
  -مجلة علمية دورية متخصصة محكمة  -  إقتصاديات شمال إفريقيا مجلة
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  باللغة العربية - مة لهذا العدد البحوث المحك
  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أُنموذجاً  :في أدبيات المنظمات االقتصادية والمالية الدولية التمويل اإلسالمي 1

 السعودية – عبد العزيزامللك  ج مهدي بلوايفأمحد . د

  إدارة سياسات الهجرة الدولية نظرة على جهود المنظمات الدولية وسياسات دول االستقبال   2
   اجلزائر -م ج  بالبيض مساهل عبد الرمحان .د

  تقدير تأثير استثمارات دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية على نمو الدول العربية  3
  مصر - حلونج  علياء نبيل خضري د

  الفساد على النمو االقتصادي في البلدان العربيةتأثير   4
   اجلزائر – الشلف ج قديد عبد القادر. د

5  
  الدور التنموي للسياحة في البلدان المغاربية

  اجلزائر –ميلة  جم  رشيد هويل. أ
  اجلزائر – املدية ج علي محيدوش .دأ 

6  
  ) السعودية، اإلمارات ، البحرين(مع اإلشارة إلى البنوك الخليجية  في البنوك العربية 3ل تطبيق مقررات باز 

  اجلزائر - ج أم البواقي  زبري عياش. د
  اجلزائر - ج أم البواقي سناء العايب .أ

7  
  2015-1990زائر الج: فعاليتها في إستقطاب االستثمار األجنبي المباشر حالة و مصرفية في الدول العربية اإلصالحات ال

  اجلزائر –أمحد نصري ج الوادي .د
  اجلزائر –يونس زين ج الوادي .د

  2014-2008 السوق المالي الماليزيحالة : كفاءة األسواق المالية الناشئةاختبار    8
  اجلزائر - 3اجلزائر  ج  عبديل حنان دط 

   الجزائريةدية االقتصافي البيئة ) ISA(أهمية تبني المعايير الدولية للتدقيق   9
   اجلزائر – الشلف ج عبد القادر بكيحل. د

10  
  فيها  العاملين نظر وجهة من األردنية اإلسالمية المصارف في المطبقة التمويلي التأجير استراتيجية نجاح مدى

  األردن -  التطبيقية البلقاء ج النابلسي حسان زينب .د
  األردن - ةالتطبيقي البلقاء ج الزيادات الفتاح عبد علي.د 

   دراسة تحليلية وصفية لعالقة النمو السكاني باألمن الغذائي في الجزائر  11
  اجلزائر -  3اجلزائر  ج ناصف حممد  ط د                                                    

12  
  2014 - 2008تقييم كفاءة المؤسسات المصرفية   دراسة حالة لمجموعة من البنوك الجزائرية خالل الفترة 

  اجلزائر – الشلف ج قادة عبد القادر. د.ط    
اجلزائر – الشلف جبطاهر علي . د  

13  
  2012-1980: قياس اثر التضخم على االقتصاد الجزائري خالل الفترة

  جلزائرا -تيارتج  صافة حممد.أ
اجلزائر – تيارتج شريط عابد  .د.أ  

  وأهميته لدى المؤسسات اإلقتصادية الحديثة  ERPنظام   14
  اجلزائر – الشلف ج إبراهيم بن الطيب. د

15  
   قياس الكفاءة الداخلية لكليات جامعة حسيبة بن بوعلي باستخدام أسلوب تحليل البيانات المغلفة

  اجلزائر – 3اجلزائر  ج زياين زهرة . د.ط
  اجلزائر – 3اجلزائر  ج خليد علي . دأ 



  المحاسبة اإلبداعية في المؤسسة االقتصادية بين المفهوم والتطبيق  16
  اجلزائر -ج الشلف  نوي احلاج .د 

17  
  دراسة حالة الشركة اإلفريقية للزجاج أثر جودة المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية

  اجلزائر – جيجلج حممد عبد اللوش . أ
اجلزائر – سكيكدةج فريد كورتل . دأ   

18  
  حوكمة الشركاتانعكاسها على نظام االحتيال و  منعفعالية التدقيق الداخلي في اكتشاف و 

  اجلزائر -ج الشلف  حديب عبد القادر د.ط
  اجلزائر – الشلف جزيدان حممد  د.أ  

19  

وفق معايير  المالية  في القوائم المحاسبي مستوى اإلفصاحبومات المحاسبية الخصائص النوعية األساسية للمعلمحاولة تحليل عالقة 
  "ومحافظي الحسابات بالجزائر المحاسبة خبراءعينة من دراسة على ") IAS-IFRS(المحاسبة الدولية 

  اجلزائر – املسيلةج األخضر عزي . أ د 
  اجلزائر – سكيكدةج رابح طويرات . أ

  حالة الجزائر جتماعي على جذب السياحتأثير مواقع التواصل اال  20
   اجلزائر -ج الشلف دمحاين علي .د 

21  
  االقتصادية المؤسسة أرباح تخطيط في المحاكاة نموذج استخدام

  اجلزائر -ج الشلف  عائشة سنوسي واضح بن د.ط 
  اجلزائر – الشلف ج البشري عبد الكرمي د.أ   

22 
  ECDE  دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف –ره على التنمية المستدامة االلتزام بالمسؤولية االجتماعية وأث

  اجلزائر -ج الشلف متناوي أحممد .د
  صدرها مخبر العولمة و إقتصاديات شمال إفريقياي

  الجزائر - جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
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I 

  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا 
  مة متخصصة محكدورية مجلة علمية 

   :تصدر عن
  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   &مخبر البحث العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا 

   الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
هي تسعى لتكون جملة اقتصادية دولية منوذجية بفعل و  ،مببادرة من الربوفيسور حممد راتول 2004تأسست سنة      

 االقتصادية عالبحوث واملواضي ، �تم بنشراحلرص الدائم على تطويرها وبفعل مسامهات السادة األساتذة والباحثني
إضافة اىل املواضيع اليت �م  اليت تشغل الفكر اإلقتصادي وتطوراته، خاصة يف اجلزائر وبقية دول مشال إفريقيا،

باللغات  خارجهامن من داخل اجلزائر و  والباحثني األساتذة حبوث لنشر وهي مفتوحة الدولية،إلقتصاديات العربية و ا
، كما �تم بنشر املعطيات اإلقتصادية عربيا وإقليميا ودوليا، وكل ما يساهم يف الثقافة العربية والفرنسية واإلجنليزية

  .اإلقتصادية

ISSN : 1112-6132  2005-1112  :رقم اإليداع  
 
 

  راء أصحابهاآإال عن  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 ورئيس تحرير مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا محمد راتول. د.أ
  مخبر العولمة وإقتصاديات شمال إفريقيا

  لجزائرا  02000. بوعلي بالشلف جامعة حسيبة بن
  )00213(  027-72-23- 81 :فاكس/هاتف

 revuelabomena@yahoo.fr         :للمجلة البريد اإللكتروني

 chlef.dz/renaf-http://www.univ     : للمجلةالموقع اإللكتروني 

 

mailto:revuelabomena@yahoo.fr
http://www.univ


II 

  محمد راتول/ د.أ        :مدير المجلة و رئيس التحرير
   :هيئة التحرير

 .مساعدا رئيس التحرير: حمو محمد/ د،  نورين بومدين/ د - 
 .مسؤول النشر االلكرتوين وإدراج ا�لة: محمد فالق/ د - 
 مزريق عاشور/ د.أ -  
 بن نافلة قدور/ د.أ - 

 البشير عبدالكريم/ اد  -
 قادرمطاي عبدال/ د - 

  
  :أمانة التحرير

  محمد حمو/ د -        
  نورين بومدين/ د -        
  بوقسري صارة/د  -        
  مداني احمد/د  -        

  
  هيئة التحكيم العلمي

 اجلزائر جامعة . قادة أقاسم / د.أ
 الشلف جامعة . عبدالكريم البشير / د.أ
   فيصل امللك جامعة .حسن الهجهوج  /د.أ
 غرداية جامعة .معراج الهواري /د.أ
  ، جامعة البلقاء التطبيقية، األردنالنابلسي زينب/ د.أ
   أمريكا اوهايو جامعة. يوست ايد  /د.أ
  .جامعة الشلف. أنساعد رضوان/ د
   جامعة بومرداس. ر منوريأوسر / د.أ
 اجلزائر جامعة .أحمد باشي  /د.أ
 تلمسان جامعة .محمد بوزيانبن   /د.أ
 فالشل جامعة .علي بن بلعزوز  /د.أ
 تلمسان جامعة .مصطفى بلمقدم  /د.أ
 بومرداس جامعة .اهللا عبد بلوناس  /د.أ
 ورقلة جامعة .مداني بلغيث بن  /د.أ
 تلمسان جامعة .اهللا عبد منصور بن  /د.أ
   تلمسان جامعة عبدالسالم بندي  /د.أ
  جامعة الشلف. بربري محمد/ د
 جامعة الشلف. بن نافلة قدور/ د.أ
 سطيف جامعة .محمد بوجالل  /د.أ
 بلعباس س جامعة .عالل بورحلة / د.أ
 للتجارة العليا املدرسة .كمال بوصافي  /د.أ
 اجلزائر جامعة . يوسف بومدين  /د.أ
  اجلزائر جامعة .صالح تومي  /د.أ
 جامعة الشلف .قرورت محمدت/ د
 األردن .التطبيقية اجلامعة. البكري ثامر  /د.أ
 اجنلرتا .ديرهام جامعة. تيموثي جيم  /د.أ
   األردن .االوسط الشرق جامعة.الخطيب بدر حازم  /د.أ
  جامعة الشلف  .حبار عبدالرزاق/ د
  جامعة الزرقاء .حسين سمحان/ د.أ
  جامعة وهران. حاكمي بوحفص/ د.أ
 جامعة الشلف .حمو محمد/ د
 جامعة الشلف .حساني حسين/ د

 .السعودية فيصل امللك جامعة .غصان بلقاسم حسن /د.أ
 األردنية اجلامعة..صويص جليل راتب  /د.أ
   الشلف جامعة .محمد راتول /د.أ
 بوعريرج .ب جامعة .حسين رحيم /د.أ
 البليدة جامعة . كمال رزيق /د.أ
 الكويت .الشراح رمضان /د.أ
 وهران جامعة .بلقاسم زايري /د.أ
 اجلزائر جامعة . رابح زبيري /د.أ
  الشلف جامعة .محمد زيدان /د.أ
 جامعة الشلف .طيبة عبدالعزيز/ د
  الشلف جامعة .عاشور كتوش /د.أ
  جامعة املسيلة. عزي لخضر/ د.أ
 املدرسة العليا للتجارة.  فرحي محمد/ د.أ
    جامعة االغواط.  فرحي محمد/ د.أ
 الشلفجامعة .  فالق محمد/ د
 2 البليدة جامعة .خالد قاشي /د
  جامعة اجلزائر. المجيد قدي عبد/ د.أ
  . جامعة الشلف .ريش نصيرةو ق/ د
 السعودية. جامعة امللك فيصل. قندوز عبدالكريم/ د
  جامعة اجلزائر. قصاب سعدية/ د.أ
  جامعة الشلف. قورين حاج قويدر/ د
  جامعة اجلزائر. كساب علي/ د.أ
 جامعة اسرا ماليزيا .نةلحسن حساس/ د.أ
  األردن. جامعة الزرقاء محمود حسين الوادي/ د.أ 
  .جامعة الشلف .مداني أحمد/ د
  جامعة تيارت .مداني بن شهرة/ د.أ
  جامعة الشلف .مزريق عاشور/ د.أ
   جامعة الشلف .مطاي عبدالقادر/ د
  اجلزائر. جامعة قاملة. معطى اهللا خير الدين/ د.أ
   جامعة الكويت. يمنصور الشمال/ د.أ
  ماليزيا  ماليا جامعة .عاشور مقالتي /د
  األردن. جامعة الزرقاء. مصطفى الشيخ/ د.أ



III 

كلية السادات للعلوم . مها محمود طلعت مصطفى/ د.أ
  .  مصر .اريةاإلد

 ورقلةجامعة . ناصر سليمان/ د.أ
 فرنسا بونتوار سرجي جامعة .القادر عبد نقي /د.أ
    جامعة الشلف. نوري منير/ د.أ
 . جامعة الشلف .نورين بومدين/ د
 أمريكا اوهايو جامعة .هيلس ستيفن /د.أ
  فرنسا تور جامعة .جرسافيو سميدو /د.أ
  جامعة تيارت .شريط عابد/ د.أ
  جامعة سطيف. صالح صالحي/ د.أ

املعهد العايل للدراسات . عبد المنعم محمد الطيب/ د.أ
 .السودان. املصرفية واملالية

 املدرسة العليا للتجارة.  عدمان مريزق/ د.أ
 املغرب .مكناس جامعة .عطوش هشام /د.أ
 مصر.العربية االكادمية .مدني ياسر /د.أ
 املغرب.اخلامس حممد جامعة .اليحياوي يحيى /د.أ
 املدية جامعة .حسين يرقي /د.أ
  املفتوحة القدس جامعة.فارة أبو يوسف /د.أ
 ماليزيا العاملية احلامعة .ناصر يوسف /د
   مستغامن جامعة .رشيد يوسفي /د.أ
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  قواعد نشر البحوث في مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
  :يطلب من السادة الباحثني الذين يرغبون يف نشر مقاال�م و حبوثهم يف ا�لة اعطاء العناية للنقاط التالية     

فريقــي إلاتــه خاصــة يف اجلزائــر والشــمال االــيت تشــغل الفكــر اإلقتصــادي وتطور  الوصــفية أو التحليليــة أن يتنــاول البحــث موضــوعا مــن املواضــيع اإلقتصــادية -1
  .إضافة اىل التطورات اإلقتصادية العربية و الدولية

ال يكون البحـث منشـورا مـن يتعهد الباحث بأن  ا�لة مفتوحة لنشر البحوث اإلقتصادية لكافة األساتذة و الباحثني من اجلزائر و من خارجها شريطة أن -2
  .لة أخرى، وأن يتحمل تبعات اإلخالل بقواعد وأخالقيات البحث العلميو أن اليكون قدم للنشر يف جم قبل

بالنسبة لألرقـام يف  12بالنسبة للنص و حبجم  14حبجم  traditinal Arabic و خبط  ردو بالو مكتوبة ) A4(صفحة عادية  25أن ال يتجاوز البحث  -3
  .اذا كان البحث باللغة الفرنسية او االجنليزية 12م حبج T.NEW ROMAINخبط  عرض النص أذا كان البحث باللغة العربية، و

  ائريـــــــــة للمجـــــــــالت العلميـــــــــةو أيضـــــــــا عـــــــــن طريـــــــــق البوابـــــــــة اجلز  revuelabomena@yahoo.fr :املباشـــــــــر أن ترســـــــــل البحـــــــــوث عـــــــــن طريـــــــــق املايـــــــــل -4
https://www.asjp.cerist.dz   

  :أن يقدم البحث وفق األصول العلمية املتعارف عليها و يراعي يف ذلك خاصة -5
  .التقدمي للبحث بتحديد أهدافه و منهجيته -  
  .تنسيق خمتلف عناصره -  
  .التوثيق الكامل للمراجع و اجلداول و الرسومات البيانية -  
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   صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أُنموذجاً 

Islamic Finance in the Literature of International Economic and Financial Organizations: 
The Case of the IMF and the World Bank 

  أحمد مهدي بلوافي .د
  السعودية  -جامعة امللك عبدالعزيز 
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Abstract 

This study explores and discusses the results and summaries of about fifty studies conducted 
by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) relating to various aspects; 
theoretical and practical, of Islamic finance(IF) over a period of thirty-four years; 1982-2016. The 
discussion has covered eight important topics. These are: IF and financial stability, the impact and 
role of morals on financial decisions and behavior, IF and money laundering and the financing of 
terrorism, cooperative banks and Islamic banks, IF and financial inclusion, the role of IF in 
development and economic growth, derivatives, risk management and Sukuk, and finally governance 
and Shari’sh compliance. The paper concludes with many prominent issues and recommendations.  
Among these are: most of the studies have been carried out in the aftermath of the American 
financial crisis of 2007-2008 and, practical and financial topics were dominant in the sample of the 
explored studies. Moreover, the results also show that the sample of the researches covered in the 
study look at Islamic finance as a complement component of the ‘Globalized’ financial system 
rather than as an alternative as some traits in the Islamic finance literature would look at it. 

 
Key words: Islamic finance, Islamic economics, international economic and financial organizations, 
IMF, World Bank 

  :مقدمة
تنوعت االهتمامات وتعددت بصناعة التمويل اإلسالمي يف السنوات األخرية بشكل الفت مل يعد األمر مقتصرًا يف ذلك على البيئات  

املتابع لتطور الدراسات واألحباث الصادرة ذلكم اهتمام املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية، فومن . العربية واإلسالمية، بل امتد إىل غريها
م؛ فعلى سبيل املثال توصلت 2008-2007، خاصة يف أعقاب األزمة املالية األمريكية يلمس ذلك وبكل جالءاملؤسسات هذه عن 

الدراسات املرصودة يف عينة البحث واليت قام �ا صندوق النقد الدويل ظهرت منذ قرابة سبعني يف املائة من إمجايل  أن الدراسة احلالية إىل
إن هذا . قام �ا البنك متت خالل ذات الفرتة وقرابة مخس ومخسني يف املائة من إمجايل الدراسات اليتم، �2016اية عام ذلك احلني وإىل 

إما دعمًا أو  ابغرض املناقشة واإلفادة منه من نتائج وخالصات إليه الرصيد من األحباث جدير بأن يُنظر إليه للوقوف على ما توصل
من التساؤالت املهمة ومن  لإلجابة على عدد منها اإلطار يف حماولة فإن الدراسة احلالية تصب يف هذا انطالقًا من هذا الوضع. تصويباً 

  : ذلك
v  كبري من االتفاق فيما يتعلق بكل منأو هي حمل قدر  » قاطعة«هل توصلت الدراسات املرصودة إىل إجابات: 
o استقرار النظام املايل اإلسالمي ومؤسساته؟ 
o  النمو االقتصادي والتنمية واإلدماج املايل  يفوالفعال » اإلجيايب«دور التمويل اإلسالمي)financial inclusion(؟ 
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o ومؤسساته للبناته  ومكملٌ  متممٌ  تقليدي أم أنه جزءٌ وهل ترى تلك املعاجلات أن التمويل اإلسالمي يُقدم بديًال حقيقيًا للتمويل ال
 ؟القائمة
v ما املنهجية األكثر استخداماً يف تلك الدراسات؟ 
v اجلانب التطبيقي أم النظري؟ وهل طغى عليها جانب التمويل أم أن جانب االقتصاد نال حظه  :ما الذي غلب على تلك املعاجلات

 من الطرح واملعاجلة؟
تلك التساؤالت من خالل تتبع استقرائي وحتليلي لتسعة وأربعني دراسة صدرت عن كلتا املؤسستني على مدى  نبة عستتوىل الورقة اإلجا

م؛ بغرض 2016عام  �اية، وإىل )تاريخ ظهور أول دراسة حسبما وقف عليه الباحث(م 1982أربعة وثالثني عاماً؛ أي من سنة 
الفقرات . وخامتة فقراتست وقد انتظمت الورقة يف . هذه الصناعة الفتية علميًا وعملياً  استثمار هذا االهتمام مبا يعود بالنفع على تقدم

للدراسات بعض املالمح العامة ، و احلدود والصعوبات، و منهج الدراسة وخطوا�ا، و أهداف الدراسة وأمهيتها، و الدراسات السابقة: هي
 .نتائج الدراسات املرصودة وخالصا�ال مناقشة ت، وأخرياً الفقرة السادسة وقد تضمناملرصودة يف عينة البحث

  الدراسات السابقة -  أوالً 
يف حدود ما وقع عليه الكاتب من دراسات وأحباث ذات صلة مباشرة مبوضوع البحث مل يتم العثور على دراسة مثيلة، وإمنا دراسات قريبة 

  :االقتصاد والتمويل اإلسالمي، ومن ذلك ما يليمن حيث جمال االهتمام البحثي املتعلق بكتابات غري املسلمني عن 
علميتان عن كتابات غري املسلمني عن االقتصاد اإلسالمي قدمتا يف املؤمتر العاملي السابع لالقتصاد اإلسالمي الذي عقد  ورقتان .1

م، والثانية 2008م وحىت عام 1976واليت رصدت الكتابات الصادرة يف فرنسا منذ عام  ،1األوىل لبلعباس ؛جبامعة امللك عبد العزيز
 .واليت رصدت الكتابات الصادرة يف بريطانيا خالل ذات الفرتة 2لبلوايف،

 3.م2010قدمها الباحث أبو شعلة يف مؤمتر َعمَّان عن األزمة املالية عام  علميةورقة  .2
، يستعرض املؤلف فيه أمنوذجاً من كتابات غري املسلمني عن التمويل اإلسالمي إبان األزمة 4م2014لبلوايف؛ نُشر يف عام علمي حبث  .3

 .املالية األمريكية، ويقرتح منهجاً علمياً لكيفية التعامل مع هذا النوع من األدبيات
م وإىل عام 1934الغربيني عن الزكاة منذ عام  تستعرض املقالةكتابات .5م2016لبلوايف وبلعباس نشرت يف عام  علميةدراسة  .4

 .م2015
غري مسبوقة يف با�ا، وطريقة  -ويف حدود ما قع عليه الباحث من مصادر-وهكذا يتضح من خالل الرصد السابق أن الدراسة احلالية 

رصد وحتليل عدد معترب (، وأمهية )ية دوليةمؤسسات مالية واقتصاد(، ومكانياً )األحدث(تناوهلا مما جيعلها تضيف على ما سبق بعداً زمانياً 
  ).من الدراسات صادر عن هذا الصنف من املؤسسات

 أهداف الدراسة وأهميتها - ثانياً 
  :وهيهدفت الدراسة من وراء هذا الرصد والتحليل إىل حتقيق مجلة من األهداف 

ومن . اإلسهام يف بناء منهجية علمية للتعامل مع اإلنتاج العلمي لغري املسلمني املتعلق مبا يكتب عن االقتصاد والتمويل اإلسالمي .1
أو العملي مع ظاهرة النمو الكمي واالنتشار العددي /ذلك جتنب العموميات يف احلديث عن الغرب، أو مؤسساته يف تعامله العلمي و

لالستفادة مما هو  -املادحة أو القادحة-لتمويل اإلسالمي؛ بالتناول العلمي البعيد عن العواطف وردود األفعال الذي تشهده صناعة ا
وبالرتكيز على شخصيات أو مؤسسات خاصة أو حكومية بشكل حمدد وربط ذلك . جيد، وطرح ما هو غري ذلك باملناقشة اهلادئة اهلادفة

 .أو خطط احلكومات/امات البحثية لألفراد، أو نطاق العمل واألهداف للمؤسسات، وبطبيعة التوجهات واالهتم -قدر اإلمكان-
بطريقة ختدم فئة الطالب والباحثني العرب الذين ال جييدون  التعرف على طبيعة املوضوعات اليت تناولتها أدبيات هذه املؤسسات .2

 .م العلمي والعملي يف هذا النوع من األدبياتاللغات األجنبية مما يتيح هلم اإلحاطة ببعض املستجدات وجوانب االهتما
االستفادة مما حوته تلك الدراسات من موضوعات مل تنل حظها الكايف من البحث والتنقيب مما يفيد يف تعزيز التوجهات البحثية  .3

 .للحقل سواء تعلق األمر بالرسائل العلمية، أو األحباث النوعية
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املؤسسات؛ كتوفر البيانات واإلحصائيات مما جيعل الدراسات بعيدة عن األسلوب  الوقوف على بعض نقاط القوة يف دراسة هذه .4
 .اإلنشائي العاطفي، والعمل بأسلوب فريق العمل بدل طغيان الفردية كما هو حاصل يف أعمالنا حنن العرب واملسلمني

ت غري املسلمني عن االقتصاد والتمويل اإلسالمي؛ أما أمهية الدراسة فتكمن يف أ�ا جزء من مشروع حبثي كبري يتناول رصد وحتليل دراسا
م بالورقة اليت قدمت يف املؤمتر العاملي السابع لالقتصاد اإلسالمي، مث أُتبع مبناشط أخرى كان آخرها دراسة عام 2008بدأ ذلك يف عام 

واملتمثل يف  -اليت يعمل �ا الباحث املؤسسة-كما أن الدراسة ختدم هدف املعهد ). يف فقرة الدراسات السابقة كما مر معنا(م 2014
رصد وحتليل الدراسات املتعلقة باالقتصاد والتمويل بشكل عام، وتلك اليت يقوم �ا غري املسلمني بشكل خاص بغرض استثمارها 

 .نوعية يف االقتصاد والتمويل اإلسالمياالستثمار األمثل يف رسم خارطة الطريق ألحباث 
  الدراسة وخطواتها منهج -اً لثثا

اليت واخلالصات النتائج  هملدراسات املرصودة، مث املناقشة ألل املالمح العامةبعض لوقوف على اعتمدت الدراسة منهج الرصد والتحليل ل
قدر اإلمكان  ومن أجل حتديد عينة الدراسة حتديدًا دقيقًا وشامالً . االستقراء والتحليل منهج توصلت إليها تلك املعاجلات باالعتماد على

  :مت انتهاج اخلطوات التالية
: رصد أويل جلميع الدراسات اليت يُربزها حمرك البحث على موقع املؤسسة باستخدام كلمات حبث أساسية يف موضوع الدراسة مثل .1

 .التمويل اإلسالمي، واالقتصاد اإلسالمي، واملصرفية أو املصارف اإلسالمية
دة أولياً؛ مثل تلك الصادرة بلغات أخرى، أو اليت صدرت كتعريف قصري بالدراسة األساسية؛ وقد استبعاد املكرر من الدراسات املرصو  .2

 .جتلى ذلك بشكل كبري يف حال الرصد املتعلق بالبنك
استبعاد ما ترصده خاصية البحث يف موقع املؤسسة بسبب ذكر كلمة إسالمي، أو متويل إسالمي، أو مصارف إسالمية ألن ذلك  .3

 .من الدراسات املتعلقة بالدول اإلسالمية وما أكثرها يف كلتا املؤسستني سريصد الكثري
إىل مراجع الدراسات املرصودة، وهذا ما مكن على سبيل املثال من رصد  -يف هذه املرحلة–التأكد من مشولية العينة ودقتها بالعودة  .4

وهذا األمر يبني أن البحث . ك يف فقرة احلدود والصعوباتفيما يتعلق بالصندوق مل تكن مذكورة على موقعه كما مت تبيني ذل- دراسات 
البسيط وغري الدقيق باستخدام حمركات البحث على االنرتنت يف موضوع ما ال ينبغي االقتصار عليه وال االكتفاء مبخرجاته بل ال بد من 

ال اليت نشرت قبل التطورات الكبرية واملتسارعة اليت العودة إىل مصادر أخرى أكثر دقة وحتديداً، ورمبا أكثر مشوًال واستيعابًا خاصة األعم
  .شهد�ا تقنية املعلومات

  الحدود والصعوبات -رابعاً 
كأي حبث علمي ال بد من رسم احلدود الزمانية واملكانية ومواصفات ونوعية الدراسات اليت مت رصدها وعلى أي أساس؟ فيما يتعلق 

وإىل �اية  -حسبما وقع عليه الكاتب من مصادر موثوقة -) م1982عام (ظهور أول دراسة باملدى الزمين فقد مت حتديد ذلك من تاريخ 
م، وذلك ألن الدراسات املرصودة مل تكن باحلجم الكبري جدًا مما يصعب التعامل معه الستخراج نتائج علمية مقبولة وفق 2016عام 

  :وقد متثلت تلك املعايري يف اآليت. يد عينة البحثاألهداف املسطرة للبحث، وذلك بسبب املعايري اليت مت وضعها لتحد
 .دراسات وتقارير أو أحباث تتناول موضوعات حمددة وبطريقة علمية .1
 .استبعاد الكتب؛ كما حصل مع البنك الذي أصدر كتابني؛ أحدمها حتريراً واآلخر تأليفاً  .2
 .أو اإلسبانية أو الفرنسية، وذلك لتاليف التكرار استبعاد ترمجة املقاالت أو الدراسات؛ البنك نشر بلغات خمتلفة؛ العربية .3
استبعاد املقاالت واملختصرات التعريفية القصرية لبعض األحباث، أو اليت نشرت يف جمالت دورية غري حمكمة كمجلة التمويل والتنمية  .4

 .اليت يصدرها الصندوق
 - م2001كما حدث لدراسة قام �ا الصندوق عن السودان عام -استبعاد الدراسات اليت تتعلق باإلصالحات املالية لبعض الدول  .5

وإن كانت حتتوي على معلومات عن التمويل اإلسالمي؛ إذ مل يكن املستهدف الرئيس من البحث أو التقرير االقتصاد والتمويل اإلسالمي، 
 .بل البلد
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قام �ا البنك كما هو  13قام �ا الصندوق، و 36دراسة؛ ) 49(وأربعني تسٍع سبق من معايري وحمددات فقد مت رصد  بناًء على ما
وهكذا يتضح أن الصندوق قام بدراسات أكثر من تلك اليت قام �ا البنك، وذلك يف حدود معطيات . أدناه) 1(موضح يف الشكل 

