي ما يعادل % 48
، %46.8العاملة يف االقتصاد العاملي وتساهم يف إمجايل الناتج الداخلي العاملي مبتوسط يعادل 

من إمجايل عدد املؤسسات  %92غرية واملتوسطة أّما يف االقتصاد املغاريب فتمّثل املؤسسات الص
يف ضوء هذه اإلحصائيات ميكننا القول ، و من تكوين القيمة املضافة اإلمجالية% 37وتشارك بـ 

أّن أمهية الصناعات الصغرية واملتوسطة يف البلدان املتقدمة والنامية على حّد السواء ترجع 
هداف االقتصادية واالجتماعية اليت تسعى باألساس إىل مدى قدر�ا على حتقيق عدد من األ

إليها هذه الدول، كتكوين اإلطارات وتوفري مناصب الشغل وترشيد استخدام املوارد وحتقيق 
  4.التوازن اجلهوي يف التنمية

  : خصائص املؤسسات الصغرية و املتوسطة - ج
لذكر، للمؤسسات الصغرية املتوسطة من اخلصائص ما يؤهلها لتحقيق األهداف سالفة ا

  5:و اليت ميكن تلخيصها فيما يلي
صغر احلجم و قلة التخصص يف العمل، مما يساعد على املرونة و التكيف مع األوضاع  -

االقتصادية احمللية و الوطنية، و ينمكن أن تكون دولية يف ضل العوملة و التفتح االقتصادي 
 .العاملي

التمويل خصوصا إذا كان  الضآلة النسبية لرأمسال هذه املؤسسات مما يسهل عملية -
 .املستحدث أو املستحدثني ميتلكون نصيبا من رأس املال بصورته العينية أو النقدية
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سرعة االستجابة حلاجيات السوق، ذلك أن صغر احلجم عموما و قلة التخصص و ضآلة  -
 رأس املال كلها عوامل تسمح بتغري درجة و مستوى النشاط أو طبيعته، على اعتبار أنه سيكون

 .أقل كلفة بكثري مما لو تعلق األمر مبؤسسة كربى
قدرة هذه املؤسسات على االستجابة للخصوصيات احمللية و اجلهوية، تبعا لدرجة وفرة  -

 .عناصر اإلنتاج و مستوى القاعدة اهليكلية
دقة اإلنتاج و التخصص مما يساعد على اكتساب اخلربة و االستفادة من نتائج البحث  -

 .على رفع مستوى اإلنتاجية و من خالهلا ختفيض كلفة اإلنتاج العلمي مما يساعد
سرعة اإلعالم و سهولة انتشار املعلومة داخل هذا النوع من املؤسسات ميكنها من التكيف  -

 .بسرعة مع األوضاع االقتصادية و االجتماعية

 :يف اجلزائر واملتوسطة الصغرية املؤسسات وضعية حول عامة معطيات/ 2
 املتعلقة اخلصائص أهم إبراز حماولة هو املعطيات، هذه عرض من اهلدف إن

 نشاطها جماالت والعددية، تركيبتها النوعية حيث من اجلزائرية، باملؤسسات الصغرية و املتوسطة
  :يلي كما وذلك تواجدها، ومناطق األساسية

  نوعيتها حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ونسبة عدد تطور:)2(الجدول رقم 

  المؤسسات طبيعة
نهاية السداسي األول 

  )%(نسبة التطور  2012 األولالسداسي   2013
  %  العدد  %  العدد  2012-2013

 المؤسسات/ 1
       الخاصة

 8,38 59,32 407779 59,09 964 441  أشخاص معنوية
 9,36 18,17 124923 18,27 622 136  أشخاص طبيعية

 9,52 22,42 154123 22,57 801 168  املؤسسات التقليدية
 8,82 99,92 686825 99,93 387 747  1المجموع الجزئي

المؤسسات / 2
       العمومية

 2,50- 0,08 561 0,07 547  أشخاص معنوية
 2,50- 0,08 561 0,07 547  2المجموع الجزئي

 8,81 100,00  687386 100 934 747  المجموع

، وزارة الصناعة و 23ؤسسات الصغرية و املتوسطة رقم نشرية املعلومات اإلحصائية اخلاصة بقطاع امل: المصدر
  )bulletin_PME_23_francais_vf_nov_2013.pdf(املناجم 
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جند من القراءة األولية أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر مكونة أساسا من املؤسسات 
لة جدا مقدارها اخلاصة بإختالف أشكاهلا، إذ أن املؤسسات العامة ال متثل سوى نسبة ضئي

0,08% .  
  تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة حسب قطاعات النشاط): 3(الجدول رقم 

 قطاع النشاط

  المؤسسات العمومية المؤسسات الخاصة
التغير  
(%)  

السداسي 
األول 
2012 

(%) 
السداسي 

األول 
2013 

(%) 
التغير  
(%) 

 السداسي
األول 
2012  

السداسي 
األول 
2013 

 0,00 184 184 7,63 1,01 458 4 1,02 142 4 لزراعة ا

المحروقات، 
الطاقة، 

المناجم و 
 خدمات مرفقة

2 014 0,49 2 217 0,50 10,08 10 11 10,00 

البناء و 
 األشغال
  ةالعمومي

139 875 34,30 147 005 33,26 5,10 40 42 5,00 

 (5,33-) 160 169 7,56 16,03 840 70 16,15 859 65  صناعة 

 (5,06-) 150 158 11,00 49,20 444 217 48,04 889 195  خدمات 

 (2,50-) 547 561 8,38 100 964 441 100 407779 المجموع

  نفس املرجع السابق: المصدر
بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة أن قطاع اخلدمات يتصدر  يالحظو 

على نسبة تطور بني السداسي األول لكل من قائمة املؤسسات املنشأة بأكرب نسبة من عدد و بأ
، يليه قطاع احملروقات الطاقة و املناجم و اخلدمات %11إذ قدرت بـ  2013و  2012
  .% 10,08املرفقة بـ 

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية فهي تنشط أساسا يف الزراعة الصناعة مث اخلدمات، و قد 
و هذا راجع باخلصوص  2,5بنسبة  2012إخنفض عددها مقارنة بالسداسي األول لسنة 

  )restructuration des portefeuilles(إلعادة هيكلة حافظة النشاطات 
مقارنة بنهاية  8,82و قد شهدت املؤسسات املتوسطة و الصغرية اخلاصة معدل منو بـ 

  :مؤسسة موزعة كما يلي 60562مسجلة زيادة مقدارها  2012السداسي األول لسنة 
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  2013تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة خالل السداسي األول ):  4(الجدول رقم 

  طبيعة المؤسسة
 

السداسي   2013حركة الـ م ص م خالل السداسي األول 
األول 
2013 

اإلرتفاع مقارنة 
بالسداسي األول 

2012  
إعادة   إنشاء

  تنشيط
  نمو  شطب

 34185 964 441 847 21 423 2 962 3 308 20  أشخاص معنوية

 11699 622 136 228 6 183 - 411 6  أشخاص طبيعية

المؤسسات 
 14678 801 168 8037 55 - 8092  التقليدية

 60562 747387 112 36 661 2 962 3 811 34 المجموع

  نفس املرجع السابق: المصدر
من نسبة املؤسسات اخلاصة املختفية أشخاص  % 91,06حظ أن نسبة الي كما

 2012املسجلة يف السداسي األول لسنة   1987دت إرتفاع بالنسبة لـ و قد شه  معنوية،
من إمجايل املؤسسات ذات  % 0,55مؤسسة أي مبعدل إختفاء يبلغ  436بإختفاء 

،  يف ) 2012يف السداسي األول لسنة  %0,49بينما كان هذا املعدل (الشخصية املعنوية 
  .  يديةصناعات تقل 2,07%أشخاص طبيعية و   % 6,88حني أن 

مؤسسة مبعدل إختفاء  252(إن أكرب نسبة إلختفاء املؤسسات تتواجد ضمن قطاع اخلدمات  
و هذا ما يوضحه ) %33,26مؤسسة مبعدل إختفاء  128(مت قطاع البناء ) 53,53%

  : اجلدول التايل
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة ذات الشخصية المعنوية حسب اختفاء):  5(الجدول رقم 

  .قطاعات النشاط

السداسي  قطاع النشاط
 2012األول 

السداسي 
  2013األول 

  الفارق
  %  العدد

 1,24 9 30 21 الزراعة
  0,45  4 11 7 المحروقات، الطاقة، المناجم و خدمات مرفقة

  33,26  128 806 678  البناء و االشغال العومية
  11,51 43 279 236  صناعة

  53,53 252 297 1 045 1  خدمات
   436 423 2 987 1 المجموع

  نفس املرجع: المصدر
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  :اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات هلا تتعرض التي املشكالت من مناذج/ 3
ى حالتها التنظيمية والوضعية املالية عل الوقوف" يعين ةمؤسسأي  تشخيص إن

عل الوضعية احلالية للمؤسسة ى وضعية املوارد البشرية للوقوف ننس أن دون والتسويقية نتاجيةفاإل
املشكل  إن،  واستخالص نقاط القوة و الضعف ألخذها بعني اإلعتبار يف عملية التأهيل

 أو العاملني األساسي يف املؤسسات اجلزائرية هو مشكل نظام، فأسلوب اإلدارة يف تعامال�ا مع 
 يلي فيما . "6الح اإلداريو هذا ما يفرض اإلص فيه النظر إعادة من البد اخلارجيني املتعاملني

 7:اجلزائر يف اخلاصة املتوسطة و الصغرية املؤسسات هلا تتعرض اليت للمشكالت مناذج

 :أشكال عدة البشرية املشكالت تضم  :البشرية املشكالت 1-

 املعرفة و اخلربة الكفاءة، التعليم، مبستوى الشكل هذا يرتبط و  :معرفية مشاكل -
 املدير منط يسود حيث، السواء حد على العمال و العمل رب من كل ميتلكها اليت املتخصصة

 بعض" تنتج قد القصور هذا جراء و اإلدارة، مهنة على يتدرب مل الذي احملرتف غري املالك
 و األمور، تصريف يف العاجلة النظرة و بالتخطيط االهتمام عدم مثل اخلاطئةاإلدارية  املمارسات

 و اإلدارة، ألعمال التفرغ عدم و السلطة، تفويض يف الرغبة معد و اآلخرين، يف الثقة ضعف
 8 ".التنفيذية األعمال كافة يف التدخل

 اإلجناز مستوى و اإلبداع منو على كبري بشكل تؤثر الثقافية العوامل إن :ثقافية مشكالت -
دودة أو ميكن القول أ�ا حم منعدمة كونت تكاد جمتمعنا يف االستثمار ثقافة أن إالونوعه، 

 طموح مستوى أن حىت الكثريين،فالتخطيط و دراسة اجلدوى املروعات قبل البدء فيها ال �م 
 الطموح هذا يتوقف بل املتوسطة أو الصغرية املؤسسة إمناء و تطوير مستوى إىل يرقى ال هؤالء

 خمتلف تسديد إىل إضافة وسيارةل منز  على احلصول املال، رأس على احلفاظ مستوى يف
 هذه ملثل مبكر فشل إىل يؤدي مما ملؤسسته، إنشائه إطار يف عليها حتصل اليت ضالقرو 

 .9املشروعات

 الصغرية املؤسسات يف السائدة النمط إن :التسيري بطريقة متعلقة مشكالت -
 املدير ال نفسه هو املالك أن جند األحيان أغلب ففي العائلية، أو الفردية منط اإلدارة واملتوسطة

 املسئوليات حيدد واضح تنظيم وجود خاصة مع عدم املشروع إدارة نواحي كل يه يفعل يعتمد و
يطبق  ما نادرا أنه كما مكتوبة، عمل إجراءات هناك فليست بالوظائف، اخلاصة والسلطات

واجبات  و أعمال بعدة القيام إليه يعهد الواحد فالشخص العمل، تقسيم و التخصص مبدأ
  10"اإلشراف نطاق اتساع يالحظ اكم بينها، صلة ال و متباينة
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 من يعترب العاملة القوى من املدربة العمالة نقص إن :البشرية باملوارد متعلقة مشكالت -
 أن و يالحظ يف هذا ا�ال  11واملتوسطة الصغريةت الصناعا قطاع يواجهها اليت املعوقات أهم

 الرغبة عدمو  املعارف، و رباألقا توظيف على الغالب يف تعتمد املتوسطة و الصغرية املؤسسات
            التعيني و االختيار سياسة ذلك يشمل و للعاملني مقننة سياسات تباعإ يف االهتمام و
 .12 اإلدارية الكفاءات تطوير و والتدريب الرواتب و األجور و

 استخدام عملية من بكل التنظيمية املشكالت تتعلق :التنظيمية املشكالت 2-
 13:يلي توضيحها فيما ميكننا و .اإلدارية االجراءات التصدير، و التسويق تمويل،ال التكنولوجيا،

 لقبول والتنفيذية اإلدارية اإلجراءات صعوبة إن  :اإلدارية باإلجراءات متعلقة مشاكل - 
 املقاول، اجلزائري الشاب أمام أساسيا عائقا يشكل أمدها طول و ما استثمار طلب مشروع

تنفيذا، و إنعدام ذلك يضيع على  و تنظيما السريعة اإلدارية ستجابةاال يتطلب املؤسسة فنشاط
 املستثمر باملشروع قيام حالة ويف أصحا�ا و على اإلقتصاد الوطين فرص إستثمارية ال تعوض،

مع   آخر صراع يف نفسه جيد خاصة، تكاليف من يصاحبه ما و التصريح، انتظار عناء بعد
 .مواصلة النشاط و رمبا تركه �ائيا الضرائب اليت حتد من قدرته على

 يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تواجه :التصدير و بالتسويق متعلقة مشاكل - 
 من النوع هذا يتجلى و، اخلصوص على التصديرية و التسويقية الصعوبات من العديد يومنا

 اخلربة و ةاملعرف نقص و  عموما البيعية القوى و التسويقية، الكفاءات نقص يف املعوقات
 على التسويق مفهوم قصر و الصغرية، ؤسسةامل إدارة جانب من للتسويق احلقيقي باملفهوم
  حاجة عن املعلومات نقص و التسويقية بالبحوث االهتمام عدم و التوزيع، و البيع أعمال
 .14"السوق
 التدفق من الوطين املنتج محاية عدمو  بالفوضى االسترياد متيز حيثأخرى  عراقيل هناك أن كما

، نقص املعلومات احمللية التسويق وشبكات قنوات قصور عن ناهيك ، املستوردة للسلع العشوائي
 ضعفعن األسواق الداخلية واخلارجية، عدم كفاية املوارد لتوظيف املتخصصني يف التسويق، و 

  .ى االستثمار يف جمال حبوث التسويق واإلنفاق على الدعاية التسويقيةعل القدرة
          املصغرة و الصغرية املؤسسات أيضا تواجهها اليت الصعاب بني من :لتكنولوجياا - 
             التكنولوجيا، شأ�ا شأن املورد البشري، و ذلك لقلة على احلصول مسألة املتوسطة، و 

 جيعل ما هو و أخرى جهة من مستخدميها تأهيل وضعفو ضعف مواردها املالية من جهة، 
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 معرض تقنية معرف من لديها يتوافر ما أن حىت .املنال صعب أمرا التكنولوجيا ىعل حصوهلا
 ".15اجلديدة واالخرتاعات االبتكارات بفعل للتجاوز

صعوبات مالية يف جمال التمويل، ويرجع  تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة :الئتمانا - 
يربط مفهوم   ملشروعا صاحب حيث جند أن عن االستقاللية املالية، البحث السبب يف ذلك إىل

التبعية املالية عائقا أمام  يرى يفما  وعادة، االستقاللية يف املوارد املالية باستقاللية اختاذ القرار
ثقافة مالية ( حرية اختاذ القرار،كما ميكن أن يرجع هذا التخوف إىل ثقافة صاحب املؤسسة ذاته

مع متطلبات احمليط والفضاء االقتصادي ة و ضعف تكييف املنظومة املالية احمللي )ومصرفية
نقص يف املعلومات  ،املركزية يف منح القروض، ألجلانقص شديد يف التمويل طويل (  اجلديد

ارتفاع معدالت ، كاإلعفاءات املالية خاصة يف ما يتعلق باجلوانب اليت تستفيد فيها املؤسسة
 .16 )الفائدة

  :بومرداس املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف والية/ 4
  :تقديم موجز لوالية بومرداس - أ

        املنطقة �ذه حل الذي البومرداسي علي بن أمحد الشيخ إىل بومرداس تسمية تعود
 يتكون 1958 قبل لبومرداس احلايل ا�ال كان فقد عشر، الثامن القرن يف �اية فيها استقر و 

 كلوس قيما،(للفرنسيني  ابعةت مزارع ثالث مساحة جهة ومن السوداء من الصخرة قرية من
 مقر كانت و السوداء، الصخرة لبلدية مت إنشاءها 1958 سنة ويف )فرميا أندري، سانت
  إدار�ا مهام وكلت االستقالل بعدو  .ايفيان التفاقيات طبقا املؤقتة للحكومة التنفيذية السلطة

 اجلامعية  للدراسات بإىل قط بتحويلها هذا و تنميتها قصد سوناطراك مؤسسة إىل تسيريها و
 Scandinavian( االسكندينايف الدراسات مكتب سوناطراك كلفت هلذا العلمية البحوث و

Engineering cooperation( 1976 مث 1970 مرحلتني يف التعمري خمطط بإجناز 
اخلفيفة  للصناعات الوطين جند املعهد أجنزت اليت بني املشاريع ومن توسعها كيفية حدد الذي

(INIL) الصناعية والتنمية لإلنتاجية   الوطين املعهد و سوناطراك(INPED).17 
 فيفري  2 يف املؤرخ  09-84رقم القانون من 39 املادة مبوجب بومرداس والية فنشأت
 كانت وقد اجلديد اإلداري التقسيم تضمن والذي للبالد، اإلقليمي بالتنظيم املتعلق 1984

 كل هي 1997 سنة يف منها بلديات 6 اقتطاع لدية، متب 38 من القانون هذا تتكون مبوجب
 9 على مقسمة بلدية 32 لتصبح هراوة، املرسى، برج البحري، طاية، عني رغاية، رويبة، من

  . دوائر
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 هلا يف متميز، يتيحراجغ موقع وهو العاصمة من مقربة على الوسط يف تقع ساحلية والية وهي
 كانت تضم كو�ا اإلستقالل بعد صناعي بطابع يةالوال متيزت جيد، بشكل مواردها استغالل
 %بـ تساهم كانت واليت ورغاية رويبة بلدييت من كل يف كبرية كما سبق ذكره صناعية مناطق
 ورويبة رغاية بينها ومن بلديات، ستة اقتطاع غاية إىل للوالية املداخيل اجلبائية من  91

  .األوىل بالدرجة فالحي طابع ذات أصبحت الوالية بذلك الصناعيتني
 مقارنة معترب تنموي حتقق مستوى ألن القدرة تعطيها طبيعية، إمكانيات بعدة الوالية تتمتع
 خاصة بلديا�ا تنموي بني تباين من اجلزائر واليات من كغريها وتعاين من الواليات، بغريها
 اليت ألزمة األمنيةا بسبب كثريا املشكل هذا تعمق وقد احلضرية، مقارنة بالبلديات منها الريفية

سكان  معيشة مستوى رفع من متكن تنمية لتحقيق احلاجة بذلك ظهرت. اجلزائر عاشتها
 ذلك يف حموريا ر ا دو تلعب أن ميكن اليت واملتوسطة للمؤسسات الصغرية األرياف، وبالنسبة