  . الدراسة احلالية
  موزعة بني ما قام به الصندوق وما قام به البنك إمجايل الدراسات - 1- شكل 

  
  إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة: المصدر

يف بداية البحث . ومن جهة أخرى اكتنف طريق البحث العديد من الصعاب لعل من أبرزها احلصر الشامل والدقيق ملفردات عينة الدراسة
استسهلت األمر وظننت أنه ميسور على أساس أن هذه املؤسسات تضع غالب إصدارا�ا املستهدفة على مواقعها اإللكرتونية وبطريقة 

الرصد األويل، لكن عند النظر يف مراجع بعض الدراسات الصادرة عن تلك املؤسسات وقفت على أحباث  وهكذا مت. حصرية شاملة
الصندوق يف �اية اليت أصدرها  ومن ذلك فيما يتعلق بالدراسات األوىل. يف بعض األحيان ليست متوفرة على املواقع؛ بل مل يُشر إليها
أشار �ا عليَّ األخ الكرمي عبد القادر  6م1982فأول دراسة وهي تلك الصادرة عام . ضيالثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن املا

، فلم أعثر عليها وال اإلشارة إليها ال يف موقع الصندوق وال يف مصادره، 7م1985 أما الورقة الصادرة عام. شاشي، ومل أكن على علم �ا
م مل أعثر عليها يف موقع الصندوق اخلاص باألحباث 1986ا يتعلق بدراسة عام وفيم. 8م1986وإمنا يف مراجع دراسة البنك الصادرة عام 

على موقع املؤسسة مث عثرت على نسخة ) حمسن خان(والدراسات املتعلقة بالتمويل اإلسالمي، وإمنا أشري إليها يف السرية الذاتية ملؤلفها 
، مل أجدها مذكورة يف موقع الصندوق كذلك، 10م1987عام  أما دراسة. 9م1987منها يف الكتاب الذي حرره خان و مرياخور عام 

م اليت 1988أما ورقة ). Amazon(آمزون متجر ، وشككت يف ذلك فبحثت عنها، ووجد�ا تباع يف 11غري أين وجد�ا يف أحد املراجع
، SSRN(13(العربية على موقع ، وبعد البحث عثرت على نسخة منها باللغة 12وجد�ا مذكورة يف مراجع ورقة ندمي احلق وعباس مرياخور

 Munich Personal(كما عثرت على ذات النسخة يف موقع . ومل أعثر على نسخة منها باللغة اإلجنليزية اليت يبدو أ�ا أعدت �ا
RePEc Archive(14 . م حملسن خان وعباس مرياخور، وقد عثرت على اإلشارة إليها يف ورقة 1989مث ورقة)Errico and 

Farahbash(15.  م، وهي مذكورة يف موقع الصندوق كعنوان ومعلومات عامة، إال 1991وأخرياً هناك إشكالية عدم العثور على ورقة عام
إال أ�ا من تأليف حمسن خان وعباس مرياخور؛ فهل حمتوامها  Islamic Banking(16(م 1987أين وجد�ا حتمل نفس عنوان ورقة عام 

نه ال يعقل أن تنشر مؤسسة ذات الورقة يف عامني خمتلفني، وألمساء خمتلفة، وإن اشرتك أحد العلمي نفسه؟ لقد افرتضت أنه خمتلف أل
  . املؤلفني يف كلتيهما، ومن الصعوبات كذلك التفريق بني الكتاب املسلمني وغريهم كما سيتضح معنا يف الفقرة التالية

  بعض المالمح العامة للدراسات المرصودة في عينة البحث -خامساً 
املرصودة يف عينة البحث من خالل زوايا خمتلفة كما هو موضح يف النقاط التالية ) 49(هذه الفقرة سنقدم نظرة إمجالية عن الدراسات  يف

  :أدناه
يوضحان ذلك بالنسبة ) 3(و ) 2(فيما يتعلق �ذه اخلاصية فإن الشكلني  .توزيع الدراسات عبر سنوات الفترة الزمنية المحددة – 1

  .؛ الصندوق مث البنك على التوايلللمؤسستني
   

دراسات  
الصندوق

73%

دراسات البنك 
27%
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  عدد الدراسات اليت قام �ا صندوق النقد الدويل موزعة عرب سنوات الفرتة احملددة - 2- شكل 
  )م1982-2016(

 
   من إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة :المصدر

  البنك الدويل موزعة عرب سنوات الفرتة احملددة عدد الدراسات اليت قام �ا - 3- شكل 
  )م1986-2016(

 
   من إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة :المصدر

وُيالحظ يف . يظهر من الشكلني أعاله أن البداية يف املؤسستني كانت متقاربة وإن كانت األسبقية يف ذلك للصندوق وببضع سنوات
م بالنسبة للبنك أن الذي توىل إعدادمها مسلمون وبباحث مشارك يف الورقتني؛ وهو 1986م بالنسبة للصندوق، ويف عام 1985دراسيت 

د من خالل الرصد أن هذا الكاتب كان أنشط شخصية حيث شارك يف العديد من األحباث اليت صدرت يف كما ُيشاه. عباس مرياخور
ومن جهة أخرى يظهر من الشكل ). منتصف الثمانينيات من القرن املاضي إىل �اية التسعينيات(فرتة ما قبل األزمة خاصة السنوات األوىل 

من قبل الصندوق؛ ملاذا كان هذا؟ هل هو أمر خمطط له مما يعين زيادة ) 8(الدراسات م شهدت عدداً كبرياً من 2015أعاله أن سنة ) 2(
) م2016(؟ أم أن األمر جاء مصادفة؟ ال أملك جواباً قاطعاً يف ذلك إال أن معطيات السنة التالية فيما يستقبل من أعواموترية الدراسات 

كما ميكن تفسري ذلك بنشر دراسات قام �ا باحثون من خارج . مصادفةتشري إىل ترجيح التفسري األخري؛ أي قد يكون األمر جمرد 
كما حصل مع   همالصندوق، رمبا بسبب تفرغهم للبحث العلمي يف املؤسسة فوافق إصدارها هذه السنة، أو رمبا يعود إىل قبول نشر أحباث

1 1 1 1 1 1 1

3

1

3

2 2

1

2

1

4

8

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1982 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1998 2002 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 1 1

3

1 1 1 1

2

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1986 1999 2004 2006 2010 2011 2013 2014 2015 2016



   صندوق النقد الدويل والبنك الدويل أُمنوذجاً 
               بلوايف مهدي أمحد.د 

 22 -1 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                

من الدراسات، والسبب يف ذلك أن م سجلت العدد األعلى 
  ).2(، وباحثيها كذلك إال أن اجلوانب اليت تناولتها األوراق كانت خمتلفة كما هو موضح يف امللحق 

مل . وما بعدها) م2008-2007(وقد متثل ذلك يف فرتة ما قبل األزمة املالية األمريكية 
زال يكن هذا التحديد عشوائياً وإمنا انطلق من واقع أن هذه الكارثة كانت من األمهية والتأثري مبكان وال أدل على ذلك من النقاش الذي الي

ي والتطبيقي بشأن أسباب حدوثها، وطرق معاجلة انعكاسا�ا العلمية والعملية على التمويل 
وال شك أن هذا التقسيم سيفيد يف معرفة مدى تأثري هذا احلدث يف زيادة االهتمام بالتمويل 

  .الوقوف عليه يف هذا املضمار
  م األمريكية وما بعدها2008- 

  
  من إعداد الباحث بناًء على معطيات الدراسة

  م األمريكية وما بعدها2008

  
  إعداد الباحث بناًء على معطيات الدراسة 

أن األزمة أثرت يف زيادة االهتمام بالتمويل اإلسالمي من خالل الزيادة العددية لنسبة 
دوق أبرز منه يف البنك الدراسات اليت أجريت بعد احلدث إىل إمجايل الدراسات املرصودة يف كلتا املؤسستني، وإن كان الوضع يف الصن

بعد االطالع على الدراسات من خالل عناوينها، ومستخلصا�ا، ومقدما�ا 
) 7(و ) 6(ناولتها دراسات املؤسسات يف الشكلني ونتائجها، والبعض مت االطالع عليه برمته أمكن حتديد ا�االت البحثية الكربى اليت ت

عدد الدراسات ما بعد 
األزمة  

69%

عدد الدراسات ما 
بعد األزمة  

%

صندوق النقد الدويل والبنك الدويل أُمنوذجاً  :االقتصادية واملالية الدوليةيف أدبيات املنظمات 

            ISSN  6132-1112                                جملة اقتصاديات مشال إفريقيا         
6  

Farooq and Zaheer(17 . م سجلت العدد األعلى 2006وبالنسبة للبنك فإن سنة
، وباحثيها كذلك إال أن اجلوانب اليت تناولتها األوراق كانت خمتلفة كما هو موضح يف امللحق )احلوكمة

وقد متثل ذلك يف فرتة ما قبل األزمة املالية األمريكية  .توزيع الدراسات بين فترتين رئيسيتين
يكن هذا التحديد عشوائياً وإمنا انطلق من واقع أن هذه الكارثة كانت من األمهية والتأثري مبكان وال أدل على ذلك من النقاش الذي الي

ي والتطبيقي بشأن أسباب حدوثها، وطرق معاجلة انعكاسا�ا العلمية والعملية على التمويل حمتدمًا بني أقطا�ا املختلفة يف اجلانب األكادمي
وال شك أن هذا التقسيم سيفيد يف معرفة مدى تأثري هذا احلدث يف زيادة االهتمام بالتمويل  .واالقتصاد وغريمها من ا�االت ذات الصلة

الوقوف عليه يف هذا املضمار يلخصان ما مت) 5(و) 4(الشكالن . 
- 2007توزيع دراسات الصندوق بني فرتيت ما قبل أزمة  - 4- شكل 

من إعداد الباحث بناًء على معطيات الدراسة :المصدر

2008-2007توزيع دراسات البنك بني فرتيت ما قبل أزمة  - 5- شكل 

إعداد الباحث بناًء على معطيات الدراسة : المصدر
أن األزمة أثرت يف زيادة االهتمام بالتمويل اإلسالمي من خالل الزيادة العددية لنسبة  - وبشكل بارز-يُالحظ من الشكلني أعاله 

الدراسات اليت أجريت بعد احلدث إىل إمجايل الدراسات املرصودة يف كلتا املؤسستني، وإن كان الوضع يف الصن
  ..بسبب كثرة الدراسات اليت ُرصدت يف عينة البحث

بعد االطالع على الدراسات من خالل عناوينها، ومستخلصا�ا، ومقدما�ا . توزيع الدراسات حسب موضوعات بحثية كبرى
ونتائجها، والبعض مت االطالع عليه برمته أمكن حتديد ا�االت البحثية الكربى اليت ت

  

عدد الدراسات ما قبل 
األزمة 

31%

عدد الدراسات ما بعد 
األزمة  

69

عدد الدراسات ما 
قبل األزمة 

46%
عدد الدراسات ما 

بعد األزمة  
54%

يف أدبيات املنظمات  التمويل اإلسالمي

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا         

Farooq and Zaheer(ورقة 
احلوكمة(موضوعها واحد 

توزيع الدراسات بين فترتين رئيسيتين – 2
يكن هذا التحديد عشوائياً وإمنا انطلق من واقع أن هذه الكارثة كانت من األمهية والتأثري مبكان وال أدل على ذلك من النقاش الذي الي

حمتدمًا بني أقطا�ا املختلفة يف اجلانب األكادمي
واالقتصاد وغريمها من ا�االت ذات الصلة

. اإلسالمي من عدمه

يُالحظ من الشكلني أعاله 
الدراسات اليت أجريت بعد احلدث إىل إمجايل الدراسات املرصودة يف كلتا املؤسستني، وإن كان الوضع يف الصن

بسبب كثرة الدراسات اليت ُرصدت يف عينة البحث
توزيع الدراسات حسب موضوعات بحثية كبرى –3

ونتائجها، والبعض مت االطالع عليه برمته أمكن حتديد ا�االت البحثية الكربى اليت ت
  .أدناه
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  توزيع دراسات الصندوق على املوضوعات البحثية الكربى

  
   إعداد الباحث بناًء على معطيات الدراسة

  توزيع دراسات البنك على املوضوعات البحثية الكربى

  
  الدراسةإعداد الباحث بناًء على معطيات 

التعريفية العامة، والتقنني واإلشراف، : فيما يتعلق بالصندوق يالحظ أن تلك ا�االت توزعت على أحد عشر جماًال؛ من أمهها ستة
لنظام ذا اواالستقرار املايل، فاملقارنات، مث الصكوك، وأخرياً املسائل الكلية املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي كطبيعة الوساطة املالية، وخصائص ه

وهذا ما يعكس . من إمجايل الدراسات املرصودة% 
أوًال فهم كيفية عمل هذا النوع من املؤسسات تنظريًا وممارسة مع تتبع تطورات املمارسة عرب 

واملالحظة املبدئية . مث الرتكيز على اجلانب القانوين واإلشرايف على اعتبار أنه أحد الركائز األساسية لتحيق االستقرار النقدي واملايل
اليت ميكن اخلروج �ا هي أن هاجس االستقرار املايل كان حاضراً يف معظم الدراسات اليت قام �ا الصندوق بشكل أو بآخر، وهذا ما يعزز 
املوضوعات اليت مت حبثها ختدم أهداف الصندوق واملتمثلة يف السعي إىل حتقيق قدر مناسب من االستقرار النقدي واملايل على املستوى 

دراسات مقارنة
11%

الصكوك
11%

مواضیع في االقتصاد 
اإلسالمي

11%

إدارة المخاطر
5%

السیاسة النقدیة
6%

اإلدماج المالي
3%

التمویل اإلسالمي والنمو 

الحوكمة
23%

دور األخالق
8%

اإلدماج المالي
15%

التنمیة المستدامة
%
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توزيع دراسات الصندوق على املوضوعات البحثية الكربى - 6- شكل

إعداد الباحث بناًء على معطيات الدراسة: المصدر
توزيع دراسات البنك على املوضوعات البحثية الكربى - 7- شكل

إعداد الباحث بناًء على معطيات : المصدر

فيما يتعلق بالصندوق يالحظ أن تلك ا�االت توزعت على أحد عشر جماًال؛ من أمهها ستة
واالستقرار املايل، فاملقارنات، مث الصكوك، وأخرياً املسائل الكلية املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي كطبيعة الوساطة املالية، وخصائص ه

% 80وقد استحوذت هذه املوضوعات على . فيما يتعلق باالستقرار والسياسة املالية
أوًال فهم كيفية عمل هذا النوع من املؤسسات تنظريًا وممارسة مع تتبع تطورات املمارسة عرب : االهتمامات الرئيسة للصندوق واملتمثلة يف

مث الرتكيز على اجلانب القانوين واإلشرايف على اعتبار أنه أحد الركائز األساسية لتحيق االستقرار النقدي واملايل
اليت ميكن اخلروج �ا هي أن هاجس االستقرار املايل كان حاضراً يف معظم الدراسات اليت قام �ا الصندوق بشكل أو بآخر، وهذا ما يعزز 
املوضوعات اليت مت حبثها ختدم أهداف الصندوق واملتمثلة يف السعي إىل حتقيق قدر مناسب من االستقرار النقدي واملايل على املستوى 

تعریفیة- عامة 
22%

التقنین واإلشراف
14%

االستقرار المالي
11%

دراسات مقارنة
11

التمویل اإلسالمي والنمو 
االقتصادي

3%
غسیل األموال واإلرھاب

3%

تعریفیة-عامة 
7% التقنین واإلشراف

7%

التمویل المتناھي 
الصغر

8%

دراسات مقارنة
8%

الصكوك
8%

مواضیع في االقتصاد 
اإلسالمي

8%

التنمیة المستدامة
8%

يف أدبيات املنظمات  التمويل اإلسالمي

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا         

فيما يتعلق بالصندوق يالحظ أن تلك ا�االت توزعت على أحد عشر جماًال؛ من أمهها ستة
واالستقرار املايل، فاملقارنات، مث الصكوك، وأخرياً املسائل الكلية املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي كطبيعة الوساطة املالية، وخصائص ه

فيما يتعلق باالستقرار والسياسة املالية
االهتمامات الرئيسة للصندوق واملتمثلة يف

مث الرتكيز على اجلانب القانوين واإلشرايف على اعتبار أنه أحد الركائز األساسية لتحيق االستقرار النقدي واملايلالزمن، 
اليت ميكن اخلروج �ا هي أن هاجس االستقرار املايل كان حاضراً يف معظم الدراسات اليت قام �ا الصندوق بشكل أو بآخر، وهذا ما يعزز 

املوضوعات اليت مت حبثها ختدم أهداف الصندوق واملتمثلة يف السعي إىل حتقيق قدر مناسب من االستقرار النقدي واملايل على املستوى أن 
  .العاملي
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أما باقي . من إمجايل الدراسات املرصودة% 38وفيما يتعلق بالبنك فإننا جند أن جمايل احلوكمة واإلدماج املايل استحوذا على نصيب 
ر من ا�االت فقد نالت قدراً متساوياً من املعاجلة، إال أن الفحص األويل والسريع للدراسات ُيشري إىل أن اهلاجس التنموي كان حاضراً أكث

ميكن إغفال اجلوانب اليت قد تؤثر سلباً غريه يف تلك املعاجلات، وال غرابة يف ذلك ألن تلك هي جماالت عمل البنك الرئيسة، إال أنه ال 
  . ايلعلى النمو والتنمية، ومن مث مت تناول موضوعات تتقاطع مع تلك اليت قام �ا الصندوق مثل املخاطر، والتقنني واإلشراف، واالستقرار امل

بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب بالنسبة واجلدير بالذكر أن كلتا املؤسستني انفردت جبوانب ظهرت يف معاجلا�ما األخرية ويتعلق األمر 
  .وخالصا�اللصندوق، ودور األخالق بالنسبة للبنك وهي مسائل سنقف معها يف الفقرة املخصصة ملناقشة نتائج الدراسات 

الهتمام مل يكن مستغرباً استحواذ التمويل على النصيب األكرب من ا
واملالحظ يف . ألن هذه املؤسسات تركز على اجلوانب التطبيقية العملية أكثر من التنظري

املعاجلات املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي أ�ا كانت يف السنوات األوىل، ومن قبل كتاب مسلمني بشكل رئيس، مث اختفت بشكل كامل بعد 
وهذا األمر ليس مقتصرًا على هذه اجلهات فحسب، بل حىت على مستوى معظم الفعاليات واملناشط 

النذر وخاصة املؤمترات والندوات املتعلقة بالتمويل اإلسالمي جند أ�ا تُركز على جانب التمويل وما ارتبط به بشكل رئيس، وال تكاد جتد إال 
وإن ظهر يف السنوات األخرية اهتمام بالوقف والزكاة إال أن الرتكيز فيه على اجلانب التمويلي أكثر من 

  .غريه من ا�االت واألبعاد اليت أثرت فيها وأثر�ا مؤسسة الوقف عرب التاريخ الزاهر للحضارة اإلسالمية، وكذا الزكاة
  بني ختصصي االقتصاد والتمويل اإلسالمي

  
  إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة   

  توزيع دراسات البنك بني ختصصي االقتصاد والتمويل اإلسالمي

  
  إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة
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وفيما يتعلق بالبنك فإننا جند أن جمايل احلوكمة واإلدماج املايل استحوذا على نصيب 
ا�االت فقد نالت قدراً متساوياً من املعاجلة، إال أن الفحص األويل والسريع للدراسات ُيشري إىل أن اهلاجس التنموي كان حاضراً أكث

غريه يف تلك املعاجلات، وال غرابة يف ذلك ألن تلك هي جماالت عمل البنك الرئيسة، إال أنه ال 
على النمو والتنمية، ومن مث مت تناول موضوعات تتقاطع مع تلك اليت قام �ا الصندوق مثل املخاطر، والتقنني واإلشراف، واالستقرار امل

واجلدير بالذكر أن كلتا املؤسستني انفردت جبوانب ظهرت يف معاجلا�ما األخرية ويتعلق األمر 
للصندوق، ودور األخالق بالنسبة للبنك وهي مسائل سنقف معها يف الفقرة املخصصة ملناقشة نتائج الدراسات 

مل يكن مستغرباً استحواذ التمويل على النصيب األكرب من ا. توزيع الدراسات بين تخصصي االقتصاد والتمويل اإلسالمي
ألن هذه املؤسسات تركز على اجلوانب التطبيقية العملية أكثر من التنظري -أدناه) 9(و) 8(كما هو موضح يف الشكلني 

املعاجلات املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي أ�ا كانت يف السنوات األوىل، ومن قبل كتاب مسلمني بشكل رئيس، مث اختفت بشكل كامل بعد 
وهذا األمر ليس مقتصرًا على هذه اجلهات فحسب، بل حىت على مستوى معظم الفعاليات واملناشط . ناعة التمويل اإلسالمي

وخاصة املؤمترات والندوات املتعلقة بالتمويل اإلسالمي جند أ�ا تُركز على جانب التمويل وما ارتبط به بشكل رئيس، وال تكاد جتد إال 
وإن ظهر يف السنوات األخرية اهتمام بالوقف والزكاة إال أن الرتكيز فيه على اجلانب التمويلي أكثر من . القتصاد اإلسالمي

غريه من ا�االت واألبعاد اليت أثرت فيها وأثر�ا مؤسسة الوقف عرب التاريخ الزاهر للحضارة اإلسالمية، وكذا الزكاة
بني ختصصي االقتصاد والتمويل اإلسالميتوزيع دراسات الصندوق  - 8- شكل

إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة    :المصدر
توزيع دراسات البنك بني ختصصي االقتصاد والتمويل اإلسالمي - 9- شكل

إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة: المصدر

االقتصاد
11%

التمویل
89%

االقتصاد
8%

التمویل
92%

يف أدبيات املنظمات  التمويل اإلسالمي

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا         

وفيما يتعلق بالبنك فإننا جند أن جمايل احلوكمة واإلدماج املايل استحوذا على نصيب 
ا�االت فقد نالت قدراً متساوياً من املعاجلة، إال أن الفحص األويل والسريع للدراسات ُيشري إىل أن اهلاجس التنموي كان حاضراً أكث

غريه يف تلك املعاجلات، وال غرابة يف ذلك ألن تلك هي جماالت عمل البنك الرئيسة، إال أنه ال 
على النمو والتنمية، ومن مث مت تناول موضوعات تتقاطع مع تلك اليت قام �ا الصندوق مثل املخاطر، والتقنني واإلشراف، واالستقرار امل

واجلدير بالذكر أن كلتا املؤسستني انفردت جبوانب ظهرت يف معاجلا�ما األخرية ويتعلق األمر 
للصندوق، ودور األخالق بالنسبة للبنك وهي مسائل سنقف معها يف الفقرة املخصصة ملناقشة نتائج الدراسات 

توزيع الدراسات بين تخصصي االقتصاد والتمويل اإلسالمي – 4
كما هو موضح يف الشكلني -

املعاجلات املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي أ�ا كانت يف السنوات األوىل، ومن قبل كتاب مسلمني بشكل رئيس، مث اختفت بشكل كامل بعد 
ناعة التمويل اإلسالميتطور ص

وخاصة املؤمترات والندوات املتعلقة بالتمويل اإلسالمي جند أ�ا تُركز على جانب التمويل وما ارتبط به بشكل رئيس، وال تكاد جتد إال 
القتصاد اإلسالمياليسري املتعلق با

غريه من ا�االت واألبعاد اليت أثرت فيها وأثر�ا مؤسسة الوقف عرب التاريخ الزاهر للحضارة اإلسالمية، وكذا الزكاة
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أدناه النصيب األوفر للدراسات ) 11(و) 10(يظهر بشكل جلي يف الشكلني 
وذلك قد يعود لعدة أسباب؛ ومن ذلك أ�ا رمبا . فهي اليت طغت على عينة الدراسات املرصودة

اقتصادي، ومايل، (راسات تتطلب تعاون أكثر من ختصص 
املهم أن هذه املسألة حتتاج إىل تأمل من قبل . وجهة وذلك حلداثته، ورمبا كذلك لزيادة االنتاج وسرعة اإلجناز
من  عريف الناشئ لالستفادة من مثل هذه التجاربالباحثني يف االقتصاد اإلسالمي، والقائمني على مراكز البحث والدراسة يف هذا احلقل امل

ومن أهم املتطلبات يف هذا الشأن أن يكون التعاون 
استغالل املنصب أو الوجاهة -ستغالل ، وأن يُبتعد عن االنتهازية واال

  توزيع دراسات الصندوق بني األحباث اجلماعية والفردية

  
  إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة

  توزيع دراسات البنك بني األحباث اجلماعية والفردية 

  
  إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة

أدناه يلخصان ما توصلت إليه الدراسة بشأن ) 13(

   

عدد الدراسات 
الجماعیة  
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يظهر بشكل جلي يف الشكلني . توزيع الدراسات بين األبحاث الجماعية والفردية
فهي اليت طغت على عينة الدراسات املرصودة) ما قام بإعداده باحثان فأكثر

راسات تتطلب تعاون أكثر من ختصص تكون سياسة تنتهجها هذه املؤسسات لبث روح فريق العمل، أو ألن طبيعة الد
وجهة وذلك حلداثته، ورمبا كذلك لزيادة االنتاج وسرعة اإلجناز) إخل

الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي، والقائمني على مراكز البحث والدراسة يف هذا احلقل امل
ومن أهم املتطلبات يف هذا الشأن أن يكون التعاون . أجل التجويد والتحسني املبين على أساس التعاون الذي حض عليه ديننا احلنيف

، وأن يُبتعد عن االنتهازية واال-مبعىن أن يؤدي كل واحد واجبه يف فريق العمل
  .لنسبة أعمال وأحباث لغري من قام �ا

توزيع دراسات الصندوق بني األحباث اجلماعية والفردية - 10- شكل 

إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة :المصدر

توزيع دراسات البنك بني األحباث اجلماعية والفردية  - 11- شكل 

إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة :المصدر
(و ) 12(الشكالن  .توزيع الدراسات حسب منهج البحث العلمي المتبع

عدد الدراسات الفردیة 
17%

عدد الدراسات 
الجماعیة  

83%

عدد الدراسات الفردیة 
0%

عدد الدراسات 
الجماعیة  

100%

يف أدبيات املنظمات  التمويل اإلسالمي

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا         

توزيع الدراسات بين األبحاث الجماعية والفردية – 5
ما قام بإعداده باحثان فأكثر(اجلماعية 

تكون سياسة تنتهجها هذه املؤسسات لبث روح فريق العمل، أو ألن طبيعة الد
إخل... وقانوين، وفين 

الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي، والقائمني على مراكز البحث والدراسة يف هذا احلقل امل
أجل التجويد والتحسني املبين على أساس التعاون الذي حض عليه ديننا احلنيف

مبعىن أن يؤدي كل واحد واجبه يف فريق العمل-حقيقياً، ال صورياً 
لنسبة أعمال وأحباث لغري من قام �ا

توزيع الدراسات حسب منهج البحث العلمي المتبع – 6
  .هذه اخلصيصة



   صندوق النقد الدويل والبنك الدويل أُمنوذجاً 
               بلوايف مهدي أمحد.د 

 22 -1 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                

  طرق البحث العلمية املستخدمة يف دراسات الصندوق

  
    الدراسةإعداد الباحث بناء على معطيات 

  طرق البحث العلمية املستخدمة يف دراسات البنك

  
  إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة

نالحظ من الشكلني أعاله أن أهم األدوات املنهجية املستخدمة يف عينة الدراسات املرصودة متثلت يف املنهجني الوصفي والقياسي، وال 
التعرف على الظاهرة تطلبت إجراء العديد من الدراسات ملعرفة حقيقة هذا النوع من التمويل تنظريًا وممارسة؛ 

فال ميكن وضع قوانني وال تشريعات لكيان . وهذا من باب أن احلكم على الشيء وكيفية التعامل معه بشكل صحيح فرع عن تصوره
النظرية اليت ركزت عليها الدراسات األوىل من املسلمني على أن 

ومن جهة أخرى فإن . قائمة على عقود املشاركة وخصيصة تقاسم املغامن واملغارم ال متت للواقع القائم بصلة
واإلسهام يف اإلدماج املايل، أو النمو االقتصادي تطلب استخدام ذات األدوات 
الدراسات املفاهيمية التحليلية اليت استخدمت األدوات التحليلة مثل 
ئل احملددة مثل أثر إلغاء الفائدة على اإلدخار، واالستثمار، أو السياسة 

يلخصان ذلك حيث يغلب على الدراسات اجلوانب التطبيقية 
قه، وكذا تعامل املؤسسات اإلشرافية معه، واهليئات واملنظمات 
الداعمة هلذه الصناعة فيما يتعلق جبوانب حمددة مثل كيفية احتضان التمويل اإلسالمي، أو كيفية االستفادة منه يف خدمة اخلطط 

قرار املايل وحتليل املخاطر هلذا النوع من املؤسسات وكذلك مسائل االست
هذه النتيجة تعزز االهتمام الذي حدث لظاهرة التمويل اإلسالمي بعد األزمة املالية األمريكية، والذي متثل فيما 

قیاسي
28%

تحلیلي -مفاھیمي
باستخدام أدوات 
التحلیل الریاضیة

14%

قیاسي
8%

تحلیلي -مفاھیمي
باستخدام أدوات التحلیل 

الریاضیة
8%

كشفي استطالعي 
)استبیان(

8%

قیاسي
%
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طرق البحث العلمية املستخدمة يف دراسات الصندوق - 12- شكل 

إعداد الباحث بناء على معطيات : المصدر
طرق البحث العلمية املستخدمة يف دراسات البنك - 13- شكل 

إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة: المصدر
نالحظ من الشكلني أعاله أن أهم األدوات املنهجية املستخدمة يف عينة الدراسات املرصودة متثلت يف املنهجني الوصفي والقياسي، وال 

التعرف على الظاهرة تطلبت إجراء العديد من الدراسات ملعرفة حقيقة هذا النوع من التمويل تنظريًا وممارسة؛ غرابة يف ذلك ألن جوانب 
وهذا من باب أن احلكم على الشيء وكيفية التعامل معه بشكل صحيح فرع عن تصوره

النظرية اليت ركزت عليها الدراسات األوىل من املسلمني على أن " الدعاوى"لبناء على اقتصادي أو مايل دون معرفته عن كثب، كما أن ا
قائمة على عقود املشاركة وخصيصة تقاسم املغامن واملغارم ال متت للواقع القائم بصلة" اإلسالمية

واإلسهام يف اإلدماج املايل، أو النمو االقتصادي تطلب استخدام ذات األدوات الوقوف على حقيقة بعض املسائل مثل االستقرار املايل، 
الدراسات املفاهيمية التحليلية اليت استخدمت األدوات التحليلة مثل نفس األمر ينطبق على القياسية املستخدمة يف األدبيات التقليدية، و 

ئل احملددة مثل أثر إلغاء الفائدة على اإلدخار، واالستثمار، أو السياسة مناذج التوازن العام الستخالص بعض احلقائق ودراسة بعض املسا

يلخصان ذلك حيث يغلب على الدراسات اجلوانب التطبيقية ) 15(و ) 14(الشكالن . التوزيع بين الدراسات النظرية والتطبيقية
قه، وكذا تعامل املؤسسات اإلشرافية معه، واهليئات واملنظمات العملية املتعلقة مبمارسات مؤسسات صناعة التمويل اإلسالمي، وأسوا

الداعمة هلذه الصناعة فيما يتعلق جبوانب حمددة مثل كيفية احتضان التمويل اإلسالمي، أو كيفية االستفادة منه يف خدمة اخلطط 
وكذلك مسائل االست. االقتصادية املتعلقة بالتنمية االقتصادية واإلدماج املايل وغريها

هذه النتيجة تعزز االهتمام الذي حدث لظاهرة التمويل اإلسالمي بعد األزمة املالية األمريكية، والذي متثل فيما . التمويلية احلديثة النشأة

وصفي
55%

قیاسي
28

كشفي استطالعي 
)استبیان(

3%

وصفي
61%

قیاسي/كشفي
15%

يف أدبيات املنظمات  التمويل اإلسالمي

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا         

نالحظ من الشكلني أعاله أن أهم األدوات املنهجية املستخدمة يف عينة الدراسات املرصودة متثلت يف املنهجني الوصفي والقياسي، وال 
غرابة يف ذلك ألن جوانب 

وهذا من باب أن احلكم على الشيء وكيفية التعامل معه بشكل صحيح فرع عن تصوره
اقتصادي أو مايل دون معرفته عن كثب، كما أن ا

اإلسالمية"الوساطة املالية 
الوقوف على حقيقة بعض املسائل مثل االستقرار املايل، 

القياسية املستخدمة يف األدبيات التقليدية، و 
مناذج التوازن العام الستخالص بعض احلقائق ودراسة بعض املسا

  .النقدية
التوزيع بين الدراسات النظرية والتطبيقية – 7

العملية املتعلقة مبمارسات مؤسسات صناعة التمويل اإلسالمي، وأسوا
الداعمة هلذه الصناعة فيما يتعلق جبوانب حمددة مثل كيفية احتضان التمويل اإلسالمي، أو كيفية االستفادة منه يف خدمة اخلطط 

االقتصادية املتعلقة بالتنمية االقتصادية واإلدماج املايل وغريها
التمويلية احلديثة النشأة
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إال أن يف الوضع بني املؤسستني اختالف طفيف متثل 
بالنسبة % 8من إمجايل الدراسات املرصودة يف حني أ�ا ال متثل سوى 

الفرتة األولية وذلك راجع رمبا لعدد الباحثني  التعليل هلذا الوضع يتمثل يف أن عدد درسات الصندوق أكثر، كما أنه كان األنشط يف
  .املسلمني الذين كانوا يعملون يف تلك الفرتة، أو بسبب نشاط بعضهم وتعاو�م مع بعض كما هو الشأن مع عباس مرياخور وحمسن خان

 اليت قام �ا الصندوق بني النظرية والتطبيق

  
  على معطيات الدراسة

  اليت قام �ا البنك بني النظرية والتطبيق

  
  إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة

مثلت أحد ) 17(و ) 16(النتائج يف هذه اخلصيصة واليت تضمنها الشكالن 
ستخدم الذي اُ  -اسم الكاتب-واجهها الباحث يف التمييز الدقيق بني الفئتني، وذلك ألن معيار التمييز على أساس اإلسم 

يف النسخة السابقة من الدراسة تبني أنه غري كاف ألن بعض من يسلمون قد حيتفظون بأمسائهم، كما أن بعض النصارى العرب قد توحي 
ومن مث وجب التدقيق والنظر يف معايري أخرى حىت تكون النتائج  
املعرفة املتيقنة املبنية على أساس املعرفة للعديد من الشخصيات من خالل اإلنتاج 
واليت أُستعني �ا يف التعرف على مواطن النشأة واملؤسسات 

 .لبحث يف اإلسم العائلي الذي أفاد يف التعرف على اخللفية الدينية للبعض
من العدد اإلمجايل للكتاب يف كلتا املؤسستني مل يكن الفصل 

هؤالء الكتاب  الوضع يف البنك أفضل منه يف  الصندوق؛ حيث أن نسبة 
ومع ذلك فإن النتائج كانت قريبة من بعض كما هو . 

البحوث التطبقیة
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إال أن يف الوضع بني املؤسستني اختالف طفيف متثل . ذلكيتعلق �اتني املؤسستني بزيادة الفتة لعدد األحباث، وملشاركة غري املسلمني يف 
من إمجايل الدراسات املرصودة يف حني أ�ا ال متثل سوى % 17يف أن نسبة الدراسات النظرية اليت قام �ا الصندوق متثل 

التعليل هلذا الوضع يتمثل يف أن عدد درسات الصندوق أكثر، كما أنه كان األنشط يف
املسلمني الذين كانوا يعملون يف تلك الفرتة، أو بسبب نشاط بعضهم وتعاو�م مع بعض كما هو الشأن مع عباس مرياخور وحمسن خان

اليت قام �ا الصندوق بني النظرية والتطبيق توزيع الدراسات - 14- شكل 

على معطيات الدراسة إعداد الباحث بناء: المصدر
اليت قام �ا البنك بني النظرية والتطبيق توزيع الدراسات - 15- شكل 

إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة: المصدر
النتائج يف هذه اخلصيصة واليت تضمنها الشكالن . التوزيع حسب الديانة بين مسلمين وغيرهم

واجهها الباحث يف التمييز الدقيق بني الفئتني، وذلك ألن معيار التمييز على أساس اإلسم 
يف النسخة السابقة من الدراسة تبني أنه غري كاف ألن بعض من يسلمون قد حيتفظون بأمسائهم، كما أن بعض النصارى العرب قد توحي 

ومن مث وجب التدقيق والنظر يف معايري أخرى حىت تكون النتائج  . أمساؤهم بأ�م مسلمني، ويف بعض الدول اآلسيوية قد ختتلط األمساء
املعرفة املتيقنة املبنية على أساس املعرفة للعديد من الشخصيات من خالل اإلنتاج عالوة على معيار ومن املعايري اليت أضيفت 
واليت أُستعني �ا يف التعرف على مواطن النشأة واملؤسسات  للكاتبني السري الذاتية، معيار فحص العلمي، أو اللقاء يف بعض املؤمترات

لبحث يف اإلسم العائلي الذي أفاد يف التعرف على اخللفية الدينية للبعض
من العدد اإلمجايل للكتاب يف كلتا املؤسستني مل يكن الفصل % 6ما ال يزيد عن  ومع ذكر ما سبق من معايري  وضوابط فقد تبقى
الوضع يف البنك أفضل منه يف  الصندوق؛ حيث أن نسبة  وقد كان. فيهما إال على أساس اجتهادي من خالل اإلسم

. يف الصندوق% 7يف البنك، و من إمجايل معدي الدراسات % 
  .موضح بشيء من التفصيل أدناه

البحوث النظریة
17%

البحوث التطبقیة
83%

البحوث النظریة
8%

البحوث التطبقیة
92%

يف أدبيات املنظمات  التمويل اإلسالمي

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا         

يتعلق �اتني املؤسستني بزيادة الفتة لعدد األحباث، وملشاركة غري املسلمني يف 
يف أن نسبة الدراسات النظرية اليت قام �ا الصندوق متثل 

التعليل هلذا الوضع يتمثل يف أن عدد درسات الصندوق أكثر، كما أنه كان األنشط يف. للبنك
املسلمني الذين كانوا يعملون يف تلك الفرتة، أو بسبب نشاط بعضهم وتعاو�م مع بعض كما هو الشأن مع عباس مرياخور وحمسن خان

التوزيع حسب الديانة بين مسلمين وغيرهم – 8
واجهها الباحث يف التمييز الدقيق بني الفئتني، وذلك ألن معيار التمييز على أساس اإلسم التحديات اليت 

يف النسخة السابقة من الدراسة تبني أنه غري كاف ألن بعض من يسلمون قد حيتفظون بأمسائهم، كما أن بعض النصارى العرب قد توحي 
أمساؤهم بأ�م مسلمني، ويف بعض الدول اآلسيوية قد ختتلط األمساء

ومن املعايري اليت أضيفت . أكثر دقة
العلمي، أو اللقاء يف بعض املؤمترات

لبحث يف اإلسم العائلي الذي أفاد يف التعرف على اخللفية الدينية للبعضالتعليمية، مع ا
ومع ذكر ما سبق من معايري  وضوابط فقد تبقى
فيهما إال على أساس اجتهادي من خالل اإلسم

% 3 كانت يف حدود
موضح بشيء من التفصيل أدناه
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  الصندوق بني الكتاب املسلمني وغريهم

  
  إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة

   اليت قام �ا الصندوق بني الكتاب املسلمني وغريهم

  
  إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة

إسهامات الفريقني قبل األزمة املالية األمريكية وبعدها فكانت النتيجة ما تضمنته 
  

   )م1982- 2006(اليت قام �ا الصندوق بني الكتاب املسلمني وغريهم قبل األزمة 

  
  من إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة

عدد الكتاب غیر 
المسلمین

61%

84العدد اإلجمالي للكتاب في دراسات الصندوق 

غیر المسلمین
49%

35العدد اإلجمالي للكتاب في دراسات البنك 

غیر مسلمین
33%
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الصندوق بني الكتاب املسلمني وغريهم اليت قام �ا توزيع الدراسات - 16- شكل 

إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة :المصدر
اليت قام �ا الصندوق بني الكتاب املسلمني وغريهم توزيع الدراسات - 17-الشكل 

إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة :المصدر
إسهامات الفريقني قبل األزمة املالية األمريكية وبعدها فكانت النتيجة ما تضمنته ولتسليط مزيد ضوء حول هذه اجلزئية مت النظر يف 

  :بالنسبة للبنك أدناه) 21(و ) 20(بالنسبة للصندوق، و ) 19
اليت قام �ا الصندوق بني الكتاب املسلمني وغريهم قبل األزمة  توزيع الدراسات - 18- شكل 

من إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة :المصدر

عدد الكتاب 
المسلمین

39%

العدد اإلجمالي للكتاب في دراسات الصندوق 

المسلمون
51%

العدد اإلجمالي للكتاب في دراسات البنك 

مسلمون
67%

غیر مسلمین

21العدد اإلجمالي للكتاب 

يف أدبيات املنظمات  التمويل اإلسالمي

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا         

ولتسليط مزيد ضوء حول هذه اجلزئية مت النظر يف 
19(و ) 18(األشكال 

شكل 
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  )م2007-2016(اليت قام �ا الصندوق بني الكتاب املسلمني وغريهم بعد األزمة  توزيع الدراسات - 19- شكل 

  
  من إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة :المصدر

  )م1986-2006(البنك بني الكتاب املسلمني وغريهم قبل األزمة  اليت قام �ا توزيع الدراسات - 20- شكل 

  
  من إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة :المصدر

  )م2007-2016(اليت قام �ا البنك بني الكتاب املسلمني وغريهم بعد األزمة  توزيع الدراسات - 21- شكل 

  
  من إعداد الباحث بناء على معطيات الدراسة: المصدر

وهكذا يالحظ من خالل األشكال أعاله مدى التباين بني الفرتتني يف إسهام كل فريق يف ما نشر من دراسات، وتأثري حدث األزمة يف 
ومن مث ميكن القول أن األزمة أثرت يف التوجه البحثي للمؤسستني؛ وخاصة الصندوق فيما يتعلق باالهتمام  .ذلك بشكل الفت لالنتباه

وقد انعكس هذا على اهتمام باحثيهم . بظاهرة تنامي التمويل اإلسالمي، وانتشار مؤسساته يف العديد من البيئات غري العربية واإلسالمية
لتوجيه مدروس من املؤسستني؟ أم أنه يعود لالهتمامات الشخصية لبعض الباحثني؟ املعطيات  فهل كان مرد ذلك: غري املسلمني كذلك

مسلمون
44%

غیر مسلمین
56%

63العدد اإلجمالي للكتاب 

مسلمون
62%

غیر مسلمین
38%

13العدد اإلجمالي للكتاب 

مسلمون
غیر مسلمین45%

55%

22العدد اإلجمالي للكتاب  
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-اليت بني أيدينا ال متكن من اإلجابة على ذلك بشكل قاطع، إال أنه ميكن القول أن العاملني لعبا دور، وإن كان عامل االهتمام املؤسسي 
ستقرار املايل والنقدي واالقتصادي مبا ينعكس إجياباً على التنمية والنمو من املسائل رمبا يكون له األثر األكرب ألن اال -حسب وجهة نظري

  .اليت تويل هاتني املؤسستني أمهية بالغة هلا يف تعاملها مع الدول األعضاء فيها
 مناقشة نتائج الدراسات المرصودة في عينة البحث وخالصاتها -ساً داس

دراسة على حدة، وهلذا سيتم التناول للنتائج واخلالصات اليت حيسب الباحث أ�ا ذات أمهية  على ال ميكن حبال اإلتيان على نتائج كل 
حماور ُمعاجلة بشكل مفصل على النحو  مثانيةأو املتقاربة بني تلك املعاجلات، وقد ُحدد ذلك يف /أساس جتميعي بني املساحات املشرتكة و

  :اآليت
) emperical(أول دراسة جتريبية  18م2008ُمتثل الدراسة الصادرة عن صندوق النقد الدويل عام  .التمويل اإلسالمي واالستقرار المالي .1

املستعملة بشكل كبري ) Z-score(تقوم بفحص االستقرار املايل للمصارف اإلسالمية باستخدام أداة  -يف حدود ما اطلع عليه الباحث-
مه، كما تعرضت الدراسة إىل جزئية مدى التأثري الكلي لوجود هذا النوع من لفحص مدى استقرار املؤسسات التقليدية اإلسالمية من عد

وقد أتى عقب هذه املعاجلة العديد من الدراسات اليت استخدمت ذات األداة . املؤسسات يف استقرار النظام املايل يف البلد من عدمه
يلخص أهم ) 22(الشكل .  دراسة بعد صدورها ببضعة أشهروقد قام معد البحث مبناقشة نتائج تلك ال. وأدوات قياسية وإحصائية أخرى
 :النتائج اليت توصلت هلا الدراسة

  م2008يف ورقتهما لعام ) Čihák and Hesse(اليت توصل إليها الباحثان  Zنتائج قيم معيار  - 22- شكل 

 
  Čihák and Hesse, 2008: 16: المصدر

البنك يف (اليت تنص على أنه كلما كانت قيمة املعيار كبرية كلما كانت السالمة املالية للمؤسسة املفحوصة   Zبناًء على قاعدة املعيار 
) 22(جيدة؛ مبعىن أن احتمال تعرضها لالعسار أو اإلفالس ضئيل والعكس صحيح، ومن خالل األرقام املوضحة يف الشكل ) حالتنا

  :أعاله ميكن اخلروج باخلالصات التالية
  .املصارف اإلسالمية الصغرية أكثر استقراراً من نظري�ا التقليدية الصغرية .1
 .املصارف التجارية التقليدية الكبرية أكثر استقراراً من نظري�ا اإلسالمية التجارية الكبرية .2
  .املصارف اإلسالمية الصغرية أكثر استقراراً من املصارف التجارية اإلسالمية الكبرية .3
يف ا�موعة، وأن املصارف )" more resilient(األكثر متانة "اسة إىل أن املصارف اإلسالمية الصغرية هي وهكذا تصل الدر   

ملاذا كان .  وأن وجود هذا النوع من املؤسسات اليساهم بشكل كبري يف استقرار النظام املايل يف البلد. اإلسالمية الكبرية هي األضعف
مبا يغين عن اإلعادة ها هنا؛  19م2008متت مناقشة تلك النتائج بشكل مستفيض يف ورقة عام  األمر كذلك؟ ومباذا ميكن تفسريه؟ لقد

 وخاصة مسألة أن املصارف التجارية اإلسالمية الكبرية تستخدم الصيغ التمويلية القائمة على املشاركة أكثر من الصغرية اليت أشار إليها

25

17,2

12,9

19,5

0102030

إسالمیة صغیرة

تجاریة صغیرة

إسالمیة كبیرة

تجاریة كبیرة
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ا أمر غري مسلم به ألن املعطيات تشري إىل أن صيغ التمويل القائمة على املشاركة يف وهذ. املؤسستنياملؤلفان لتفسري هذا االختالف بني 
على األقل، ومل يقم  assets side (20(هي األقل استخدامًا يف جانب التوظيفات لألموال  -صغريها وكبريها-املصارف اإلسالمية 

  .الباحثان بتقدمي أدلة تدعم دعوامها تلك
املهم . اسة دراسات أخرى وهي مرصودة يف العينة؛ إالَّ أ�ا مل تكن على توافق وانسجام يف النتائج اليت خلصت إليهاوقد أتت بعد هذه الدر    

د من تناول هذه النقطة هو اإلشارة إىل أن الدراسات العلمية اليت تعرضت ملسألة االستقرار للتمويل اإلسالمي مل تصل إىل نتيجة حامسة بع
؛ واليت "لقد توصل الغرب إىل أن التمويل اإلسالمي أكثر استقرارًا من نظريه التقليدي"لة جامعة مانعة مفادها تسمح لنا باخلروج مبقو 

نعم هناك إشادة تكاد تكون حمل اتفاق فيما يتعلق باستقرار النظام املايل القائم على . يستسهل البعض إطالقها دون فحص وال روية
بنتائج ) الودئع االستثمارية(مما ينعكس إجيابًا على ربط نتيجة العائد الذي تستحقه مصادر األموال  املشاركة يف تقاسم املغامن واملغارم

الذي عليه وضع املؤسسات التمويلية   توظيفها يف األنشطة االقتصادية احلقيقية املختلفة، إال أن األمر غري ذلك فيما يتعلق بالتطبيق
 .الصيغ القائمة على املداينات أكثر من تلك القائمة على املشاركة اإلسالمية اآلن؛ واليت يغلب على أدوا�ا

. 21م2015متت معاجلة هذا املوضوع من خالل ورقة صادرة عن البنك الدويل عام  .األخالق وأثرها على القرار والتصرف المالي .2
ما لفت نظري هو حماولة معرفة تأثري األخالق على التصرفات املالية للمتعاملني ببطاقات االئتمان اإلسالمية فيما يتعلق بالتأخري عن 

إىل أي مدى يؤثر اجلانب األخالقي من الناحية العملية يف ذلك؟ وما األساليب اليت استخدمتها املؤسسات . السداد يف املواعيد احملددة
ة هلذه املنتجات يف التأثري على عمالئها لالسراع يف عملية الدفع وجتنب املماطلة؟ ُأجريت التجربة يف أندونيسيا على عينة من زبائن املاحن

يف  -حسبما تذكر الدراسة-أما الوسائل اليت استخدمها املصرف للتأثري على عملية الدفع فقد متثلت . أحد املصارف اإلسالمية هناك
يُرسل البنك رسالة ) بعد يوم من التأخري عن السداد(ففي املرة األوىل . لمتأخرين عن السداد مع تغيري حمتويات تلك الرسائلإرسال رسائل ل

صلى -ترسل رسالة أخرى إال أ�ا تتضمن ترمجة لنص حديث الرسول ) أيام 10(تذكريية عامة، بعدها وقبل يومني من انتهاء فرتة السماح 
وجدت الدراسة أن هذه الرسالة سامهت يف زيادة نسبة السداد للحد ". 22َمْطُل اْلَغِينِّ ظُْلمٌ :"رواه البخاري ومسلم  الذي -اهللا عليه وسلم

ال " الدينية"، كما وجدت الدراسة أن إرسال تذكري عادي، أو رسالة ال حتتوي مثل تلك العبارات %20األدىن املطلوب من املبلغ بنسبة 
بشكل أكرب من احلوافز  -القائم على نصوص دينية-املتعاملني يستجيبون هلذا النوع من الرسائل "ا وجدت أن كم. تأثري هلا على السلوك

إن هذه النتائج غاية يف األمهية وهي حتتاج إىل مزيد أحباث يف هذا ا�ال وذلك ألن األدبيات واملمارسات املالية، ". أو العقوبات املالية
تأثري مثل هذه الوسائل اليت متثل أحد البدائل اليت " تتناسى"إىل العقوبات أو احلوافز  املادية وتنسى أو  تذهب رأساً " بعض الفتاوى"وحىت 

 . ال ميكن االستغناء عنها أو جتاهلها ملعاجلة التأخري يف السداد
وحىت (تبني أن زبائن املصارف اإلسالمية  -حسب تقدير الباحث-إن تسليط الضوء على مثل هذه املسائل من األمهية مبكان أل�ا          

وهو براءة الذمم من االنطواء على سيء - هذا هو األصل الذي ينبغي أن ينبىن عليه العمل يف أول األمر (ذوي فطر سليمة ) غريهم
باملعاملة بدل " متلبسون"ة أخرى ينبغي التأكيد على أمهية مثل هذه األساليب غري املباشرة واملرتبطة بواقع الناس وهم ؛ ومن جه)األخالق

ومن مث ميكن اخللوص إىل أن إجراء املزيد من األحباث النوعية وامليدانية . األسلوب الوعظي املباشر الذي تفصل بينه وبني املمارسة مسافات
مما هو موافق -إن الدعوة إىل النظر يف مثل هذه اإلجراءات الينبغي أن يفهم منه إلغاء غريه . ا ينبغي توجيه اجلهود إليهيف هذا ا�ال مم

وهناك مسألة أخرى حيسن التنبه . للشرع وحمقق للمصلحة اليت تسعى السلطات لتحقيقها مبا يعزز مصداقية القطاع املايل وحسن سري عمله
اليت تتلقاها املصارف من ا�تمع يف بند االحتياطيات " ا�انية أو شبه ا�انية"صيص جزء من أرباح األموال إليها وهي تتمثل يف خت

االختيارية اليت تقتطعها املصارف ملواجهة خماطر وطوارئ خمتلفة؛ فليغطى جزء من هذا اخلطر ضمن هذا البند لالبتعاد قدر اإلمكان عن 
التأخري عن السداد؛ حىت وإن كانت تدفع جلهات خريية كما تنص بعض هيئات الرقابة الشرعية يف  املسائل اخلالفية كمسألة غرامات

 .إجاز�ا لذلك
متثل ذلك يف الدراسة اليت قام �ا الصندوق واليت صدرت يف مطلع عام . التمويل اإلسالمي وتمويل اإلرهاب وغسيل األموال .3

-طر ارتباط التمويل اإلسالمي بغسيل األموال، ومتويل اإلرهاب، وذلك هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على خما. 23م2016
أن خماطر هذه العمليات فيما يتعلق بالتمويل التقليدي واضحة ومدروسة، إال أن األمر ليس كذلك فيما يتعلق  -حسبما تزعم الدراسة
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ومن . كما يقول معدو الدراسة-ذا النوع من التمويل ومن مث ينبغي إجراء دراسات تتناول هذه اجلوانب بالنسبة هلبالتمويل اإلسالمي 
 : -كما حتدد الدراسة- األمور اهلامة يف هذا ا�ال فيما يتعلق باملؤسسات املالية اإلسالمية

 .خصوصية العالقة اليت تربط بني هذه املؤسسات واملتعاملني معها )1
 .عقود اليت جتريهاطريقة عمل املؤسسات املالية اإلسالمية، وتعقد بعض العمليات وال )2
 .إدارة املؤسسات املالية اإلسالمية ملبالغ معتربة من أموال الزكاة )3

فهل فعًال تدير املؤسسات املالية اإلسالمية مبالغ معتربة وكبرية من أموال الزكاة؟ وما مقدار ذلك؟ وعلى أي أساس بُين ذلك التقدير؟ 
صصة جلمع الزكاة وتوزيعها يف الكثري من البلدان اإلسالمية؟ الغريب يف األمر أن وكيف يتم صرفه يف ظل قيام صناديق وهيئات عمومية متخ

لتتوىل إدار�ا مث  - وبأحجام معتربة-الدراسة ذكرت أن املؤسسات املالية اإلسالمية تقوم جبمع الزكاة والصدقات نيابة عن زبائنها 
" اإلرهاب"ة للمنهج العلمي، وخاصة إذا علمنا أنه مت الربط بني الزكاة  ولقد أطلقت الدراسة القول بدون أدلة، ويف هذا جمانب 24!!توزيعها

، فتم على إثر ذلك اإلجهاز على العديد 25م، كما وثقت لذلك بعض الدراسات2001يف أعقاب أحداث احلادي عشر من سبتمرب عام 
ل منضبط هو حتديد املراد باإلرهاب بشكل علمي واألمر اآلخر الذي جيب حتريره بشك. من املؤسسات اخلريية اإلسالمية كما هو معلوم

 .ينطبق على اجلميع بغض النظر عن الدين، واللون، والعرق
متثل املقارنات أحد األساليب اليت تسمح بالوقوف على جوانب التشا�ه واالختالف بني . البنوك التعاونية والبنوك اإلسالمية .4

هو التعرف على اخلائص املشرتكة وتلك املتغايرة، وماذا ميكن أن يستفيد كل  -حالتنايف مثل -األشياء حمل املقارنة، واألهم من ذلك 
ماذا ميكن أن تتعلم من بعضها : املصارف التعاونية واإلسالمية«طرف مما لدى اآلخر؟ جاءت الدراسة يف هذا الباب بعنوان 

فرضت على ) 2008-2007(اإلجابة أن األزمة املالية ، وكانت "ملاذا هذا البحث؟:"يف بداية الورقة تساءل معدوها .  26»البعض؟
اليت ينبغي توافرها يف نظام مايل آمن » اجليدة«األطراف ذات الصلة؛ مالك، ومتعاملني، وسلطات إشراف، النظر يف اخلصائص 

ليت ميكن من خالهلا ومن هنا تكمن أمهية الدراسة يف أ�ا تسعى إىل التعرف على اخلصائص األساسية هلذه املؤسسات، وا. ومستقر
واجلدير بالذكر أن تاريخ نشأة . النظام القائم -بل رمبا يفتقدها بالكلية-استخالص بعض املميزات اجليدة اليت يفتقد الكثري منها 

وقد نشأت . يف أملانيا) Franz Hermann Schulze-Delitzsch(م على  يد  1852املصارف التعاونية قدمي يعود لعام 
املصارف التعاونية واإلسالمية كانت بعيدة عن   .كما تقول الدراسة-أو علمانية لتعزيز التعاون ومناهضة مضار الربا ألسباب دينية 

ومن مث ميكن النظر إليهما كبديل ). High leverage(املستندة على الرفع املايل العايل ) speculation(أعمال ا�ازفات 
القاسم املشرتك الرئيس بني التعاونية واإلسالمية استقطاب األمول ]. واملخاطر وا�ازفةعالية الرفع املايل [للمصارف التجارية 

)liability side ( من وحدات الفائض على أساس تقاسم املخاطر)risk sharing (»إال أ�ما خيتلفان يف جانب »الغنم بالغرم ،
لبنوك التعاونية تتعلم من اإلسالمية يف جانب توظيف األموال ومن مث تصل الدراسة إىل أن ا). assets side(استخدامات األموال 

بتنويع منتجا�ا بدل قصرها على منتج القرض القائم على الفائدة، واإلسالمية تتعلم من التعاونية تعزيز فكرة التعاون ليكون التمويل 
أن املصارف التعاونية أكثر استقرارًا من وجدت  27واجلدير بالذكر أن بعض الدراسات.  خادمًا للمجتمع وليس لفئة حمدودة منه