 القطاع هلذا مستقلة مديرية إنشاء يتم مل إذ حديث، الوالية جد مستوى على �ا فإن اإلهتمام
 واستغالل الوالية مستوى على دورها لتفعيل خطوة كأول ، 2006 سنة الوالية إال يف

   18.خصائصها
 : بومرداس لوالية اإلقتصادية اإلمكانات -ب

 : اآلتية النقاط يف الوالية �ا تتمتع اليت اإلمكانيات حصر ميكن

 : اجلغرايف املوقع -
 1456,16 قدرها مساحة على ترتبع بالدال وسط يف تقع بومرداس والية ساحلية والية

 :حيدها كم ميتد من بودواو البحري غربا إىل بلدية عفري شرقا100طوله  ساحلي بشريط 2كم
 البويرة اجلنوب والييت من وزو،  تيزي والية الشرق ، من املتوسط األبيض البحر الشمال من

 بلدية، يغلب 32 بني من يةريف بلدية 15 و هي تضم. اجلزائر والية الغرب من ، والبليدة
 سياحية إمكانيات هلا ومنها من هامة، فالحية بإمكانيات تتمتع حيث فالحي طابع عليها
  19 .معتربة

  المساحة حسب دوائر بلدية بومرداس): 06(الجدول رقم 
  2المساحة  كم  عدد البلديات  تسمية الدائرة

  83,53  03  بومرداس
  129,93  03  دلس

  85,38  02  ناصرية
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  275,13  04  ج منايلبر 
  190,31  04  يسر
  167,87  04  الثنية

  183,01  05  بودواو
  189,85  04  مخيس اخلشنة

  151,15  03  بغلية
  1456,16  32  المجموع

Source :http://tecnicaurbanistica.com/userfiles/ParcsIndustriels/6.monographie-

boumerdes.pdf 
 ميناء عن تبعد إذ إقتصادي مركز أكرب العاصمة من قريبة وهي الوسط يف الوالية قعت
، )السمار واد ، رويبة ، رغاية ( كربى صناعية مراكز من قر�ا إىل إضافة فقط كم  45اجلزائر بـ 
 ( مواصالت شبكة خترتقها حيث والغرب الشرق بني عبور منطقة جيعلها تشكل وموقعها

 الطريقني من مكون : اجلزائر الثنية السريع الطريق : أبرزها ) وطنية وطرق سكك حديدية،
 شرق السيار ، الطريق وزو وتيزي الثنية بني يربط 12 الوطين رقم الطريق ، 5 و 61 الوطنيني
 خمتلف تربط احلديدية السكك من كم 67,5 إىل وغر�ا، إضافة البالد شرق بني الرابط غرب

 مميز جد جغرايف مبوقع تتمتع الوالية فإن ، و بذلك بواليات أخرى يةالوال وتربط ببعض مناطقها
  .اقتصاديا

 :الرتكيبة الدميغرافية -
، 2008شخص حسب إحصائيات سنة  802083بلغ عدد سكان والية بومرداس 

 75962٪ مع تركيز قوي يف بلدية مخيس اخلشنة بـ 1,2قدره  1998مبعدل منو مقارنة بسنة 
  . ٪ من جمموع سكان الوالية 9ساكن ما ميثل حوايل 

  
  
  
  
  

http://tecnicaurbanistica.com/userfiles/ParcsIndustriels/6.monographie
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  2008حسب بلديات الوالية إحصائيات  وزيع الديمغرافيالت): 01(الشكل رقم 

  
ساكن بنسبة  89913سنة مقدرة بـ 24و  20إن نسبة الشباب الذين يرتاوح سنهم بني 

م ٪ من إمجايل سكان الوالية متثل عامل مهم،  كما يبلغ عدد السكان الذين يقل سنه11,20
٪ من إمجايل السكان، وهذا  26 ساكن و ميثلون بذلك نسبة  208878سنة  15عن 

  20.سيشكل يف السنوات املقبلة مورد بشري معترب 
 : البحري والصيد الفالحة -

 يف املروية الواليات أكثر من الوالية وتعترب املتوسط األبيض البحر مناخ هو الوالية مناخ
 ويقدر ،21سنويا/ ملم 1300 و ملم 500 بني يرتاوح �ا األمطار تساقط معدل الوطن كون

 أي هكتار 593 99 بـ الكلية الزراعية املساحة تقدر . 3هم82,88 اجلوفية بـ املياه حجم
 739 65 بـ تقدر منها للزراعة الصاحلة الكلية، املساحة املساحة من % 68.40بنسبة 
 .هكتار 200 12 منها املسقية حةاملسا وتقدر املساحة الزراعية، من % 66,01 أي هكتار
بقدرة  سدود ستة قدارة، وتضم واد األربعطاش، واد يسر، واد سباو، واد أودية عدة الوالية تضم

 145 استيعاب بقدرة قدارة سد  :هي 3 م 000 184 183 ب تقدر إمجالية استيعاب
 بقدرة عمران بين سد ، 3م 000 280 16 استيعاب بقدرة محيز سد ،3م 000 600

 سد ، 3 م 000 700 3 استيعاب بقدرة سد ساحل بوبراك ،3م 000 100 13 استيعاب
، 3م 000 700 1 استيعاب بقدرة شندر سد ، 3م 000 800 2 استيعاب بقدرة جنات
  22.للري خمصصة هي األخرية الثالثة السدود
 كزترت  )les agrégats(احلصى و احلجارة : هي أساسية منجمية موارد ثالث الوالية متلك

 673 5بـ يقدر إنتاج سنوي مبستوى وعمال جنات اخلروبة، مصطفى، سي قدارة، يف بوزقزة،
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 ب يقدر سنوي إنتاج مبستوى وقورصو بودواو يف ترتكز )l’argile(  طن؛ الصلصال  216
 1 ب يقدر سنوي إنتاج مبستوى ثنية و مصطفى سي يف ترتكز  le tuf طن؛  341 330
  .طن 272 271

 وهو  دلس ميناء:  صيد هي موانئ ثالث تضم كم 100 للوالية البحرية واجهةال طول يبلغ
 صيد،  وحدة 183 بطاقة زموري صيد، ميناء وحدة 162 وبطاقة وللصيد جتاري ميناء خمتلط

  .صيد وحدة 115 جنات بطاقة ميناء
 : سياحية إمكانات -

 دائرة  : وهي هكتار 4512 بـ تقدر إمجالية مبساحة سياحي امتداد مناطق عشر الوالية تضم
 ثالث : والثنية بومرداس دائرة -هكتار،  419 مبساحة واحدة سياحي امتداد منطقة بودواو
 هكتار، دائرة 2731 مبساحة مناطق ثالث : منايل برج دائرة هكتار،  542 مبساحة مناطق
  .ارهكت 300 مبساحة واحدة منطقة دلس دائرة هكتار،  520 مبساحة واحدة منطقة : بغلية
منشأة لاليواء بني فنادق ومركبات سياحية، بقدرة تتجاوز  17تتوفر والية بومرداس على كما 

إمكانيات سياحية طبيعية معتربة من أيضا تضم  و ،سرير موزعة على مساحة الوالية 3196
 مصطى، سي ثنية، منايل، برج جنات، من يف كل أثرية ومناطق دلس قصبة ( أثرية مناطق
 ما هكتار 951 22 ب تقدر إمجالية غابات مبساحة 8 ( وغابات ريفية مناطق  )يسر زموري،
سياحية  تكون ألن مؤهلة الوالية فإن بالتايل )للوالية اإلمجالية املساحة من % 15,75 يعادل

  23.بالدرجة األوىل
٪ 40منها (مشروع  500والية بومرداس لديها طاقات صناعية من  :قطاع الصناعة - 

سعار أعدم بدء العمل لبعض املشاريع يعود للعدة أسباب رئيسية وهي أن . )هي قيد التشغيل
املرت املربع باهظة،  فضال عن مشكلة االنتهاء من شكليات اإلجراءات االدارية، على وجه 

منطقة صناعية مبساحة  23و حتتوي الوالية على  .اخلصوص ترخيص التقسيم وتصاريح البناء
 .هكتار ال تزال متاحة �ا 19,32منها هكتار  193,98إمجالية قدرها 

  :الصناعات التقليدية -
والية بومرداس بالصناعة التقليدية، وصناعة السرياميك بامتياز املستعمل يف تزيني  تشتهر

يتخذ فنانو هذه املنطقة . واين وبعض الديكوراتجدران املنازل والقاعات الكربى، كذلك األ
اضافة اىل صناعة الفخار، وا�وهرات والفضة  ،قل اآلثارجزء من الثروة التارخيية من خالل ن

خرى، غري أ�ا ال تلقى االهتمام احمللي، مما يؤذي اىل استنزاف هذا النوع من أشياء أوالزجاج  و 
  .االستثمارات
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 : بالوالية وتوزعها واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعداد -  ج
لمؤسسات الصغرية و املتوسطة حصائيات املقدمة من طرف املديرية العامة لحسب اإل

من حيث عدد املؤسسات، كما أ�ا تستقطب للوالية فإن هذه األخري تشهد تطورا ملحوظا 
تتوزع هذه املؤسسات حسب بلديات الوالية حسب عدد أكرب من اليد العاملة يف كل سنة، و 

وق الوطين و اليت مت توفريها من قبل الصند  2015اإلحصائيات املعدة إىل �اية ديسمرب 
  :كالتايل  االجتماعيللضمان 

  تعداد المؤسسات و المستخدمين حسب بلديات والية بومرداس): 07(الجدول رقم 
  عدد العمال  ٪  عدد المؤسسات  البلدية  رقم تسلسلي

 218  0,76 86 عفري 1
 78  0,37 42 عمال 2
 085 1  2,08 235 بغلية 3
 387  0,65 73 بن شود 4
 792  2,71 306  بين عمران 5
 759 2  5,83 659 برج منايل 6
 876 5  11,55 306 1 بودواو 7
 618  1,34 152 بودواو البحري 8
 351 13  16,61 878 1 بومرداس 9
 155 0,29 33 بوزقزة قدارة 10
 973  2,49 281 شعبة العامر 11
 430 1  2,33 263 قورصو 12
 684 3  7,02 794 دلس 13
 179 1  2,22 251 جنات 14
 521  0,83 94 اخلروبة 15
 623 3  4,71 532 محادي 16
 840 1  3,41 386 يسر 17
 448 5  7,75 876 مخيس اخلشنة 18
 431  1,05 119 لربعطاش 19
 375  0,75 85 لقاطة 20
 468  1,63 184 ناصرية 21
 62  0,12 14 أوالد عيسى 22
 442 2  4,15 469 أوالد هداج 23
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 756 3  5,70 644 د موسىأوال 24
 006 1  1,50 170 سي مصطفى 25
 275  0,74 84 سيدي داود 26
 122  0,56 63 سوق احلد 27
 193  0,53 60 تاورقة 28
 334 1  2,65 299 الثنية 29
 898 1  2,61 295 تيجالبني 30
 244  0,50 56 تيمزريت 31
 461 3  4,56 515 زموري 32

 084 60  100 304 11  المجموع

  نشرة معلومات إحصائية ملديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطة لوالية بومرداس :المصدر
   CNASحسب إحصائيات صندوق الوطين للضمان اإلجتماعي ) 2015ديسمرب (  

مؤسسة مقارنة مبعطيات  1812٪ أي  19,09نسجل زيادة يف إنشاء املؤسسات تقدر بـ 
٪ من هذه 57، و من جهة أخرى جند أن )2014 مؤسسة يف 492 9(السنة الفارطة 

٪، بودواو 17بومرداس : بلديات(املؤسسات مرتكزة يف املنطقة الغربية من والية بومرداس 
  )٪2٪، قورصو 4٪، أوالد هداج 5٪، محادي 6٪، أوالد موسى 8٪، مخيس اخلشنة 12

مؤسسة  60084الغة اجلدير بالذكر أن إحصائيات الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي و الب
       مرتفعة مقارنة باملعطيات اليت جتمعها املديرية من خمتلف مصادر املعطيات اليت تتوفر لديها 
و املتمثلة يف وكاالت دعم إنشاء املؤسسات الصغرية و املتوسطة املتواجدة يف والية 

و كذا ملف صندوق الوطين للسجل التجاري   ( ANSEJ, ANGEM, CNAC)بومرداس
)CNRC( و حسب تفسريات مسؤول باملديرية مكلف باإلحصائيات خبصوص تباين ،

 )taux d'existence réelle(املعطيات فإن معدل الوجود الفعلي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة 
٪ حسب إحصائيات الديوان الوطين لإلحصائيات و هذا ما أكدته دراسة قامت �ا 52يقارب 

  .، إال أن هذا ال ينفي إزدياد عدد املؤسسات بالوالية قةاملديرية يف السنوات الساب
  :تنقسم هذه املؤسسات حسب هذه اإلحصائيات إىل قطاعات النشاط التالية



  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بومرداس
  عقون سعاد.د

 الخامس عشر العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       279

  التوزيع القطاعي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالوالية) : 02(الشكل رقم 

  
املؤسسات الصغرية و املتوسطة لوالية  من إعداد الباحثة إنطالقا من نشرة معلومات إحصائية ملديرية :المصدر
  )2015ديسمرب (بومرداس

       هذا الشكل أن قطاع اخلدمات موجودة يف الريادة من حيث عدد املؤسسات يبني
           عامل، يليه قطاع البناء و األشغال العمومية  13192تشغل ) ٪30(مؤسسة   3416بـ 
و القطاع األكثر إستقطابا لليد عامل و ه 19901توظف ) ٪25(مؤسسة  2854بـ 

، يف حني جند أن قطاع 1416مؤسسة مث الصناعي بـ  2150العاملة، فالقطاع التجاري بـ 
و الصيد البحري و قطاع السياحة  يف ذيل الرتتيب بالرغم من اإلمكانيات         الفالحة 

  . الكبرية اليت تتمتع �ا هذه الوالية خاصة الطبيعية منها
خر سجل املركز الوطين للسجل التجاري إنشاء مؤسسات صغرية و متوسطة من جانب أ

  9517و قد بلغت  2015بالوالية جديدة  خالل الفرتة املمتدة من جانفي إىل ديسمرب 
شخص معنوي و هي موضحة يف اجلدول  1847شخص طبيعي و  7670مؤسسة منها 

  :تايلال
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  2015ى ديسمبر تعداد المؤسسات من جانفي إل): 08(الجدول رقم 
قطاع 
 النشاط

إنتاج 
بناء و /صناعي

 اشغال عمومية
 تجارة بالجملة إنتاج تقليدي

إستيراد و 
 تصدير

 المجموع خدمات تجارة بالتجزأة

طبيعة 
 التسجيل

شخص 
 طبيعي

شخص 
 معنوي

شخص 
 طبيعي

شخص 
 معنوي

شخص 
 طبيعي

شخص 
 معنوي

شخص 
 طبيعي

شخص 
 معنوي

شخص 
 طبيعي

شخص 
 معنوي

شخص 
 طبيعي

خص ش
 معنوي

شخص 
 طبيعي

شخص 
 معنوي

 157 726 53 320 10 283 29 1 12 17 1 2 52 103 جانفي
 138 836 40 369 5 337 21 1 17 32 1 1 54 96 فيفري
 189 832 67 337 12 324 30 1 18 36 1 0 61 134 مارس
 134 719 48 306 7 295 22 0 14 28 1 1 42 89 أفريل
 129 671 51 292 6 258 27 0 11 25 0 1 34 95 ماي

 206 731 69 308 7 288 46 0 17 32 2 1 65 102 جوان
 162 418 59 160 6 183 39 0 15 12 1 1 42 62 جويلية
 133 428 49 186 1 164 26 0 11 20 1 0 45 58 أوت

 100 455 38 208 6 160 17 1 6 19 1 1 32 66 سبتمبر
 167 590 54 238 12 223 40 0 17 31 1 1 43 97 أكتوبر
 157 583 50 235 5 232 43 0 14 23 0 1 45 92 نوفمبر

 175 681 44 251 6 315 55 1 13 24 1 1 56 89 ديسمبر
 1847 7670 622 3210 83 3062 395 5 165 299 11 11 571 1083 المجموع

  CNRCنقال عن ) 2015نشرة إحصائية جلوان و لديسمرب (نفس املصدر  :المصدر
عطيات اإلحصائية للمركز الوطين للسجل التجاري فإن عدد املسجلني من امل إنطالقا

 1959شخص طبيعي و  7847(شهد إخنفاض مقارنة بالسنة السابقة  2015خالل سنة 
شخص  112و ) ٪02,25(شخص طبيعي  177أي تراجع قدره بالرتتيب ) شخص معنوي

  ).٪05,7(معنوي 
مؤسسة  1847ديدة فإنه يف جمموع للتوزيع القطاعي هلذه التسجيالت اجل بالنظرو 

مؤسسة متبوع بقطاع  571شخص معنوي القطاع الغالب هو قطاع الصناعة و البناء بـ 
مؤسسة، و هو ما  395مؤسسة، و يف املرتبة الثالثة التصدير و اإلسترياد بـ  622اخلدمات 

  :يوضحه الشكل التايل
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 CNRCدة للمؤسسات حسب التوزيع القطاعي للتسجيالت الجدي) : 03(الشكل رقم 

  

  )2015جوان و ديسمرب (من إعداد الباحثة إنطالقا من نشرة املعلومات اإلحصائية  :المصدر
  : ANGEM بالنسبة للمعطيات التي وفرتها وكالة -

بلغ تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة لدى الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  
ANGEM  مؤسسة موزعة خاصة بني بلديات  144، 2015حسب معطيات جوان

الثنية، بومرداس، بودواو و يسر و مخيس اخلشنة، و هي موزعة حسب قطاعات النشاط حبيث 
مؤسسة،  25مؤسسة مث قطاع التجارة بـ  103تتمركز أغلبيتها الساحقة  يف قطاع  اخلدمات بـ 

  :يلي كماو هي مبينة  
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حسب قطاعات  ANGEMالمتوسطة لوكالة توزيع المؤسسات الصغيرة و ): 04(الشكل رقم 
  2015لكل دائرة جوان / النشاط

للمديرية ) 2015جوان (من إعداد الباحثة إنطالقا من نشرة املعلومات اإلحصائية :المصدر  
  ANGEMنقال عن 

  : ANSEJبالنسبة إلحصائيات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -
دعم تشغيل الشباب حسب إحصائيات جوان  بلغ عدد املشاريع املمولة من قبل وكالة

  :يلي مؤسسة موزعة كما 209،  2015
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جوان  ANSEJتعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الممولة حسب معطيات ): 09(الجدول رقم 
2015 

للمديرية ) 2015جوان (من إعداد الباحثة إنطالقا من نشرة املعلومات اإلحصائية :المصدر
  ANSEJنقال عن 

٪، و هذا  22من املشاريع يليها قطاع الصناعة بـ  54حبيث جندها تتمركز يف قطاع اخلدمات بـ 
  :ما يبينه الشكل التايل

 البلدية
عدد 

 المؤسسات
 البلدية عدد العمال

عدد 
 المؤسسات

 عدد العمال

 27 11 يسر 11 5 عفري
 53 21 خلشنةمخيس ا 3 1 عمال
 9 3 لربعطاش 25 10 بغلية
 / / لقاطة 4 2 شود بن
 20 7 ناصرية 21 8 عمران بين
 / / أوالد عيسى 38 14 منايل برج

 23 10 أوالد هداج 41 18 بودواو
 41 14 أوالد موسى 3 1 البحري بودواو

 7 3 سي مصطفى 47 19 بومرداس
 10 4 سيدي داود 2 1 قدارة بوزقزة
 9 4 سوق احلد 9 3 امرالع شعبة