إن املقارنة . وقد  اتينا على بعضها يف ما مضى-التجارية بسبب بعض اخلصائص والفلسفة اليت يقوم عليها هذا النوع من املؤسسات 
أساس تعاوين يُغين  هل قيام املصارف على: اليت قام �ا الباحثان مفيدة من غري شك إال أن الدراسة مل جتب على سؤال حموري وهو

ما هي املتطلبات القانونية : ؟ وإذا كان األمر كذلك-سواء كان إسالميًا و تقليدياً -عن وجود مصارف قائمة على أساس جتاري 
 والتشريعية الالزمة املناسبة لدعم هذا التوجه؟

أنه ميثل نسبة األشخاص البالغني الذين  تُعرف األدبيات االقتصادية اإلدماج املايل على. التمويل اإلسالمي واإلدماج المالي .5
بناًء عليه تقدر إحصائيات املنظمات الدولية عدد الذين . )مثل فتح حساب مصريف(يستخدمون اخلدمات املالية النظامية بشكل أو بآخر 

. 28الدول اإلسالميةيف % 70سكان املعمورة، يف حني أن هذه النسبة تقدر حبوايل % 60حبوايل ) unbanked(ال يتوفرون على ذلك 
من األفراد  انطالقًا من رؤية البنك الدويل وغريه من أن اإلدماج املايل ميثل أحد املفاتيح اهلامة يف حتقيق التنمية االقتصادية، وانتشال العديد
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شباع؟ أم لديه إمكانيات ملَّا فماذا قدم التمويل اإلسالمي يف هذا ا�ال؟ وهل وصل ما قدمه ملرحلة اإل. من وطأة الفقر والبطالة والتهميش
- 29وجدت دراسة البنك الدويل. يتم استغالهلا بالطريقة املثلى بعُد؟ هذه بعض التساؤالت اليت تناولتها الدراسات قيد التحليل واملناقشة

ها عدد املسلمني عن دولة من الدول اليت ال يقل في) 64(ألف بالغ يف أربع وستني  65واليت أُجريت على عينة من  -على سبيل املثال
واليت ال تزال الصناعة فيها يف - من إمجايل السكان يف مخس دول مشال إفريقية وشرق أوسطية % 99، وال تزيد عن نسبة %1نسبة 

ات تفضيل هذا النوع من اخلدم"استخداماً قليالً للمنتجات املتوافقة مع الشريعة  على الرغم من وجود زخم كبري لفرضية  -بدايات مراحلها
، ومن جهة أخرى نظر عمل آخر للبنك ملسألة اإلدماج املايل من "لعدد من املشاركني يف االستبيان، حىت وإن كانت تكاليفها مرتفعة

استخدام صيغ املشاركة لتقدمي التمويل املتناهي : األمران مها. زاويتني ميكن أن يسهم �ما التمويل اإلسالمي بشكل فعال يف هذا املضمار
إلعادة توزيع املوارد  -كالزكاة والوقف والصدقة والقرض احلسن- لمؤسسات الصغرية واملتوسطة، واستخدام األدوات االجتماعية الصغر ل

 -كما تقول الدراسة-املالية يف االقتصاد، ومن مث اإلسهام يف ختفيض مستويات الفقر والبطالة، والتفاوت يف توزيع الدخول، إال أن الوضع 
تعاون اإلسالمي ليس على ما يرام بسبب قلة االهتمام املطلوب هلذا األمر من قبل صانعي القرار، ورامسي السياسات يف دول منظمة ال

والرغبة الصادقة واليت متثل أحد " اإلرادة السياسية"االقتصادية واملالية يف غالب هذه الدول؛ مبعىن أن الكثري من هذه الدول تفتقد إىل 
ادة من هذا النوع من التمويالت وهذا ما ظهر يف بعض الدول اليت انتهجت حكوما�ا خططًا اسرتاتيجية  لتفعيل العوامل الرئيسية لالستف

ال شك يف أمهية . -كما هو الشأن يف ماليزيا على سبيل املثال- دور التمويل اإلسالمي بالشكل الذي خيدم خططها وأهدافها االقتصادية 
يف  -على سبيل املثال-ار اليت تعلقها عليه مثل هذه الدراسات حيتاج إىل مزيد تأمل وفحص، ألنه ُوجد دراسة اإلدماج املايل، إال أن الثم

الدول اإلسالمية النفطية أن غالب التمويالت اإلسالمية متجهة ألغراض االستهالك وليس االستثمار، ومن مث إرهاق كاهل االقتصاد 
ومن جهة أخرى، . تكون أحد املفاتيح األساسية لتحقيق النهوض االقتصادي املطلوببالديون اليت قد تتحول إىل مأزق وعائق بدل أن 

فإنه يف ظل الظروف الصعبة اليت متر �ا العديد من الدول بعد االخنفاض احلاد الذي شهدته أسعار النفط ينبغي تطوير منتجات وخدمات 
، وكذا جتربة صندوق 30دخار احمللية يف مصر يف ستينيات القرض املاضيمالية من شأ�ا أن تعزز ثقافة اإلدخار كما كانت جتربة بنوك اإل

 .احلج املاليزي الذي ال يزال مسمراً يف العطاء، ويتقدم مع مرور األيام
د تعترب هذه املسألة أحد القضايا اليت دار حوهلا النقاش واليزال أل�ا متثل أح. إسهام التمويل اإلسالمي في التنمية والنمو االقتصادي .6

وقد وجدت . أو املردود االقتصادي اجليد للتمويل اإلسالمي يف البيئات اليت يعمل �ا" النفع"املعايري املوضوعية اليت ميكن من خالهلا قياس 
هل "على شكل تساؤل حموري  31فعلى سبيل املثال جاءت دراسة الصندوق. دراسات كلتا املؤسستني أن هذا األمر حتقق إىل حد ما

، وكان اجلواب أنه على الرغم من صغر حجم هذا التمويل مقارنة بنظريه التقليدي، فإن "؟]االقتصادي[سالمية جيدة للنمو املصرفية اإل
على عينة من ) م2010-1990(نتائج الدراسة تبني أن األمر يبدو كذلك من خالل فحص الكاتبني للمسألة على مدى عشرين عامًا 

من الناحية ) robust(وأكدت الدراسة أن النتائج قوية . ينة؛ ضعيفة، ومتوسطة، وقويةدول إسالمية ذات مستويات دخول متبا
فقد فحصت  32أما دراسة البنك. اإلحصائية بعد األخذ بعني االعتبار مواصفات خمتلفة فيما يتعلق برتكيبة العينة، والفرتات الزمنية

). م2030-2015(برنامج التنمية العاملية الشاملة  أهداف  حتقيقاإلمكانات اليت يقف عليها التمويل اإلسالمي من أجل اإلسهام يف
وخلصت الدراسة إىل أن املبادئ اليت حتكم عمل التمويل اإلسالمي، وخاصة مسألة ارتباط التمويل بالنشاط االقتصادي وتبعيته له من 

ماج املايل، والوساطة املالية، ومن مث شأنه أن جيعل من التمويل اإلسالمي عنصرًا مساعدًا بشكل فعال يف تعزيز النمو االقتصادي، واإلد
ال شك  أن هذه اجلوانب اليت أتت عليها تلك الدراسات تعزز القناعات اليت حيملها .  اإلسهام بشكل فعال  يف حتقيق االستقرار والتنمية

تغلت اإلستغالل األمثل، إذا اس" ذاتية قوية"العديد ممن فحصوا مبادئ هذا النوع من التمويالت بشكل دقيق من أنه ميلك مقومات 
ومع تقرير ذلك ينبغي االنتباه إىل أن األمر اهلام الذي ميكن اخلروج به من خالصات ونتائج . وكانت على اجلادة الشرعية حقيقة ال صورة

مه البعض من أنه هذه الدراسات هي أن التمويل اإلسالمي ما هو إال جزء متمم للنظام املايل القائم، وليس بديًال باملعىن الذي قد يفه
ومن جهة أخرى يؤخذ على هذه األهداف العامة اليت تطلقها هذه املؤسسات بني الفينة واألخرى من أن ". األحسن"، و"األفضل"

بار دون األخذ بعني االعت-منطلقها قد ال يتالءم مع بيئة ا�تمعات العربية واإلسالمية، ومن مث فإن إقحام التمويل اإلسالمي يف هذا ا�ال 
من شأنه أن حيكم عليه بالفشل إذا فشلت تلك املؤسسات يف حتقيق ما تصبو إليه من أهداف كما حصل مع أهداف  -تلك اخلصوصية
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أو غريها من برامج  هذه املؤسسات واليت تنتمي ملا بات يعرف يف األدبيات االقتصادية بإمجاع ) The MDGs 2000(األلفية 
فات اجلاهزة، واليت يراد منها أن تكون أمنوذجًا عامليًا للجميع أ�ا زادت من تنامي بعض الظواهر وأخطر ما يف هذه الوص. 33واشنطن

 .34السلبية كالفوراق الشاسعة يف توزيع الدخول والثروات بني األغنياء والفقراء
لنظر ملا يكتنف مسألة من املواضيع اهلامة واحلساسة يف ذات الوقت وذلك با .المشتقات المالية وإدارة المخاطر والتصكيك .7

فيما يتعلق باملشتقات حاولت دراسة . إال أنه ال ميكن حبال النأي عن عدم التناول هلا. معاجلتها والتأسيس هلا من الصعوبة البالغة
ليها اليت استندت إ" املبادئ العملية"من خالل التمحيص واملناقشة لبعض " للمشتقات اإلسالمية"تقدمي إطار  نظري كلي  35الصندوق

ويف باب  السَّلم، واالستصناع، والبيع بالثمن املؤجل، :  بعض العقود واإلجراءات املشروعة؛ ففي ما خيص العقود أشارت الدراسة إىل
االجتاه الذي سارت عليه الدراسة كما هو واضح من عنوا�ا، ومن مناقشتها . اإلجراءات أشارت إىل بيع العربون، وخيار الشرط، والوعد

كبريًا يف جمايل التحوط وإدارة املخاطر كما " فراغاً "ألن عدم وجود عقود من هذا القبيل ميثل " أسلمة املشتقات"وتركيزها إىل العمل على 
من أن الدور الذي تقوم به  -فيما بدا يل-يستشف هذا اإلحلاح الذي سارت عليه الدراسة من قناعة الذين قاموا �ا . تقرر الدراسة

إن املرء ليعجب أشد العجب من هذا الطرح ومن إطالق القول بالقيمة املضافة اليت . يف التمويل التقليدي" مفيد"مهم جداً، واملشتقات 
تنضوي عليها عقود املشتقات، وذلك على الرغم من األضرار اليت سببتها هذه األدوات واخللل الكبري الذي أحدثته يف أسواق املال قبل 

ومن جهة أخرى فإن املستندات اليت اعتمدت عليها؛ كإباحة بيع العربون لدى بعض املذاهب الفقهية ال . األمريكيةوعقب األزمة املالية 
ميكن التسليم باالتكاء عليه وال على ما كان شبيهًا به للخلوص إىل أن مبادئ التمويل اإلسالمي، وبعض ممارساته وتطبيقاته حتمل يف 

واخلالصة اليت ميكن اخلروج �ا يف مثل هذا . 36إباحة املشتقات) implicit(، أو بشكل ضمين )explicit(طيا�ا ِإْن بشكل صريح 
نعم للتحوط يف ظل الشريعة ضد املخاطر، ونعم للبحث عن حلول وأدوات إلدارة املخاطر بشكل فاعل، ولكن ال ميكن أن : املوضوع هي

). جيل أحد البدلني يف العقود املعروفة كالسَّلم، والبيع اآلجل، واالستصناعمثل مبدأ حل تأ(يكون ذلك بأية وسيلة، وعلى أساس أي مبدأ 
ردة فعل "مثرية يف عنواها، وللنقاط احملددة اليت تبحثها واليت متلثت يف فحص  37وفيما يتعلق بالصكوك فقد جاءت دراسة الصندوق

هل يؤثر ذلك يف ردة فعل "إجاز�ا"الذي يتوىل "  الشريعةاخلصائص اليت ينبغي توافرها يف عامل"حيال نوع الصكوك املُصدر، و" السوق
إصدارًا للصكوك لشركات  131السوق؟ افرتضت الدراسة أن األمر كذلك، وتوصلت إىل أن اإلجابة اليت استندت إىل عينة مكونة من 

جارة هي املفضلة على غريها م أثبتت فرضية الدراسة؛ حيث أن صكوك اإل2013-2006خمتلفة وعلى مستوى مثانية دول خالل الفرتة 
كوجود الغالبية يف (القرب من موقع اإلصدار "، و)"كلما كرب كان أفضل(العدد "، و"السمعة"من هياكل الصكوك، وأن خصائص مثل 

قبل سبة لعلماء الشريعة ا�يزين للصكوك عوامل تؤثر بشكل إجيايب بالنسبة لتقومي السوق للصكوك املصدرة من نبال)" بلد اإلصدار
إن نتائج كهذه تطرح عدداً من التساؤالت اجلوهرية فيما يتعلق بالوضعية اليت آل إليها سوق الصكوك واليت جتد إقباًال متزايداً من . الشركات

ا هل هذا االهتمام ناجم عن قناعة بأن هذه األدوات متثل خيارًا أفضل من السندات التقليدية؟ أم أ�: قبل العديد من الدول واملؤسسات
من حيث -ال ختتلف معها إال يف الشكل والتسمية؟ ومن مث فإن ما حيصل ألدوات صناعة التمويل اإلسالمي أ�ا تقرتب أكثر فأكثر  

، وخاصة أدوات الدَّْين، واألمر اآلخر املهم هو أن الرتكيبة "يُفرتض"إىل  نظري�ا التقليدية وليس العكس كما كان  -اخلصائص والوظائف
سواق املال والتشريعات اليت تسندها ال تزال متنح األفضلية لصيغ املداينات على املشاركات، ومن مث فإ�ا تعمل على تعزيز هيمنة احلالية أل

 .هذا النوع من الصيغ التمويلية على حساب غريها
يف األدبيات املعاصرة على مستوى من التناول تُعد حوكمة الشركات من املوضوعات اليت نالت حظاً وافراً  .الحوكمة وااللتزام الشرعي .8

ومن ا�االت احملددة يف هذا . املؤسسات املالية اإلسالمية مبنأى عن هذا املوضوع العديد من املؤسسات والقطاعات، ومن مث مل تكن
الصدد ما يتعلق جبانب االنضباط الشرعي انطباطًا حقيقيًا ال وصورياً؛ انضباطًا حتكمه قواعد وإجراءات واضحة من شأ�ا أن تعزز الثقة 

ال قناعة بأمهية تطبيق -ومن هنا اهتمت املؤسسات الدولية �ذا اجلانب . اسواملصداقية بالنسبة ألمر يتوقف عليه أمر الوجود من األس
وهلذا كان السؤال . ولكن بسبب هذا الربط املتجذر لبقاء املؤسسات املالية اإلسالمية، واستمرار عملها بعامل اإللتزام الشرعي -الشريعة

ما الذي ميكن أن تقدمه قواعد حوكمة الشركات لتعزيز : يتمثل يف احملوري الذي ميكن استكشافه من األدبيات اليت تعرضت هلذا األمر
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، واليت حاولت اإلجابة على التساؤالت 38جاء التناول للموضوع يف الدراسة اليت قام �ا البنكجانب االمتثال لضوابط الشريعة اإلسالمية؟ 
جيمع بني الرتتيبات الداخلية ) framework( قرتح مإطار السابقة من خالل مراجعة ما هو قائم من ممارسة يف هذا الشأن وتقدمي 

لقد أبانت املراجعة اليت قامت �ا الدراسة على أن الغالب يف الرتتيب ملسألة اإللتزام . واخلارجية  لتعزيز املمارسات اجليدة يف هذا املضمار
شرعية يعينها املسامهون، ومن مث فإن هذه اهليئة  يتمثل يف ترتيب داخلي يف شكل هيئة رقابة 39الشرعي لدى املؤسسات املالية اإلسالمية

ويف هذا خمالفة للعديد من قواعد ). االلتزام الشرعي لضمانالفتوى (منها نظري قيامها بالعمل  "40أجراً "جزء من املؤسسة أل�ا تتقاضى 
امة يف املؤسسة من أجل ضمان حتقيق مصاحل احلوكمة ومبادئها ومن ذلك االستقاللية، واحلد من تضارب املصاحل بني املكونات اإلدارية اهل

ومن األمور املهمة كذلك اإلفصاح عن اخللفية العلمية واملهنية ألعضاء هيئات الرقابة . األطراف ذات العالقة، وليس املالك أو املسامهني
عن املنهجية واملستندات الشرعية اليت اعتمدت " قدر اإلمكان ومبا اليضر القدرة التنافسية وحقوق امللكية الفكرية"واإلفصاح  ،الشرعية

خدمة ليس جلانب احلوكمة فقط بل  -حسب تقديري- رضت عليها؛ ويف هذا إصدار قرار�ا بشأن العمليات والعقود اليت عُ  عليها اهليئة يف
ومن أجل تاليف بعض ما قد يشوب الرتتيب الداخلي السائد من حماذير واعرتاضات قدمت  .يف جانب املعامالت ميإثراء الفقه اإلسال

معمول به لدى بعض  كما هو- وبني الرتتيب اخلارجي؛ يف شكل هيئة رقابة مركزية مستقلة تابعة للبنك املركزي  هالدراسة مقرتحًا جيمع بين
 .فيما يتعلق بالتدقيق يف ا�ال احملاسيب -على سبيل املثال-الشأن هو تقوم به جهات مستقلة، كما ، والتدقيق الشرعي اخلارجي -الدول

اليت متيز التمويل اإلسالمي عن غريه، ومتكني  -حتقيق االنضباط الشرعي- ال شك أن أي إجراء أو مقرتح من شأنه تعزيز هذه اخلاصية        
 هكذه مقرتحاتشكال الكبري الذي قد يعرتض إال أن اإل. غاية يف األمهية وهو حمل تقدير وترحيبظهراً أمر مالعمل �ا حقيقة ال صورة و 

كما بينت التجربة، وكما تشري لذلك كتب السياسة -و ال شك أن جهات اإلشراف  ؟ توىل أمرهك النجاح؟ ومن سيذهل سيكتب لهو 
�ا قدمت الكثري فيما يتعلق بتطبيق املعايري االحرتازية وغريها من الضوابط، الشرعية هي اليت من شأ�ا أن تقدم الكثري يف هذا ا�ال، أل

األمر منها القيام بشيء مماثل يف هذا الصدد فيما يتعلق بعمل املؤسسات املالية اإلسالمية لتعزيز الثقة، ووضع حد للتضارب  ستحقأفال يت
   ؟والبلبة
  :ةاتمخ

ن دراسة صادرة و وأربع تسعةاليت توصلت هلا الصات اخلنتائج و ال ألهم واملناقشة التحليلو مضى من فقرات بالرصد  فيماتعرضت الدراسة 
وقد أتى البحث  .فيما يتعلق جبوانب خمتلفة بصناعة التمويل اإلسالمي عن كل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري

يف كيفية التعامل مع هذا ) م2014بلوايف، (ثالث سنوات  رمسها الكاتب يف البحث الذي نشره قبل ليعزز بعض اجلوانب املنهجية اليت
، )أو املؤسسي، والزماين/الشخصي و(، والتناول احملدد )الغرب قال كذا وكذا أو توصل لكذا وكذا(ت؛ بتجنب العموميات جلااعالنوع من امل

اليت  ومن جهة أخرى فإن احلقيقة .من التجانس لتكون النتائج واملناقشة ذات معىن وبالوعلى نوع معني من الدراسات بينها قدر كبري 
 -بسيطةولو بنسبة - ، ومن مث ميكن عزو"خمرج"يبحث عن  الشديد، وأن العامل تخبطتعاين من ال املالية السائدةاخلروج �ا أن النظم ميكن 

غالب الدراسات املرصودة يف عينة البحث ُأجريت يف فرتة ما بعد األزمة املالية  إىل هذا األمر، وذلك ألن االهتمام بالتمويل اإلسالمي
؟ وتفوقه على نظريه التقليدي" جبدارته" يف تطبيقات هذا التمويل ما أقنعه العامل هل وجد: ويبقى التحدي الرئيس يف ذلك. األمريكية

مع الواقع العلمي والعملي الذي آل إليه  املتأنية والوقفة الفاحصة اجعةوهذا ما يتطلب املر  .ليس بعد - كما مر معنا -ف ساإلجابة وبكل أ
؛ مسلمة وغري وضع الصناعة بعد هذه املسرية اليت شهدت انتشارًا عدديًا كبريًا ملؤسسات التمويل اإلسالمي، وعلى مستوى بيئات متنوعة

   .مسلمة
كل من الصندوق والبنك مع الرتكيز على موضوعات مثل االستقرار املايل، واإلدماج   يف الدراسات اليت قام �ا إن هيمنة املعاجلات التطبيقية

 التنظري،املايل، واإلسهام يف النمو والتنمية مؤشر آخر يدل على أن ما ينظر إليه العامل هو التطبيق، وتقدمي املثال العملي أكثر من 
أمكن الوقوف عليها جماالت واعدة حتتاج إىل مزيد حبث وتناول ملا هلا من اخلالصات والنتائج اليت ومن جهة أخرى بينت ". االدعاءات"و

آثار بالغة ليس على املستوى العملي للصناعة فحسب، بل وعلى مستوى االجتهاد الفقهي فيما يتعلق ببعض املسائل اليت تضاربت فيها 
التأخر يف سداد ما يرتتب على املتعاملني من مستحقات مالية؛ فالذي ركزت عليه الفتاوى  معالفتاوى وال تزال، ومن ذلك كيفية التعامل 

ومل تأخذ يف احلسبان اجلانب األخالقي وكيفية تعزيزه، والدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات ) الشروط اجلزائية( ديهو جانب الردع املا
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، )حفظ املال وتوجيهه ألغراض أخرى بدل استهالكه عرب هذه الغرامات( ويف هذا حفظ جلوانب اقتصادية -كما مر معنا-املالية 
      .واجتماعية هامة تفيد يف الرقي احلضاري بواقع ا�تمعات املسلمة املعاصرة

من االعتناء بقواعد البيانات املتعلقة بنشاط املؤسسات املالية اإلسالمية ملا هلا  أمهية ةومن اجلوانب املهمة اليت أبانت عنها الدراس
أن والالفت يف هذا الشأن . إجيابية على توفري معطيات موضوعية، وذات مصداقية إلعداد حبوث نوعية بالنسبة للطلبة والباحثني انعكاسات
من الدراسات اليت تعرض هلا البحث اعتمدت على قاعدة البيانات التجارية ؛ العديد ذلك هو مؤسسات أجنبية وبرسوم عالية الذي يتوىل
للصناعة مع مراكز األحباث واجلامعات ألخذ زمام املبدرة يف  العاملة والداعمةفما أحرى أن تتعاون املؤسسات  ،)Bankscope(املشهورة 
  .هذا ا�ال
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  :إدارة الهجرة الدوليةسياسات 
  على جهود المنظمات الدولية ودول االستقبالعامة نظرة 

  
The Politics of International Migration Management: 

an overview to the efforts of international organizations and receiving countries 
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Abstract: 
Policies adopted by Receiving States are almost identical. Most of these countries follow an 

selection policy, a policy known and followed by many Receiving countries, especially the United States, 
Canada, the European Union and the golf country. The selective policy is a set of Procedures framed by 
certain laws to encourage the recruitment of  many scientific and technical skills, businessmen, doctors, 
engineers, unskilled workers…. The International organizations Working efforts to the International 
Migration Management and application of the principle of human and immigration rights. 

Keywords: 
Brain Drain, Selective  Policies, Asylum, Resettlement, Naturalisation, Remittances. 

 
 
  :مقدمـــة   
فاستنادا إىل التصريح الذي قدمه األمني العام . تتضارب اإلحصائيات حول العدد احلقيقي للمهاجرين الدوليني يف العامل          

كواحد من   فقد أحصى نفسه جلمعية العامة للمنظمة األممية بشأن تأثري اهلجرة على التنمية،السة لألمم املتحدة خالل افتتاحه جل
وأ�م غالباً ما يؤدون  ،وقال إن حنو ثلثي املهاجرين يعيشون يف الدول الغنية يف الشمال واجلنوب . 1مليون مهاجر دويل  214جمموع 

كذلك يواجه املهاجرون اآلن أسوأ األوضاع املمكنة . »الوظائف القذرة واخلطرة والصعبة«األعمال اليت يرفض اآلخرون القيام �ا أي 
واتساع حجم الكره لألجانب واستخدام السياسات التمييزية واالنتقائية من طرف  ،يف ظل املناخ السياسي السائد يف مجيع أحناء العامل

  .الكثري من احلكومات اليمينية املتطرفة اليت وصلت إىل احلكم يف العديد من الدول
د الكثري من الكفاءات البشرية اليت أنفقت من حيث أ�ا تفق ،ويف املاضي كان ينظر للهجرة على أ�ا خسارة بالنسبة لدول األصل
لكن املقاربات احلديثة تؤكد على أن للهجرة منافع اقتصادية . عليها أمواال وأوقات مثينة يف تكوينها وتعليمها والسهر على صحتها

املتخصصني واهليئات ويتحجج العديد من . وأ�ا ممكن أن تكون نعمة ال نقمة يف الكثري من احلاالت ،مهمة بالنسبة لدول األصل
تساهم يف ختفيف الضغوط على أسواق العمل  ومنها أن اهلجرة. تدعم طرحهم الدولية ذات التوجه الليربايل ومساندي العوملة حبجج

زيادة على مسامهتها يف نقل . يستفيد منها االقتصاد احمللي ميكن أنالتحويالت املالية املرسلة من طرف املهاجرين  أناحمللية، و 
  .تكنولوجيا واخلربات إىل دول األصل وغريهاال

  :واإلشكال املطروح 
أثبتت الجهود الدولية والسياسات المنتهجة من طرف الدول المستقبلة للهجرة فعاليتها في ميدان إدارة الهجرة هل      
  ؟ بصفة عامة ونزيف الكفاءات البشرية بشكل خاص الدولية

 :الفرعية التالية  التالتساؤ و هذا التساؤل يقودنا إىل طرح 
  ؟  نزيف الكفاءات البشريةيعين  ذاما -
  ؟ ما هي جهود املؤسسات واملنظمات املعنية مبلف اهلجرة الدولية -

mailto:@yahoo.fr
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وهل ترقى إىل االحرتام الكامل حلقوق املهاجرين وحقوق  ؟ السياسات املنتهجة ببعض دول االستقبال خبصوص الوافدينهي  ما -
 ات الدولية ؟اإلنسان وفق األعراف واملعاهد

  : أهمية الدراسة 
يف تبيان وتثمني اجلهود اليت تقوم �ا خمتلف األطراف املعنية باهلجرة الدولية، سواء على املستوى الدويل أو تكمن أمهية البحث 

صوص كما تسلط الضوء خصوصا على السياسات املنتهجة من طرف الدول املستقبلة للهجرة الدولية، وعلى اخل. املستوى احمللي
   .الكفاءات املهاجرة

  :هدف الدراسة 
الربامج واملؤسسات واجلهات الرمسية وغري الرمسية املعنية مبلف اهلجرة على املستوى الدويل،  يهدف هذا البحث إىل معرفة خمتلف

بصفة عامة السياسات املنتهجة من طرف دول معروفة كو�ا دول مستقبلة بامتياز للمهاجرين  إضافة إىل إعطاء تصور ملختلف
  .بشكل خاص دول اخلليج العريب واالحتاد األورويب، الواليات املتحدة وكندا. والكفاءات العلمية والفنية بشكل خاص

  :منهج الدراسة 
صورة خمتصرة عن جمموعة يف إعطاء  والتارخيي على املنهج الوصفي االعتمادمت  وعمن أجل اإلحاطة مبختلف جوانب املوض

موضوع هجرة الكفاءات على املنهج التحليلي يف معاجلة  اعتمدنا ، كمااهلجرة على املستوى الدويل إلدارة السياسات املستخدمة
 .والسياسات االنتقائية بشكل خاص

  : خطة الدراسة 
  : أساسيةحماور طرق يف حبثنا إىل ثالث سنت السابقة التساؤالتلإلجابة على 
  ت البشريةونزيف الكفاءا الدولية الهجرة:  المحور األول

  السياسات الدولية المنتهجة في مجال الهجرة: المحور الثاني    
  سياسات الهجرة في بعض دول االستقبال: المحور الثالث

  
  ونزيف الكفاءات البشرية الدولية الهجرة: المحور األول

 املوضوع، �ذا تفعيل االهتمام يف الكبري الدور املتحدة لألمم وكان .العاملية األولويات ضمن حالًيا يندرج الدولية اهلجرة إن موضوع    
 لألمم العام األمني من بإيعاز 2002 عام يف. الدولية للهجرة العاملية اللجنة إنشاء فكانت األوىل املبادرة أما  .مبادرتني أطلقت إذ

 لألمم العامة اجلمعية من جاءت فقد يةالثان املبادرة أما .اهلجرة ومنسقة ملوضوع شاملة عاملية استجابة صياغة واستهدفت املتحدة،
 اهلجرة موضوع مناقشة إىل ويهدف الدولية، اهلجرة بشأن املستوى رفيع حلوار التحضري 2005 ديسمرب 23يف  أقرت عندما املتحدة،
   .2اإلمنائية فوائدها ولزيادة السلبية آثارها للتقليل من والربامج الوسائل أفضل وحتديد الدولية

  ة ــلدوليرة اـالهج .1
ة اليت يكتسيها هذا هي األمهية االقتصادي ،إن الفائدة املرجوة من احلديث عن موضوع اهلجرة الدولية، وخاصة من الناحية االقتصادية

ونظمت مؤمترات . ليس بالبعيد كان ينظر إىل اهلجرة على أ�ا خسارة يف رأس املال البشري بالنسبة للدول املرسلة  وقت فإىل. املوضوع
ملتقيات، وعقدت ندوات وكتبت منشورات وسال الكثري من احلرب حول موضوع نزيف رأس املال البشري وهجرة األدمغة والعمالة و 

ذلك الطرح  ويتبىن. الدول املرسلة للعمالة جتنيهاواآلن يتحدث الكثريون عن الفوائد اليت من املمكن أن . وغريها......املاهرة املهاجرة
ومنظمة التعاون والتنمية  الدولية وعلى رأسها البنك العاملي وبعض املنظمات األخرى كمكتب العمل الدويل الكثري من املنظمات
  .إضافة إىل خرباء كثريون يف املؤسسات املذكورة وغريهم من األكادمييني حىت يف دول العامل النامي. االقتصادية وغريها

لدول األصل، تنحصر يف أن أغلب هذه الدول حتصل على عوائد مادية وغري  على كل فان مربرات هؤالء من فائدة اهلجرة بالنسبة
إضافة إىل الفوائد األخرى كامتصاص البطالة . مادية يف شكل حتويالت نقدية وعينية يرسلها املهاجرون إىل ذويهم يف بلدان األصل

وقبل . وجتربة املهاجر عند عودته إىل وطنه األصلي وإمكانية استفاد�ا يف املستقبل من خربة ،وختفيف الضغط عن سوق العمل احمللي
  :3التطرق إىل ماهية التحويالت املالية، ال بد من التفريق بينها وبني التحويالت اإلمجالية اليت تشمل أنواع عدة أمهها

 .االستقبال بلد من ونظامية مباشرة نقدية حتويالت  - 1 
 .عنهم ينيبونه من أو بينهم فيما املهاجرون جيريها رمسية غري حتويالت  -2
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 .اإلرسال بلدان أسواق يف تباع ال أو تباع قد سلعية عينية حتويالت  -3
  .ذلك إىل وما والضرائبوالتأمينات،  واملعاشات، وعودته، خروجه بإجراءات تتعلق املهاجر على متنوعة حكومية رسوم  -4

شخص يف السنة، هو الرقم اخلاص  380.000قسم السكان، فان الرقم  وحسب إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية
، وتعترب دول كاملكسيك ودول شبه القارة اهلندية، الفلبني، اندونيسيا، مصر، 2000و  1995بعدد املهاجرين يف السنة ما بني الفرتة 

وميكن أن نظيف منطقة . يف العامل األكرب للهجرة عدالت الصافيةامل ذاتمن املناطق ). اجلزائر واملغرب( تركيا ودول املغرب العريب
  .4من جمموع ساكنة العامل % 3نسبة ورغم هذا العدد اهلائل إال أنه ال ميثل إال  .إفريقيا جنوب الصحراء

لذلك  .مليون شخص 200واآلن يتجاوز هذا الرقم  ،مليون شخص يعيشون خارج دوهلم األصلية 191كان حوايل   2005ففي  
كما أن أغلب املهاجرين يف . ديد من املهاجرين من دول نامية حنو دول نامية أخرى، وآخرون يغادرون باجتاه دول متقدمةينتقل الع

  .ا�موعة األخرية تنتمون إىل دول أمريكا الوسطى والكراييب وآخرين من دول حوض املتوسط وأوروبا الشرقية
ن تتمثل يف ختفيف الضغوط على سوق العمل احمللي إضافة إىل التحويالت املالية ميكن أالدولية على دول املنشأ، إن تأثريات اهلجرة 

ومن ناحية أخرى ميكن أن تكون . اليت من املمكن إن يستفيد منها االقتصاد احمللي جراء األموال املرسلة من اجلالية املقيمة يف اخلارج
البشري وما يسمى بنزيف العقول واليت تؤدي يف أحيان كثرية لتأثريات هلا انعكاسات سلبية متمثلة يف الفقد أو النزيف يف رأس املال 

 .سلبية يف جمال التنمية واالستقاللية االقتصادية

حسب أغلب الدراسات فان هجرة الكفاءات هلا تأثريات سلبية على دول األصل، كما ميكن أن تساهم يف رفع مستوى التعليم يف 
كما ميكن أن تساهم يف تطوير التجارة واملسامهة يف نقل اخلربة . املرشحني للهجرة دول األصل نتيجة التنافس الشديد بني

ويف الواقع العملي إذا حصل املهاجر على جزء من تعليمه أو تدريبه يف اخلارج فان األثر السليب هلجرته ميكن أن يقل  .والتكنولوجيا
   .بالنسبة لبلده األصلي

 " هجرة األدمغة" أو  الكفاءات نزيف -2

ال شك أن هذا املصطلح كان وال زال حديث العام واخلاص، كما أن له صدى كبري سواء على املستوى األكادميي العلمي أم على 
وهي  20فهجرة ذوي الشهادات والكفاءات العليا إىل خارج بلدا�م كانت السمة البارزة بداية من القرن . املستوى الشعيب والسياسي
  .وقت احلايلمنتشرة بشكل كثيف يف ال

هو اصطالح ابتدعه الربيطانيون لوصف خسائرهم اليت ترتبت عن هجرة  " brain drain" ومصطلح هجرة العقول أو نزيف األدمغة 
  .الكثري منهم وخاصة األطباء والعلماء واملهندسني وغريهم إىل الواليات املتحدة األمريكية، مباشرة بعد �اية احلرب العاملية الثانية

نزيف األدمغة كل حركة أو انتقال أو نزوح ألشخاص ذوي مهارات وشهادات تفوق أو تقارب الطور الثالث التعليمي أو الطور ويعين 
ويشمل ذلك . مبعىن انتقال ذوي الشهادات اجلامعية لإلقامة أو العمل أو اللجوء إىل دول أخرى غري الدولة اليت ولد فيها. اجلامعي

واملهندسني وأساتذة اجلامعات وغريهم من الكفاءات يف مجيع التخصصات العلمية واهلندسية والطبية هجرة األكادمييني واألطباء 
وميكن أن يشمل كذلك على الفنانني والشعراء واخلطباء والكتاب واملؤرخني واحملامني والرياضيني واملوسيقيني واملسرحيني وكل  .والفنية

  .واإلبداع القطاعات اليت تعتمد على االبتكار واملوهبة
ذلك أن الكثريين وطيلة عقود خلت اعتربوها حالة . وقد كان هلجرة األدمغة بالغ األثر على دول األصل ودول املقصد على حد سواء

كما أ�ا أنفقت الكثري من األموال . مرضية تصيب اقتصاديات الدول املرسلة، خاصة وأن هذا العنصر البشري يعترب أغلى ما متلك
لذلك وجدنا الكثري من دول العامل النامي . جل تأهيله وتدريبه، لتستفيد منه دول أخرى مل تدخر أي جهد يف ذلكواجلهود من أ

وخاصة الدول اليت تعرف نزيفا حادا، حتتج وتطالب باالستفادة من خربائها ولو عرب مساعدات مادية واقتصادية، كما اقرتح بعض 
حىت أن منظمة دولية كمنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة . على الدول املستفيدة" م هجرة رسو " االقتصاديني واخلرباء الدوليني فرض 

أي ( اعتربت أن هجرة العقول هي نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي بني الدول، يتسم بالتدفق يف اجتاه واحد " يونسكو " والعلوم 
  .5نولوجياأو ما يعرف بالنقل العكسي للتك) حنو الدول املتقدمة 

 املضيف، البلد يف املهنية املتوفرة الرتقية وآفاق األفضل العمل وظروف األعلى الدخل يف األدمغة هجرة وراء الدوافع األساسية وتكمن
 يفتكال واخنفاض األم، البلد يف السيئة واالقتصادية واألوضاع السياسية املضيفة، البلدان تتبعها اليت االنتقائية اهلجرة سياسات ويف
 عرب العامل العالية املهارات ذوي املهاجرين عدد ارتفع فقد .العامل أحناء مجيع يف مطلق بشكل األدمغة تتصاعد هجرة فتئت وما .اهلجرة
 .  20006 عام  يف مليون 26.2 إىل 1990 عام يف مليون 16.4 من
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ى، أن أكثر من نصف املواطنني من ذوي الشهادات كفونية ودول أخر منها بعض الدول اإلفريقية الفرانواملالحظ  يف بعض الدول و 
وما شجع ذلك هي السياسات . 7وخاصة يف القطاعات احلساسة كالصحة واهلندسة. يغادرون إىل دول جماورة أو دول أوروبية

لعالية بشكل االنتقائية اليت تنتهجها الدول املستقبلة للمهاجرين، وهي يف غالب األحوال تشجع هجرة ذوي الشهادات والكفاءات ا
 املهارات ذوو لذلك جند أن املهاجرون .ملفت عرب إجراءات تشجيعية فيما خيصها، والتضييق على ذوي املستويات التعليمية املتواضعة

 القوة جمموع من نسبتهم ضعفاً  عشر العدد بأحد هذا ويفوق .اً  منو البلدان أقل من املهاجرين عدد جمموع ربعالعالية ميثلون حوايل 
 .املائةب 2.3 وقدرها البلدان هذه يف املةالع

  :8اليت من املمكن أن تسببها اهلجرة وخاصة هجرة الكفاءاتالسلبية ومن اآلثار 
 وقد .العالية املهارات ذوو األشخاص اليت يوفرها ،اخلارجية املؤثرات ويف البشري املال رأس رصيد يف اخنفاض إىل عموما تؤدي .1

  .واالبتكار والتكنولوجيا العلم جماالت يف النشاط تراجع جانب إىل ومنو اإلنتاجية، االقتصادي نموال معدل اخنفاض إىل هذا يؤدي
 الطبية األدمغة هجرة معدالت ولكن ،السكان لعدد بالنسبة لألطباء عدد أقل تسجل اليت البلدان جمموعة تشّكل منواً  البلدان أقل .2

 خدمات وضعف التطعيم معدالت وتدين واألطفال الرّضع وفيات تفاع معدالتبار  عادةً  ذلك ويرتبط .العامل يف األعلى هي منها
   .الوطنية الصحة أنظمة وحالة الصحية عموماً  الرعاية

  .فيها وعملوا األم بلدا�م يف بقوا سيدفعو�ا لو املهنيون واخلرباء هؤالء كان اليت الضرائب ،البلدان منواً  أقل حكومات تفقدها بسبب .3
 نسبية ميزة من لديها وما منواً  أقل البلدان مقدَّرات حتويل إىل ،للهجرة نتيجة املهارات ذي البشري املال رأس ةقاعد تقلص يؤدي .4

 .الطبيعية مواردلل سيء استغالل حنو ورمبا قليلة، مهارات أنشطة تتطلب حنو كثيفة مهارات تتطلب اليت القطاعات عن بعيداً 
من  عليه حصلوا مما أقل تعليمية مؤهالت تتطلب وظائف ،منواً  البلدان أقل من ليةالعا املهاراتذوي  املهاجرين بعض يشغل  .5

 .تدريب
إىل ما أصبح يطلق عليه بكسب  " Brain Drain"  وتستنتج العديد من التوجهات احلديثة أنه ميكن حتويل ما يسمى �جرة األدمغة

سبها املهاجرون يف اخلارج ممكن االستفادة منها وحتويلها لصاحل دوهلم فاملعارف واخلربات اإلضافية اليت اكت ." Brain Gain"  األدمغة
كما ميكنهم املسامهة يف دفع العجلة االقتصادية وتطوير البىن التحتية ونقل التكنولوجيا واملعارف العلمية وميكن تبيان ذلك  . األصلية

 :  9يليكما 
 اكتساب إىل يؤدي قد مما متقدمة، مراحل حىت التعليم مواصلة س علىالنا تشجع قد اخلارج إىل اهلجرة آفاق بأن حياجج من هناك .1

 البشري املال رأس أكرب من مقّدرات أي األدمغة،
 .األدمغة اكتساب إىل مما يؤدي األسرة، أفراد تعليم أقساط لدفع املالية التحويالت بعض ُتستخدم .2
 تدفق ييسر الذي األمر املغرتبني، معارف من شبكاتٍ  شكل تنظيمه يف ميكن املعارف من خزاناً  املهارات ذوو املغرتبون يشكل .3

دولية  ومنظمات املغرتبني منظمات تطلقها ومبادرات برامج عرب التدفقات هذه وحتدث .البلدان األم إىل والتكنولوجيا املعارف
 .املضيفة والبلدان األم البلدان وحكومات

 .واالستثمار التجارة روابط طريق عن األم املضيفة والبلدان البلدان بني مالاألع مشاريع تدفقات يقوي أن املغرتبني وجود شأن من .4
 تجارة" أو  "اإلثنية التجارة" يُسمى فيما األم البلدان من اآلتية السلع جتارة منو الدافع وراء املغرتبون كان منواً، البلدان أقل ففي

 من أعطى املغرتبون وقد .أكرب إىل أسواق فتلج تنتشر أن ميكن هاولكن ،املغرتبون يستهلكها لكي ُتصّدر السلع أي أن ،"الحنين
 السياح اجتذاب يف املساعدة أو األم زيارة البلدان طريق عن السياحة خدمات صادرات لزيادة أيضاً  قوية دفعة منواً  البلدان أقل
 .إليها

 واالقتصادية املؤسسية الشروط من بتوفر جمموعة هونةمر  االستفادة فهذه .تلقائية تكون ال املغرتبني مسامهة من االستفادة أن إال
قانونية  تدابري الدويل متعلمجوا املضيفة والبلدان األم البلدان اختاذ فإن ولذلك .النامية البلدان أغلب يف منعدمة تزال ال، اليت  والسياسية
مما  بكثري أكثر الوطنية التنمية يف املغرتبني مسامهة ىعل ترتتب قد اليت ،اإلجيابية اآلثار تقوية أو تشجيع يف حاسم أمر هو ،وإدارية
  .األهداف هذه حتقيق من األوىل املراحل يف النامية البلدان أكثر حكومات تزال وال .السابق يف حدث

  السياسات الدولية المنتهجة في مجال الهجرة: المحور الثاني
 على املستوى العاملي قارباملهاجرين  عددأن   10تشري اإلحصائيات يثحب املعاصر، العامل كبرية يف أدبيات  أمهية اهلجرة يشكل موضوع

إال أن نسبة املهاجرين من جمموع السكان يف  ، 2000مليون منذ سنة  35مهاجر، بزيادة قدرها  مليون 214حوايل  2010 عام يف
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 مصدرين بلدين أهم وقد كان. املتقدمة اقتصادياباملائة من املهاجرين يف الدول  60حيث يعيش حوايل  .باملائة 3.1 العامل ال تتعدى
  .مهاجر مليوين سجلت اليت وأفغانستان مهاجر، مليون4.9  سجلت اليت بنغالديش 2010 عام يف اخلارج إىل لهجرةل

املهارات على مبعىن تفعيل سياسات تشجع هجرة ذوي  املهاجرين، اختيار يف انتقائية أكثر مؤخرا اهلجرة سياسات أضحت وقد
 اخنفاضباإلضافة إىل  .العمل تكنولوجيا يف والتغريات الدولية العمل احتياجات أسواق تفرضه ملا وفًقا وذلكحساب قليلي املهارة، 

بأجور  مبدئيا وقبوهلم املهاجرين بعض لدى التنافسية والقدرة االستقبال، بلدان يف واملهارات بعض التخصصات يف العمل عرض
 التقليدية التفسريات تعد مل وبالتايل وتداخال، تعقيًدا أكثر الدولية للهجرة احملركة القوى والعوامل بحتأص وبذلك  .نسبيا منخفضة
   11الدولية اهلجرة شؤون يف للتعمق كافية تفسريات ،املهاجرين اتواختيار  واجلذب بعوامل الدفع املتعلقة

ملوضوع من أمهية يف الواقع ذا ارف الدول املستقبلة، وذلك ملا هلعلى العموم وما يهمنا يف هذا اإلطار هو السياسات املنتهجة من ط
االقتصادي الدويل، كما سنعرج على بعض الربامج املنتهجة من طرف بعض املنظمات الدولية املتخصصة يف هذا ا�ال ونتعرف على 

  .جهودها
  تطور سياسات الهجرة على المستوى الدولي -1

القرن العشرين ويف أغلب دول العامل، باحلرية النسبية اليت كان يتمتع �ا املهاجرون يف التنقل واإلقامة  وبداية 19لقد متيزت �اية القرن 
الواليات املتحدة  يفولذلك رأينا كيف أن الكثري من األوربيني انتقلوا إىل اإلقامة . دون قيود إال يف حاالت شاذة ،يف دول أخرى

ولقد كان يكفي للمهاجر أن يقتطع تذكرة سفر وخيضع . وأمريكا الالتينية وآسيا رى يف إفريقياواسرتاليا وكندا ودول املستعمرات األخ
، وذلك يكفيه طبعا للسفر على منت سفينة أو أي وسيلة أخرى لالستقرار واإلقامة يف )يف بعض الدول فقط(لبعض الفحوص الطبية 

 .ستعمرةدولة أخرى، وخاصة بالنسبة للمهاجرين األوربيني يف الدول امل
وذلك بإمدادهم بإعانات السفر والتسهيالت  ،فقد كانت الدول االستعمارية تنتهج سياسات تشجيعية للمعمرين األوربيني واليهود 

ومثال ذلك اجلزائر اليت عانت ويالت . الشعوب املستعمرة ختصاملختلفة، بل حىت إقطاعهم األراضي اخلصبة واملساكن اليت كانت 
  .1962وحىت  1830منذ  ارية يف �جري األهايل ومصادرة أمالكهم وأراضيهمالسياسات االستعم

 استهدفت، اليت ت تنتهج اسرتاليا بعض اإلجراءات التمييزيةبدأ حني، 1850سنة خبصوص سياسات اهلجرة  ألوىلا اتكانت البداي
اآلسيويني بعد تشكيل الكومنولث األسرتايل سنة مث تعدى األمر إىل باقي . ق على هجرة اهلنود والصينيني واليابانيني إليهايتضيال

وكانت �دف هذه األخرية إىل احملافظة على .  « L’Australie blanche » 12أستراليا البيضاء ،وأطلق على تلك السياسة اسم 1901
وهذا بطبيعة احلال يدل  .لدالسماح لغري العرق األبيض باالستقرار والعيش يف هذا الب موذلك بإقصاء وعد ،الطابع األوريب ألسرتاليا

  .وكرامته وحقوق اإلنسانالسائدة على عنصرية تلك السياسات ومنافا�ا لألعراف الدولية 
بعد ذلك انتهجت كل من كندا والواليات املتحدة نفس النهج، فيما خيص عدم السماح �جرة اآلسيويني على وجه اخلصوص، مث 

، وانطالقا من احتياج أوروبا إىل اليد العاملة يف إطار إعادة اعمارها عد احلرب الثانيةلكن ب. دول أخرىتعدى ذلك إىل مهاجرين من 
فمثال ارتفع عدد العمال األجانب الوافدين . بعد احلرب، قامت اغلب دول أوروبا بتشجيع العمـالة الـوافدة من دول أخرى أقل تطورا

وكانت هذه السياسة تسمح بتوظيف . 197313مليون عامل سنة  2.6إىل حوايل  1956عامل سنة  95000إىل أملانيا الغربية من 
  .املغرب واجلزائر ،يوغوسالفياد قصرية من دول كاسبانيا وايطاليا، تركيا، ملدو عمال أجانب ألعمال مؤقتة ومومسية 

ب عمالة جديدة، استجابة ويف سنوات الستينيات من القرن املاضي، احتدم التنافس بني الدول األوروبية على وجه اخلصوص يف اجتذا
وكانت أملانيا الغربية دائما هي السباقة يف تبين بعض اإلجراءات التشجيعية منها السماح . للنمو املعترب القتصاديات هذه الدول

  .جراملساعدة على بناء حياة جديدة للمهاوتسهيل االندماج يف ا�تمع األملاين و ، » Regroupement Familial « بالتجمع العائلي
فرنسا من ناحية أخرى استعانت دول أخرى كانت فيما مضى قوى استعمارية بعمال من دول مستعمرا�ا السابقة، كما هو احلال يف 

  .فيما مضى صانعها الناشئة كمعامل السيارات اليت كانت تشغل الكثري من املغاربة واجلزائريني والسنغالينيبالنسبة مل
عرفت هجرة العمالة تراجع حمسوس نتيجة األزمة اليت عرفتها جل  ،1973ا االقتصاد العاملي سنة بعد اهلزة البرتولية اليت عرفه

  62عرفت اهلجرة الدولية منوا متزايدا وصل إىل  1980بعد سنة لكن . بوجه عام االقتصاديات األوروبية، ولكن مل تتوقف اهلجرة �ائيا
بعض السياسات واإلجراءات اليت اختذ�ا خاصة الدول األوروبية يف تشجيع ويرجع السبب أساسا إىل  .1995 -1985 يف الفرتة %

بينما انتهجت الواليات املتحدة األمريكية ابتداء من التسعينات من القرن املاضي . التجمع العائلي، وقبول طلبات اللجوء وغريها
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لذلك فتحت أبوا�ا هلؤالء لالستقرار والعمل . والفنون سياسات تشجيعية بالنسبة لذوي الكفاءات واملهارات العالية يف خمتلف العلوم
  .حبرية، مث تبنت كل من كندا وأسرتاليا نفس النهج بعد ذلك

أما بالنسبة لالحتاد األورويب فقد انفتحت احلدود والعراقيل اليت كانت موضوعة بني دوله، وأصبح هناك حق لكل مواطن أورويب، 
بعدما كان ال يسمح ملواطين أوروبا الشرقية بالتوجه جلار�ا الغربية بسبب الستار . خرى تنتمي لالحتادبالتنقل حبرية والعمل يف أي دولة أ

  .احلديدي الذي كان مضروبا بني اجلانبني
إذا ما أخذنا يف االعتبار كل املؤشرات واالختالفات االقتصادية  ،واحلديث عن سياسات اهلجرة املتبعة على املستوى الدويل يطول

كما أن طبيعة كل بلد سواء كان بلدا مرسال أو مستقبال للهجرة، يعطيه احلق القانوين والعريف . ياسية واالجتماعية بني البلدانوالس
  .الختيار السياسة املناسبة إلدارة وتسيري شؤون اهلجرة على مستوى إقليمه السيادي

 املهاجرين الستبعاد فأكثر أكثر العقبات تضع ولكنها ،املهارات ذوي املهاجرين قبول إىل املتقدمة البلدان متيل العاملي، الصعيد علىف
  ).واألشغال العمومية البناء أو الزراعة مثل( بعينها قطاعات يف عمالتهم على مرتفع طلب هناك يكن مل ما ،املهرة غري

ادرة موطنه، كما أن له احلق كذلك يف أقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف إحدى مواده بأنه حيق لكل إنسان مغ 1948فمنذ سنة 
سواء  ،وذلك ما يتناىف مع بعض السياسات العنصرية والتمييزية اليت تطبقها الكثري من الدول يف تعاملها مع املهاجرين. العودة إليه

، إال يةاألصل مبلدا�يف  مغادرة لألشخاص أنه يوجد حرية كاملة   -النظرية من الناحية  -وعلى الرغم . بصفة شرعية أم غري شرعية
مبعىن أنه ال يوجد حىت اليوم أي إطار قانوين . األخرى يعطي احلق يف اإلقامة يف كل البلدانكامل وواضح أنه ال يوجد قانون دويل  

وذلك ال ينفي أنه توجد بعض االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف  .دويل يسمح بالدخول إىل كل بلدان العامل بشكل حر ومطلق
  .املماثلة نغن يف االحتاد األورويب، وبعض االتفاقيات األخرىيفيما خيص حرية تنقل األشخاص، كما هو احلال مثال بالنسبة لتأشرية ش

. رغم أ�ا واجهت الكثري من العراقيل والتعنت من الدول الكربى الغنية يف هذا اإلطار، كانت هناك حماوالت جادةوموازاة مع ذلك  
ضع إطار قانوين دويل يعطي احلرية الكاملة يف تنقل األشخاص وحرية العمل واإلقامة يف أي بلد، دون ضوابط أو ويتعلق األمر بو 

 .عراقيل فيما خيص التأشريات وتصاريح العمل واإلقامة
مامها هذه املرة واليت ركزت اهت. تاريخ انطالق مفاوضات الدوحة اليت ترعاها منظمة التجارة العاملية ،2001سنة وكانت البداية من 

. « l’AGCS mode 4 » على فتح جمال التجارة واملبادالت يف اخلدمات حتت مسمى االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات البند الرابع

وخاصة املقدمني للخدمات حول تنقل األشخاص هو توقيع بروتوكوالت اتفاق ذه املفاوضات من ضمن احملاور األساسية هلوكانت 
  .فيما خيص تنقل السلع واخلدمات عدة اتفاقيات تبعدما مت عقدلدويل، على املستوى ا

ويؤكد الكثري من املتابعني لشأن املفاوضات التجارية فشل جولة الدوحة يف التوصل إىل إطار قانوين كامل حول حرية تنقل األشخاص، 
والكنديني على وجه كام األوربيني واألمريكيني اليت أصبحت تؤرق مضجع السياسيني واحل "الهجرة السرية " خاصة مع تنامي ظاهرة 

وذلك انعكاسا للظروف السياسية واألمنية واالضطرابات اليت عرفتها وما زالت تعرفها منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا،  .اخلصوص
  .نتيجة الثورات والقالقل وعدم توفر األجواء األمنية املناسبة

ولذلك  .على الوقوف يف وجه اهلجرة غري القانونية أو اهلجرة السرية ،ة الشمالية للمتوسطيف الضف عملت خمتلف احلكوماتلذلك 
ووضع نقاط تفتيش على املداخل املختلفة  ،وذلك باملراقبة وتشديد احلراسة على طول احلدود الربية والبحرية احرتازيةاختذت إجراءات 

قامت بلدان منظمة التعاون االقتصادي بالتنسيق مع الدول اليت  كما. ية الربيةيف كل اإلقليم مثل املوانئ واملطارات واملداخل احلدود
 ذوي املهارات ع دخول أكرب عدد من املهاجرينيحتد من اهلجرة غري القانونية وتشج ،يفد منها املهاجرين غري الشرعيني بعقد اتفاقيات

  .ودراسة باقي وضعيات طاليب اللجوء خاصة من سوريا والعراق واليمن
اتفاقية يف هذا ا�ال، لكن اغلب  170حوايل  OCDEاحلديثة فقد عقدت دول منظمة التعاون االقتصادي  وحسب بعض األرقام 

  .14املتعاقديناملؤقتني هذه االتفاقيات كانت ختص هجرة العمال املومسيني والعمال 
مة واهلجرة غري القانونية بصفة خاصة، إال أن هناك سياسات ورغم الكثري من العراقيل اليت تضعها الدول الغنية يف وجه اهلجرة بصفة عا

ويتجلى ذلك يف قبول طلبات اللجوء ومنح رخص اإلقامة والعمل، وكذا املسامهة . للمهاجر القانوين 15وقوانني تضمن بعض احلقوق
كما يتجلى . احلروب وا�اعات وغريهايف الربامج األممية اخلاصة باهلجرة، ومتويل بعض الصناديق الدولية الداعمة للمهجرين والجئي 

على اتفاقيات وبروتوكوالت دولية حول النازحني وطاليب اللجوء  OCDE والتنمية أغلبية دول منظمة التعاون االقتصاديذلك يف توقيع 
  .نتيجة احلروب والقالقل السياسية، وكذا النزاعات العرقية والكوارث الطبيعية
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وذلك حسب الظروف  ،ات والسياسات املتبعة فيما خيص اهلجرة متغرية ومتعددة من بلد إىل آخرتبقى االسرتاتيجي حال، على كل
وانتهاك أبسط حقوق  ،لكن ال زالت اجلهود مستمرة يف مواجهة العنصرية. االقتصادية والسياسية واألمنية واالجتماعية لكل بلد

  .ئق وال موانعمكان خيتاره دون عوايف التنقل والعيش حبرية يف أي  ،اإلنسان
  جهود المنظمات الدولية المختصة -2

وصياغة واقرتاح حلول ملشاكل  ،يف تطوير السياسات واالسرتاتيجيات ،ال جيب أن ننكر دور املنظمات الدولية الرمسية منها وغري الرمسية
تشجيع اهلجرة  لكوكذ. ار بالبشراهلجرة وتنقل العمالة، وحفظ حقوق املهاجرين وتبين برامج املساعدة يف العودة ومكافحة االجت

  .والجئي النزاعات العرقية والسياسية ،وصياغة أطر قانونية لتوطني املهجرين نتيجة احلروب والكوارث الطبيعية ،القانونية
جهود   حصر ورغم ذلك ال ميكنميكننا أن نربز بعض وليس كل اجلهود اليت تبذهلا بعض املنظمات الدولية وخاصة الرمسية منها،  وهنا

لذا سوف نقتصر على املنظمات األممية . كل املنظمات نظرا لكثرة عددها وانتشارها على املستوى الدويل، وكذلك لضيق ا�ال هنا
  .واإلقليمية وباألخص الرمسية منها، واليت هلا وزن دويل مشهود له فيما خيص شؤون اهلجرة الدولية