 17 7 تاورقة 14 5 قورصو
 14 5 الثنية 13 5 دلس

 12 6 تيجالبني 1 1 جنات
 10 4 تيمزريت 8 4 اخلروبة
 / / زموري 36 13 محادي

 المجموع
   209 528 
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  ANSEJالتوزيع القطاعي للمؤسسات حسب معطيات ): 05(الشكل رقم 

  
 ANSEJنقال عن ) 2015جوان (من إعداد الباحثة إنطالقا من نشرة املعلومات اإلحصائية :المصدر

 CNACبالنسبة ملعطيات الصندوق الوطني للتأمني عن البطالة  -
بلغ عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة املمولة من قبل الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة 

 559مؤسسة، النقل  399اخلدمات : مؤسسة، موزرعة على قطاعات النشاط كالتايل 1284
 41مؤسسة و الفالحة  164، الصناعة  مؤسسة 111مؤسسة البناء و األشغال العمومية 

  :مؤسسة، و هي موزعة حسب دوائر الوالية كالتايل
 2015جوان  CNACتعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب معطيات ): 10(الجدول رقم 

 عدد العمال الممولة عدد المؤسسات ص و م الدائرة
 408 142 بومرداس

 643 225 برج منايل
 511 187 بودواو

 259 103 لسد
 549 175 سري
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 730 259 الخشنة خميس
 113 42 ناصرية
 253 89 الثنية
 142 62 بغلية

 608 3 284 1 المجموع
للمديرية نقال عن ) 2015جوان (من إعداد الباحثة إنطالقا من نشرة املعلومات اإلحصائية :المصدر
CNAC  

 : ANDIبالنسبة ملعطيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار  -
 :يبني اجلدول التايل عدد املؤسسات املمولة يف إطار الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار

 2015جوان  ANDIتعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب معطيات ): 11(الجدول رقم 
 عدد العمال عدد المؤسسات البلدية عدد العمال عدد المؤسسات البلدية

 116 8 يسر 6 2 عفري

 74 28 مخيس اخلشنة 2 1 عمال

 300 7 لربعطاش 44 4 بغلية

 29 2 لقاطة 37 1 بن شود

 4 3 ناصرية 31 12  بين عمران

 1 1 أوالد عيسى 196 10 برج منايل
 30 4 أوالد هداج 197 24 بودواو

 373 28 أوالد موسى 13 2 بودواو البحري

 4 1 سي مصطفى 572 17 بومرداس

 20 3 دسيدي داو  4 4 بوزقزة قدارة

 1 1 سوق احلد 23 6 شعبة العامر

 0 0 تاورقة 214 5 قورصو

 4 2 الثنية 18 8 دلس

 123 5 تيجالبني 51 7 جنات

 7 3 تيمزريت 60 4 اخلروبة

 193 5 زموري 318 14 محادي
 3065 222 المجموع

  ANDIلمديرية نقال عن ل) 2015جوان (من إعداد الباحثة إنطالقا من نشرة املعلومات اإلحصائية :المصدر
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 222بلغ عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة املمولة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار 
مؤسسة،  43مؤسسة، الصناعة  121النقل : مؤسسة، موزعة على قطاعات النشاط كالتايل

أخريا  مؤسسة و 04مؤسسة، الفالحة  20مؤسسة، اخلدمات  32البناء و األشغال العمومية 
  .مؤسسة 02السياحة 

سسات الصغرية و املتوسطة يف التنمية احمللية على مستوى والية ؤدور امل -د
  بومرداس

  :بومرداس بوالية  يف توفري مناصب الشغلاملؤسسات الصغرية واملتوسطة دور  - 
و هذا ما تظهره والية بومرداس بتساهم املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف توفري مناصب شغل 

  .الحصائيات املقدمة من طرف املديرية اخلاصة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة احلجم  للواليةا
  :بومرداس دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ترقية السياحة بوالية  -

 ارتباطا ترتبط اليت واملتوسطة الصغرية املؤسسات أشكال أبرز واملطاعم الفنادق تعترب
 �ذه السياحة يشجع سياحية منطقة يف فوجودها السياحي، نشاطال وتنمية مباشرا بالسياحة

 واليت التقليدية الصناعات جمال يف الناشطة واملصغرة الصغرية إىل املؤسسات إضافة املنطقة
 . حرف من املنطقة تزخر به ما باستغالل تسمح

عها ومن خالل النظر إىل مكان متوق فندقا بني مصنف وغري مصنف، 16يبلغ عدد الفنادق
فنادق  8يتضح أ�ا ترتكز يف منطقة جد ضيقة كبلديات بومرداس، بودواو، وزموري حيث أن

فنادق يف  3من جمموعها وفنادق يف بلدية بودواوو % 50منها يقع يف بلدية بومرداس ماميثل
زموري وفندق واحد يف تيجالبني وآخر يف ناصرية،�ذا نالحظ مرتكزة كلها يف بلدية بومرداس 

 .ات  احملاذية هلاوالبلدي
  فهلذه املؤسسات  دورا هاما يف ترقية النشاط السياحي  �ذه البلديات خصوصا يف فصل الصي

يوضح لنا اجلدول اآليت ما توفره من مناصب ، كو�ا ساحلية فهي متثل عامل استقطاب سياحي
  24).2008-2003(عمل مؤقتة أو دائمة يف القطاع السياحي خالل الفرتة 
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  ).2008-2003(توزيع عمال الفنادق بوالية بومرداس خالل الفترة : )12( مالجدول رق
 السنوات عمال دائمين عمال مؤقتين مجموع العمال

177 67 110 2003 
163 59 104 2004 
194 84 110 2005 
189 78 111 2006 
189 78 111 2007 
223 66 157 2008 

خنفري خيضر، /ل التنمية احمللية برأسة دمعطيات مستمدة من ملف لفرقة حبث حو : المصدر
جامعة بومرداس، كلية العلوم اإلقتصادية التجارية و علوم التسيري، باالعتماد على الوثائق املقدمة 

  .من طرف مديرية السياحة بوالية بومرداس
  :دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف توفري موارد مالية حملية  -

توسطة مداخيل ضريبية معتربة تعترب متويًال جلهود التنمية يف  الصغرية وامل املؤسساتتوفر 
كل بلدية، وملعرفة حجم مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املداخيل الضريبية جيب معرفة 
مقدار ما تقدمه هذه املؤسسات لوحدها كضرائب من بني جمموع الضرائب احملصلة للبلديات، 

ذا الشكل ميكن اللجوء إىل حساب معامل اإلرتباط بني ويف ظل غياب معلومات تفصيلية �
عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة على مستوى البلدية واملداخيل الضريبية للبلدية كمؤشر 
لطبيعة العالقة، وقيمة هذا املعامل سوف حتدد مدى مسامهتها، فإذا كانت العالقة قوية فهو 

 .توفري التمويل احمللي يؤشر بأن هذه املؤسسات تساهم بشكل كبري يف
إن مالحظة املداخيل الضريبية ملختلف البلديات قبل توزيعها وهي تضم خمتلف الضرائب 

الرسم على النشاط املهين، الدفع اجلزايف، الرسم العقاري على امللكيات املبنية ، ( املفروضة حمليا 
بني عدد املؤسسات  ، وحبساب قيمة معامل اإلرتباط..... )الرسم على القيمة املضافة، 

الصغرية و املتوسطة كمتغري مستقل وبني جمموع الضرائب احملصلة كمتغري تابع يف كل  بلدية 
و تعرب هذه القيمة عن وجود عالقة قوية بني عدد املؤسسات الصغرية )  0,897( جنده 

ت واملتوسطة يف البلدية و حجم مداخيلها الضريبية و هو ما يوحي مبدى مسامهة املؤسسا
الصغرية واملتوسطة يف توفري مدا خيل للبلدية وللوالية ككل، وكون معظم املؤسسات واقعة يف 
مناطق حضرية فإن املناطق الريفية ليس هلا نصيب كبري من هذا الشكل من املداخيل وغالبا ما 
تعاين من العجز، بالتايل هي تستفيد من هذه املداخيل عن طريق الصندوق املشرتك للجماعات 

  25.حمللية الذي يوجه إليه جزء من املداخيل اجلبائية احمللية ا
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  :خامتة
و هذا إىل غاية بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت أنشئت يف السنوات ألخرية 

 60مؤسسة تشغل قرابة  304 11 ضمن خمتلف أجهزة التشغيل ببومرداس حنو  2015سنة 
حصائيات الصندوق الوطين للضمان الت و هذا حبسب إشخص يف خمتلف ا�ا 084

و بالنظر إىل كل املؤهالت و اإلمكانيات الطبيعية و البشرية و تعدد أجهزة الدعم اإلجتماعي، 
املؤسسات و املساندة فمن الضروري أن تتوجه إسرتاتيجية القطاع يف هذا ا�ال إىل ترقية 

شمل كل ميادين ليت الصغرية واملتوسطة بغرض خلق نسيج متكامل ومتنوع من املؤسسا
خاصة فيما تعلق مبجاالت حتويل املنتجات الفالحية واملواد الغذائية واخلدمات املتعلقة النشاط، 

 .بالصيد البحري وتربية املائيات، إىل جانب قطاعي السياحة والبناء واألشغال العمومية
 ومرداس، فإن املؤسساتو نظرا للتباين الواضح بني مستويات التنمية احمللية يف بلديات والية ب

قدر�ا على ل، وذلك بفعالية اجتماعيا وا اقتصادي اتوازن حتققالصغرية واملتوسطة تستطيع أن 
ما  االكبرية اليت غالب املؤسساتالقرى، على عكس  االنتشار اجلغرايف والتوسع داخل املدن و

ا، و فيه ام تقيتال ةاملنطقألفراد  عمل يساعد على خلق فرص مما  تتمركز يف املدن الكبرية
  .رفع مستوى املعيشة بشكل عام يساهم ختفيف معدالت البطالة و

العوائق  إبعاد كلإال أنه جيب تركيز اجلهود باإلضافة إىل خلق املؤسسات على إدامتها و هذا ب
االستقرار ، العقار :تتعلق با�االت التالية ، و خاصة تلك اليتلنمو هذه املؤسساتالكاحبة 

، املوارد البشرية و التكوين و تفعيل مؤسسات الدعم، تنشيط السوق اجلباية، اإلمتيازات ينالقانو 
 .البنكي و أليات التمويل و ختفيف التعقيدات اإلدارية على وجه اخلصوص

  :اهلوامش
                                                 

و رقة ستفادة، بعض التجارب الدولية يف دعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الدروس امل حممد راتول،  1
ملتقى متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، جامعة حبثية مقدمة ضمن فعاليات 

: حممل من الرابط التايل. (172، ص 2006أفريل 18و17حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي 
http://www.kantakji.com/media/4384/88046.pdf(  

مع   -القادر عوينان، دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف احلد من أزمة البطالة عبد الرزاق محيدي و عبد  2
إسرتاتيجية احلكومة : اإلشارة لبعض التجارب العاملية، و رقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل املوسوم بـ

وضياف باملسيلة كلية العلوم يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة املنظم من قبل جامعة حممد ب
   .2االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، ص 

http://www.kantakji.com/media/4384/88046.pdf
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املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و  2001ديسمرب  12املؤرخ يف  18- 01القانون   3

  .5، ص 15/12/2001مؤرخة يف  77املتوسطة، جريدة رمسية  عدد 
رسالة ماجستري يف العلوم ، )2008- 1962(املتوسطة يف اجلزائر أهيل املؤسسات الصغرية و ، تهواري خيثر  4

  2009، جامعة حممد بوضياف، مسيلة ، تسيري املؤسسات-االقتصادية ختصص
مع   -عبد الرزاق محيدي و عبد القادر عوينان، دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف احلد من أزمة البطالة  5 

  ).4-3(جع سبق ذكره، ص ص اإلشارة لبعض التجارب العاملية، مر 
ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى  عروب رتيبة و رحبي كرمية ، تأهيل املؤسسات املتوسطة و الصغرية،  6

متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي الدويل حول  
حممل من الرابط . (721،  ص2006أفريل  18-17لتسيري، يومي الشلف، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم ا

  )http://www.kantakji.com/media/4346/88011.pdf:  التايل
دراسة حالة  -لونيسي رمي، املعوقات اإلجتماعية للممارسات املقاوالتية يف اجلزائرالتصنيف مستمد من   7

  . 159املؤسسة الكربى لألألت الصناعية بباتنة، ص 
 القاهرة، التوزيع، و النشر و للطباعة ريب غ دار الصغرية، املنشآت إلدارة العصرية املفاهيم السلمي، علي  8

  . 32، 31ص ص ، 1999
دراسة حالة املؤسسة الكربى لألالت  -املعوقات اإلجتماعية للممارسة  املقاوالتية يف اجلزائر لونيسي رمي،   9

، 2ة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية، قسم علم اإلجتماع، جامعة سطيف ، رسالة ماجستري، كلي-الصناعية باتنة
-http://dspace.univ. ( 159ص   ،2014-2015

setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/272/lounisse.pdf?sequence=1&isAllowed=
y(  

   32السلمي، مرجع سبق ذكره، ص  علي 10
  .161ص مرجع سبق ذكره، لونيسي رمي،   11
  ).34-33 (ص ص ،ذكرهسبق مرجع السلمي، علي  12
  ).165-161 (لونيسي رمي، مرجع سبق ذكره ، ص ص  13
  .33 ص ،علي السلمي، مرجع سبق ذكره  14
 يف دورها و املتوسطة و الصغرية املؤسسات ترقية و تطوير يف اجلزائرية التجربة بوقموم، حممد غياط و شريف  15

متوفر ( 139 ص ، 2008 األول، العدد ، 24ا�لد  والقانونية، لوم االقتصاديةللع دمشق جامعة جملة التنمية،
-http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-ar-the: على الرابط التايل

algerian-experience-in-the-development-and-promotion-of-small-and-medium-
institutions-and-their-role-in-development-93618_0.pdf(  

http://www.kantakji.com/media/4346/88011.pdf
http://dspace.univ
http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-ar-the
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  137نفس املرجع، ص   16
 والية حالة دراسة السياحي منو القطاع و ترقية يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات دليلة، دور مسدوي  17

 املتوسطة، كلية و املؤسسات الصغرية تسيري : فرع التسيري، علوم يف املاجستري درجة لنيل مقدمة بومرداس، رسالة

  .143، ص 2009بومرداس،  بوقرة أحممد التسيري، جامعة علوم التجارية و العلوم و االقتصادية العلوم
 والية حالة دراسة جغرافيا متوازنة حملية تنمية حتقيق يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسامهةبن نعمان حممد،   18

إقتصاد عمومي، كلية العلوم  ، رسالة ماجسترييف علوم التسيري، ختصص)2011-2009 اجلزائر ( بومرداس
  ).98 -97( ، ص ص2012-2011، 3اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر 

19http://tecnicaurbanistica.com/userfiles/ParcsIndustriels/6.monographie-
boumerdes.pdf 

20 http://www.ons.dz/IMG/pdf/pop3_national.pdf   
21 Wilaya de boumerdes, ANDI, 2013, P08. 
http://www.andi.dz/PDF/monographies/boumerdes.pdf 

22  http://www.andi.dz/PDF/monographies/boumerdes.pdf , P16.  
  .103ص   ، مرجع سبق ذكره،بن نعمان حممد  23
  .115نفس املرجع، ص   24
خنفري خيضر، جامعة بومرداس، كلية /ة برأسة دمعطيات مستمدة من ملف لفرقة حبث حول التنمية احمللي  25

لوالية  PMEالعلوم اإلقتصادية التجارية و علوم التسيري، باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املديرية 
  .بومرداس

http://tecnicaurbanistica.com/userfiles/ParcsIndustriels/6.monographie
http://www.ons.dz/IMG/pdf/pop3_national.pdf
http://www.andi.dz/PDF/monographies/boumerdes.pdf
http://www.andi.dz/PDF/monographies/boumerdes.pdf
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L’émergence de l’économie Algérienne  au rythme  de la crise  

actuel : (Référence  à l’année 2015-2016)  
 

                                                        Dr. Berkani Samir * 
 Université de Boumerdes –  Algérie  

Abstract : 
The major challenge of the Algeria for the coming years is to 

have to solve, in the very near future, the heavy constraint of external 
dependence and diversification of its economy, which, for now, 
remains highly vulnerable by compared to the fluctuation of world 
oil market and the rising cost of imported raw materials. Already, 
concerns are emerging in relation to economic forecasts for 2016 are 
characterized by a drop in exports, a decline in foreign exchange 
reserves and GDP, a fall in growth and a likely rise in unemployment 
Keys Words: Algerian economy, economy’s diversification, oil 
market, The GDP 
 
Introduction : 

1966-2016  prés de 50 ans de politiques économiques et des 
pratiques de développement .L’Algérie qui devait vaincre le 
chômage des les années 1980 et atteindre le niveau de 
développement de l’Espagne est loin, très loin de ces objectifs que 
c’était fixés la stratégie adoptée depuis 1966.  
L’économie Algérienne doit  redémarrer, mais elle doit faire mieux 
que sa performance menée depuis les cinquante dernières années, 
axée essentiellement sur le secteur des hydrocarbures comme vecteur 
de soutien privilégier du développement économique.   
A plus d’un titre : outre sa contribution  directe  à la formation du  
PIB  (33 % du PIB)  dépassant  les autres secteurs de 10 points au 
minimum,  dont le  montant global a la fin de  l’année 2015 étais  à 
215.7 milliards de  dollars , Avec  95 % des recettes d’exportation et  
60 % des recettes de  l’Etat via la fiscalité pétrolière, les 

                                                 
* Maitre de conférence A, Membre au Laboratoire de  Recherche (la Performance 
des entreprise  Algérienne), ALPEC, université de Boumerdes, Algérie, Mail:  
berksamir@yahoo.fr 
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hydrocarbures demeurent fortement le principale revenue dont 
l’économie Algérienne dépend le plus.  
 Le défi majeur de L’Algérie pour les prochaines années est celui 
d’avoir à résoudre, Dans  un avenir très proche,  la contrainte lourde 
de la dépendance  de son économie envers les hydrocarbures ,  qui  
pour l’heure, demeure fortement fragile par rapport à la fluctuation 
de son marché mondial (le marché des hydrocarbures) et au 
renchérissement des matières premières importées. Déjà, des 
inquiétudes se font jour, en relation avec les prévisions économiques 
pour l’année 2016 qui se caractérisent par une baisse des 
exportations, un recul des réserves de change et du PIB, une baisse 
de la croissance et une probable hausse du chômage. 
 Si cette situation préoccupante venait à perdurer, l’Etat serait 
contraint d’épuiser le Fonds de régulation des recettes (FRR) pour 
financer les subventions et les projets d’investissement et, en fin de 
compte, couvrir le déficit du trésor. 
L’Algérie  devant l’impérieuse nécessité de s’organiser pour 
dépendre de moins en moins de ces ressources  naturelles et de plus 
en plus de celles du travail et de la créativité de sa population pour 
assurer la poursuite de son développement économique et social.  
Cette nécessité appelle la mise en œuvre d’une politique déterminée 
qui vise  à   Développer la production nationale de biens et des 
services, la diversification des  ressources, ainsi que le renforcement  
des institutions étatiques  et en fin  l’élaboration d’un projet  
concernant  La nécessité de renouer avec une ambition industrielle  
réelle qui provoque son émergence tant attendue. 
A travers cette recherche, nous allons essayer de répondre à plusieurs 
questions  concernent notre thématique   : qu’elles sont les freins de 
l’émergence de l’économie Algérienne ? Qu’elle son ses chantiers à 
l’horizon 2025 ? Comment le gouvernement Algérien doit t’il 
s’engager avec le déroulement de la crise actuelle  suite a 
l’effondrement des prix du pétrole ? 
Et pour répondre à ces questions nous avons axés notre travaille sur 
les quartes points suivants : 

1. Une vue d’ensemble sur l’économie Algérienne  
2. Pourquoi l’économie Algérienne peine toujours à décoller ? 
3. Les chantiers de l’économie Algérienne à l’horizon 2025. 
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4. La crise économique actuel et est ce que l’Algérie est prête 
pour le choc à venir ?  

1. L’économie  Algérienne : une  vue d’ensemble :  
L’Algérie dont la capital est « Alger » est un pays à la croisière 

de deux monde, oriental d’un coté du fait de son appartenance à 
l’héritage Arabo-musulman et occidental du point de vue de son 
positionnement géographique de l’autre.  L’Algérie compte une 
population estimée à 40.4 Millions de personne (33 ème du Monde) 
en janvier 2016, répartie sur une superficie de 2.381.741 km2* , est le 
premiers  pays d’Afrique en matière de superficie, et le dixième du 
monde, avec 1600 km de littoral sur la mer méditerranéenne qui 
constitue la frontière naturelle nord du pays. A l’Est le pays est limité 
par la Tunisie, au Sud Est par la Libye, à l’ouest par le Maroc et par 
la république du Sahara occidentale « dite le Polisario »  et  au sud 
par la Mauritanie, le Mali et le Niger. 
L’Algérie est un important producteur et exportateur de gaz 
naturel (5ème producteur et 4ème exportateur du Monde) et 
de pétrole (13ème producteur et 9 ème exportateur du Monde  ), et 
dispose aussi de réserves importantes de fer au Sud- Ouest, ainsi que 
de l’or, de l’uranium et du zinc à l’extrême Sud. Le pétrole et le  gaz 
naturel, exploités par la société nationale Sonatrach, constituent  les 
principaux sources de revenus.  
L’économie Algérienne demeure dépendante des Hydrocarbures  à  
plus d’un titre : outre sa contribution directe à la formation du PIB 
dont le  montant global a la fin de 2015 étais  à 215.7 milliards de  
dollars  (figure 1).  Ainsi que Les  Hydrocarbures représente  33% du 
Produit Intérieur Brut (PIB)  et  95 % des recettes d’exportation et  
60 % des recettes de  l’Etat via la fiscalité pétrolière. 

                                                 
* : dont 3% de terres cultivables et 85% de désert 



 
L’émergence de l’économie Algérienne  au rythme  de la crise  actuel : (Référence  
à l’année 2015-2016)                                                                     Dr. Berkani Samir            

  REVUE Des économies nord Africaines N°15  4    

Figure 1 : La structure du PIB par Secteur 

 
Source : http://www.mincommerce.gov.dz/ 
La représentation graphique  n’est qu’une signification de  la nature 
de l’économie Algérienne, La contribution du secteur des 
Hydrocarbures dans Le PIB est de 33 % suivi du secteur des  services 
avec 23% , l’Administration avec 19% , et des secteurs  de 
L’Agriculture et de BTH avec  10 % et  5% pour le secteur de 
l’Industrie . 
Le taux de croissance de l’économie algérienne, qui s’était établi à 
2,8% en 2013, a enregistré une hausse sensible en 2014, à 4%, et 
malheureusement  en 2015 le taux de croissance économique a fléchi 
une nouvelle fois à 2.8% (voir le tableau 1)  , sous l’effet 
principalement de la contreperformance du secteur des hydrocarbures 
(et des exportations) et de la perte de vitesse du secteur non pétrolier.  

Tableau 1 : Les Indicateurs Clés de L’économie Algérienne  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

PIB (Mds USD, à 
prix courant) 137.2 161.8 199.2 208 209 211 208 217 

PIB HH (Mds USD) 93.6 105.8 118.8 137 146.5 156.9 165.5 173.8 
PIB /Habitants USD) 3886 4481 5428 5442 5508 5546 5273 5405 
Taux  de  croissance  2.4 3.3 2.8 3.3 2.8 4 2.8 3.9 

33%

10%

5%10%

19%

23% Hydrocabures

Agricultures

Industrie

BTP

Administration

Services

http://www.mincommerce.gov.dz/
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du PIB   (à Prix 
Constants) % 
Taux  de  croissance  
du PIB HH  (à Prix 
Constants) % 

9.3 6.4 6.1 7.1 5.5 5 4.9 4.7 

Taux D’inflation 5.8 3.9 4.5 8.9 3.3 2.9 4 4 
Soldes Budgétaire -7.5 -0.6 -0.9 -10.4 -3.1 -14.8 -19.7 -18.8 

Source : http://www.bank-of-algeria.dz/html/notes_fr.htm 
A travers ces indicateurs ont peut constater que l’équilibre générale 
de  notre économie est maintenu jusqu'à présent malgré la chute libre 
du prix du pétrole, L’économie  Algérienne peut résister  a court 
terme grâce a ses réserve de changes estime 152.7 Milliard USD, 
selon les données de la banque d’Algérie, elle s’élevait à 178.94 
milliards USD a la fin décembre 2014. En neuf mois, elles ont fondu 
de prés de  27 milliards USD, soit 15% au rythme actuel, elles 
représentent un peu plus deux années d’importations.  

2. Pourquoi l’économie Algérienne peine t’elle à décoller ? 
Pourquoi l’économie Algérienne peine-t-elle malgré des 

ressources humaines, naturelles et financières amplement 
suffisantes ? Le modèle économique  dominant (néoclassique) 
explique que la croissance  est en fonction du capital, de la main-
d’œuvre et de la productivité globale de ces facteurs. Cette 
explication fonctionne en économie développée ou ces trois variables 
sont réunies positivement. 
Dans l’économie Algérienne, Les variables : capital, travail et leur 
productivité sont certes, ici aussi des conditions nécessaires à la 
croissance, mais elles ne sont pas corrélées positivement et elles ne 
sont pas suffisantes. Les débats pour savoir qu’elle était la meilleure 
politique économique à mettre en œuvre. Les analystes et spécialistes 
de l’histoire économique ont en effet mis la lumière qu’ici, la 
croissance économique dépend fortement de la mise en place  
d’institutions qui fournissent des stimulants encourageant la 
productivité des  facteurs :   capital et travail. On doit le 
développement de  l’économie  institutionnelle et de l’école 
institutionnaliste à l’économiste américain, prix Nobel en 1993, 
Douglas North. 
Pour Douglas North , Les institutions sont les lois , les régles , 
normes et croyances qui régissent une société .Les institutions sont 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/notes_fr.htm
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les règles du jeu , c'est-à-dire  les règles officielles et les normes  non 
officielles qui régissent le fonctionnement d’une société  ainsi que 
leur mise en  applications .Les institutions définissent « la manière 
dont le jeu se joue  » .  
Les plus importantes de ces Institutions sont : 
1) Le droit de propriété bien défini et spécifié qui fournit les 

stimulants à la productivité .Aussi bien les fournisseurs de  capital 
que ceux de main-d’œuvre doivent être correctement récompensés 
et leurs droits de propriété protégés. 

2) Un système légal et juridique d’exécution des contrats et  accords. 
Et Douglas North souligne : « S’il n’ya pas un système  politique  
qui encourage la mise en place des droits  de propriété  efficaces 
et un système  juridique  impartial , on n’arrivera  nulle part . »  

Les pays du sud – et bien évidemment l’Algérie – ont besoin 
prioritairement de réformer leurs institutions .De telles réformes  
s’inscrivent toutes dans  les efforts  de construction de l’Etat de droit 
qui est l’antithèse de l’anarchie , de la domination  des hommes ,de 
l’abus de pouvoir, de la corruption , du châtiment arbitraire  .Ainsi la 
croissance économique à besoin de capital , de travail et de 
productivité et elle a surtout besoin de la construction de l’Etat de 
droit  et donc réforme des institutions , c'est-à-dire de réformes des 
« règles du jeu ». La croissance économique à besoin de la  bonne 
gouvernance, et la bonne gouvernance c’est celle qui fonctionne sur 
la base des principes de transparence, de responsabilisation, de 
responsabilité et d’équité. Si nous revenons à notre question de 
départ : la réponse  apparait clairement. 

3. Les quatre chantiers de l’Economie Algérienne (l’Algérie à 
l’horizon de 2025) : 

Qui peut constater que l’économie Algérienne est toujours en 
attente d’un projet qui puisse la sortir des politiques conjoncturelles 
contra ou pro cycliques, certes nécessaires pour  réparer des « pannes 
 » mais, bien entendu, totalement insuffisantes pour remettre 
l’économie sur un  levier de croissance robuste et durable  
L’économie Algérienne à besoin de politiques structurelles adossées 
à une ambition clairement affichée. 
La construction  du projet économique pour l’Algérie exige 
l’ouverture de quatre chantiers  pivots à partir desquels tous les 
autres secteurs sont interpellés. 
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1. Le premier chantier est celui des  Hydrocarbures : il est temps que 
l’on puisse définir la place et le statut des hydrocarbures dans 
l’économie .deux objectifs qu’il faut  rendre compatibles sont à 
poursuivre :  

- Déterminer la place du curseur de la production et 
d’exportations  des hydrocarbures. 

- Définir les besoins  énergétiques sur le long terme et en 
déduire une politique  de préservation de l’énergie  fossile et 
de développement des énergies renouvelables. 

2. Le  Second Chantier concerne l’élaboration d’un projet  
concernant  La nécessité de renouer avec une ambition 
industrielle : quelle stratégie industrielle mettre en œuvre en 
sachant qu’elle devra se réaliser dans un contexte différent de 
celui  des  années 1970.  Mondialisation libérale, ouverture  et 
compétitivité  tracent aujourd’hui le cadre contraignant dans 
lequel nous  devons penser notre nouvelle contrainte nationale et 
mondiale ?  

3. Le troisième chantier concerne le défit de la sécurité  
Agroalimentaire : quelle politique agricole développer pour 
améliorer  la production Agroalimentaire nationale ou au moins 
améliorer l’équilibre de la balance agricole du pays ? Comment 
mettre en œuvre la révolution  agricole que notre  pays  attend 
toujours ?  des questions  qui nécessitent  une réflexion profonde 
des autorités  concernés sur le sort de ce secteur. 

4. Le quatrième chantier : pensée sérieusement à l’après pétrole : Les 
économies développées qui mènent le processus de mondialisation 
sont aujourd’hui sur une nouveau paradigme de croissance : 
l’économie fondée sur la connaissance. car La compétitivité , la 
performance économique reposent de plus en plus sur la 
connaissance , le savoir , le savoir-faire et non pas seulement sur 
la capital et la travail .L’immatériel est aujourd’hui un facteur de 
production stratégique .L’Algérie doit faire  sien  ce nouveau 
paradigme .Système éducatif et de formation , technologies de 
l’information et de la communication , innovation et recherche , 
climat des affaires « The Doing Business  »  : c’est là que se 
jouent nos chances d’intégrer par le haut la mondialisation de 
l’économie et de tirer profit de la densification  des échanges 
économiques internationaux .   
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4. La crise économique actuel  : l’Algérie est-elle prête pour le 
choc à  venir ? 
L’effondrement du prix du baril, sa «chute drastique et continue» 
comme disent les experts de la Banque d’Algérie, se poursuit, 
semaine après semaine, sous le regard incrédule non seulement des 
Algériens, mais même celui des observateurs du monde entier. Pour 
l’instant, la chute du baril n’a pas encore impacté sérieusement la vie 
quotidienne des Algériens par  exemple pour  Le Venezuela, son 
gouvernement , a décrété, dernièrement  l’état d'”urgence 
économique” pour 60 jours. Parmi les mesures annoncées , figurent  
la limitation des importations et de l’exportation de la devise locale 
ainsi que la réquisition par le gouvernement des moyens des 
entreprises privées (transport, distribution) pour “garantir l’accès” 
aux aliments, médicaments et biens de première nécessité. La 
Banque centrale du Venezuela a annoncé, le même jour, que le pays 
avait enregistré, entre janvier et septembre 2015, une inflation de 108 
%, la plus élevée du monde, et une contraction du PIB de 4,5% pour 
la même période. Dans ce pays qui dispose d’immenses  ressources  
d’hydrocarbures, les pénuries sont généralisées et le Venezuela est 
devenu le troisième pays dans le monde  à pratiquer le rationnement, 
avec Cuba et la Corée du Nord. En Algérie, on n’en est pas encore là. 

Ø En Algérie, heureusement, il y a les réserves : 
Si on doit imaginer  l’Algérie avec un baril au dessous de 30 dollars, 
et sans aucune réserve financière à l’image du Venezuela. On serait 
exactement dans la même situation que la population de Caracas qui 
fait la chaîne devant tous les magasins et n’est autorisé à s’y rendre 
qu’un jour sur deux. Il faut donc  au moins rendre cette justice à nos 
gouvernants; notre pays a constitué des réserves financières 
importantes qui lui permettent  actuellement d’amortir le «violent 
choc externe» de l’effondrement des prix pétroliers. Il a eu également 
la bonne idée de rembourser sa dette extérieure par anticipation en 
2005. C’est autant de moins à payer aujourd’hui. Mais la question 
qui se pose immédiatement est de savoir combien de temps ces 
réserves nous permettront de «tenir» sans faire les efforts 
d’ajustement nécessaires ? C’est là qu’interviennent, non seulement 
les chiffres «inquiétants», mais surtout les avertissements de la 
Banque d’Algérie. 
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Ø La chute du baril accélère les scénarios : 
L’épuisement progressif des réserves financières de l’Algérie est un 
phénomène annoncé depuis de nombreuses années par beaucoup 
d’économistes algériens. La nouveauté des derniers mois, c’est que la 
chute vertigineuse du baril accélère tous les scénarios et prend de 
court les prévisions les plus pessimistes. L’Etat  Algérien table sur le 
prix de 45 dollars comme base d’élaboration de la loi des finances 
2016, Ainsi que sur des dépenses budgétaires de 75 milliards de 
dollars, La même loi  prévoit également des recettes budgétaires 
totales de près de 45 milliards de dollars (sur la base d’un baril à 37 
dollars) .Il manque donc 30 milliards de dollars , c’est le montant du 
déficit budgétaire . 
Ø Des réserves financières, oui  mais  pour combien de temps ? 
Dans les chiffres qu’elle a publié, la Banque centrale annonce ainsi 
globalement que la situation financière est plus grave que prévue 
voici encore quelques mois, c’est-à-dire au moment de l’élaboration 
de la loi de finance 2016. Deux exemples principaux: d’abord les 
réserves de change, qui doivent «garantir» nos importations au cours 
des prochaines années, ont perdu près de 32 milliards de dollars en 
un an. Leur montant qui était prévu à 151 milliards de dollars à la fin 
de l’année 2015, ne dépassera vraisemblablement pas 145 milliards 
fin 2015, soit l’équivalent d’un peu plus de 20 mois  d’importations. 
Ensuite, les ressources du Fonds de régulation des recettes 
budgétaires (FRR), qui financent depuis déjà deux ans le déficit 
considérable  du budget de l’Etat (12% du PIB en 2016), ont fondu 
de moitié au cours de l’année écoulée. Elles  risquent un épuisement 
précoce et pourraient même disparaître complètement dès 2017. 

Ø Des  mesures de sauvetage…  
Les premières mesures de sauvetage correspondant à cette nouvelle 
situation d’urgence viennent d’être annoncées par le gouvernement : 

- Il s’agit de la limitation  des importations de plusieurs produits 
pesant lourdement sur la facture des importations, Les autorités 
algériennes n’y ont pas été de main morte. Les importations de 
véhicules, par exemple, seront divisées par deux en 2016.  Les quotas 
annoncés en début de l’année 2016  pour le ciment et l’acier 
correspondent également à un contingentement sévère, mais qui fait 
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malheureusement planer le risque de la réapparition de pénuries et de 
phénomènes de marché noir pour ce type de produits.  

- Le lancement d’un grand emprunt obligataire  national rémunéré au 
taux de 5%, sera destiné à financer le déficit budgétaire, du même 
sort que l’Arabie Saoudite a eu recours à ce genre de financement 
des juin 2015. Selon certain économistes l’Algérie a pris du retard 
pour une lancer l’opération d’un grand emprunt national de 
solidarité. sachant que ces ressources collectées par l’emprunt 
obligataire ne devraient en aucun cas servir  au budget de 
fonctionnement, mais plutôt être consacrées au financement des 
programmes d’investissements publics.   

- L’orientation du citoyen vers la consommation du produit algérien, 
relève, du principe du «patriotisme économique» selon la déclaration 
du ministre du commerce Algérien. C’est vrais que le citoyen 
algérien doit avoir conscience qu’en privilégiant le label algérien, il 
ouvre des perspectives de développement à la production nationale et 
à l’investissement , mais il ne faut pas  oublier  que le consommateur 
a ses exigences, légitimes au demeurant, en matière de disponibilité, 
de diversité et de rapport qualité/prix. 

Conclusion : 
La jeunesse Algérienne  d’aujourd’hui vit de grandes angoisses et 
d’intenses questionnements concernant son avenir et celui du 
développement économique   son pays mère qui devra apporter  un 
meilleur niveau de vie et de prospérité. 
 L’économie Algérienne doit  redémarrer, mais elle doit faire mieux 
que sa performance menée depuis les cinquante dernières années, 
axée essentiellement sur le secteur des hydrocarbures comme vecteur 
de soutien privilégier du développement et se diriger vers Un 
nouveau modèle de croissance -Vers une vrais  Economie  diversifiée 
- , qui  nécessite un vrais  remaniement  dans les choix stratégiques et 
structurel de l’économie Algérienne .Mais il faut tout d’abord  
commencer  prioritairement  par  : 
- La croissance économique à besoin d’une  bonne gouvernance, et 

la bonne gouvernance c’est celle qui fonctionne sur la base des 
principes de transparence, de responsabilisation, de responsabilité 
et d’équité et cela nécessite  la  réforme des   institutions  , c'est-à-
dire les  réformes des « règles du jeu »  et  construction de l’Etat 
de droit qui est synonyme  de  l’antithèse de l’anarchie . 
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- Développer une politique industrielle basée sur une approche 
nouvelle et transparente, qui s’appuie sur un ensemble 
d’interventions gérées par une seule Agence du Développement 
Industriel et de la Compétitivité. celle-ci  englobera toutes les 
institutions existantes. Cette stratégie industrielle soutiendra les 
secteurs émergeants, notamment dans les domaines où l’Algérie 
dispose d’avantages comparatifs ou de base industrielle 
valorisable ; les secteurs pourvoyeurs d’emplois, ainsi que les 
entreprises innovantes. 

- améliorer  la production Agroalimentaire nationale ou au moins 
améliorer l’équilibre de la balance agricole du pays  pour assurer 
une meilleurs sécurité Agroalimentaire. 

- Construire une économie fondée sur la connaissance, la 
compétitivité, la performance, le savoir, le savoir-faire et non pas 
seulement sur la capital et le travail .L’immatériel est devenu 
aujourd’hui un facteur de production stratégique et de 
compétitivité. 

- L’Algérie doit reformer son système éducatif et celui de la 
formation, pour améliorer le savoir il faut tout d’abord améliorer 
la qualité des centres de savoir qui sont les  universités et les 
centres de recherche scientifiques. 