  )OIM( هجرةللمنظمة الدولية ال - أ
، وتضم يف عضويتها حوايل 1951أنشأت سنة . مبوضوع اهلجرة الدولية مبختلف أنواعها املهتمةاملنظمات العاملية  مأه إحدى هي

مكتب إقليمي منتشر يف كافة أحناء  100دولة أخرى ذات وضعية مالحظ أو مراقب، وهلا حوايل  12باإلضافة إىل  ،دولة 151
   16العامل

مبا حيفظ الكرامة اإلنسانية ويعود بالفائدة على  ،الدولية للهجرة إىل تعزيز اهلجرة وتنظيمهااملنظمة  أنشطة �دفمن املفروض أن و 
وتعمل املنظمة للمساعدة على ضمان إنسانية  .اجلميع، من خالل تقدمي اخلدمات واملشورة للحكومات واملهاجرين على السواء

كما تقدم املساعدة اإلنسانية   .البحث عن حلول عملية ملشاكلهاة يف واملساعدوتعزيز التعاون بشأن قضاياها،  ،اهلجرة نشاطات
إن قانون املنظمة الدولية للهجرة يضم اعرتاف صريح . للمهاجرين، سواء كانوا الجئني، مشردين، أو مقتلعني من ديارهم وأراضيهم

كما تنشط   .احلق يف حرية التنقل لألشخاصينص على الصلة الوثيقة بني اهلجرة والنمو االقتصادي واالجتماعي والثقايف، إضافة إىل 
  :إدارة اهلجرة وهي تتضمنيف أربعة ميادين  املنظمة

  اهلجرة والتنمية؛ ·
  تنظيم اهلجرة؛ ·
  تسهيل اهلجرة؛ ·
  . معاجلة اهلجرة القسرية ·

 17:ومن األهداف و التوجهات اإلسرتاتيجية للمنظمة الدولية للهجرة ميكن أن نذكر
 .لة لألفراد الذين حيتاجون إىل استشارات ومساعدة فيما خيص اهلجرةتقدمي خدمات جدية، مرنة وفعا -1
 .تقوية التسيري اإلنساين للهجرة، وذلك باحرتام حقوق اإلنسان للمهاجرين وفق القانون الدويل -2
نية عرض وتقدمي استشارات، حبوث، تعاون تقين وعمليايت إىل احلكومات واملنظمات احلكومية وغري احلكومية واألطراف املع -3

 وذلك بتقوية القدرات الوطنية وتسهيل التعاون الدويل، اجلهوي واإلقليمي فيما خيص اهلجرة. باهلجرة
مساعدة الدول واملهاجرين وا�تمعات على إزالة تأثريات اهلجرة غري القانونية، خاصة عرب البحث والتحليل عن أسبا�ا وكذا  -4

 . احللول املقرتحة
 .ماج املهاجرين يف البيئة اجلديدة اليت اختاروها وبالتايل املسامهة يف تنمية البلدان املستقبلةمساعدة الدول على تسهيل اند -5
تبين برامج للمساعدة يف العودة الطوعية للمهاجرين والالجئني وإعادة إدماجهم يف جمتمعا�م األصلية بالتعاون مع املنظمات  -6

 .الدولية األخرى املتخصصة
مج، دراسات واستشارات تقنية تستهدف حماربة االجتار غري الشرعي باملهاجرين وابتزازهم، وخاصة مساعدة الدول على وضع برا -7

 .النساء واألطفال منهم وفق القانون الدويل
 .إعطاء دفعة للجهود الدولية فيما خيص تنقل األيدي العاملة، وخاصة التنقالت قصرية األجل -8

ة تلعب دورا فعاال يف إدارة اهلجرة على املستوى الدويل، رغم أ�ا ال تلقى التعاون الكايف على العموم واستنادا إىل ما قلناه فان املنظم
لذلك فان قسم البحوث حول اهلجرة التابع للمنظمة، يقوم مبساعدة املكاتب اإلقليمية . من الكثري من الدول واملنظمات اإلقليمية
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باإلضافة إىل اإلشراف . وكذا اإلمداد باملعلومات والتوجيهات والتغطية التقنية. يعاملنتشرة بإدارة الربامج البحثية وتقدمي اقرتاحات مشار 
  .18على برامج تكوينية لألفراد العاملني يف النشاطات اخلاصة باهلجرة

ملنظمة وغري فنظرا للهجرة غري ا. وفيما خيص هجرة اليد العاملة اخلبرية وغري اخلبرية، فان للمنظمة إسهامات ال بأس �ا يف هذا ا�ال
فان الدول حباجة ماسة إىل . القانونية للعمالة بني الدول، إضافة إىل االنتهاكات الصرحية واخلفية ألرباب العمل وبعض احلكومات

و�ذا فهي حباجة إىل تعاون دويل يف جمال ....التنظيم القانوين هلجرة هؤالء، ومعرفة تعدادهم وأماكن انتشارهم وكذا ظروف تشغيلهم
ويف هذا املقام فان الدول على اختالفها وكذا املهاجرين يف حد ذا�م حباجة إىل الدعم واملعونة . ظيم القانوين لتحرك اليد العاملةالتن

  .اليت تقدمها املنظمة الدولية للهجرة، وخاصة يف جمال تفعيل اهلجرة القانونية لليد العاملة وتقدمي املشورة الالزمة للمهاجر
  .خدمة العودة الطوعية للمهاجرين إىل بلدا�م األصلية، وهي ختصص هلا ميزانية معتربة سنويا ،اليت تقدمها املنظمة ومن أهم اخلدمات

  ) 2013 - 2011(يوضح عدد المهاجرين العائدين في إطار برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه منظمة الهجرة الدولية   ):1(الجدول 

  
  .03. ، ص2013، القاهرة، فرباير خدمات المساعدة الطوعية وإعادة اإلدماج في مصر" العودة للوطن " : للمنظمة الدولية للهجرة بعنوان تقرير املكتب اإلقليمي :المصدر

  )OIT(منظمة العمل الدولية  - ب
م سنة تأسست كمرة أوىل ضمن عصبة األمم يف مؤمتر السالوكاالت األمم املتحدة املتخصصة،  إحدىمنظمة العمل الدولية هي 

الوحيدة ضمن منظومة األمم املتحدة  وتعترب املنظمة. 1946، مث أصبحت عضو رمسي يف هيئة األمم املتحدة ابتداء من سنة 1919
 املنتمني والنقابات عمالالمنظمات وكذا  أرباب العمل ،كل من احلكومات  –يف آٍن واحد  –اليت تتميز برتكيبتها الثالثية واليت تضم 

للنهوض بالعمل الالئق يف خمتلف  جدية، عملوسياسات  دقيقة و وضع معايريأساسا يف  و�دف جهودها ،19فيها لدول األعضاءل
   .ومحاية العمال وحفظ حقوقهم على املستوى الدويل أحناء العامل

على نطاق عاملي، وذلك  فان املنظمة حتاول عالج املشاكل و العراقيل الناجتة عن هجرة اليد العاملة ،وفيما  خيص العمال املهاجرون
وحتسني سياسات اهلجرة ومساعدة البلدان املوِفدة لليد العاملة على احلد مما يقع  ،عن طريق مشاريع ملكافحة التمييز ضد املهاجرين

 ،لعاملةسياسات رشيدة من أجل إدارة فعالة هلجرة اليد ا وكذا تبين .من إساءات يف عملية إجياد الوظائف للساعني إليها من أبنائها
تبىن املؤمتر الدويل للعمل املنظم من طرف  2004ففي . عمال املهاجرينلل واملستقبلةواملسامهة بالتايل يف النمو والتنمية للدول املرسلة 

والذي توج مبخطط عمل للعمال املهاجرين مقبول ومصادق  ،طراف حول هجرة اليد العاملةمتعدد األ اإطار  ،منظمة العمل الدولية
 إجناز املكونة إىل واهليئات املكتب والتسعني الثانية دورته يفودعا هذا املؤمتر  .ةاملشارك 20ن طرف املنظمة ومن كل األطرافعليه م
  21:هي عناصر سبعة من تتكون املهاجرين العمال بشأن عمل خطة
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  ؛العاملة اليد هجرة إزاء احلقوق على قائم لنهج ملزم غري متعدد األطراف إطار وضع  -1
  الدولية؛ العمل ملعايري أوسع تطبيق أجل من ،اختاذها اليت يتعني الصلة ذات اإلجراءات حتديد -2
  الوطين؛  املستوى على العاملي العمالة برنامج تنفيذ أجل من توفري الدعم  -3
  التقنية؛ وتقدمي  املساعدة الوعي وإذكاء القدرات بناء  -4
  االجتماعي؛ احلوار تعزيز   -5
 العاملة؛  اليد هجرة يف االجتاهات العاملية بشأن واملعارف املعلومات قاعدة حتسني -6
 الصلة ذات الدولية املبادرات يف الدولية منظمة العمل ومشاركة ،العمل خطة مبتابعة اإلدارة جملس بقيام كفيلة آلياتتبين  -7

 .باهلجرة
قوق العمال املهاجرين، كما أن سياستها فيما ميكن القول أن دستور منظمة العمل الدولية يعطي أمهية قصوى حل ،وبشيء من التفصيل

 مصاحل محاية" أن إحدى أهداف املنظمة هو  ،حيث نصت إحدى الفقرات يف دستور املنظمة. خيص اهلجرة بقيت ثابتة طوال تارخيها
ة احلركة واختاذ إجراءات مبعىن أن نشاطها هو عابر للحدود الدولية، وهذا ما يعطيها حري". بلدا�م  غري بلدان يف املستخدمني العمال

 العاملة اليد هجرة بشأن األطراف متعدد اإلطار 2005 سنة يف للخرباء ثالثي اجتماع لذلك ناقش. توافق ظروف كل دولة تعمل فيها
وضع  أجل من، للحكومات املساعدة تقدمي بشأن امللزمة غري واإلرشادات املبادئ من جمموعة من يتكون هذا اإلطار و  .واعتمده

 بفعالية تتسم العمل الدولية منظمة تدخالت جعل كيفية بشأن اإلرشاد اإلطار ويقدم  .فعالية أكثر تكون العاملة اليد هلجرة ياساتس
 عن فضالً  ،اهلجرة بشأن اخلاصة وضع سياسا�ا يف الدول جلميع السيادي واحلق العمل سوق احتياجات"  أكثر وتراعي أكرب

 املتعلقة الدولية السياسات بني فيما االتساق ولتعزيز ،أوسع نطاق على الدولية العمل معايري بتطبيق ةاملتعلق الصلة ذات اإلجراءات
   22" العاملة األيدي �جرة
 �جرة خاصة ومؤسسات سياسات واستحداث صياغة عنه نتج مما السياسية املشورة بإسداء املتعلقة اوظيفته نطاقت املنظمة وسع لقد
 ارتفع وقد .التقين التعاون مشاريع تنفيذ قصد امليزانية خارج من للموارد احشدهت ضاعف كما .األعضاء الدول من عدد يف العاملة اليد

 2008.23 و 2004 بني ضعفاً  عشرين إث من بأكثر وحده الدويل اهلجرة برنامج حشدها اليت امليزانية، عن اخلارجة املوارد مستوى
حسب التقييم الذي قام به خرباء ينتمون إىل املنظمة  لوحظ فقد . أنه ال زالت هناك نقائص وعلى الرغم من كل اجلهود املبذولة، إال

 مبا حاضرة غري فهي �جها وأدوا�ا، يف وثقتها خبرب�ا املستمرة املنظمة عناية رغم أنه والنتيجة هي  .الداخلي التنسيق يف نقصأن هناك 
 الوحدات به تقوم الذي له املشهود والعمل املوظفني التزام شدة ورغم .الدولية عاملةال اليد هجرة جمال يف العملية األنشطة يف يكفي
  .العمل هذا تعزيز إىل حاجة هناك يزال ال الصلة، ذات
  (UNHCR)السامية لشؤون الالجئين ألمم المتحدة مفوضية ا - ج
وتعترب املفوضية اجلسم الدويل . مقرا هلا جنيفوتتخذ من  ،1949 سنةتأسست  ،هزة التابعة هليئة األمم املتحدةإحدى األج هي

 .1981 و 1954عامي  جائزة نوبل للسالمحصلت على . األساسي املفّوض بتوفري احلماية لالجئني يف كافة أرجاء العامل
كما تسعى لضمان قدرة كل شخص على ممارسة . �دف املنظمة إىل توفري احلماية الدولية لالجئني وإجياد احللول الدائمة لقضاياهم

التماس اللجوء والعثور على مالذ آمن يف دولة أخرى، مع إمكانية اختيار العودة الطوعية إىل الوطن أو االندماج حمليًا أو  حقه يف
   .مساعدة األشخاص عدميي اجلنسية صالحيةكما أن للمفوضية . إعادة التوطني يف بلد ثالث

. شرات املاليني من األشخاص على بدء حيا�م من جديدوعلى مدى أكثر من مخسة عقود، قامت املفوضية بتوفري املساعدة لع
 بلداً، يف تقدمي املساعدة ملا يقارب الـ 120شخصاً واملوزعني على أكثر من  7190واليوم يستمر موظفو املفوضية البالغ عددهم حنو 

 .يف أحناء العامل 24مليون شخص 34
مليون  36.4وتتعامل املفوضية اآلن مع  .ونازح حول العاململيون الجئ  43من  أكثرهناك املفوضية، فان  25حسب تقديراتف

مليون شخص من  6.5و  ،مليون عائد 2.5و ،مليون الجئ 10.4و  ،مليون نازح داخلياً  15.6 ، منهمشخص ممن تعىن بأمرهم
 .اشخص آخر ممن يقعون يف دائرة اهتمامه 400.000و ،شخص من طاليب اللجوء 980.000وأكثر من  ،عدميي اجلنسية

حقوق اإلنسان األساسية هلؤالء الالجئني والنازحني أو عدميي اجلنسية يف  ففي مبادئها ضمان ،بطرق عدة مهمتهاوتؤدي املفوضية 
 . وتضمن عدم إعاد�م قسراً إىل أي بلد قد يتعرضون فيه لالضطهاد ، كمابلدان اللجوء أو يف بلدان إقامتهم املعتادة
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 من البلدان، جنبًا إىل جنب مع الشركاء اآلخرين يف جمموعة متنوعة من املواقع، بدءًا من العواصم يعمل موظفو املفوضية يف الكثري
ويسعون لتعزيز أو توفري احلماية القانونية واجلسدية واحلّد من خطر العنف الذي يتعرض . وصوالً إىل املخيمات النائية واملناطق احلدودية

كما يعمل موظفو املفوضية على توفري حد أدىن من املأوى والغذاء واملاء والرعاية الطبية . اللجوءله العديد من الالجئني حىت يف بلدان 
  .يف أعقاب أي نزوح مجاعي، مع أخذ االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال واملسنني واملعوقني بعني االعتبار

  )Le Groupe mondial sur la migration   )GMGالفريق العالمي المعني بالهجرة    -د

، حتم على أصحاب القرار الدويل تبين وإنشاء هيئة عاملية إن تعدد املنظمات واهليئات الدولية والوطنية وكذا الرمسية منها وغري الرمسية
ا ، وهي تضم يف صفوفه200626لذلك مت تأسيس هذه اهليئة سنة . جتمع أشهر وأكثر املنظمات واهليئات الدولية تأثريا يف جمال اهلجرة

 06وهذا الفريق جيتمع بشكل منتظم، والرئاسة دورية بني أعضائه وتدوم ملدة . منظمة أممية إضافة إىل املنظمة الدولية للهجرة 15حوايل 
  :مها اثنني من جمموعات العملويضم الفريق العاملي املعين باهلجرة . أشهر

وطنية، يشرتك يف رئاسته املنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األمم إدماج اهلجرة يف اسرتاتيجيات التنمية البالفريق العامل املعين  ·
  .املتحدة اإلمنائي

الجتماعية شارك يف رئاستها املنظمة الدولية للهجرة و إدارة الشؤون االقتصادية وايالبيانات والبحوث، و بالفريق العامل املعين  ·
  .UN-DESA التابعة لألمم املتحدة
املتعلقة  والسياساتتشجيع التطبيق األوسع جلميع املعايري التعاون و هو زيادة تعزيز بسببها هذا الفريق إن املهمة األصلية اليت أنشئ 

 ،املتفق عليهاالوكاالت اليت تليب معايري و  باهلجرة الدولية واإلقليمية ذات الصلة، مع توفري قيادة قوية ومتسقة بني ا�موعة املشرتكة
والتدابري التنفيذية اليت يتخذها ا�تمع الدويل واألمم املتحدة يف معاجلة الفرص والتحديات  اتياسدف حتسني الفعالية الشاملة للس�

  .27هلجرة الدوليةاخلاصة با
  28:منها نلخصفوفقا للقانون األساسي يتم التشاور بانتظام حول العديد من القضايا والسياسات اخلاصة باهلجرة 

 ؛املعنية مبلف اهلجرة  ملختلف اهليئات الربامج وتنفيذ السياسات صياغة يف قيسالتنو  نسجامالا زيادة يف املسامهة - 
 االزدواجية؛ وجتنب التآزر أوجه لتعزيز الوكاالت بني املشرتك والتعاون التفاهم لتحسني الفنية واخلربات املعلومات تبادل - 
 وحتليلها؛ البيانات ومجع البحوث نتائج وتبادل اجلهود توحيد - 
 الوكاالت؛ بني نشطةاألو  القدرات بناء جمال يف خاصة ،املتخصصة اخلربات وتبادل املشرتك طويرالت على االتفاق - 
 مع اجلنائية، والعدالة اإلنساين األمن العمال، حقوق اإلنسان، حبقوق الصلة ذات اهلجرة وإدارة ةكمو احل جوانب تعزيز - 

 بالبشر؛ االجتار ضحايا عن ناهيك املهاجرين، ورعاية محاية على خاص بشكل الرتكيز
  والتنمية؛ الدولية اهلجرة بشأن العامة للجمعية التابعة )HLD( املستوى الرفيع للحوار التحضريية األعمال يف املسامهة - 
 البحثية القدرات تعزيز على خاص بوجه الرتكيز مع والتنمية، باهلجرة املتصلة القضايا بشأن مشرتكة حبوث شبكة تطوير - 

 النامية؛ البلدان يف
  بعض المبادرات األخرى -ه

ميكن حبال من األحوال  فالاملنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية العاملة يف جمال اهلجرة والقضايا املتعلقة �ا حول العامل،  رغم تعدد
 رنمبادرة ب"منها  األخرى ومع ذلك ال ميكننا أن ننسى بعض املبادرات اليت تبنتها بعض اجلهات .حصرها وعدها كلها

)L'Initiative de Berne(  اليت أعلن عنها على هامش فعاليات الندوة الدولية حول اهلجرة اليت نظمتها السلطات السويسرية يومي
 إلدارة وفعال أفضل نظام إنشاء هو هدفها الدول بني تشاورية عملية ي عبارة عنه برن مبادرةو .  2001من شهر جوان  15و  14

 مصاحلهم وإحصاء ،السياسية أولويا�ا على تبادل العامل أحناء مجيع يف احلكومات ساعدت كما ،والعاملي مياإلقلي على املستوى اهلجرة
  .29اهلجرة جمال يف األجل طويلة

من طرف اجلمهورية التونسية  2002 أكتوبر نظم يف الذي الوزاري املؤمتركما ميكن التذكري باملبادرة اليت دخلت ضمن فعاليات 
ومت . العشر املشاركة الدول قبل من اهلجرة بشأن اإلقليمي احلوار ألمهية تقديرا االجتماع هذا أعطى. للهجرة الدولية ةمبشاركة املنظم

 ،الشرعية غري اهلجرة اجتاهات وحتليل املعلومات تبادل اإلقليمية، املشاورات تعزيزب الذي أوصى ،"تونس إعالن" ختامي بيان اعتماد
 هجرة النظامية، اهلجرة وإدارة الناس حركة التكامل، عملية، املهاجرين التزامات و املشرتكة التنمية حقوق،واهلجرة البشر يف االجتار
  .اهلجرة جمال يف والرجل املرأة بني املساواة والصحة، والتدريب العمالة
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 معاجلة: ثالث حماور أساسية الذي جاء ليقوي هذا النهج وارتكز على ،2003أكتوبر  23و  22بعد ذلك انعقد مؤمتر الرباط يومي 
 املهاجرين والتزامات حقوقالبشر،  �ريب مكافحة - اإلنساين التبادل وتعزيز األفراد وتنقل حلركة املشرتكة اإلدارة خالل من اهلجرة
  .املشرتكة والتنمية اهلجرةوكذا  - التكامل وعملية
 مستوى على الرصد فريق إنشاء فيه وزراءال قرر الذي) 2004 سبتمرب 16و 15( اجلزائر يف عقد الذي الثالث الوزاري املؤمتر متيز وقد
 خالل من للتمويل مصادر إجياد على مرتكزة القائمة، والتمويل ةاخلرب  قدرات وحتديد ملموس تعاون لتحديد الوزاري، املؤمتر يف عال
  . )IOM( للهجرة دوليةال واملنظمة )ILO( الدولية العمل منظمة مثل املتخصصة نظماتللم التقنية اخلربة

  االستقبالدول بعض في  الهجرة سياسات :المحور الثالث
بعض التجارب واإلجراءات والقوانني والتوصيات، اليت أصدر�ا ومازالت تصدرها الكثري من املنظمات واهليئات ل سابقا أشرنالقد 

السياسات املتبعة من طرف بعض الدول  ألهم ا اإلشارة كذلكوكان لزاما علين. اإلقليمية والدولية فيما خيص اهلجرة ووضعية املهاجرين
  .وغريهم مما يطلق عليه صفة مهاجر....املستقبلة للمهاجرين، فيما خيص اإلقامة، العمل وحقوق املهاجرين والنازحني وطاليب اللجوء

املستقبلة للهجرة، لكننا سوف نتطرق  بكامل السياسيات املتبعة أو أننا سوف نبني سياسات كامل الدول سوف حنيطوال ندعي بأننا 
على البلدان  فقط كما سوف نعرج. فقط لبعض البلدان املشهورة واملعروفة على املستوى الدويل باستقباهلا ألعداد كبرية من املهاجرين

  .اليت تتوفر فيها بيانات مهمة ودقيقة يف هذا اخلصوص
  :دول مجلس التعاون الخليجي -1

 ة كانت وال تزال تنتمي إىل املنطقة العربية يف كل مقوما�ا اللغوية والدينية واالجتماعية، إال أ�ا ختتلف يف تركيبتهامبا أن الدول اخلليجي
منطقة استقطاب للمهاجرين مبختلف فئا�م، وخاصة اليد  فاملعروف أن دول اخلليج العريب يف جمملها. السكانية عن باقي دول املنطقة

  . ى التعليميالعاملة متواضعة املستو 
 األغلبية منأن  بالذكر واجلدير .املائة يف  36يقارب، مبا 30السكان جمموع ثلث إىل منطقة اخلليج العريب حوايل الوافدون يشكلف

 من املنطقة وتعاين .هؤالء الوافدين من العرب حصة ترتاجع بينما ،دول جنوب شرق آسيا مصدرها اخلليج منطقة إىل الوافدة العمالة
 احلاالت لزيادة ونظرًا .بالبشر االجتار ظاهرة حقوقهم وحول وانتهاكات الوافدين أوضاع حول واملوثوقة واملفصلة احلديثة لبياناتا قّلة

وحقوق  ،للوافدين اإلنسانية احلقوق إزاء القلق وتنامي املنزلية، اخلدمة العامالت يف الوافدات ضد بالعنف يتصل فيما عنها املبلغ
 املستخدمة بشكل خاص يف مشاريع بناء وجتهيز املالعب واملنشآت الرياضية، اليت سوف تستخدم خالل ألشغالعمالة البناء وا

فقد لذلك . األخرى ، باإلضافة إىل املشاريع العمالقة اليت انطلقت فيها أغلبية دول اخلليج2022مباريات كأس العامل بدولة قطر سنة 
تمع الدويل، نظرا ملا متثله مثل تلك السلوكيات يف تشويه صور�ا اليت حتاول جاهدة تقدميها وقعت غالبية تلك الدول يف حرج أمام ا�

  .للعامل، باعتبارها مركز مايل وجتاري مهم يف الشرق األوسط
 مريكاأ كل من  بعد ،املهاجرين استقبال حيث من الثالثة املرتبة حتتل اخلليجي التعاون جملس بلدانأن  إىل أيًضا التقديرات وتشري
 مبايف فرتات سابقة  متيزت اخلليجي التعاون جملس بلدان إىل اهلجرة أنحىت اآلن،  املتاحة الدراسات من ويتضح. وأوروبا الشمالية
  : 31يلي

 جمموع من املائة يف 85 حوايل نسبتها بلغت، املنطقة إىل العربية العاملة لأليدي مكثفة هجرة :1973إلى  1945من  األولى الفترة
  .السبعينيات بداية يف املهاجرة العاملة دياألي

 1975 عام يف مليون 1.8 حوايل عددهم بلغ إذ العرب؛ املهاجرين ألعداد وسريع مفاجئ تزايد :1975إلى  1974 من الثانیة الفترة
 .اخلليجي التعاون جملس بلدان يف األجانب جمموع من املائة يف 80 أي ،

 ثالثة يفمثال  الباكستانيني عدد ارتفع حيث .آسيا جنوب من اهلجرة معدالت يف سريع تزايد : 1979إلى 1976 من الثالثة الفترة
  .1979 عام يف 000 250 1 و إىل 1976 عام يف 000 200 من فقط أعوام
 قطاع استقطب حيث األجانب، تشغيل على تعتمد اليت األنشطة نطاق باتساع اتسمت: 1984  إلى 1980 من الرابعة الفترة
 .األجنبية العاملة األيدي من املائة يف 60 واخلدمات والتاملقا
 العاملة األيدي إىل بالنسبة الثانية اخلليج حرب أعقاب يف مفاجئة تغريات حدثت :وقتنا الحالي حتى 1990 من الخامسة الفترة
 من وخاصة اآلسيوية، لعاملةا األيدي تزايدت بينما .الوافدين جمموع من املائة يف 34 من أقل نسبتها أصبحت حيث العربية،
 التعاون جملس بلدان يف الوافدة ا�تمعات حجم حتديد صعوبة من الرغم وعلى. الثلثني نسبتها بلغتحيث  آسيا، شرق جنوب
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  3.5 حوايل منهم ، 2002 عام يف البلدان تلك يف يقيمون كانوا وافد مليون 12.5 هناك أن إىل املتاحة التقديرات تشري اخلليجي،
   .اخلليجيني  غري العرب أضعاف ثالثة قرابة يشكلون الذين اآلسيويني من والباقي، اخلليجيني غري العرب من يونمل
 اليت واإلجراءات الربامج أمثلة  ومن .منها كل وظروف تتفق اليت السياسات من جمموعة اخلليجي التعاون جملس بلدان اعتمدت وقد

 : 32العاملة الوافدة نذكر األيدي جمموع يف للتأثري ياخلليج التعاون جملس بلدان بعض طبقتها
 املائة يف  20حوايل إىل وأسرهم الوافدين العمال عدد خلفض إسرتاتيجية 2003 عام يف السعودية العربية اململكة وضعت   .1

 يف السعودية بيةالعر  اململكة سكان جمموع من (املائة يف 27 يشكلون وافد، مليون 6.2 جمموعهم بلغ وقد ،2013  عام حبلول
 سياسة اعتماد إىل العمل، وزارة خالل من ، 2003 عام يف السعودية اململكة العربية بادرت السياق، هذا ويف). 2004  عام

 يسمى ما وتعزيز سعوديني، بعمال املالية واملؤسسات املصارف وظائف يف وافد عامل 800 9 حنو عن االستعاضة يف لإلسراع
 . "فسعودة الوظائ بنظام "

 البحرين فرضت كما .2001عام  يف السعودية العربية اململكة ويف ،1999 عام  يف الكويت يف الصحية للخدمات مقابل دفع .2
 اإلمارات يف الصحي العالج كلفة ووصلت على العاملني، الصحي التأمني قيمة يف املشاركة وموظفيهم العمل أصحاب على
 املرضية احلالة حسب دوالرًا  089 1 و  136 بني يرتاوح ما أي درهم،4000 و 500 بني يرتاوح مبلغ إىل املتحدة العربية

  .عالجها ومتطلبات
 .املثال سبيل على الكويت يف احلال هي كما جتديده إعادة أو العمل تصريح رسم زيادة .3
 يعادل ما أي ا،دينارً  50 قرابة إىل الكويت يف وصلت الرسوم وهذه عامل، كل عن العمل صاحب على سنوية رسوم فرض .4

 .دوالرًا 170
 139 يعادل ما أي هم،در 510  كلفتها بلغت حيث املتحدة، العربية اإلمارات يف املسئولني لدى اخلربات شهادات توثيق .5

 .دوالرًا
 اململكة اختذت وقد .العاملة القوى تدريب برنامج لدعم دوالرًا 26.6 يعادل ما أي سعودي، لایر 100 وافد عامل كل يدفع .6

 .قانونية إقامة غري من الوافدين أو القانونية، إقامتهم انتهت الذين العمال لرتحيل اإلجراءات من جمموعة السعودية ربيةالع
 كما واألفارقة، العرب من معظمهم وكان إقامتهم، مدة انتهت وافد 2700 حوايل ترحيل من السعودية السلطات متكنت .7