- Investissement dans  les technologies de l’information et de la 
communication, ainsi que encourager l’activité de  l’innovation et 
de  recherche  et développement peut redonner de l’air à notre  
économie. 

- Amélioration du climat des affaires « The Doing Business  » qui 
est une priorité si l’ont veut que des investissements étrangers 
atterrissent dans notre sphère économique ainsi   que  l’attractivité 
de notre économie. 
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 :ملخص
ارتباطا وثيقا مع منطق املهارات، بل هو شرط ضروري لتعبئة وتطوير  التحفيز يرتبط

أيضا نتيجة لتعديل وحتديث املهارات يف  يكون أن يستطيع. والتنفيذ الفعال ملهارات املوظفني
 .الشركات

 .الشركات تسعى لوضع اخلطوات واإلجراءات الالزمة للجمع بني هذين املفهومني
مقالة إىل دراسة وحتليل الروابط بني حتفيز املوظفني وتنمية املهارات يف الشركات  �دف هذه

 .العامة اجلزائرية
  . تسيري املهارات ، تسيري املعرفة, التكوين املستمر، التحفيز، املهارات: الكلمات الرئيسية 

Introduction 
Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à des situations 

inédites. L’intensification des échanges entre les pays, l’avènement 
des technologies de l’information et de la communication, 
l’apparition d’une concurrence rude à l’échelle mondiale, 
l’émergence de nouveaux marchés, la montée en puissance de 
nouveaux acteurs économiques sur la scène internationale, les défis 
du développement durable et l’incertitude grandissante de 
l’économie mondiale sont autant des facteurs qui pèsent lourds sur 
les entreprises. En effet, pour gagner en performance économique, et 
en adaptabilité face à tous ces changements de l’environnement, les  
entreprises sont contraintes de valoriser leurs ressources humaines. 
Les ressources humaines apparaissent dans ce nouveau contexte 
comme étant  une richesse importante, une source de compétitivité, 
de performance et non un centre de coût comme le considéraient 
certains. 

                                                 
* Enseignant au département de sciences de gestion de l’université Mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou., Mail:  meksem10@yahoo.fr 
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Pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux, les 
entreprises ont besoin de maîtriser leurs compétences. Cependant 
quels que soient leurs domaines d’utilisation, les compétences ne 
sont jamais acquises définitivement compte tenu de la non stabilité 
de l’environnement technologique, scientifique, organisationnel ... 
En effet, ce qui semble être valable et d’actualité aujourd’hui peut 
être caduc et dépassé au futur. Les entreprises doivent donc les 
développer perpétuellement pour éviter les risques de pénurie qui 
mèneront à la marginalisation. 
Ces compétences sont détenues, développées, mises en œuvre, 
partagées par des hommes ;  l’entreprise se doit donc de les motiver 
et de satisfaire leur besoin pour qu’ils mobilisent et développent 
davantage leurs compétences.  
La mobilisation des compétences est l’un des aspects les plus 
sensibles de la logique compétence, on ne peut pas obliger les 
individus à être compétents, ni à le devenir, par contre l’entreprise 
peut solliciter les compétences de ses salariés et créer les conditions 
favorables à leurs développements. Ceci dit, la motivation semble 
être une condition assez importante, nécessaire pour la mobilisation, 
le développement et la mise en œuvre des compétences de salariés. 
Cependant, les compétences actualisés et développées peuvent 
conduire à leurs tours à la croissance du comportement motivationnel 
des salariés. 
Notre recherche consiste à étudier la relation qui existe entre la 
motivation et les logiques compétences (mobilisation, 
développement et mise en œuvre des compétences des salariés) au 
sein des entreprises publique algériennes. Nous allons essayer dès 
lors de répondre aux questions suivantes : 
Quelles sont les éléments de la motivation qui incitent les salariés 
à mobiliser, à développer et à mettre en œuvre leurs compétences 
au sein des entreprises publiques algériennes ?  
Comment peut-on passer du développement et d’actualisation 
des compétences à la croissance de la motivation chez les salariés 
de ces entreprises ? 
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Notre travail sera devisé en deux parties ; nous allons présenter les 
concepts clés dans le sens et contexte de la problématique, ensuite 
nous allons analyser l’articulation entre la motivation et les logiques 
compétences au sein de l’entreprise nationale des industries de 
l’électroménager de tizi ouzou (ENIEM). 

La partie conceptuelle 

1-La compétence, exploration des valeurs 
Le terme compétence est omniprésent dans les discours de différents 
domaines.  C’est une notion complexe, multi-facette. Malgré son 
caractère imprécis, le concept de compétence s’est émancipé et s’est 
imposé dans la littérature managerielle ces dernières années. 

1-2- Définition de la compétence: 
Depuis quelques années déjà, la notion de compétence a investi 

le champ de management des ressources humaines sans pour autant 
qu’il y ait unanimité sur sa signification. La classification de ce 
concept s’impose, car il est désigné par un mot poly-sémantique aux 
définitions multiples, selon l’usage que l’on veut en faire : 
 Nous retiendrons celle de MEDEF, ex CNPF, qui a été donnée, lors 
des journées internationales  de la formation à Deauville, en Octobre 
1998 « la compétence professionnelle est une combinaison de 
connaissances, savoir-faire, expériences et comportements, 
s’exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de sa mise en 
œuvre en situation professionnelle à partir de laquelle elle est 
validable. C’est donc à l’entreprise qu’il appartient de la repérer, de 
l’évaluer, de la valider et de la faire évoluer ». De son côté, (Philipe 
Zarafian, 2001,p.65) définit la compétence  comme étant : «  la prise 
de l’initiative et de la responsabilité de l’individu sur des situations 
professionnelles auxquelles il est confronté », (Jean Yve Buck, 2003, 
p.106) quant à lui, estime que « la compétence est un agencement 
résultant de la combinaison d’une multitude de connaissances, de 
savoirs, d’expériences, d’expérimentations, de talents, d’aptitudes 
acquises au fil du temps par un individu ou une organisation ; elle se 
compose de savoirs faire opérationnels, de savoirs faire potentiels 
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(actionnables), de savoir faire relationnels, de savoirs faire cognitifs, 
de savoirs faire validés dans un contexte donné ».  
Toutes les définitions que nous pouvons donner de la notion de 
compétence font soigneusement la distinction entre ce qui est d’ordre 
de compétence individuelle et ce qui est d’ordre de compétence 
collective. 

1-2-1- Compétence individuelle 
La plus part des auteurs qui  définissent la compétence individuelle 
s’accordent à dire que cette dernière n’a de signification que par 
rapport à l’action, en l’occurrence son exercice dans une activité 
professionnelle réelle. 
Ceci dit, la compétence individuelle n’existe pas dans un cadre 
abstrait, mais elle est liée à l’action. Ainsi, pour (Cécile Dejoux, 
2008, p.9) : « la compétence individuelle est la combinaison d’un 
ensemble de connaissances, de savoirs faire et d’aptitudes, qui dans 
un contexte donné, permettent d’aboutir à un niveau de performance 
attendu et validé ».  
(C-L-Leboyer, 1999, pp.21-35) considère les compétences 
individuelles comme des répertoires de comportement que certaines 
personnes maîtrisent plus que d’autres, ce qui les rend plus efficaces 
dans une situation donnée. En effet, ces compétences sont réelles et 
observables au quotidien. Pour (Guy Le Boterf 1994, pp. 15-35.)  , la 
compétence est un atout et l’incompétence peut mener l’individu à la 
marginalisation. Pour cet auteur, il ne suffit pas de posséder des 
connaissances, des capacités et un savoir faire pour être compétant, 
mais encore il faut bien les mobiliser de façon pertinente,  au 
moment opportun, dans une situation de travail. De fait, la 
compétence n’existe que dans sa mise en œuvre réelle dans une 
situation de travail.  

1-2-2-La compétence collective 
Pour(Le Boterf, 2010, p. 66), les compétences sont portées  par des 
personnes, mais cela ne doit conduire à la conclusion erronée selon 
laquelle la compétence serait uniquement une affaire individuelle. A 
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l’image d’une face d’une médaille, toute compétence comporte deux 
dimensions indissociables individuelle et collective. 
Pour (Matmati et Schmidt, 2002, p. 55.) : «  la compétence collective 
est une réalité définie comme étant le savoir faire ou les savoirs faire 
de l’entreprise, c'est-à-dire  sa capacité à mettre sur le marché des 
produits ou services compétitifs et à conquérir des parts de marchés, 
à partir de la combinaison de différentes compétences individuelles 
de ses membres ». 

1-3-La gestion des compétences   
La gestion de compétences peut être définie comme étant la somme 
des actions, démarches, outils qui permettent à l’entreprise 
d’acquérir, de stimuler, de réguler les compétences dont elle a 
besoin, individuellement et collectivement en tenant compte de sa 
vocation, de ses objectifs, de sa stratégie, de sa structure, de ses 
moyens techniques et de sa culture. 
1-4- la relation entre la formation continue et les compétences 

L’entreprise comme les salariés savent que rien n’est jamais 
acquis définitivement. C’est pourquoi la formation accompagne de 
plus en plus les parcours professionnels. En effet, l’évolution des 
techniques, le renouvellement des  méthodes d’organisation de 
travail et  le bouleversement technologique font que la compétence 
actuelle du salarié ne serait, sans doute pas, suffisante dans quelques 
années si elle n’est pas actualisée. 

2- Le knawledge management 
L’un des soucis majeurs de l’entreprise apprenante est la 

production et le partage des connaissances entre les différents 
membres de l’organisation. Pour ce faire, l’entreprise apprenante  
recourt à une démarche de management des connaissances 
(knowledge management). 
(Jean Yves Prax, 2000. p 17) définit le knowledge management 
comme étant « un processus de création, d’enrichissement, de 
capitalisation et de diffusion de savoirs qui implique tous les acteurs 
de l’organisation, en tant que consommateurs ou producteurs ». De 
son coté Gille Balmisse définit le knowledge management comme 
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« l’utilisation systématique et organisée des savoirs contenus dans 
l’entreprise dont le but et de l’aider à atteindre ses objectifs » (cité 
par Abdelkader Djeflat, 2005, p.21). 
Destiné à apporter des solutions à cette problématique, le  
Knowledge Management est alors une fonction managériale qui 
oriente, organise, coordonne et contrôle les activités et les processus 
destinés à amplifier l'utilisation et la création des connaissances au 
sein d'une organisation. Il s’agit d’un processus de valorisation du 
savoir. 

3- La motivation : essai de définition 
Définir la motivation au travail n’est jamais évident, les 

opinions, les analyses, les pratiques managerielles divergent à ce 
sujet, ce qui donne lieu à de différentes définitions et qualifications 
redondantes et complémentaires. 
(Etienne Serupia Semuhoza 2009, pp 20-21.), Reprend un bon 
nombre de définitions des auteurs concernant la motivation, nous 
retiendrons celles de : 
Werther et ses collaborateurs (1985) « la motivation est ce qui pousse 
quelqu’un à faire quelque chose qu’il veut ; lorsque une personne est 
motivée, elle décide de passer à l’action parce que cela a un sens 
pour elle ». 
Sekiou et ses collaborateurs (1998) définissent la motivation en 
présentant l’anecdote des trois tailleurs de pierre, à qui l’on 
demandait ce qu’ils étaient en train de faire ; successivement, le 
premier : je taille une pierre, le second : je gagne ma vie, le 
troisième : je construis une cathédrale. Cette anecdote permet de 
constater que la motivation est reliée à un état d’esprit, à une émotion 
qui se traduit par un comportement. Elle est définie comme une force 
poussant un individu à satisfaire ses besoins, ses désirs et pulsions, et 
à réduire un état de tension donc à établir un équilibre. 
(Roussel, 2001, pp 20-21) quant à lui, reprend la définition de 
Vallerand et Thill (1983) «  le concept de motivation représente un 
construit  utilisé à fin de décrire les forces internes ou externes 
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produisant le déclanchement, la direction, l’intensité, et la persistance 
du comportement ». 
Il ajoute que,  les psychologues s’accordent sur les caractéristiques 
de la motivation et distinguent quatre éléments constitutifs de ce 
construit :   
-Le déclenchement du comportement ; c'est-à-dire le passage de 
l’absence d’activité à l’exécution des tâches nécessitant une énergie 
physique et intellectuelle. 
-La direction du comportement ; dans ce cas présent, la motivation 
dirige le comportement dans le sens de la réalisation d’objectifs. 
-L’intensité du comportement ; la motivation incite à dépenser 
l’énergie nécessaire pour atteindre des objectifs. 
-La persistance des comportements ; la motivation incite à dépenser 
l’énergie nécessaire à la réalisation régulière et continue d’objectifs. 
En résumé, la motivation n’est pas uniquement une pulsion ou une 
force qui pousse les individus à adopter tel ou tel comportement, ni 
un trait de personnalité, ni la conséquence d’une manière de diriger, 
mais la résultante complexe de contraintes économiques, 
technologiques, organisationnelles et culturelles, ainsi que leur 
interaction avec les besoins, les valeurs et les aspirations des 
individus. 
L’étude de la motivation passe incontestablement par de nombreuses 
théories  destinées à stimuler la productivité des salariés en agissant 
sur leurs comportements. 

La partie empirique  
Après avoir élaboré une partie théorique conceptuelle, 

définissant les paradigmes utilisés dans la présente étude,  nous 
avons décidé de mener notre enquête au sein de l’entreprise nationale 
des industries de l’électroménager, dite « ENIEM » qui est l’une des 
entreprises publiques les plus anciennes en Algérie. Autrefois, 
l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager était dans 
une position privilégiée dans la mesure où elle avait le monopole sur 
le marché. La demande était supérieure à l’offre, et les produits 
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étaient peu diversifiés. Au cours de cette période, l’ENIEM avait que 
rarement besoin de recourir à la formation continue de ses salariés. 
Face aux contraintes de l’environnement actuel, et pour  relever les 
défis de la concurrence  des entreprises nationales et étrangères dans 
le domaine de l’électroménager, elle tente de mobiliser, et de 
développer au mieux les compétences de sa main d’œuvre pour 
l’emporter face à cette concurrence rude. Pour ce faire, l’entreprise 
ENIEM fait souvent appel à son système de formation continue.  

1-Méthodologie de la recherche  
Pour mener à terme notre travail, nous avons opté pour une 

enquête qualitative qui  consiste à produire et à analyser des données 
descriptives. Il s’agit d’étudier les phénomènes en profondeur mais 
tout en acceptant la spécificité et la particularité des contextes et 
situations. 
Notre choix pour cette démarche peut se justifier par la 
problématique posée, mais aussi par des facteurs à observer, qui sont 
le plus souvent subjectifs et difficilement mesurable (articulation 
motivation-compétences).  
Ce type de recherche nécessite des dispositions et intentions des 
interrogés, de la curiosité, de l’imagination et de la créativité, mais 
aussi de la logique de notre part, et ceci pour pouvoir reconnaître la 
diversité ou la régularité du phénomène. 
Cette enquête va se traduire sur le terrain par des observations, des 
entretiens semi directifs avec les responsables et cadres (chargés de 
formation, directeurs d’unités, responsables de ressources humaines 
et assistants). 

2-La motivation au cœur de la mobilisation, du développement et 
de mise en œuvre des compétences au sein de l’entreprise 
nationale des industries de l’électroménager 

La motivation est un fait que nous pouvons constater dans 
toutes les entreprises. En effet, nous pouvons savoir  qui est 
l’individu qui est motivé et celui qui ne l’est pas. Ceci est rendu 
possible grâce à des indicateurs tels : l’absentéisme, conflit, 
productivité…, ce qui n’est pas nouveau, néanmoins ce qui semble 
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l’être est que la motivation joue un rôle crucial dans la mobilisation, 
le développement et la mise en œuvre des compétences par les 
salariés. C’est pourquoi il nous semble que nous devons associer la 
motivation et la compétence. 
La motivation est au cœur de la compétence ; (Philipe Zarifian, 2001, 
pp 121-122) estime que la mobilisation des compétences d’un 
individu ne peut pas être imposée ou prescrite. Il est impossible pour 
l’organisation d’obliger les personnes à être compétentes, ni même à 
le devenir, c’est à elles d’en décider en raison de facteurs qui leur 
sont propres. Par contre, ce que l’entreprise peut faire est de créer un 
climat pour que les individus mobilisent leurs compétences, les 
développent, les mettent en œuvre,  les diffusent, les transfèrent pour 
le maximum de membres d’organisation. Ainsi, c’est l’individu qui 
est l’acteur principal du développement de ses compétences. 
Consciente de cet enjeu, l’entreprise nationale des industries de 
l’électroménager essaye de mettre en place les moyens les plus 
appropriés pour éviter : 
-Le risque, pour l’entreprise, que les salariés mobilisent leurs 
compétences qu’au minimum de leurs possibilités. 
-Le risque pour les individus d’apparaître progressivement comme 
incompétents, délaissés, marginalisés, non pas pour des raisons de 
capacités professionnelles, mais en raison de manque de motivation. 
L’une des responsabilités majeures de l’entreprise est donc de faire 
en sorte que les individus veulent et s’engagent à développer  leurs 
compétences, ceci en leur permettant de surmonter leur peur du 
chômage, le doute concernant leurs compétences, la crainte 
d’échouer dans des stages de formation, l’entreprise doit donc : 
-Donner des garanties là où elle peut. 
-Soutenir chaque individu dans la mise en œuvre de ses capacités 
d’apprentissage. 
-Faire régner un climat de confiance dans l’entreprise. 
Au final, nous pouvons dire que dans la logique compétence, il y a 
une dimension de motivation des individus qui est incontournable, si 
elle n’est pas prise en charge, les individus ne seront pas 
enthousiasmés quant à la mobilisation de leurs compétences. Ce qui 
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fera régner un climat d’indifférence, plongeant l’entreprise dans un 
dysfonctionnement sans précédent. 

3-Le chemin inverse, de la compétence à la motivation 
Nous avons vu dans le point précédent que la motivation des 

salariés est un élément très important, voire primordiale pour la 
mobilisation, le développement, la mise en œuvre,  le transfert des 
compétences dans l’entreprise. Cependant, le contraire semble aussi 
être vrai. Les compétences mobilisées et développées par les salariés 
contribuent directement ou indirectement à leur motivation. Mais la 
question fondamentale à laquelle nous allons essayer de répondre est 
le comment de la chose. 
Une entreprise qui favorise le développement des compétences de ses 
salariés peut être qualifiée d’intelligente, de professionnalisante, 
voire même d’apprenante et de qualifiante. Ce qui est intéressant est 
que les compétences acquises au fil du temps peuvent être gérées de 
la part de l’entreprise. 
En effet, l’entreprise nationale des industries de l’électroménager a 
compris que c’est le développement des compétences de ces salariés 
qui va lui permettre ; d’une part de faire face et de s’adapter à un 
environnement en perpétuelle évolution et perturbation, et d’autre 
part de disposer d’une main d’œuvre motivée et fidèle.  
Ainsi, les compétences mises à jour, actualisées et développées 
engendrent de la motivation chez les salariés de cette entreprise et 
ceci comme suit : 
-Avec des compétences développées et mises à niveau «  le salarié a 
la certitude qu’il peut relever les défis que son travail lui impose, en 
mettant en œuvre des stratégies et des démarches appropriées et 
efficiente faisant appel aux ressources dont il dispose. Cela lui donne 
le sentiment qu’il a du pouvoir sur les situations de son contexte de 
travail. Il acquiert ainsi de l’assurance, de la confiance en lui qui lui 
permettent d’anticiper les succès à venir et donc de se motiver. C’est 
ce que certains auteurs ont appelé le sentiment d’efficacité 
personnelle » (Laurant Keller, 2007, p. 167.). 
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-L’élargissement de l’éventail de la compétence d’une personne vers 
d’autres processus complémentaires de celui déjà maîtrisé, vers 
d’autres disciplines et vers d’autres fonctions, va lui permettre d’être 
polyvalent,  l’emprise que ce dernier aura sur plusieurs dimensions 
du travail et sa capacité d’occuper plusieurs postes engendreront chez 
lui un sentiment de motivation. 
-La rétribution de ses compétences : reconnaître, c’est récompenser, 
c’est distribuer une gratification.  
-La responsabilisation des salariés, en leur offrant de plus en plus 
d’autonomie et de marge de manœuvre dans leurs postes respectifs. 
-La prise en considération des  avis et suggestions des salariés les 
plus compétents.  
-Faire participer et impliquer les salariés compétents dans le 
processus de prise de décision, ce qui leurs permettra de développer 
leurs comportements motivationnels. 
 -Permettre aux salariés de se déplacer horizontalement vers d’autres 
postes avoisinants celui déjà occupé (réorientation, mutation), ou 
verticalement vers d’autres postes plus hiérarchiques (promotion), 
ainsi gérer leurs carrières. 

4-Le développement des compétences au sein de l’ENIEM 
Les chargés de formation, et les responsables  des ressources 

humaines affirment  unanimement que ce qui est recherché en 
premier lieu par la formation continue c’est le développement des 
compétences. Ceci dit,  ce dernier  est l’essence et la raison d’être de  
la formation continue au sein de  cet établissement.  
Chaque entreprise qui se dit vouloir développer les compétences de 
ses salariés doit avoir des outils d’évaluation de compétences ; c'est-
à-dire des instruments permettant de repérer l’écart  entre  les 
compétences acquises et les des compétences requises (tels : la 
gestion prévisionnelle des emplois et de compétences, les bilans 
compétences, les référentielles compétences….). Par faute de 
moyens, et d’échecs d’établissement des référentiels compétences en 
2008 et 2010, l’ENIEM utilise uniquement les entretiens 
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d’appréciations individuels, et l’observation au quotidien selon les 
responsables. 
C’est à base de ces entretiens individuels et de ces observations que 
les écarts de compétences sont plus aux moins connus, et que les 
besoins de formation sont recensés.  Les actions de formation sont 
établies, puis lancées conformément aux objectifs de l’entreprise. 
Cependant, il  n’est pas facile de connaître l’impact de la formation 
sur le développement des compétences au sein de l’ENIEM à cause 
d’absence de référentielle compétence. Ceci dit, pour connaître 
l’incidence de la formation continue sur le développement des 
compétences (individuelles et collectives) au sein de l’entreprise, 
l’avis des salariés et responsables, ainsi que les résultats escomptés 
par l’entreprise est plus que primordiale. 
Les salariés estiment assez souvent être plus compétents après avoir 
fait l’objet d’une formation continue, dans la mesure où : 
-Ils estiment avoir plus de connaissances, de savoir en rapport direct 
ou indirect avec leur poste 
-ils maîtrisent de plus en plus le contexte de leur travail ; 
-Ils se sentent plus efficaces et perdent moins de temps dans 
l’exécution des taches ; 
-ils se disent plus productifs, et plus professionnels ; 
-ils se voient de plus en plus capables d’assumer d’autres postes 
avoisinant les leurs (polyvalences). 
Pour les responsables, la formation a une incidence sur les 
compétences de l’entreprises dans la mesure où quelques temps après 
la formation (de 6 mois –2ans) : 
-L’entreprise acquiert plus de force et de savoir ; 
- Le professionnalisme est au rendez vous ; 
-les problèmes internes auxquels l’entreprise est confrontée 
(problèmes techniques, problèmes de production et les problèmes 
organisationnels……) se font moins sentir ; 
-l’entreprise fait face d’avantage aux exigences externes, et ce par 
l’acquisition des savoirs et connaissances les plus à jours ; 
-la qualité des produits est améliorée ; 
- les ventes augmentées, et les clients sont de plus en plus satisfaits ; 
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Conclusion 
Aujourd’hui, ce sont les compétences qui sont identifiées 

comme les vraies richesses dans l’entreprise. En effet les 
compétences jouent un rôle crucial pour l’entreprise et pour les 
employés, c’est pour cela qu’elles fassent appel à des modes et 
méthodes de gestion les plus rigoureuses. 
Dans un environnement instable et complexe, les compétences ne 
sont jamais figées. Elles peuvent rapidement devenir obsolètes et 
caduque, ainsi la compétence d’aujourd’hui ne sera pas celle de 
demain. (Loboyer, 2009, p131), signale que « toute compétence reste 
virtuelle si elle n’est pas actualisée ». 

Des entreprises comme l’entreprise nationale des industries de 
l’électroménager investissent alors dans le développement des 
compétences et dans le but d’accroître leurs compétitivités,  
performances, rentabilités, ainsi que leurs adaptabilités face aux 
changements et aux fluctuations de l’environnement. 
La motivation est capitale pour le développement des compétences, 
les entreprises motivent les salariés pour obtenir leurs adhésions, et 
leurs collaborations quant à la mobilisation, le développement, et la 
mise en œuvre de leurs compétences. Vice versa les compétences 
développées et mises à jour permettent d’accroître le comportement 
motivationnel des salariés. 
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Abstract : 

Following the Second World War, one begins to wonder more 
and more about the reports of the technical and social. Scholars such 
as E. Mayo A. Maslowou, F. Hertzberg becoming known as they are 
concerned since the twenties informal and psychological dimensions 
of human behavior in organizations. However, this notion goes 
relatively unnoticed until the beginning of the seventies. It reappears 
at first in the United States. The crisis then creates indeed a deep 
questioning of traditional patterns and practices of management, 
rational and scientific approach American who had previously 
dominated no longer able to prove himself. Many researchers will 
then consider the study of the Japanese model. Japanese companies 
rely for their game at this difficult time and resistant to the troubled 
economic situation. Very quickly, the cultural virtues of Japanese 
companies are then discussed. The corporate culture quickly 
becomes so totally irrational and excessive, the answer to all the 
problems of management 

 
Introduction : 

La culture  se montre  prépondérante dans la  construction,  la 
postulation, et la conduite des entreprises. L’entreprise est contrainte 
de faire perpétuer ces valeurs qui contribuent à l’attachement de 
l’individu à cette entreprise et ces valeurs et faire poursuivre ses 
objectifs. En termes générales les valeurs auxquelles l’entreprise est 
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fidèle représentent le sens de vie de cette dernière, c’est tout ce qui a 
du sens, et de la valeur dans ce qu’elle fait et procède. Ce sont des 
valeurs qui se transforment petit à petit en des compétences en 
s’enracinant dans le comportement de chaque individu et de 
l’ensemble, c’est l’arrière plan et la toile de fond qui induit à 
l’individu et à l’ensemble de l’entreprise ce qui est bon et n’est pas 
bon de faire. Au-delà de la concrétisation économique des entreprises 
c'est-à-dire les profits et par un comportement interne exemplaire 
visant le seul but économique et la réussite financière.  Se présente 
aussi une responsabilité morale et sociale, l’entreprise mise à donner 
une preuve de bonne foie vis-à-vis de son entourage. Le rapport 
contribution/rétribution, la signification matérielle se conjugue avec 
une prolongation immatérielle qui ne se limite pas à sa porte, il parait 
bien évident à présent que le rapport que l’entreprise est responsable 
à tenir c’est faire valoir son extension externe c'est-à-dire en donnant 
de l’ampleur, de la preuve, du sens, de la raison à ses actions. La 
culture est la construction des attachements et des appartenances 
passées, elle subit le renouvellement et jouit de la  protection. La 
performance et la culture  se rencontrent ça part du fait et du principe 
que l’individu à toujours besoin d’une rétroaction sur lui-même et sur 
se qu’il fait sur ses résultats…  

I- Le management par les valeurs : synthèse sur le prix de l’excellence : 
Peters et Waterman dans leur livre : « le prix de 

l’excellence »  résument une idée fondée sur un diagnostic qu’ils 
proposent concernant les imperfections de la pensée managériale 
américaine dévoilées et mise à mal par la guerre de Vietnam et le 
grand choc pétrolier de 1973. Ils nous interpellent dans leur analyse 
sur la mise à mal de l’économie Américaine et l’incapacité à se 
procurer un remède pour les gâchis causés par la crise. Les limites du 
modèle américain selon les hauteurs résident en particulier et 
principalement dans l’incapacité des principes fondateurs de cette 
pensée managériale à tenir debout devant une crise. La pratique 
managériale de la plupart des entreprises Américaines qui se basent 
essentiellement sur la rationalisation exacerbe, le recours 
systématique aux méthodes de la quantification ,la planification 
paralysante et sa contribution à la bureaucratisation de l’initiative, et 
le blocage  de l’innovation, la rigidité des structures entravant ainsi la 
circulation de l’information…les auteurs nous interpellent aussi sur 
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l’autre modèle notamment japonais et allemand caractérisant une 
autre vision de voire les affaires envahissante et différente de celle 
américaine. A quelques exceptions de ces  normes prévalant chez les 
industriels américains, l’étude nous présente un échantillon 
d’excellentes entreprises qui ont adoptées une autre façon de voire 
les choses loin de celle traditionnelle porteuse de valeurs identitaires, 
proche des attitudes  allemandes et japonaises.  Cette autre manière 
réside dans la valorisation des initiatives de la tolérance envers les 
lacunes, et l’ouverture envers les initiatives, et les bonnes intentions, 
encourageant ainsi les formes de réalisations les plus ouvertes 
possibles, telles le travail par équipes, l’ajustement mutuel, la 
flexibilité, la mobilité, et récompensant les façons de faire les plus 
marquantes pour l’entreprise, ces formes d’ajustement à l’intérieur de 
l’entreprise coïncident avec les façons de voire japonaises et 
allemandes. Une belle description présentée par les auteurs relève de 
l’exception cache ou plutôt révèlent d’autres dimensions. L’être 
humain est affecté par un désir de revalorisation de soi vis-à-vis de 
l’autre. Ce serait aussi une volonté de chaque personne à l’intérieur 
de cet échantillon d’entreprises de se sentir concerné, important dans 
la poursuite, la réalisation, tenir des engagements, prendre des 
initiatives, ce sentiment devrait  prendre le dessus chaque fois que la 
situation le demande. A vrai dire aussi dans de telles entreprises la 
sélection du personnel n’est pas fortuite. Les valeurs de l’entreprise 
se montrent plus pesantes que les personnes, quelques soient ces 
valeurs, l’entreprise se montrera sélective, forte, et difficilement 
adhérente. Un environnement de travail valorisant et juste l’être 
humain, aimerait bien faire montrer le meilleur de lui-même, quand à 
la surcharge des attitudes négatives, elles ne sont guerre favorables à 
un épanouissement dans se qu’il est sensé prouver à l’égard de 
l’autre. L’individu est sensé aimer faire valoir ce qui est le plus 
marquant et valorisant dans tout ce qu’il initie, dans un 
environnement angoissant et pesant en tirer du bien n’est pas facile à 
obtenir. Il faut signaler le travail exemplaire fournis par des 
travailleurs exemplaires montrés par les hauteurs dans leur livre. 

L’entreprise lorsqu’elle est affrontée à un évènement 
spontané venant de l’environnement, elle engendrera  un 
comportement également spontané issu de sa culture. Cette dernière 
est le fruit ou le mélange de plusieurs interactions et tentatives 
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subites de  l’intérieur, comme de l’extérieur, un cumul du passé et du 
présent, et qui a des conséquences pour l’avenir. Par accumulation 
d’enseignements qu’on appellera expériences d’avènements et 
d’événements, l’entreprise si elle a la chance de survivre, améliorera 
certainement sa façon d’apprentissage, d’interprétation et ses réflexes 
seront plus réfléchis ou plus posée  à l’égard de l’environnement. Il 
existe toujours des formes habituelles et des réponses probables que 
l’entreprise peut admettre ou non selon la densité de ces actions, on 
se heurtant à ces avènements, l’entreprise construira son propre 
système de défense et de coopération avec les autres. Donc et dans le 
même ordre d’idée la culture construite est en relation constante avec 
son environnement, ce dernier est en changement constant, cela dit 
les valeurs, les normes, les représentations qui font l’unanimité 
aujourd’hui ne le seront peut être pas demain. Quelles seront alors les 
vraies questions que l’entreprise aimerait et doit les transmettre  avec 
foi et sans ambiguïté  aux  générations futures?  
 Adams et Peters dans leur livre considèrent que les valeurs sont à 
l’origine d’une excellente attitude à l’égard de son entreprise et de 
son travail c’est-à-dire le point central moteur sur lequel repose 
l’entreprise, certes les valeurs contribuent en partie dans la 
réalisation des choses,  la réalisation par les valeurs est l’autre façade 
qui explique le tout. Effectivement les valeurs jouent un rôle 
prépondérant dans l’aide à l’accomplissement, à la subsistance, à la 
continuité, au surinvestissement parfois, au dépassement. Elles 
peuvent être le support dont repose pas mal de finalités. Mais dans 
pas mal de cas elles ne sont que  principes restants sous bonnes 
intentions, ou des comportements qui n’ont aucune relation avec ses 
propres inspirations. Pour formuler cette situation deux parties se 
conjuguent des valeurs qui  inspirent et des comportements qui se 
concrétisent, en affirmant dans une autre manière la thèse de 
Festinger celle de la dissonance cognitive,  la culture de l’entreprise 
dans l’ensemble à donc double sens, des valeurs concrétisées 
transformant des valeurs nourrissantes et éclairantes.  En relation 
avec le temps cette culture prend des formes passées, présentes et 
futures, comprenant  ainsi  des transformations et des modifications.     
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II- Interprétations culturel de l’environnement: 
1- Le regard sur  l’existence humaine :  

Le  regard  culturel  révèle le vœu de donner  un sens et un 
soulagement, une interprétation profonde, mais saisissante de la 
réalité humaine. En tant qu’individus notre vie qui est un chemin à 
devoir parcourir, chaque vie n’est identique à une autre que par peu 
d’éléments, chaque individu possède une aventure personnelle pleine 
d’événements, d’histoires, d’expériences. Ces représentations sont 
des explications personnelles et collectives, ou universelles, des 
échappatoires  lors de la confrontation avec les hauts et les bas de la 
vie. De l’inconscience, des habitudes, des rituels se dégageront de 
nos croyances, et nos jugements,  ce qui a de la valeur et ce qui a de 
l’importance….Dans ce schéma, se résume l’idée d’être exposé à son 
environnement, et que ce dernier est imposé à lui, il contient les gens 
les situations, les événements passés, présents et futures, quand à 
notre regard  il est préférable qu’il soit de nature positif, car il est de  
moindre coût d’avoir une vue positive et optimiste qu’avoir une 
position pessimiste. Les événements qui arrivent subitement 
deviennent du passé et le future vient subitement, il nous préoccupe, 
l’incapacité, la non participation, deviennent des expressions de 
résistance, lorsque il l’individu ne rien pour faire changer, en Il 
produira un regard négatif sur le passé et sur le future, cela 
provoquera l’emprisonnement dans un état sans issu, ce que 
l’individu possède c’est maintenant c’est ce qu’il peut y accéder il 
peut le rendre plus riche. Le vouloir de tout contrôler est un  illusoire 
désir, le laisser faire peut parfois être bénéfique  pour certaines 
périodes. 
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2- Visions et interprétations individuels et collectives devant les 
événements : 
 Le juste milieu représente l’état idéal de puissance, d’ouverture et de 
position favorable et avantageuse, puisqu’il fait présenter un état où 
l’être humain devrait avoir un sentiment de reconnaissance plutôt 
qu’un sentiment de haine, d’insatisfaction, d’avoir reçu ce dont il 
espérait ou mieux encore. L’homme peut se procurer une vie 
fructueuse, paisible, agréable, chaleureuse une compréhension plus 
sensée, une vision plus calmée, et large d’esprit.  Cette façon de voire 
et saisir la réalité et le monde facilite dans un certain sens les tâches, 
diminue le volume la densité, la lourdeur de la vie au quotidien, les 
angoisses sur le lendemain,  dévoile ainsi les émotions de leurs 
ambiguïtés et les relâche de leur emprisonnement avec mesure. Sur le 
plan de la perception religieuse ce paisible état d’âme est le fruit 
d’une soumission au destin, à la nature de la vie des individus, c’est 
une situation qui n’est pas saisissable que si elle est cultivée par la 
foi. Cela ne veut nullement dire de se laisser aller dans la passivité 
puisque on est  demandé de repousser et refouler les malheurs 
causés. L’acceptation ou la soumission étant de ce fait un remède à 
l’impuissance face au changement de l’environnement. Dans notre 
culture qui est en liaison avec ses ressources islamiques des pratiques 
ordinaires aident à repousser les pesanteurs de la vie. La liaison entre 
l’individu et la religion: à la foi c’est d’échapper systématiquement 
aux mauvaises consciences, et aux mauvaises interprétations. Dans la 
culture algérienne la patience est un remède.  L’homme obéi à sa 
nature humaine qui le rend et le renvoie de temps à autre à sa propre 
et vraie dimension qui est celle d’impuissance envers la réalité qui 
peut paraître difficile, forte, l’acceptation d’être humain de subir, de 
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vivre, de connaitre des expériences, pour découvrir soi,  les autres, la 
vie. Un événement peut paraître que brouillard pouvant se dégager 
bientôt, un incident grave, le temps est garant de faire disparaître sa 
densité pesante de l’esprit. Un  problème ou  un état de blocage peut 
avoir milles solutions, ce qui peut arriver peut être porteur en soi 
d’un bien même non vue dans l’instant ou refoulant un autre plus 
intense. Donc l’esprit optimiste perçoit  la vie comme un dont du ciel 
qu’on devrait considérer riche, digne de vivre en bonheur plutôt que 
le contraire, et  l’optimisme doit remporter le dessus. En plus de 
l’influence de la foi islamique sur la culture algérienne populaire pas 
mal de proverbes qui constituent des idées, des principes et des 
valeurs de croyance, de conduite, et une vision très avancée, sage et 
éclairante sur les aléas de l’environnement basculant.      

3-L’expérience, l’apprentissage, l’accumulation: ces notions 
renvoient vers une construction de conceptions culturelles qui 
expliquent le déroulement et la finalité des événements. Une utilité, 
une fonctionnalité. Ceci dégagera une compréhension, des 
jugements, un enrichissement, des compréhensions plus élaborés de 
la réalité.   