 إقامة حمل هلم ليس ومن الكحول، وبائعي القاصرات، من عدد وترحيل بس،للمال قانوين غري مصنًعا 45 إغالق من متكنت
  .حمدد

 إىل العقوبة ووصلت رمسي، تصريح بدون أجنبًيا عامال ييؤو  أو لديه يشغل من على اجلزاءات من جمموعة البحريين الربملان شرع .8
 خالل أنه هذا على وترتب دوالرًا،  1326 عادلي ما أي حبريين، دينار 500 مقدارها غرامة دفع أو أشهر ثالثة ملدة السجن
 .مهاجرًا عامال  4013 حوايل غادر 2005 عام من أشهر مثانية

 وانتهت فيها يعملون كانوا اليت الشركات من القانونية إقامتهم انتهت الذين ،الوافدين ترحيل إىل املتحدة العربية اإلمارات جلأت .9
 بقوا من جتاه مماثلة إجراءات السعودية العربية اململكة واختذت .عامل 000 100 يلترح اإلجراء هذا على وترتب عملهم، مدة
 .شرعي غري مقيم ألف 700 حوايل أثرها على غادرحيث  احلج، أو اهلجرة فرتة انتهاء بعد فيها

 مبا السنوية العمل تصرحيات أعداد وحتديد جتديدها، أو العمل تصرحيات بإصدار االلتزام على الصارمة والرقابة الدقيق التنظيم  .10
 .املواطنون فيها يعمل ال اليت وا�االت العمل فرص مع يتوافق

 التصرحيات هذه على احلاصلني عدد وقدر " الكفالة ببيع" يسمى ما طريق عن الدخول، بتصرحيات االجتار مراقبة يف التشدد  .11
 تقرير من اتضح كما .العاملة القوى جمموع من املائة يف  27 حوايل أي املتحدة، العربية اإلمارات يف وافد 000 600 حبوايل
 العمل سوق إىل الوافدة العمالة تزايد روافد أهم أحد كان الدخول تصرحيات يف االجتار أن .1997 لعام الكوييت البشرية التنمية
 .كبرية مبالغ على حيصلون التأشريات �ذه املتاجرين ألن النظامية؛ غري

 العمل سواقأل الوافدة العاملة لأليدي العمل عروضكان هلا بعض األدوار االجيابية يف ختفيض  اإلجراءات هذهف وعلى كل حال
 اهلجرة سياسات، إال أن كل اجلهود املبذولةورغم  لكن . اخلليجية، وبالتايل زيادة مسامهة اليد العاملة احمللية يف االقتصاد اخلليجي

 : 33أمهها حتدياتو  صعوبات عدة واجهت
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 فقط املائة يف  8.7 و السكان جمموع من املائة يف 22 يشكلون 2001 عام يف اإلماراتيون املواطنون كان حيث السكاين للاخل .1
 .العاملة القوى من املائة يف 14.1 و السكان جمموع من املائة يف 30 يشكلون القطريون وكان العاملة، القوى من

 دولة يف املائة يف  2.9قدره سنوي مبعدل 2000 و 1980 عامي بني خاصة و ة،الوطني العاملة للقوى الكلية اإلنتاجية تدين .2
 األسواق يف االستثمار بأن تفسريه ميكن االخنفاض وهذا .السعودية العربية اململكة يف املائة يف 2.5 و املتحدة، العربية اإلمارات
 .حملية إنتاجية مشاريع يف املباشر االستثمار يفوق املالية

 يف املائة يف 03 إىل 2001 عام يف املائة يف 2.3 من املتحدة العربية اإلمارات يف الوطنية العاملة القوى صفوف يف طالةالب تزايد .3
 املائة، يف 06 إىل املائة يف 5.9 من السعودية العربية اململكة ويف املائة، يف 3.1 إىل املائة يف 2.5 من البحرين ويف ، 2004 عام
 إىل التقديرات وتشري .املائة يف 0.7 إىل املائة يف 1.8 من الكويت يف واخنفضت .املائة يف 7.1 إىل ائةامل يف 05 من عمان ويف
 الشباب من الكثريون ينتظر حيث "الطوعية بالبطالة" يعرف اخلليجي التعاون جملس بلدان مجيع يف السائد البطالة منط أن

 اخنفاض بسبب حتدث اليت اهليكلية البطالة إىل إضافة مرتفع، أجر ذات حكومية وظيفة على احلصول العمل عن العاطلني
 .الوافد بالعامل مقارنة تأهيله ونوعية املواطن العامل إنتاجية

حتويالت  املائة يف 63 منها ،2004  عام يف سنويًا دوالر مليار 24 حوايل إىل وصلت إذ الوافدين، العمال حتويالت ارتفاع .4
 .األخرى ا�لس بلدان الباقي على يتوزع بينما املتحدة، العربية من اإلمارات املائة يف 15 و سعوديةال العربية اململكة خارجة من
 املناسبة االستثمارية األدوات توفري يف حال لالستثمار ضائعة فرًصا متثل كو�ا من التحويالت هذه يف التحدي ويكمن

 .ا�لس بلدان اقتصاديات يف واستيعا�ا الستقطا�ا
 أيًضا ويطرح فرًصا يتيح مما ،والثقافية واالجتماعية السياسية االجتاهات على طويلة لفرتات الوافدين العمال بقاء يؤثر .5

 من أيًضا ويقلل األجانب، يشغلها واليت املرغوبة الوظائف ببعض املواطنني التحاق فرص من يقلل البقاء هذا إن كما.حتديات
 .منها مهارة األكثر ستقداموا العاملة األيدي هذه جتديد إمكانية

 يف أم العام القطاع سواء يف الوظائف توطني أي ،اإلحالل يسمى ما على ترتكز للهجرة جديدة سياسات اعتماد إىل احلاجة .6
 .اإلمكان قدر الوطنية العاملة األيدي لصاحل الوافدين العمال أعداد تقليص �دف وذلك اخلاص، القطاع

    يةالواليات المتحدة األمريك -2
هكذا بدأ احللم .....تاجروسوق كل  زائرحلم كل مهاجر ومطلب كل مغامر ومأوى كل مسافر ومقصد كل ...الواليات املتحدة

بالنسبة للكثري  "االلدورادو " أما اليوم فال خيتلف الوضع كثريا، فما زالت أمريكا أرض الفرص وموطن النجاح و. األمريكي يف املاضي
  .العامل اءأحنمن الشباب يف كامل 

 والشعب املتحدة الواليات رئيس عن بالنيابة  .األمريكية املتحدة الواليات يف الدائمة اإلقامة على حصولك على لك �انينا".....
 ." املتحدة الواليات يف جناح كل لك ونتمىن بك نرحب األمريكي،

 املهاجرون يقدمها اليت املسامهات أمريكا وتقدر  .كافة العامل أحناء من باملهاجرين تارخيها مر على املتحدة الواليات رحبت لطاملا" 
 ." والفرص احلرية أرض بأنه املتمثل تراثه على واحلفاظ البلد هذا إثراء على يعملون يزالون ال الذين
 أغراضك، حتقيق على تعمل وبينما  .لك موطناً  البلد هذا باختاذ قراراً  اختذت فإنك املتحدة، الواليات يف دائماً  مقيماً  أصبحت بأن"...
 هذا مستقبل ترسم أن سواء حد على ومسؤوليتك حقك من اآلن فإنه  .وشعبه وتارخيه البلد هذا على لتتعرف الوقت من قسطا خذ
 ."املستمر جناحه على وحترص البلد

 " !ةاملتحد الواليات يف بك وسهالً  أهالً   .العظيم البلد هذا يف كمقيم حياتك تبدأ فيما بانتظارك املثرية الفرص إن"....
 دليل :المتحدة الواليات إلى وسهالً  أهالً " بعنوان  األمريكية واهلجرة التجنيس خدمات دائرة 34هكذا أفتتحت إحدى منشورات

 تعترب من املتحدة فالواليات. واملخصص للمرشحني اجلدد لدخول أراضي الواليات املتحدة 2007الصادر يف  ،"الجدد  للمهاجرين
لكن ورغم ذلك فهي تستعني بسياسات هجرة متيل إىل االنتقائية  مهاجر، مليون 46 حبوايل العامل للمهاجرين يف البلدان املضيفة أكرب

 املكسيك بني احلدود كانت املثال، سبيلفعلى . يف الكثري من األحيان، شأ�ا شأن الكثري من الدول الغنية املستقبلة للمهاجرين
   .مليون مهاجر سنويا 11.6 ب للهجرة العامل يف األكرب املعرب  2010 معا والواليات املتحدة

 للنمو اســتجابة املاضيني، العقدين خالل التغريات معتربا من احلدود يف الواليات املتحدة عدداً  مراقبة وأنظمة اهلجرة سياسات شهدت
 اليت اجلديدة اهلجرة بني اسرتاتيجيات املشرتك والقاسم. شرالب مهريب قبل من املستعملة الوســائل وتطور املهاجرين عدد يف املطرد
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 ومســألة اهلجرة سياســة وبني جهة، من احلدود ومراقبة اهلجرة سياسة بين الربط هو املاضيني العقدين خالل املضيفة البلدان انتهجتها
 احلدود على طول تعتمدها السلطات اليت يةالرئيس الوسائل الرقابة من تشديد أصبح ذلك، إىل باإلضافة. أخرى ناحية من األمن
  .)السرية اهلجرة(النظامية  غري باهلجرة املتعلقة القضائية التدابري وتعزيز

دد تتميز املنظومة اإلدارية والقانونية واألمنية املعنية مبلف اهلجرة يف الواليات املتحدة، بالتعدد والتنوع والتميز من حيث كفاءة وتع
ومن أهم األجهزة والوكاالت الفيدرالية املعنية مبلف اهلجرة  .وكذلك من ناحية االنتشار اجلغرايف واإلقليمي. واألنظمةاألجهزة والوسائل 
  : 35ميكن أن نذكر

 U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)   املدن وتنمية اإلسكان وزارة ·
 U.S. Department of Justice (DOJ)      العدل وزارة ·

 Internal Revenue Service (IRS)    الدخل ضريبة مصلحة ·

  Selective Service System (SSS)   العسكرية اخلدمة نظام ·
 Social Security Administration    االجتماعي الضمان إدارة ·
 U.S. Department of State (DOS)    األمريكية اخلارجية وزارة ·
 U.S. Department of Education (ED)        والتعليم الرتبية وزارة ·
 U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)           العملفرص  تكافؤ جلنة ·
 U.S. Department of Health and Human Services (HHS)   اإلنسانية واخلدمات الصحة وزارة ·

 U.S. Department of Homeland Security (DHS)   الوطين األمن وزارة ·
 U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)  األمريكية واهلجرة اجلنسية خدمات دائرة ·

  U.S. Customs and Border Protection (CBP)  األمريكية احلدود ومحاية اجلمارك دائرة ·

 .U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) األمريكية واجلمارك اهلجرة قوانني تطبيق دائرة ·
إضافة إىل كل ما أشرنا له من هيئات ومصاحل حكومية وفيدرالية، هناك العديد من املنظمات غري احلكومية وخمابر البحث ونشطاء 

كامل تراب   يفاجتماعيني، وكذا هيئات اغاثية �تم بالقضايا واملشاكل املرتبطة بشكل مباشر أو غري مباشر باهلجرة واملهاجرين 
  .يات املتحدة األمريكيةالوال

 قوانني ثالثة تبين مع ، 1798 عام يف عشر، وحتديداً  الثامن القرن �اية إىل اهلجرة يف جمال سياسات املتبعة أوىل اخلطوات ظهور يعودو 
(  قاءاألصد األجانب وقانون ،) Naturalization Act( قانون التجنيس  : وهي املتحدة، الواليات يف األجانب وضع بشأن مهمة

Alien Friends Act  (، األعداء األجانب وقانون ) Alien Enemies Act( . أول ُعدَّ  للهجرة قانوناً  الكوجنرس أصدر ، 1891 عام ويف 
 وضعيةو  اهلجرة لتدفق املنظمة القوانني من العديد األمريكي املشرِّع اعتمد ذلك، وبعد  .املتحدة يف الواليات للهجرة شامل قانون

   .البلد يف األجانب
 إىل اهلجرة قيد الذي ،)McCarran–Walter Act ( والرت - راناماك بقانون املعروف واملواطنة، اهلجرة قانون صدر 1952 سنة ويف

 .املتحدة الواليات يف اهلجرة لقانون األساسي يشكل اجلسم يزال ال فإنه عدة، مرات تعديله مت القانون هذا أن وبرغم .املتحدة الواليات
  .36العامل مستوى على اهلجرة جمال يف متنوعة قوانني اليت متتلك الدول أكرب من املتحدة الواليات إن عموماً  القول كنومي 
 منع إىل �دف اليت من القوانني كبري عدد بتبّين  والعشرين احلادي القرن من األول والعقد العشرين القرن من األخري العقد متيز وقد
 Immigration Reform and Control(  ومراقبة اهلجرة  إصالح قانون 1986 سنة أصدر الكوجنرس أن ذكرويُ ، النظامية غري اهلجرة

Act(  القانون هذا اعتبار وميكن .نظاميني غري مهاجرين ُيَشغِّل من كل على عقوبات مرة ألول وفرض احلدود على الرقابة عزز الذي 
 الصادر )IIRIRA( املهاجر ومسؤولية الشرعية غري اهلجرة إصالح قانون ويُعترب اهلجرة، مجمال تنظي يف الصارمة التشريعية للسياسة بداية
 الرعاية من تقييد االستفادة خالل من السواء، على النظامية وغري النظامية اهلجرة على القيود من مزيد لوضع أخرى خطوة1996  عام

  12 خصص حيث احلدود، مراقبة علىأيضاً  القانون هذا شدد كما البلد، يف قانوين بشكل املقيمني األجانب إىل بالنسبة االجتماعية
   .37دييجو سان مدينة شرق املكسيكية – احلدود األمريكية من ميالً  14 امتداد على الطبقات ثالثي سياج لبناء دوالر مليون

فمنذ . ملفا األمن واجلرمية العابرة للحدود : مهاملفني مهمنيتستند يف إن السياسة األمريكية يف جمال اهلجرة تبدو للوهلة األوىل أ�ا 
اإلرهاب يؤرق و ، وهاجس األمن الواليات املتحدةمهمة يف  مصاحل حكومية وسياديةاليت هزت  2001سبتمرب  11هجمات 
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 الرقابة تشديدل صارمة تدابري اختاذلذلك جلأت السلطات كرد فعل مبدئي إىل و . بكل أجهز�ا السرية والعلنية السلطات األمريكية
  .، إضافة إىل تدابري أخرى تشريعيةوكندا املكسيك مع احلدود على األمنية

 كما املهاجرين اجلدد، قبول على صارمة قيود تبين إىل ،األحداث هذه أعقاب يف األمريكيني السياسيني بعض دعا ذلك، وعالوة على
يف التضييق على املهاجرين وخاصة غري الشرعيني  مطالبها سقف نم لرتفع الفرصة هذه أيضاً  للهجرة املناهضة ا�موعات استغلت
بأن منح وثائق اإلقامة الشرعية للمهاجرين السرِّيني، القادمني يف غالبيتهم من أمريكا الوسطى واجلنوبية كما يعتقد الكثريين . منهم

  .دولة يف ظل أوضاع اقتصادية متأزِّمةيتسبب يف أعباء مالية خلزينة السو  ،سيشجع على املزيد من اهلجرة غري القانونية
 درويب وسان ، Nogales نوغاليس :اجلنوبية كمدن مد�ا بعض حدود حول حديدية وأسواراً  سياج يف وضع األمريكية احلكومة بدأت

San Pidro ، وإلباسو El Paso   مراقبة دوتشدي األسوار هذه بناء جدي بشكل تبدأ ومل القرن املاضي، من التسعينيات عقد قبل 
 مت ما أول دييجو سان ملدينة اجلنوبية احلدود وتُعترب.  1994 عام كلينتون بيل إدارة يف ظل إال ،شاملة كسياسة املكسيك مع احلدود

 23 طوله بلغ األمين السياجوهذا   .املتحدة الواليات يف واملخدرات البشر �ريب نسب أعلى تشهد اليت املناطق من لكو�ا تسييجه؛

  .املكسيكي  Tijuana  خوانايت وإقليم دييجو األمريكي سان إقليم بني تفصل اليت ،اجلنوبية احلدود ىعل كم
فقد . احلدود مراقبة بتعزيز يتعلق فيما أمهية األكثر القانون عُتربأ الذي ،2006أكتوبر  26مث تلى ذلك صدور قانون السياج اآلمن يف 

 للبالد، الشرعي غري الدخول من األفراد منع �دف ،اإلضاءة وأجهزة التفتيش ونقاط ياراتحواجز الس من مزيد مسح هذا القانون ببناء
 من دون والطائرات االصطناعية واألقمار الكامريات مثل، املتقدمة التكنولوجيا استخدام بزيادة الداخلي األمن اإلذن لوزارة عن فضالً 
 .2006لذي بدأ العمل به يف ا  SBInetاآلمنة  احلدود مبادرة شبكةار برنامج  وذلك يف إط .احلدود على التحتية البنية لتعزيز ،طيار

حبجة تكلفته العالية اليت جتاوزت املليار دوالر، إضافة إىل بعض املشاكل التقنية اليت  2011جانفي  14ومت إلغاء هذا الربنامج يف 
  .واجهته

 مبا منفصل، بشكل حدودية منطقة لكل التكنولوجية االحتياجات مع يتناسب احلدود أمن لتكنولوجيا جديد برنامج ولذلك أعلن عن
 عن بالفيديو املراقبة أبراج وأنظمة احلراري، التصوير وأجهزة طيار، دون من الطائرات وأنظمة املتاحة جتارياً، املتنقلة املراقبة أنظمة ذلك يف
  .38بعد

اسبة وحتفظ �ا أمنها وسياد�ا، إال أننا نشاطر العديد من منظمات اهلجرة ورغم إقرارنا حبق كل دولة يف تبين السياسات اليت تراها من
املتعلقة باملمارسات العنصرية والتمييز و االنتهاكات اليت متارسها اجتاه املهاجرين  ،وحقوق اإلنسان انتقادها لسياسات الواليات املتحدة

 .واآلسيويني وقاطين الضفة األخرى من احلدود اجلنوبيةاملسلمني  ارس على األجانب خاصةاملغلوبني على أمرهم، والتضييق الذي مي
ويف . منها حماربة اإلرهاب واجلرمية املنظمة وجتارة السالح واملخدرات ،واهيةومزاعم جج وسبب ذلك راجع لتسويق اإلدارة األمريكية حل

رتاضا على إجراءات بناء اجلدار العازل على طول اع ،هذا الصدد ميكن أن نذكر باالحتجاج الذي صرح به الرئيس املكسيكي السابق
  .وشبه ذلك جبدار برلني العنصري .حدود بالده مع الواليات املتحدة األمريكية

رغم ف. هي أن الواليات املتحدة األمريكية تستفيد استفادة ال يستهان �ا من اهلجرة بكل أنواعها ،إن احلقيقة اليت ال ختفى على أحد
اجلدد وغريهم، من أن اهلجرة تؤثر على الوضع االقتصادي وحتد  واحملافظني املتطرفة ت اليمينيةاروجها العنصريون والتيار االدعاءات اليت ي

  .من فرص العمل لدى املواطنني األمريكيني، وغريها من االدعاءات ليس هلا أي أساس من الصحة على األقل من الناحية الواقعية
إننا ..... هي نوع من املساعدات األجنبية املعاكسة) اهلجرة(إن : " فني موور من معهد كاتو يقولويف هذا الصدد كتب الدكتور ستي

مليار دوالر سنويا كممتلكات  30مليار دوالر كمساعدات مباشرة إىل دول العامل الثالث، وحنصل باملقابل على  20نعطي أقل من 
ا وأطعموا ولقحوا وتعلموا بواسطة دول أكثر فقرا، ومن مث شحنوا وهم يف بداية انه يعين بكلمة ممتلكات العمال الذين تربو ...." مرحبة

  ) ".سنة 28معدل أعمارهم (حيا�م اإلنتاجية إىل الواليات املتحدة 
سبة إنها المادة المشحمة بالن...."مليار دوالر سنويا على شكل بضائع بشرية  35ويقدر معهد كاتو بأن الواليات املتحدة تستورد حوايل 

  .39هكذا علق موور ستيفن" ...القتصادنا الرأسمالي
   االتحاد األوروبي -3

كان هذا ،حدث عظيم يف �اية القرن العشرين كان له األثر البالغ يف بلورة األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف العامل
 دولة 27و جتمع من الدول اليت تقع يف القارة العجوز يضم وه .احلدث هو اإلعالن عن ميالد ما أصبح يطلق عليه االحتاد األورويب
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كما أن هلا علم وعملة موحدة، إضافة إىل . ، ترتبط بروابط جتارية واقتصادية ودبلوماسية ومجركية وثيقةبعد اخلروج األخري لربيطانيا
  .برملان منتخب وسياسة خارجية منسجمة يف الكثري من القضايا الدولية

لدول األوروبية جعل منها قوة اقتصادية حيسب هلا ألف حساب على املستوى الدويل، كما أصبح هلا كذلك وزن الشك أن احتاد ا
وبربوز هذه الكتلة السياسية الكبرية، فقد تشكل قطب اقتصادي ثري وقوي يف نفس الوقت . سياسي واسرتاتيجي على املسرح العاملي

من حيث اقتباس سياساته  وبذلك أصبح حمط أنظار الكثري من الدول األخرى، سواء .وأصبح ينافس أكرب دولة وهي الواليات املتحدة
ومن الناحية غري . أو من خالل اسرتضائه وخطب وده، وكذا مبحاولة عقد صفقات واتفاقيات جتارية معه ،كنماذج يطبقو�اوقوانينه  

  .القانونية منها وغري القانونية بكل الوسائل املتاحة ،الرمسية حتاول موجات من البشر االلتحاق بأراضيه
حتظى باهتمام كبري يف السنوات األخرية، فبالرغم  لذلك أصبحت، بالنسبة لدول االحتاد تعترب اهلجرة إىل أوروبا إحدى القضايا املزعجة

الكبري يف  التفاوت كما أن. من تعدد األسباب املؤدية إىل هذه الظاهرة، إال أن الدوافع االقتصادية تأيت يف مقدمة هذه األسباب
زيادة تدفق أعداد  ساهم بقسط كبري يف ،واالحتاد األورويب خاصة األفريقية منها املستوى االقتصادي بني البلدان املصدرة للمهاجرين

  . حنو دول االحتاد موجات متتابعة يفاملهاجرين غري النظاميني 
. اخنفاض األجور ومستويات املعيشةات التنمية، وقلة فرص العمل، و إىل عملي افتقارا –غالبا  -الدول املصدرة للمهاجرين تشهد و 

ية، وتواجد أنظمة ديكتاتورية، وقضايا و شاريع التنماملتعثر  وكما أن تدهور األوضاع األمنية واالقتصادية يف العديد من دول اجلنوب 
  .ملوجات البشريةكلها كانت وما تزال السبب الرئيسي يف ازدياد هذه اأقليات ونزاعات إقليمية،  

إن احلديث عن ما تواجهه أوروبا من تدفق ملوجات اهلجرة وما يصاحب ذلك من مشاكل اقتصادية وتزايد البطالة يف صفوف 
ايد األوروبيني، إضافة إىل املشاكل االجتماعية األخرى كتفشي ظاهرة اإلجرام واالجتار بالبشر، وتذمر الكثري من املواطنني احملليني من تز 

كل هذه األسباب جترنا للحديث عن التوجهات . وتزايد قوة األحزاب والتوجهات العنصرية واليمينية املعادية للوافدين ،د املهاجرينأعدا
  .الرمسية والسياسات اليت تبنتها الدول األوروبية سواء يف إطار االحتاد األورويب أو بشكل منفرد

باسم إحدى وهي عبارة عن اتفاقية مسيت  ،)Schengen  يف لغات أوروبا الغربية(ن يف البداية البد من احلديث عن إنشاء منطقة شينغ
: هي ، من خالل مخس دول أوروبية1985 جوان 14يف  األصلوقعت يف وقد . غالقرى اليت تقع يف احلدود اجلنوبية لدولة لكسمبور 

دولة يف الوقت  26مث توسع عدد الدول املشاركة فيها إىل أن وصل إىل حوايل . وهولندا، غلكسمبور ، أملانيا الغربية، فرنسا، بلجيكا
 حكاما متفق عليها بشأن وضعأكما تتضمن   ،بني البلدان املشاركة احلدودبإلغاء عمليات املراقبة على  وتسمح هذه االتفاقية. احلايل

   .40يوما يف كل نصف سنة 90ملدة إقامة ال تتجاوز  نطقةاملوحرية التحرك يف كامل دول  ،لألشخاصدخول املؤقت للسياسة مشرتكة 
، تقدمي املسافر طلب منيفعند الوصول قد . الشينغن أراضيطلق بدخول ال تعطي احلق امل ، فإ�اتأشرية شينغن احلصول علىيف حال و 

ويف حال تغريت . ، الوسائل املالية اخلاصةاإلقامةمستندات تتعلق �دف الزيارة، مدة  أواجلواز الصاحل والتأشرية، معلومات  إىل إضافة
 الرباهني الالزمة، قد ال تسمح السلطات احلدودية من غري املمكن تقدمي أصبحيف حال  أو، العبور أوللدخول  األساسيةالشروط 

  .41تأشرية صاحلة وجودبالدخول رغم 
ما  أو اهلجرة، تدفقات ملراقبة املاضي القرن من التسعينيات منتصف واجلدير بالذكر هو أن االحتاد األورويب قد بدأ بتبين إسرتاتيجية منذ

 تصدير هو األول، :رئيسيني اإلسرتاتيجية عنصرين هذه وتتضمن .واحلدود ةاهلجر  مراقبة على  "اخلارجي الطابع إضفاء" يسمى 
 األحكام من جمموعة من فيتألف الثاين العنصر أما .األورويب خارج االحتاد العبور وبلدان املنشأ بلدان إىل اهلجرة ملراقبة األدوات التقنية

 دخل قد املهاجر هذا يكون اليت ،األورويب االحتاد يف األعضاء غري ولالد إىل غري النظاميني واملهاجرين اللجوء طاليب إعادة لتسهيل
 )SIVE( للمراقبة اخلارجية املتكامل والنظام  Schengen Information System )SIS(ويعد كل من نظام شينغن للمعلومات  .منها
 )VIS( ةري التأش معلومات نظام ، 2004عام يف رويباألو  االحتاد جملس اعتمدكذلك ويف هذا اإلطار  . اإلسرتاتيجية هلذه واضحني مثالني
 ميكن مبا األعضاء، الدول بني البيانات تبادل تسهيل ، وذلك �دفةري التأش لطاليب البيومرتية تسجيل املعلومات إىل يهدف نظام وهو

وتعتمد مثل هذه الربامج  .42اناتالبي هذه حول إلكرتونياً  والتشاور التأشرية بيانات وحتديث الدخول من الوطنية املختصة السلطات
 الرادار أنظمة ذلك يف مبا وإدار�ا، احلدود مراقبة يف املتقدمة استخدام التقنياتعلى العديد من التقنيات واألجهزة املتطورة جدا، تشمل 

 وكامريات الليلي، الكشف وأجهزة حرارية، وكامريات بعد، عن القلب دقات كشف متطورة ميكنها استشعار وأجهزة طويلة، ملسافات
  .البحري وغريها احلرس وزوارق هليكوبرت وطائرات حتت احلمراء، ما باألشعة مزودة
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بالبشر واالستغالل كجزء من السياسة العامة إلدارة  االجتاريسعى االحتاد األورويب جاهًدا ملنع اهلجرة غري النظامية ومحاية ضحايا 
فنلندا، إلنشاء منطقة للحرية واألمن بعندما التقى قادة االحتاد األورويب يف تامبريي  1999تأسس هدف السياسة هذا يف عام  .اهلجرة

يف إطار  ،تفاق حول السياسة األوروبية العامة للجوء واهلجرةاال ويف هذا الصدد مت  .والعدالة بدون حدود داخلية لالحتاد األورويب
إىل  2009خالل الفرتة من  كانهذا الربنامج الذي  ، the Stockholm Programmeطلق عليه برنامج ستوكهومل أ برنامج جدي 

  : 43أولوياتمشل و ، 2014
  إدارة ومراقبة احلدود اخلارجية لالحتاد األورويب بفعالية؛ ·
  هريب؛بالبشر والت االجتارحماربة  ·
  تشجيع األشخاص من غري مواطين االحتاد األورويب غري املصرح هلم بالتواجد يف إحدى دول االحتاد على املغادرة طواعيًة؛ ·
  .التعاون مع الدول األم للمهاجرين والدول غري األعضاء يف االحتاد األورويب اليت ميرون �ا يف طريقهم إىل االحتاد األورويب ·

على تطوير سياسات تتعلق بتعزيز  ،ة، يعمل االحتاد األورويب يف شراكة وثيقة مع الدول غري األعضاء يف االحتادوإلدارة اهلجرة بفعالي
  ".النهج العاملي للهجرة"هذا النهج يُعرف بـ . اهلجرة القانونية مع معاجلة مسألة اهلجرة غري النظامية يف نفس الوقت