III- Les caractéristiques de l’environnement :  
 Vraisemblablement les entreprises sont toujours devant l’obligation 
d’être maintenues  aux changements de l’environnement, prêtes à 
affronter les temps tempérés, et les perturbations occasionnelles. 
L’environnement constitue en loupe agrandissant les petits détails la 
controverse humaine, la vérité qui emballe tout le monde dans un 
tout non précis et non maîtrisable avec exactitude, la confrontation 
sous sa vraie nature, le vœu de l’homme de dévoiler des vérités  
parlantes mais non admises, des réalités foudroyantes sans 
esthétiques et sans frontières absurdes, des moment d’échapper des 
concepts, protégés, et les descriptions les plus pertinentes qui soient, 
des analyses les plus fabuleuses envisagées, parce que l’homme est 
toujours devant des questionnements toujours posés depuis son 
existence sur terre. L’environnement est  l’assemblage des tas de 
figures similaires ou non, répétitives ou non, visibles, et non, 
assimilées ou dissimulées.  L’être humain est toujours entrain  de 
vouloir en connaître  pour appréhender une juste dimension et une 
terminologie adéquate, pour avoir une attitude et un avis sur ces 
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questionnements. Les hommes constituent eux mêmes 
l’environnement et ils subissent l’effet environnement, l’homme est 
toujours une créature vulnérable à l’égard de l’inconnu, l’inhabituel, 
l’inobservable. Les événements qui se produisent et touchent 
individus ou entreprises ou sociétés sont presque similaires, donc la 
prévention et la préparation sont aussi presque évidentes.      

a- La notion  de fonctionnalité : une prédisposition, une 
préparation, des prises de conscience d’avance, c’est le rapport donné 
à des sommes de banalités, d’évidences, de routines, de répétitions, 
et de fréquences. Une utilité identifiant les repères, les significations, 
un enseignement, l’environnement fonctionne toujours comme ceci. 
Son utilité est de provoquer l’apprentissage de l’environnement. 

b- La notion du rôle: prenant une image, un signe, un miroir, 
prendre une face. Le rôle de régulation, d’ajustement, 
d’équilibrage….prendre la responsabilité d’assumer son statut ou son 
état. 

c-  La notion de position: de nature obligatoire infligée par le choix 
de faire régner ce qui est le plus important et ce qui est le plus 
crucial, s’affirmer, par apport aux autres, concurrence, coopération, 
fusion, des stratégie de paraitre devant les événements qui peuvent 
être  écrasantes…  

d- La notion de maîtrise: une obligation de saisir l’évidence on est 
soumis à faire face. Contrôler chaque fois le problème détecté. 

e- La notion de flexibilité: ne pas camper sur une seule position, en 
avoir une capacité à concevoir d’autres alternatives. 

f- La notion d’intervention: vouloir consolider et confirmer sa 
force, le but étant d’en tirer profits pour consolider sa position.  

g- La notion de maintenance: maintenir ses forces et ses efforts, 
calculer les conséquences d’avance, faire les choix, le rapport entre  
les coûts, et les bénéfices. 
h- La notion de réparation : laisser une marge de manœuvre de 
révision pour d’éventualités liées aux mauvaises, imparfaites ou  
revirement des conséquences. 
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IV- L’étude empirique : 

 L’objectif de cette Etude/ interview semi-directif c’est de 
situer les entreprises algériennes vis-à-vis de la question de leur 
performance, en se basant sur le paramètre humain(axe centrale) de 
culture de l’entreprise «des valeurs» prise comme indicateur sur la 
politique, la vision des ressources humaines de l’entreprise, la 
méthode était de donner une équivalence numérique (Point de 1 à 5), 
(échelle graduelle, échelle de Likert) et de (Cocher la réponse qui 
correspond au mieux la réalité de l’entreprise) par le biais d’un 
questionnaire. Cette culture d’entreprise qui est en liaison avec la 
politique des ressources humaines est évaluée selon des paramètres 
de contribution humaine, elle concerne des paramètres pris comme 
valeurs qui sont le leadership, la motivation, et la compétence. 
L’objectif est donc de mesurer et de donner une estimation 
numérique pour ces questions qui représente le poids donné et 
l’intérêt à ces concepts au sein de l’entreprise Naftal.  
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Résultats de la recherche empirique : 
L’entreprise semble Donner un intérêt/ une importance à la 

performance d’un degré maximum de 4. Pour maximiser les chances 
de performance de l’entreprise opte pour l’option financière par un 
point maximum de 4, l’option matérielle constitue un point de 5 
technique 4, procédurale- administrative 3, humain 5, le facteur 
matériel, et humain occupent les premiers leviers pour la 
performance de l’entreprise selon notre interlocuteur. Concernant la 
nature de cette performance; l’entreprise réalise de la productivité, de 
la profitabilité de l’économie à un degrés moins, de la rentabilité, ce 
qui est des conditions qualitatives tel que la capacité à surmonter les 
crises l’entreprise enregistre un point de 4, de la Capacités à 
surmonter les changements de l’environnement 3, De la pérennité: de 
la perspective toujours des projets en cours5.nous avons voulu savoir 
sur quoi repose cette performance? Quels leviers permettent de la 
procurer? La réponse à permit de mentionner que le style de 
leadership intervient par un degré de 4, les motivations des 
travailleurs interviennent par un degré de 4 et  la culture de 
l’entreprise par un degré de 4 et  les compétences au sein de 
l’entreprise par un degré de 5 celà montre effectivement que la 
contribution humaine à partir de ces éléments est à des valeurs  
avancées. Tout les styles de leadership sont employés dans 
l’entreprise, le plus présent est celui de participatif, démocratique, le 
style directif est moins présent avec une envergure de 4 point, alors 
que le transformationnel et le charismatique ne sont pas bien signalés 
par notre interlocuteur, cela démontre que le professionnalisme du 
directeur, est le plus marquant. Pour clarifier notre investigation, la 
préoccupation était d’approfondir notre interrogation concernant le 
directeur et sa façon d’entreprendre avec une question qui était, le 
leader est susceptible de composer une source fondamentale pour la 
réussite de l’entreprise, c’est du au: (c’est pour): la réponse était que 
la vision du chef est un indice principal, sa communication est la plus 
marquante, son parcourt professionnel, ses contributions 
significatives (résultats obtenu). Pour ce qui est de la motivation qui 
règne au sein de l’entreprise, elle est plutôt extrinsèque: provient des 
conditions de travail et la qualité de travailler au sein de cette 
entreprise. Qu’intrinsèque: émane des travailleurs eux-mêmes. Les  
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rétributions semblent satisfaire les travailleurs puisqu’elles ont eu 
une réponse équivalente à 4. Les préoccupations des travailleurs sont 
de différentes natures: conditions de travail financières, conditions de 
travail matérielles, climat de travail (conflits ; relations entre 
différents partis…)  organisation, structure, administration de travail, 
ces quatre indices ont eu le même intérêt celui de 4, nous nous 
somme emmené à se demander si l’entreprise est en mesure de 
satisfaire ces quatre préoccupations sur quel issu prendra une 
éventuelle satisfaction pour ces exigences, le climat de travail est le 
plus mentionné par un maximum de 5. Notre interlocuteur nous a 
signalé que la satisfaction de ces demandes contribuera à la 
performance de l’entreprise à une grande échelle. Nous nous somme 
emmené à s’interroger sur la nature de la culture de l’entreprise si 
celle-ci à pu construire une culture propre et développée au fil des 
années, la réponse était évidemment, et qu’elle est moins externe 
c’est-à-dire interne et les modèles de conduite étranger à 
l’entreprise sont moins perçus. L’entreprise présente aussi une vision 
partagée, des valeurs partagées au sein de l’entreprise,  des modes de 
conduites et des présentations propres à l’entreprise, une histoire 
propre. 
Pour ce qui est de la compétence elle  concerne  managers et tes 
travailleurs, c’est-à-dire toute la hiérarchie à même échelle et à même 
point, pour acquérir les compétences, l’entreprise recours en même 
degré au recrutement et à la formation: former pour acquérir les 
compétences. Ce qui est de ce volet l’entreprise présente une 
saturation pour le recrutement, pour le moment elle n’a pas besoin 
d’autres éléments. Ce point ne présente pas un défi mangeur pour 
l’entreprise, il n’ya nullement une difficulté quelconque pour obtenir 
des compétences et elle n’est pas dépassée concernant les 
compétences. Puisqu’il n’ya ni une difficulté financière ni 
systémique. Le recrutement se fait selon les besoins enregistrés. 
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Conclusions de l’étude empirique: 
L’entreprise Naftal semble montrer des indications positives 

concernant les questionnements posés autour du thème abordé par 
notre enquête.  Les réponses sont en mesure de nous donner une 
vision très claire et mesurée  sur  la réalité de l’entreprise. 
Néanmoins l’enquête démontre que les préoccupations sont toujours 
à signaler pour la direction concernée pour réfléchir et entreprendre 
des mesures significatives. En plus des variétés de produits que 
présente l’entreprise pour le consommateur Algérien, L'Entreprise 
nationale de commercialisation et de distribution des produits 
pétroliers (Naftal) ambitionne de conquérir des marchés extérieurs 
notamment ceux des pays voisins dans le cadre d'un plan de 
développement à l'horizon 2030. "Au delà de son objectif de 
consolider sa position de leader de la distribution des produits 
pétroliers sur le marché national, Naftal ambitionne de devenir un 
leader régional incontournable qui s'implantera, dans un premier 
temps, au niveau des pays voisins",  
Actuellement, elle exporte du gaz butane vers la Tunisie et elle 
travaille pour identifier d'autres projets qui vont permettre de gagner 
en développement et en richesses pour l’entreprise et un gain pour 
l'économie nationale. Le projet vise à tracer un plan de 
développement à moyen et long termes en impliquant tous les acteurs 
de l'entreprise y compris le partenaire social. Il s'agit, d'établir un 
diagnostic détaillé pour recenser les forces et les faiblesses afin 
d'identifier un cap qui va consolider les créneaux pourvoyeurs de 
gains et de richesse et améliorer la performance, la productivité et la 
rentabilité de Naftal. Pour atteindre ces objectifs nécessite 
d'importants investissements qui devraient être réalisés d'une manière 
"rationnelle et mûrement réfléchie" dans le cadre des efforts de l'état 
pour rationaliser la dépense publique. En 2014, Naftal a réalisé un 
chiffre d'affaires (CA) de 333 milliards de DA dont 75% dans la 
branche des produits à prix administrés (carburant, GPL), qui 
continue d'enregistrer des déficits, selon les chiffres communiqués 
lors de cette rencontre. Le reste du CA est réalisé par la branche des 
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produits à marge libre (lubrifiants, bitumes et pneumatique). Par 
marché, Naftal possède 95% du marché des carburants estimé à 14 
millions de tonnes, tandis que pour le marché GPL, qui avoisine 1,5 
million de tonnes, elle y détient une part de 82%. Pour les lubrifiants, 
bitumes et pneumatique, Naftal en détient respectivement 65%, 55% 
et 1% pour les pneumatiques. Cette société compte aussi réaliser 21 
nouvelles stations de services sur l'autoroute est-ouest, qui 
s'ajouteront aux 26 stations déjà opérationnelles, en plus de la 
réhabilitation de 700 autres stations. La réalisation de grandes 
stations de distributions de carburants dans les grandes villes figurent 
également parmi les projets envisagés. L’entreprise, qui évolue dans 
un marché ouvert et concurrentiel, perd des parts de marché, aussi 
bien sur les produits à marges libres que sur les carburants et les 
GPL. La politique des ressources humaines connaît des faiblesses et 
des contraintes dans sa mise en œuvre. L’organisation de Naftal 
enregistre des insuffisances impactant ses activités et ses 
performances. Elle veut faire participer les cadres et les employés de 
l’entreprise à l’élaboration de la feuille de route qu’il compte mettre 
en œuvre et projettera la société en 2030. Il n’y a aucun doute que 
dans cinq années, Naftal aura à affronter un environnement 
complètement différent à celui d’aujourd’hui, où il sera question de 
l’introduction d’autres acteurs économiques nationaux et étrangers 
ayant la même vocation que Naftal. Des acteurs qui viendront avec 
des stratégies préétablies et pragmatiques pour s’accaparer des parts 
de marchés, d’où l’urgence pour Naftal de se préparer dès maintenant 
à affronter ce nouvel environnement et réfléchir sur des stratégies 
alternatives qui lui permettent de consolider sa position de leader sur 
le marché national, de conquérir des marchés régionaux et de 
prospecter des niches de gain supplémentaires pour conforter ses 
équilibres financiers. 
Les responsables de l’entreprise ne manquent pas de rappeler avec 
insistance que le cœur battant de cet ambitieux projet de 
développement reste l’homme qui demeure la seule richesse 
impérissable pour Naftal, indépendamment des moyens matériels, 
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infrastructures, et autres équipements. C’est ainsi qu’on a mis 
l’accent sur la revalorisation de la ressource humaine, non seulement 
à travers une formation appropriée et une mise à niveau de ses 
qualifications, mais surtout à travers l’instauration d’une réelle 
justice, d’une équité irréprochable, une égalité des chances en droits 
et en obligations. Ce n’est qu’à ces conditions, « que l’entreprise 
pourra gagner la bataille de la mobilisation et de l’engagement 
massifs et collégiaux de tout le collectif » soulignent ses 
responsables. 

 Conclusion générale:  
Depuis bien longtemps que le pays s’engage dans les réformes 

et se donne pour les réaliser, de réduire le coup social lié à ces 
réformes, d’aller avec prudence dans le processus. Notre pays à 
encore besoin de travail pour accélérer le mode des réformes. 
L’entreprise algérienne à besoin d’horizons pour réussir son 
existence, elle à toujours besoin d’un environnement favorisant la 
croissance, la diversité, la valorisation. En Algérie, la notion 
politique se démontre pesante sur la gestion des entreprises.  La 
notion de l’environnement économique et ses caractéristiques est liée 
principalement aux caractéristiques et fondements de la culture elle-
même d’un pays de ses racines et de ses inspirations.  Par exemple 
dans les pays développés comme aux Etats Unies les principes qui 
inspire sont: la concurrence, la distinction, la créativité, 
l’aventure…ces idées remontent jusqu’au début des révolutions 
industrielles en Angleterre et en France…et aux économistes  tel : 
Adam Smith : «  laissez-passer, lasser-faire ». L’Allemagne, l’Italie, 
les pays Scandinaves,  le Japon, la Corée du sud, chaque pays se 
distingue par une manière de faire spécifique et identitaire, cet aspect 
se traduit dans l’apparence et des entreprises et de leurs produits 
finals.  

Le management des entreprises renvoie souvent à des facteurs 
culturels, historiques, sociaux et politiques, l’entreprise ne vie pas 
isolée, elle existe dans un environnement, elle est confrontée de subir 
les variations, les changements, les turbulences qui touchent pas mal 
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de cotés. Pour exister elle cherche un environnement propice: se 
rapprocher des marchées des clients, des fournisseurs, des canaux de 
distribution, des marchés financiers. L’entreprise fonctionne dans son 
environnement, elle entreprend des relations avec ce dernier, elle 
subit et contribue dans son milieu. Elle cherche l’expansion, le profit, 
la durabilité, la pérennité…Sa fonction stratégique est d’œuvrer et de 
mobiliser les ressources nécessaires, pour atteindre la performance, 
et de la maintenir. L’entreprise tire son fondement et ses racines dans 
le milieu ou elle s’implante, elle est en interaction avec celui-ci. Elle 
ne peut pas échapper aux exigences, aux caractères qu’engendre 
l’environnement. Imposées aux entreprises les conditions et les 
règles de conduites sont multiples et diverses et parfois contrarient 
l’aboutissement des objectifs des entreprises. L’entreprise tire son 
origine et promulgue sa finalité dans son entourage. Les valeurs, les 
idées, les mentalités, les attitudes, les comportements, dans les  
entreprises  s’empreinte de la culture toute entière des individus 
appartenant à l’entreprise et en même temps à des niveaux de 
réflexion différents et multiples. De ce fait la culture de l’entreprise 
semble être un facteur qui contribue aux résultats de l’entreprise se 
qui doit être pris en compte pour établir les plans de gestion de 
l’entreprise et promouvoir des projets sur lesquels on introduit des 
stratégies basées sur une culture de succès et de réussite et des 
valeurs permettant la concrétisation d’objectifs liés aux résultats.    
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 :  ملخص الدراسة
أصبحت ممارسات إدارة املوارد البشرية مفتاح إجباري لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية 

هذا من خالل اختبار جترييب للتأثري على ممارسات إدارة و .  وأمثليه االستفادة من املوارد البشرية
ف من خالل االختيار والتدريب والتعويض وتقييم األداء على رضا املوظ: املوارد البشرية

و مت تطبيق استخدم الباحث املنهج التجرييب الختبار الفرضية من . الشركات اجلزائرية خمتلفة
موظف يعملون يف خمتلف مستويات اإلدارات يف الشركات  110هذه الدراسة من خالل 

  اجلزائرية
ملمارسات ا) HRM(من خالل الدراسة تأكد  وجود ارتباط اجيايب وتأثري إدارة املوارد البشرية 

والدعم االحصائى العثور على . وجيرى رضا املوظفني للتأكد من صحة اإلجراءات والنماذج
االستغالل األمثل للموارد البشرية  هو جوهر فن إدارة املوارد  وعليه فان ..افرتاض العالقات

  البشرية ،يسمح بتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية الكمية والنوعية 
هذه الورقة هي واحدة من عدد قليل من األحباث املعنية : افة للبحث وعليه فان القيمة املض

حاولنا أن .بقضايا ممارسات إدارة املوارد البشرية يف اجلزائر وأول من دراسة الشركات اجلزائرية
 دور ممارسات إدارة املوارد البشرية يف زيادة مستوىورقة حبثية مبتكرة تسلط الضوء على تكون 

  الشركات اجلزائريةرضا املوظفني يف 
. ممارسات إدارة املوارد البشرية ، رضا املوظفني ، الشركات اجلزائرية : الكلمات المفتاحية 

 ، األهداف اإلسرتاتيجية الكمية والنوعيةأمثليه االستفادة من املوارد البشرية، 

Introduction :  
          In today’s competitive and rapidly changing business world, 
companies need to utilise their resources to achieve their  own  
advantage. Several researches  find  that companies can create and 
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sustain competitive position among their internal resources which are 
non-substitutable, rare, valuable, and inimitable , theses resources are 
: human resources .      Human resource management  HRM practices 
has the capacity to create enterprises  that are more intelligent, 
flexible through the implementation of policies and procedures  that 
concentrate on recruiting, selecting, training skilled employees and 
directing their best efforts to achieve the goals of the company 
(Quansah N, 2013 ) . 
          The companies can imitate the tangible asset like the style of 
production , the technology … but they can’t imitate the hidden 
assets(Shaukat.H, Ashraf N and Ghafoor.S ,2015) .So to achieve a 
competitive advantage, it is useful to manage this kind of the 
resources and take it into consideration in the planning of company’s 
strategic .Furthermore ,it is crucial to satisfy the employee to 
maintain the goal of human resource management .   
           Human resource management (HRM) impacts on employee 
satisfaction  has emerged as the fundamental  research question in the  
HRM field (Vlachos P,2009). This study aimed to examine the role 
of  HRM practices to increase the level of employees satisfaction  
through a field  research in Algerian companies .  

2-Literature review : 
2-1-Human Resource Management :  
           According to Storey (1995) HRM is a discriminatory  
approach to implement management which attempt to achieve 
competitive advantage through strategic that diffuse a high commit 
and qualify staff  , using an emerge array of cultural, structural and 
personnel technique. (  Boxall et al, 2007) define HRM  as  the 
management of employees across wished ends.  
           Som, (2008) demonstrated  HRM as a cautiously  carefully 
designed sets  of  practices aimed to improve effectiveness of the 
company and consequently have better performance outcomes  It is 
the  process of analysing and managing an entreprise’s human 
resource needs to ensure satisfaction of its strategic objectives.(J. 
Coyle-Shapiro J et al ,2013) . 
         Schmitz A ( 2012  ) defines   Human resource management 
(HRM) as   the process of employing people, training them, 
compensating them, developing policies relating to them, and 



The Role of Human Resource Management  Practicesin Increasing  the Level of  
Employees  Satisfaction  in Algerian  Companies 

Dr. Mezrig Achour + Dr. Bouguesri Sarra 

  REVUE Des économies nord Africaines N°15     45    

developing strategies to retain them .It is the organizational function 
that deals with the different practices like recruiting , managing , 
motivating people to maintain companie’s objectives(Strandberg 
Consulting  , 2009) .So we can say that HRM contains all the process 
, procedures and practices which are used to gain , maintain and 
develop the human resource .  

2-2Human resources management practices : Ling Tan C  et al 
(2011)  in there article mention several definition of  human 
resources practices , it is a a system that attracts, develops, motivates, 
and retains employees to ensure the effective implementation and the 
survival of the organization and its member and it is a set of policies 
designed to ensure that the firms achieve there objectives . Minbaeva 
(2005) defined  HRM practices as a  combination of implementations  
utilized  by company  to manage its human resources among  
simplifying  the development of competencies and capabilities which 
can relate the organization knowledge and social climate in front of 
to gain a sustainable competitive advantage  .   
         In general we can summarise the HRM practices that are 
mentioned by the authors as follows :  

2-2-1 Job analysis : An organized  set of  tasks performed in a job 
and the competencies desired to perform them . Job analysis contains 
three general steps: 
1. The collect of the tasks  and competencies required . 
2. The identification  of tasks and competencies . 
3. The choose of selective and quality rating factors.  
           Job analysis and job description are competently related , the 
Job Description is necessarily based on the information obtained 
through the job analysis interview. It is prepared primarily for 
defining duties and responsibilities and for job evaluation. Based on 
the informationss collected from Job Analysis Form  HR department  
prepare the Job descriptions . 
           It is a process that identifies the tasks performed on the job 
and knowledge, skills, abilities, and personal characteristics needed 
to perform those tasks. it describes what the worker does in terms of 
activities and functions, and the worker characteristics (skills, 
knowledge, abilities, and adaptabilities .( Delmi Hernandez)  
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2-2-2 Selection and recruitment: This practice can ensure that the 
right people, with the desirable characteristics and knowledge, are in 
the right place.( Vlachos .P, 2009).               According to Gary Rees 
et al ( 2010) recruitment and selection forms a central part of the 
underlying human resource management it is related to  the 
acquisition, development and reward of employees compatible the 
empty posts .  
              Mullins (2010) notes that the process of recruitment and 
selection is a specialist of   HR managers,  it  can play a vital  
important role in achieving  an organisation’s effectiveness and 
performance. If companies are  can attract workers who already keep 
applicable knowledge, skills and aptitudes then they  are able to 
make the  right prediction about their future abilities. 
2-2-3 Compensation : Employee compensation has a great role in 
the employment relationship, because it has a critical importance to 
both employees and employers. For employees compensation 
decisions effect the loyalty and satisfaction job , but for the 
employers, compensation decisions effect their cost of doing 
business. (Barry A et al 1995)  
         To attract and maintain the talent employees , firms must  adopt 
a good  system of compensation as a powerful means , in which this 
system can rise the level of employee motivation, commitment and 
loyalty, all of which are conducive to positive organisational 
performance .(Trevor, J )  
        Fogleman et al  define three types of system compensation ;  

1-Non-monetary compensation : It is related to career and social 
rewards , it contains job security , flexible hours, opportunity for 
growth.... and all the advantages that are giving  to the employees , 
and doesn’t contain  tangible value .  

2-Direct compensation: It contains the base wage given to the 
employees  , which can be an annual salary or hourly wage. 

3-Indirect compensation : It includes protection social such as 
Social Security to health insurance, retirement programs, paid leave, 
child care or moving expenses.  

2-2-4 Training and development : Training and development 
concerned as the critical key of  the effectiveness of companies and , 
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they have an impact on  the experiences of people in work. Training 
has implications for productivity, health and safety at work and 
personal development.( Andrew Shepherd,2004)  
             Raymond A(2010)  designs seven steps to obtain a 
systematic training program:  Step 1 is to determine and identify 
training needs . Step 2 is to make sure that  employees have the 
motivation and basic skills necessary to master the training content. 
Step 3 is to create a learning environment that has the features 
necessary for learning to occur. Step 4 is to ensure that trainees apply 
the training content to their jobs. Step 5 is to develop an evaluation 
plan including the types of outcomes training   and the design of the 
evaluation system that have an impact on these outcomes (for 
example, learning, behaviour, skills). Step 6 is to choose the training 
method based on the learning objectives and learning environment, it 
can include traditional method like turnover work or modern method 
like e-learning . Step 7 is to evaluate the program and make changes 
if there is a lack to achieve the objective of the training .  
2-2-5- Employee participation: employee participation is now 
considered a key element in the successful implementation of new 
management strategies and plays an important role in determining 
the degree of job satisfaction . An organization should encourage the 
introduction of the perfect participation program among their 
employees,( Dodi W,2015)  
       Organizational support is defined as the extent given to the 
employees  about their contribution and cared to better perform their 
work .(Shaukat H et al .2015) 

  2-3- Employee satisfaction :  
          Cranny et al  (1992) define employee satisfaction as the set of 
affective reactions to the differential perceptions of what employee 
wants to receive compared with what he actually receives . Employee 
satisfaction is demonstrated as the central of organizational 
citizenship behaviour, and it differ from employee to other  .( Organ 
and Ryan ,1995)                                                                 To increase 
the level of employee satisfaction , companies must achieve different 
befinits which desired by the employees and also realize  the  
objectives of HRM practices especially : good relationships with  the 
colleagues, high salary, good working conditions, training and 
education opportunities, career developments.( Bulent A et al , 2009). 
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        When investigating the employee satisfaction, it should be 
known that; -an employee may be more satisfied by a satisfying item, 
whereas the other employee may be less satisfied with the same item-
. Because of this, analyzing the employee satisfaction from a large 
perspective will be better. In general , the employee satisfaction may 
be described as how pleased an employee is with his or her position 
of employment.  

3-Methodology research :  
          The model utilized in this research  divided human resource 
management practices  into four indices : Recruitment and selection , 
Compensation , Training and development and employee 
participation, and about the dependent variable is : employee 
satisfaction according the figure bellow : 

 Figure (1): Conceptual model 

 
   Source : from the literature reviews 
3-1 Study  hypothesis :  The study is intended to open few windows 
towards human resources management  and there impact on 
employee satisfaction .So the hypotheses for the study are described 
as follows: 

Hypothesis 1: Human resources management practices are 
positively correlated  to employee’s satisfaction .This hypothesis 
is divided into sub hypothesis as follows : 
Hypothesis1-1 :Selection and recruitment are positively correlated to 
employee’s satisfaction.  Hypothesis 1-2:Compensation   is 
positively correlated to  employee’s satisfaction. 

Human resources 
management practices : 

-Recruitment and 
selection  

-Compensation 

-Training and 
development  

 
 

Employee 
satisfaction  
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Hypothesis 1-3:Training and development are positively correlated to 
employee’s satisfaction . 
Hypothesis 1-4 :Employee participation  is positively correlated to  
employee’s satisfaction 

Hypothesis 2: Human resources management practices are 
positively influenced the employee’s satisfaction .This hypothesis 
is divided into sub hypothesis as follows :  
Hypothesis2-1 :Selection and recruitment are positively influenced 
the employee’s satisfaction.  Hypothesis 2-2:Compensation   is 
positively influenced  the employee’s satisfaction. 
Hypothesis 2-3:Training and development are positively influenced 
the employee’s satisfaction . 
Hypothesis 2-4 :Employee participation  is positively influenced the  
employee’s satisfaction . 

3-2 Data collection  
             The respondents were all employees worked in four 
companies ( Oredoo, Djezzy , Mobilis an CPA )( Table1 ). The 
questionnaire contained 23 statements with 5 point Likert scale (1 = 
strongly disagree and 5 = strongly agree). The response rate was 67.3 
per cent.  
             In this survey , the responses and information collected from 
the various statistical methods will be used to analyze the data that 
we will collect from the 110 respondents. After the collection of the 
data , we have entered it in the SPSS program( Statistical Package for 
the Social Sciences) version 27 .0 , in the cause to analyze the data 
and used some tools of SPSS like :  descriptive statistics, reliability 
analysis, factor analysis, correlation analysis and regression analysis. 

Table (1): The companies used in the study 

The company Sector 

Oreedoo , Djezzy ,Mobilis Telecommunication 

CPA (Credit Populaire Algerie ) Banking 
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3-3 Respondents Profile : 
            The data for the study was collected from 110 respondents 
choosing randomly . The data set covers various aspects of HRM 
practices   and employee satisfaction  . The table-2 represents the 
characteristic of the sampling chosen in this study . Male participants in 
the study was more than the Female with response rate equivalent to 
56.4% . Age wise distribution depicts 31-40 age group dominates in the 
research  consisting with  45.5% of the total sample .The majority of the 
respondent have a university degree with response rate equal to 66.4% . 
About 57.28 % of the respondents have experience less than five years .  

Table 2 :Respondents Profile 

Parameter Group # % 

Sex Female 48 43.6 
 Male 62 56.4 
Age 20-30 30 27.3 
 31-40 50 45.5 
 41-50 25 21.8 
 >50 5 5.5 
Education Medium 5 4.5 
 Secondary 23 20.9 
 License  53 66.4 
 Post Graduation 9 8.2 
Total Experience >5years 63 57,28 
 < 5 years  47 42.72 
Total  110 100 

3-4 The test of the reliability : 
           In the cause  to test the reliability of the items  Cronbach’s alpha 
was used . All variable and sub-variable items were confirmed valid 
since their values were more than 60% . as shown in the table  3 
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          Table -3: The test of  the Reliability  and Normality  

Items Cronbach’s 
alpha (K-S)Z Sig 

HRM practices  0.83 0.621 0.237 

Selection and recruitment   0.84 0.377 0.250 

Compensation  0.62 0.587 0.107 

Training and Development  0.89 0.532 0.104 

Employee participation 0.79 0,61 0,2 

Employee satisfaction 0.68 0.546 0,2 

Source : from SPSS 

3-5 The Kolmogorov-Smirnov test :  
  The Kolmogorov-Smirnov test for normality was used to see whether 
the responses had a normal curve about the mean. All dependent and 
independent variables were tested for normality. If the significance level  
was more than 5 percent, normality was assumed .  
Table (3) shows that all the independent and dependent variables are 
normally distributed. 

4- Results of the descriptive statistics ;  
A s it is shown in the table 4,  the opinions of the respondents tend to 
agree with regard to the nature of the items of all the variables with 
mean scores more than 3 . Generally speaking, all items scored in the 
affirmative (1 strongly disagree, 5 strongly agree, with 3 the mid-point). 
This means that the respondents have a great perception  about the 
importance  of applying HRM practices in the company and the 
achievement of employee satisfaction .   
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Table- 4 : Statistical results of  summary variables 

Items  Mean Std.Dev t-value 

HRM Practices  3.65 0.7 15.003 

Selection  and recruitment    3.54 0.424 11.394 

Training and development   3.6 0.9 5.578 

Compensation  3.22 1.24 27.071 

Employee participation  3.04 1.26 13.123 

Employee satisfaction  3.46 1.11 14.065 

Source : from SPSS 

5- Testing hypothesis :  
Hypothesis 1: Human resources management practices are 
positively correlated  to employee’s satisfaction .This hypothesis 
is divided into sub hypothesis as follows : 
 Hypothesis1-1 :Selection and recruitment are positively correlated to 
employee’s satisfaction.  Hypothesis 1-2:Compensation   is 
positively correlated to  employee’s satisfaction. 
Hypothesis 1-3:Training and development are positively correlated to 
employee’s satisfaction . 
Hypothesis 1-4 :Employee participation  is positively correlated to  
employee’s satisfaction . 
  Since the population for the study is heterogeneous, a stratified 
random technique has been adopted to select the respondents for the 
study , 110 respondents were selected randomly from different levels 
in Algerian companies . A linear regression model was drawn to 
explain the relationship between HRM practices and employee 
satisfaction  . 
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Table 5 :HRM practices Vs Employee satisfaction  

Source :from SPSS  
     As defined in table-5,the regression equation of employee 
satisfaction with selection and recruitment , compensation , training 
and development and employee participation. 
  The regression equation of leadership component with character of 
leader and the style of making decision clearly depict the model are 
good fit with R more  than 0.3 . The training and development   is 
weak in explaining the relationship with R value 0.324 . 
  The table 6 showed also that the relationship  between selection and 
recruitment  , employee participation , compensation and employee 
satisfaction with R value (using Pearson correlation coefficient)  are 
0.373, 0.468 and 0.428 .  
  So all the sub hypothesis of the first hypothesis are accepted .The 
results mention that there is a positive relationship between HRM 
practices and employee satisfaction ,then the hypothesis H1 is 
accepted , so Human resources management practices are positively 
correlated  to employee’s satisfaction .  

Table 6 : Correlation matrix 

 Selection and 
recruitment Compensation Training and 

development 

Employee               

Participation 
HRM 

practices 
Employee 

satisfaction 

Selection and 
recruitment 

      

Compensation 0.676**      
Training and 
development 

0.543** 0.687**     

Employee 

Participation 
0.502** 0.500** 0.576**    

HRM  
practices 

0.413** 0.482** 0.397** 0.436**   

Employee 
satisfaction 

0.373** 0.468** 0.324** 0.428** 0.572**  

  HRM practices Multiple R R2 Adjusted R2 Std .Error 
  Selection and recruitment  0.373 0.139 0.062 3.435 

Employee Satisfaction Compensation 0.468 0.219 0.065 3.528 
  Training and development 0.324 0.104 0.046 3.254 
  Employee Participation  0.428 0.183 0.043 3.078 
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Note: All correlation values are significant at the 0.05 level (two-tailed) 
Hypothesis 2: Human resources management practices are 
positively influenced the employee’s satisfaction .This hypothesis is 
divided into sub hypothesis as follows :  
Hypothesis2-1 :Selection and recruitment are positively influenced the 
employee’s satisfaction.  Hypothesis 2-2:Compensation   is positively 
influenced  the employee’s satisfaction. 
Hypothesis 2-3:Training and development are positively influenced the 
employee’s satisfaction . 
Hypothesis 2-4 :Employee participation  is positively influenced the  
employee’s satisfaction . 
Table 7: Regression results of employee satisfaction based on the 
dimensions (N=110) dependent variable : employee satisfaction , 

independent variable :HRM practices  

Model   

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 53.86 1 51.661 12.053 0.001 

  Residual 30.54 109 14.41   

  Total 84.40 110    

 Coefficients 

Model         

Standardized 

Coefficients t Sig. 

   B Std. Error Beta  Std. Error 

1  

(Con`stant) 1.008 1.765  5.068 0.000 

  Selection  

Compensation  

Training   

Employee 

participation  

HRM practices  

 

0.758 

0.75 

0.58 

0.64 

0,46 

 

0.331 

0.374 

0.108 

0,.335 

0.210 

0.242 

0. 52 

0.32 

0.46 

0.54 

11.394 
5.578 
27.071 
13.123 
15.003 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.002 

 p> 0.05 
Source :SPSS  
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Employee satisfaction  was regressed again four variables of  HRM 
practices  namely (selection , compensation , training and employee 
participation ) .   
The equation for employee satisfaction  was expressed in the 
following equation: 
Ys = β0+ B1X1+ B2X2 + B3X3 + B4X4, Where, 
Ys = employee satisfaction  
β0 = constant (coefficient of intercept) 
X1 = selection and recruitment  
X2 = compensation  
 X3 = training and development   
X4 = employee participation   
B1and B4 = regression coefficient of two variables  
  The relationship between the dependent and independent variables 
derived by this model can thus be expressed as: 
Ys = 1.008+ 0.242 X1+ 0.25 X2 + 0.42X3 + 0.36 X4 , 
  Table (7) showed the results of the regression analysis and the 
impact of HRM practices  to the employee satifaction. To predict the 
goodness-of fit of the regression model, the multiple correlation 
coefficient (R), coefficient of determination (R2), and F ratio were 
examined. First, the R of independent variables (four factors, X1 , X2 , 
X3 and X4) on the dependent variable (employee satisfaction  , or Ys) 
is 0.54, which showed that the employee satisfaction  had positive 
and high overall association with the four  attributes , suggesting that 
more than 50% of the variation of employee satisfaction  was 
explained by the four attributes. Last, the F ratio, which explained 
whether the results of the regression model could have occurred by 
chance, had a value of 12.53  (p =0.001) and was considered 
significant. The regression model achieved a satisfactory level of 
goodness-of-fit in predicting the variance of the apply  of employee 
satisfaction  in relation to the four attributes, as measured by the 
below – mentioned R, and F ratio. In  other words, at least one of the 
four attributes was important in contributing to increase the level of 
employee’s satisfaction  . In the regression analysis, the beta 
coefficients could be used to explain the relative importance of the 
four attributes (independent variables) in contributing to the variance 
in employee’s satisfaction   (dependent variable).  
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  The findings showed that a one-unit increase in the good selection 
of the employee would lead to a 0,242 unit increase in employee’s 
satisfaction  and  one-unit increase in the compensation  would lead 
to a 0.52 unit increase in employee satisfaction , then one-unit 
increase in the training   would lead to a 0.32 unit increase in 
employee satisfaction and finally one-unit increase in the employee 
participation   would lead to a 0.46 unit increase in employee 
satisfaction    . 
   In conclusion, the results of multiple regression analysis agree 
hypothesis 2, that there is the effect of the HRM practices   to the 
employee satisfaction . So, there is a relationship and an influence  of 
HRM practices   on the rise of the level of employee satisfaction   .  
   In other words,the table  7 also shows the results of the statistical 
analysis that mentions  there is an influence of  HRM practices  
dimensions on employee satisfaction  in the Algerian companies , 
with  F calculated equal 12.053 at the level of significance( a ≤ 0.05)  
that means the reject of  the null hypothesis and accept the alternative 
hypothesis.( Human resources management practices are 
positively influenced the employee’s satisfaction )  
6-Discussion :  
            The objective of this study was to examine the impact and 
relationship of the HRM practices on employee satisfaction . 
            The present research found that the four component of HRM 
practices have an indirect and positive impact and relation with the 
employee’s satisfaction .The results also found that the compensation 
and employee participation have the high and  positive influence on 
employee’s satisfaction , but the selection of the employees and 
training have a weak value in the explanation of the relationship 
between the variables .  
These results mean that if  the companies carefully take interest  to 
the different practices of HRM , it will increase the level of employee 
satisfaction . As results , efforts taken in the planning of the  
compensation system and employee participation, will be useful in 
enhancing the employee’s satisfaction .The findings of this study 
also offer different recommendations to the companies in Algeria to 
take into consideration the different implementations of the HRM 
and to focus on the compensation systems with their different form 
and also to give a large freedom and responsibility to the employees 
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in the workplace . These  suggestions proposed from this study can 
increase the  employee’s loyalty and  satisfaction , then the 
companies can increase their  performance and achieve their strategic 
goals in front of to gain a sustainable competitive advantage .  

Conclusion : 
              The need today for the companies in general and Algerian 
companies in special , is to improve the role of the HR system such 
as compensation systems , participation of the employee in the 
decision making , adopt new method of training , maintain and gain 
talented employees….. , and integrate it in the strategic planning of 
these companies .The managers should consider the practices of 
HRM as a crucial key of the success  and the adaption of the 
organization with the external environment with its rapid changes 
that occur . So the enterprises whose intereset to increase the level of 
employee’s satisfaction , must pay attention to all HRM practices : 
selection, training , compensation and employee participation for 
policy development .  
           During this study, we found that the Algerian employees have 
interest to the incentive and rewards , and their participation in the 
work more than the other form of HRM because the selection and 
training have an impact on the employee’s performance more than 
the employee’s satisfaction , so it is important to take all these 
finding  when preparing the strategic plan of the institution. 
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