 يتم اكتشاف إقامتهم يف إحدى دول االحتاد األورويب بدون تصريح، فستتم مطالبتهم بالنسبة لغري مواطين االحتاد األورويب الذينو 
حتدد قواعد االحتاد األورويب معايري وإجراءات احلد األدىن لعودة األشخاص من الدولة العضو يف االحتاد كما .بالرحيل بشكل عام

 .لإلنسان ن تتم عمليات العودة بكرامة واحرتام تام للحقوق األساسيةجيب أحبيث . اليت كانوا يقيمون فيها إقامة غري قانونية ،األورويب
حتدد قواعد االحتاد أيًضا مستوى احلد األدىن للعقوبات اجلنائية ألصحاب العمل الذين يستأجرون ، 44وحبسب املصادر األوروبية

أن حيصلوا على رواتبهم كاملة، حىت إذا كانوا قد  وحقوق هؤالء العمال ينبغي أن ُحترتم دائًما وينبغي. عماًال مهاجرين غري مصرح هلم
أنه ورغم صدور الكثري من التشريعات يف هذا  فالشيء املؤكد .غادروا بالفعل الدولة العضو يف االحتاد األورويب اليت استضافتهم

حبيث رأينا يف الكثري من . ياناخلصوص، إال أن واقع األمر والتطبيق الفعلي هلذه القوانني تبقى حربا على ورق يف الكثري من األح
يعطي  2004ففي أملانيا مثال صدر قانون يف . أن حقوق املهاجرين والعمال تنتهك بصفة عادية دون رقيب وال حسيب ،املناسبات

ت حيث خيضع القادمون من الدول العربية واإلسالمية إىل ترتيباحق إضايف للسلطات يف ترحيل من تراهم خطرا على أمن أملانيا،  
وفيما خيص التجمع . ونشاطهم السياسي قبل منحهم مسة اإلقامة أو العمل ،أمنية خاصة تطال سجلهم الشخصي وتاريخ حيا�م

العائلي، فتفرض السلطات على كل شخص يريد االلتحاق بأحد أفراد عائلته أن مير بامتحان لغوي يثبت إتقانه للغة األملانية قبل 
  .45السماح له بالدخول

خمطط يقضي جبلب  2006فقد ُعرض على الربملان يف بداية عام ا مثال باتت السياسة االنتقائية خيارا اسرتاتيجيا للسلطات، ويف فرنس
العقول واألدمغة إىل فرنسا عرب قانون اهلجرة املختارة، ويتوجه هذا القانون إىل الطالب األجانب على وجه التحديد الذين يزاولون 

هم أو من هم موجودون يف بلدا�م ويتمتعون مبستوى علمي عاٍل، علما أن معظم هؤالء  ،ملعاهد الفرنسيةدراسا�م يف اجلامعات وا
  .املغرب العريب ودولمن دول أفريقيا السوداء 

رض عليها وعلى الرغم من أنه حيق للدول األوروبية أن تطبق السياسة اليت تريدها يف جمال اهلجرة، إال أن املواثيق واملعاهدات الدولية تف
كما أنه جيب أن يكون هلا التزام أخالقي يبعدها عن . احرتام حقوق اإلنسان والكرامة البشرية عند تعاطيها مع مسألة املهاجرين

بابا صرح  ويف هذا الشأن. واملدافعة عن مبدأ احلق يف العيش والكرامة البشرية ،الشبهات، باعتبارها راعية حقوق اإلنسان كما تدعي
اجلاحمة مسئولية إجبار مئات املاليني على ترك أوطا�م داعيا إىل ضرورة التعاطف مع املهاجرين والالجئني، ومحل الرأمسالية   الفاتيكان

   .46حبثا عن حياة أفضل
،  2005يف احلادي عشر من شهر يناير عام  "الورقة الخضراء"ا�لس األورويب أصدر ما يسمى بـال بد من التنويه إىل أن  أخريا

بالتعليق وإبداء الرأي لوضع آليات إلدارة مسألة اهلجرة على أساس من التعاون  ،و�دف الورقة إىل مطالبة كافة األطراف ذات الصلة
جتاه اهلجرة، غري أ�ا مل تتحدث يف واقع األمر  األورويبوتتضمن الورقة اخلضراء اخلطوط العامة لسياسات اإلحتاد . بني كل األطراف

وبعضها اآلخر يتعلق بالطبيعة  ،لعمالة املنظمة املهاجرة، واليت حيتاج إليها السوق األورويب ألسباب كثرية بعضها اقتصاديسوى عن ا
  . غرافية لدول االحتاد وتركيبة السكان ونسبتهمو ميالد
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  كنــــدا  -4
كندا من الدول الرائدة واملستقطبة جدا ال شك أن اهلجرة إىل كندا ال تكاد ختتلف عن مثيال�ا يف الدول املستقبلة، باعتبار  

 .أصبحت من الظواهر امللفتة لالنتباه يف �اية األلفية الثانية وبداية األلفية الثالثةكندا   إىلاهلجرة ف. للمهاجرين، خاصة يف الوقت احلايل
  ".مواطنني كنديني" يصبحونالطالبني لالستقرار واإلقامة  أكثرية األشخاصو 

يصل  ويعين ذلك أن. مهاجر سنويا 250.000بدخول حوايل  ،2001عام  لدان املشجعة للهجرة، حيث تسمح منذتعترب كندا من الب
  . ، وهذا معدل مرتفع نسبيامواطن كندي 150مهاجر واحد إىل الرتاب الكندي مقابل كل 

ولذلك فهي تقدم إىل الوافدين اجلدد  حتاول احلكومة الكندية تشجيع املهاجرين على االندماج يف ا�تمع الكندي، ،زيادة على ذلك
سنوات من إقامتهم على  03 بعد كما ميكن هلم حلصول على اجلنسية  .نفس املزايا االجتماعية اليت يستفيد منها املواطنني الكنديني

   .47الرتاب الكندي
ألن طلبات  ،ة يف الوقت احلايلرغم أن اهلجرة ممكنة لكندا إال أن احلكومة ال تسمح لكل األشخاص باإلقامة على ترا�ا خاص 

لذلك فهي حتاول دمج وتوطني أحسن القادمني الذين تتوفر فيهم الشروط   .التجنس واإلقامة تفوق بكثري قدرا�ا على االستيعاب
احملددة اليت  فاملهاجر خيضع إىل جمموعة من الشروط واملعايري .عليه سياسة االختيار أو التمييز ما ميكن أن نطلق وهذا ،املوضوعة سلفا

وهي بالتايل تطبق بشكل موضوعي على كل املرتشحني دون استثناء بغض النظر عن البلدان القادمني  ،48تتماشى واحتياجات البلد
 .منها

 :اهلجرة خبمسة مراحل وتيارات الفرنسية والربيطانية لألراضي الكندية، مرت عمليات االستيطانبعد عمليات تارخييا نرى أنه 
، ووصول بعض األمريكيني اأكاديو  كيبك مقاطعيت هي فرتة امتدت لقرنني بدأت بانتشار املستوطنني الفرنسيني يف: ىولالموجة األ

هربا من  نتاريوو أعسكري بريطاين إىل جنويب  49000وتوجت هذه احلقبة بوصول حوايل . بريطانيني قوات وجنودباإلضافة إىل 
كما وصل اسكتلنديني يف . نتاريوو يف أكذلك ريكي  أم 30.000 ، استوطن1820وبنهاية عام . ر الثورة األمريكيةثتحدة إالواليات امل
 .هذه احلقبة
تعزيز  �دف بتشجيع اهلجرة للناطقني باإلنكليزية ، وذلكتثبيت بريطانيا ملوقعها يف كندامت فيها  اليتوهي احلقبة  :ةالثاني الموجة

 18الذي مينح األراضي با�ان لكل شخص أكرب من  1872فسهلت اهلجرة بإصدار قانون عام . ألمريكيني والفرنسينيا موقعها اجتاه
. صلوا إىل مئات األلوفو بأعداد كبرية  يرلندينياألني الذين خدموا باحلروب، وأتى فأتى العسكريني الربيطاني. سنة يعيش ويطور األرض
. وعمل العديد من الوافدين يف توسعة األراضي وشق الطرق. واليت هي أونتاريو يومنا هذا " كندا العليا"  أكثريتهم استوطنوا مناطق

كما وضعت قوانني . مواقع أمريكية يف كندا لفحص املهاجرين اجلدد بإنشاء ،ىل أمريكاكما وضعت قوانني جلعل كندا ممرا للمهاجرين إ
 .األفرادلتشجيع هجرة املزارعني 

مما فتح جمال التنوع العرقي يف كندا على  ،فرتة احلربني العامليتني واحلرب الباردة دفعت بالعديد للهجرة من أوروبا :ةالموجة الثالث
 حوايل هاجر 1957عام ففي  .وأوكرانيا اهولندرنسيني واإلنكليز، أصبح هناك أوروبيون من دول أخرى مثل فباإلضافة للف .مصراعيه

 .جمتمع إثين متنوع وجامع بوجود عدد كبري من األعراق اليت ال تتكلم اإلنكليزية والفرنسية حولت كندا إىل ،ألف أورويب 282
  .ثنيات خمتلفةمهاجر سنويا من أعراق وا 275.000و  �225.000جرة ما بني  مسحتوهي املوجة احلالية اليت   :الرابعةالموجة 

واإلجراءات والسياسات، اهلدف األساسي منها  وضعت كندا العديد من القوانني ،فاستنادا إىل هذا التاريخ الطويل من اهلجرة الوافدة
  .تنظيم ومراقبة عمليات اهلجرة الوافدة على أراضيها

ب ظروف كل مرحلة وحسب الطوائف واهلجرات بالنسبة للقوانني الصادرة خالل هذه املراحل التارخيية، فقد تعددت وتنوعت حس
ضريبة الرأس الصيين للحد من العمالة  فرضت احلكومة الكنديةكبرية ،  بأعدادللحد من هجرة الصينيني  و 1885 ففي سنة .الوافدة

  .الصينية اليت أتت إلنشاء سكك احلديد
اهلجرة، كصفة للربيطانيني الذي اختذوا كندا  انونقوجب مب   citizenship ة الكنديةاملواطنفكرة  أنشئت ألول مرة 1910ويف سنة 
ر قانون املواطنون الكنديون، و صد 1921يف عام وبذلك مت . على بقية الربيطانيني طلب إذن لدخول البالد وكان يتوجب. موطنا هلم

لكن مل حيطوا  ةجة كنديو ز واليت متثل األفراد الكنديني عن طريق أب كندي أو  "مواطن كندي"الذي حدد حالة جديدة مسيت و 
. "الكومنولثأتباع "، أصبح الكنديون، كما بقية الدول حتت احلكم الربيطاين، يسمون "تشريع وستمنستر"أما بعد . الرحال يف كندا

  .يف املعامالت الرمسية "أتباع بريطانيا"لكن بقي استعمال مصطلح 
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بشكل  ومواطنتهاجنسيتها  تنشئ للكومنولثكندا أول دولة تابعة الكندية، أصبحت   املواطنةلقانون  وكنتيجة، 1946ويف عام 
أي مواطن إنكلرتا ومستعمرا�ا أو (، كان يتوجب على الفرد أن يكون تابع بريطاين 1947وللحصول على اجلنسية يف عام . مستقل

 .)الكومنولثأي فرد من 
اليت تتحكم  الضوابطيتطرق إىل  1978عام  الربملان الكندي ومت إقراره من طرف، 1976عام الذي صدر يف قانون اهلجرة الكندي إن 

صالحيات  الكندية للمقاطعات أصبححبسب هذا القانون، و . خارج كندا موليس مبن جيب إبقاءه ،الدخول إىل كندا هممبن ميكن
على  اخلطرينشخاص األمثل ، " احملرمة الفئات"بـ مينع من الدخول أو املعروفة اليت حتدد من ، حتديد قوانني اهلجرة اخلاصة �ا أوسع يف

كما أوجد القانون حلول حلاالت ترحيل .يةأو اخلدمات الصح االجتماعيالضمان الذين هم عبء على مصاحل أمن البالد أو 
 .األجانب الذين خيالفون الشروط الصحية واألمنية البسيطة

إثر عمليات إعادة تنظيم   Department of Citizenship and Immigration دائرة اجلنسية واهلجرة الكندية، مت تأسيس 1994يف سنة 
الجنسية "شبكة واسعة من مراكز الوكالةتدير و . على تسيري أمور اهلجرة واجلنسيةوكالة حكومية كندية تشرف وهي .احلكومة الفدرالية

بدأت مؤخرا بتويل بعض عمليات . يف مجيع أحناء كندا وعدد كبري من السفارات واملفوضيات العليا والقنصليات يف اخلارج "والهجرة
 املطارات وتنفيذ القوانني احلدود ويف اىلمسؤولية رقابة الدخول  وكالة خدمات احلدود الكنديةيف حني تسلمت  ،الوكالة امليدانية احمللية

تظل مسؤولية الدائرة األساسية يف وضع السياسات واإلشراف على عمليات اإلقامة الدائمة واملؤقتة، ومحاية الالجئني و  .49املتعلقة �ا
  .وطلبات احلصول على اجلنسية

، من أهم القوانني 1976انون اهلجرة لعام ليحل حمل ق 2002الذي بدأ العمل به عام   (IRPA)يعترب قانون اهلجرة ومحاية الالجئني
والتغيريات العديدة اليت تضمنها منحت ضباط شرطة اهلجرة حرية أكرب يف التصرف عند تقييم طلبات  .وهو سار املفعول إىل اليوم

التشريعات املعنية األخرى وتشمل  .50ويقرتن قانون اهلجرة ومحاية الالجئني بالالئحة التنظيمية للهجرة ومحاية الالجئني. التقدم للهجرة
   .قانون املواطنة، وبعض أحكام القانون اجلنائي لكندا واملتعلقة باهلجرة والالجئني

منها ختفيض . غيريات مهمة من أجل حتسني عملية انتقال املهاجرين بشكل فعالت، قامت دائرة اهلجرة والالجئني ب2008يف عام و 
  . د من عدد املهاجرين يف تصنيفات خمتلفةتصنيفات هجرة اليد العاملة املاهرة واحل

تسمح للمقيمني  من ذلك السماح بالتجمع العائلي حيث. سياسة اهلجرة الكندية تسمح لعدة فئات من الناس بدخول البالدإن 
وأفراد عائلتهم (ني توفر القبول للمتقدم مث العمال ورجال األعمال، فهي. الدائمني أو املواطنني بضمان دخول أحد أفراد العائلة للبالد

ويتحدد هذا مبجموعة من العوامل مثل . الذين من املفرتض أن حيصلوا على فرصة عمل وأن يسامهوا يف االقتصاد الكندي) املباشرين
  .التعليم واملهارات اللغوية واخلربة العملية

عيلها عن طريق جهتني حكوميتان تابعتني مباشرة ومن الناحية العملية والتنفيذية، وبالنسبة للسياسات والقوانني الفدرالية، يتم تف
  :51للحكومة الفيدرالية الكندية مها

اهلجرة ما خيص  كل  عن ولةؤ مسوهي  :Citizenship and Immigration Canada (CIC) وزارة الهجرة والجنسية الكندية - 
 .غريهاالطلبات و تقدمي وبراجمها وخدما�ا و وزارة واجلنسية الكندية الاصة بسياسة اخلعلومات املل على و صحلاوكذا . واجلنسية

وهي مسؤولة عن خدمات احلدود  :)Canada Border Services Agency )CBSAوكالة الخدمات الحدودية الكندية  - 
على  CBSAعلى سبيل املثال، يعمل ضباط . واجلمارك وتفعيل بعض قوانني اهلجرة بكندا) الدخول موانئ ومطارات(

    .وصول كما يقومون باالحتجاز والتوقيف والرتحيلاحلدود ويف مواين ال
خدمات املخابرات وجهاز ، Royal Canadian Mounted Police (RCMP)وتعمل تلك الوزارات مع شرطة اخليالة امللكية الكندية 

  كما تقوم   .اد للطوارئالسالمة العامة واالستعد ةر اوز  وكذا، Canadian Security Intelligence Services (CSIS) األمنية الكندية
وأحيانا ما تضع . مع دول أخرى ومنظمات دولية وشركات الطريان لتبادل املعلومات واخلربة بشأن اهلجرة غري الشرعيةبالتنسيق كندا 
 .رحلتهم إىل كندا  يف نقاط االنتقال خارج كندا للتأكد من استمرار من حيملون املستندات الضرورية فقط يف   ضباط احلكومة

كما ميكنهم كشف مستندات السفر .البالدلضباط احلدود يف مواين الدخول رفض السماح بدخول من ال يسمح هلم بدخول    ميكنو 
   .بأنشطة أخرى غري مشروعة أو قيامهم ،والبحث عن من يشكون يف إخفائهم هلويتهم ،املزورة

. يقات مع من يعتقد أ�م انتهكوا قانون محاية اهلجرة والالجئنيتقوم وزارة اهلجرة واجلنسية وهيئة خدمات احلدود الكندية بإجراء حتق
اجلنسية أو هيئة خدمات احلدود الكندية مع األشخاص و وإذا كان هناك دليل كايف على انتهاك القانون قد يتعامل ضباط وزارة اهلجرة 
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صول على املوافقة جلسة وتشبه جلسة احل. فقةأو يقومون بإرساهلم للمثول أمام جلسة استماع للحصول على املوا ،املعنيني مباشرة
  .Immigration and Refugee Board  (IRB)أمام عضو من شعبة اهلجرة �يئة اهلجرة والالجئني اتلسهذه اجلتقام   .ةحمكم

  :نتائج الدراسة
فالعوملة االقتصادية . ملالسياسات الدولية املنتهجة فيما خيص اهلجرة الدولية تكاد تكون متقاربة ومنسجمة يف إطار معو  إن - 

سا على حماولة توحيد األمناط والربامج والسياسات الدولية يف إطار مؤسسي دويل، كانت والسياسية والثقافية املرتكزة أسا
  .السبب املباشر يف تناسق سياسات اهلجرة خاصة من طرف الدول الغنية املستقبلة للمهاجرين

فالسياسة االنتقائية ما هي إال جمموعة من  انتقائية، أكثر مؤخرا الدول املستقبلة املنتهجة من أغلبية اهلجرة سياسات أضحت  - 
اإلجراءات اليت تؤطرها قوانني معينة من أجل التشجيع على استقطاب أكرب عدد ممكن من الكفاءات العلمية والتقنيني 

  .نت تلك الدولة تفتقر إىل تلك املهن واحلرفورجال األعمال واألطباء واملهندسني وغريهم، بل وحىت العمال العاديني إذا كا
املستخدمة على نطاق دويل، تتجسد أساسا يف االتفاقيات  والسياسات من الربامج واإلجراءات العديد وجود وتعدد وتداخل - 

سا تعىن أساالثنائية ومتعددة األطراف بني الدول واحلكومات من ناحية واملنظمات الدولية املختصة وأخرى غري حكومية، 
  .فعاليتهابقضايا اهلجرة، عادة ما تتعارض وتفقد 

فأغلب تلك الدول تتبع سياسة الرتشيح أو االنتقاء، . جمملها يف السياسات املتبعة من الدول املستقبلة يف تشابه وتناسق - 
  . وهي سياسة معروفة وتتبعها العديد من الدول خاصة الواليات املتحدة وكندا ودول االحتاد األورويب

جتند القوى فمنذ . األمن واجلرمية العابرة للحدود ملف: مهمني مها عاملنيإىل يف جمملها تستند  االستقبال سياساتإن  - 
 لتشديد صارمة تدابري كل  ذلك جعل السلطات تتخذ. "اإلرهاب " الغربية وعلى رأسها أمريكا للحرب على ما مسته 

التعاون مع وقوانني حملاربة ظاهرة اهلجرة غري القانونية واالجتار بالبشر،  ، إضافة إىل سن تشريعاتاحلدود على األمنية الرقابة
 .يف جمال حماربة اهلجرة السريةدول األم للمهاجرين 

شددت اإلجراءات األمنية االحرتازية، وهي تضيق بشكل أو بآخر على املهاجرين وخاصة  نالحظ أن أغلب الدول األوروبية - 
يف سابقة هي األكثر صرامة منذ عقود، والسبب املخاوف األمنية الكبرية خاصة بعد . الالجئني السوريني والعراقيني

 .وبلجيكا وبريطانيا وتركيا وغريها االعتداءات األخرية يف كل من فرنسا وأملانيا
  :االقتراحات

ثمار يف التعليم يف رأمساهلا البشري، وعلى األخص االست اجليد االستثمارعلى  تعمل جاهدةعلى حكومات دول األصل أن  - 
 .وتوفري كل الدعم واالهتمام بكفاءا�ا اليت أنفقت الكثري على تكوينها .والتكوين املهين لشبا�ا

مطالبة ا�تمع الدويل ممثال يف اهليئات الدولية املكلفة باهلجرة الدولية، بتحمل كامل مسؤوليا�ا اجتاه ملف الالجئني  - 
يف إيوائها ومساعد�ا لالجئني على وجه  Transiteدول العبور  مرافقةة و ومساند. ومتضرري اهلجرة غري النظامية

 .، كرتكيا واليونان ودول مشال إفريقيا وقربص واملكسيك وغريهااخلصوص
وكذا . نقرتح أن يتم إعادة النظر يف عمل ومتويل ونتائج أعمال ومهام املنظمات الدولية املختلفة املعنية مبلف اهلجرة الدولية - 

ني الدولية للهجرة، اليت تغفل عن قصد أو دون قصد عن الكثري من االنتهاكات القانونية حلقوق املهاجرين والالجئني القوان
  .خاصة عمليات التوقيف، االحتجاز والرتحيل القسري لبلدا�م. وأسرهم

بين آليات قانونية وتنظيمية السماح لدول األصل من االستفادة من خربات كفاءا�ا املهاجرة وجاليتها يف اخلارج، وذلك بت - 
 .تسمح بذلك ومعرتف �ا على نطاق دويل

اليت . تفعيل دور املراصد الدولية حلقوق اإلنسان واملهاجرين يف دول االستقبال، خاصة يف دول اخلليج والواليات املتحدة - 
 .تعرف انتهاكات صارخة حلقوق املهاجرين والعمال الوافدين

وعدم االكتفاء بالتنديد وعقد . كل الالجئني واحلد من الرتحيل القسري هلم وإعاد�م لبلدا�متضافر اجلهود الدولية حلل مش - 
 .املؤمترات الدولية
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Abstract 
          This paper sought to find the long-run relationship between the economic growth of Arab 
countries and their inward direct investments inflows from The Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) countries during period of 2005 to 2014. Two types of 
panel unit root tests, common unit root processes represented in Levin, Lin and Chu panel unit 
root test and individual unit root processes represented in Im, Pesaran and Shin panel unit root 
test and Fisher-type Augmented Dickey Fuller (ADF-Fisher) panel unit root test and Fisher-type 
Philips Perron (PP-Fisher) panel unit root test to analyze the stationarity of data. The panel 
cointegration test based on Pedroni seven residual cointegration tests and Kao residual 
cointegration test were used to test in panel among the variables. With the help of Eviews 9 
software and a sample of 14 Arab countries, the results imply that the level of economic 
growth of the Arab countries and their inward FDI inflows from OECD countries have a long-
run equilibrium relationship. Moreover, Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) 
estimator of the study model indicated that inward direct investments inflows from OECD 
countries have a significant positive impact on the economic growth of Arab countries. 

Keywords: OECD, FDI, Growth, Panel cointegration, FMOLS, Arab countries. 
  مقدمة :أوالً 

وتتمثل مصادر االستثمار بوجه عام ىف كل من االستثمار احمللى الذى . أحد احملركات الرئيسية للنمو االقتصادىميثل االستثمار 
يستند على املدخرات احمللية، واالستثمار األجنىب املباشر الذى يتسم بطبيعة طويلة األجل متيزه عن االستثمار األجنىب غري املباشر 

 . ح من أنشطة قصرية األجلالذى غالباً ما يسعى جلىن األربا 
االقتصادى، فقد سعت هذا وإزاء ما تعانيه املنطقة العربية من فجوة نقص املدخرات احمللية األمر الذى حيول دون دعم منوها 

وتشري اإلحصاءات الرمسية املتوفرة بشأن ذلك إىل أن عدد . جاهدة حنو املضى قدمًا ىف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة
مشروعاً  1325إىل  2003مشروعاً عام  460مار ىف الدول العربية قد شهد اجتاهاً عاماً للنمو من تثعات هذا النوع من االسمشرو 
مث زاد  مشروعاً، 1160حيث وصل إىل  2009، مث شهد هبوطاً مع ظهور تداعيات األزمة املالية العاملية اعتباراً من عام 2008عام 

وذلك مع توقعات بتوقف موجة الرتاجع ىف األعوام  مشروعاً، 946اىل  2013يع العرىب ليصل عام تراجعًا مع حدوث ثورات الرب
وحىت مارس  2003وقدرت التكلفة االستثمارية ملشروعات االستثمار األجنىب ىف تلك الدول خالل الفرتة ما بني عامى . املقبلة

العربية املؤسسة (مليون فرصة عمل  1.8لعمل الىت وفر�ا بنحو ما يزيد عن تريليون دوالر، كما مت تقدير إمجاىل فرص ا 2016
  ). 2016a، لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

نشاطها مع منظمة التعاون االقتصادى  2005دعمت منذ عام مساعى الدول العربية لتعزيز منوها االقتصادى، فقد وىف إطار 
بوصفها منظمة مميزة تساعد احلكومات ىف معاجلة القضايا الىت تتعلق بتحديات العوملة وتشجيع االستثمار والنمو، وذلك من  والتنمية

ويشكل حتسني مناخ جذب االستثمارات األجنبية املباشرة . وبرنامج التنافسيةتتألف من دعامتني مها برنامج احلوكمة خالل مبادرة 
القطاع اخلاص من أجل  حيث يهدف هذا الربنامج بوجه عام حنو زيادة االستثمارات وتنميةامج التنافسية، أحد احملاور األساسية لربن

هى اجلزائر والبحرين و  ،دول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيامن عربية  حكومة18ويضم الربنامج ممثلى . اممنو شامل ومستد
السعودية وتونس واإلمارات و وقطر  وفلسطني وليبيا وموريتانيا واملغرب وسلطنة عمانواألردن والكويت ولبنان وجيبوتى ومصر والعراق 

بشأن سياسات دعم االستثمار والىت ترأسها اليابان مبراجعة االجتاهات ىف تدفقات االستثمار  وتقوم جمموعة العمل املنوطة. واليمن

mailto:aliaanabil2007@gmail.com
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حتليالت بشأن كيفية زيادة تأثري هذا االستثمار على التوظف  األجنىب املباشر، وإعداد سياسات استثمار منفتحة وشفافة، وإجراء
  . (OECD, 2014)احمللى 

والتنمية والدول العربية ىف ظهور املنظمة ضمن أكرب  االقتصادى جتمع بني دول منظمة التعاونوقد انعكست الشراكة الىت 
 27.7خر إحصاء قد توافر حنو آلمن دول املنظمة وفقاً فقد بلغت تدفقات االستثمارات املباشرة إليها . املستثمرين ىف املنطقة العربية

العربية لضمان االستثمار وائتمان  سسةؤ امل( مجاىل تلك االستثمارات الوافدة للمنطقةإمن  %62.6، مبا ميثل حنو 2014مليار عام 
  ).2016b، الصادرات

ومن . وىف ضوء ما سبق يكون من الضرورى الوقوف على دور اسثمارات دول املنظمة ىف حتقيق النمو االقتصادى للدول العربية
  . يةمث تتمثل إشكالية الدراسة ىف حتديد طبيعة األثر التنموى الستثمارات دول املنظمة ىف الدول العرب

وترجع أمهية هذه الدراسة إىل كو�ا تركز على نوع معني من االستثمارات األجنبية املباشرة، وهى فقط الواردة من دول منظمة 
 ، فقد انصب تركيز تلك الدراسات. التعاون االقتصادى والتنمية وهو األمر الذى جيعلها دراسة تتميز عن غريها من الدراسات السابقة

سواء ما كان مطبقًا منها على الدول العربية بشكل غري مباشر بوصفها تدخل ضمن دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا والىت تعرف 
على العالقة بني إمجاىل االستثمارات األجنبية املباشرة بوجه عام والنمو  ،أو بشكل مباشر عليها دون غريها MENAبدول 

وقد  . من عدمه هلا تأتى منها تلك االستثمارات وما إذا كان هناك شراكة بينها وبني الدولة املضيفة االقتصادى دون النظر للجهة الىت
فهناك عدد من هذه الدراسات قد توصل إىل حتقق . إلغفال ذلك اجلانب دوره ىف اجلدل الذى يثور بشأن نتائج هذه الدراسات كان

ىف حني توصلت دراسات أخرى إىل عدم ثبوت حتقق هذا األثر أو كونه  ،أثراً موجباً  األثر التنموى لالستثمارات األجنبية املباشرة وكونه
  . أثراً تنموياً سالباً 

على النمو  حتديداً  أوىل الدراسات الىت ينصب اهتمامها على أثر تدفقات استثمارات دول املنظمة من الدراسة احلالية هىف
 panel انلباستخدام منهجية مطورة هى منهجية التكامل املشرتك للب وعلى قياس هذا التأثري ،االقتصادى للدول العربية

cointegration . وهى �دف حنو حتليل تطور هذا النوع من االستثمارات وتوزيعه بني الدول العربية، مث التعرف على مدى وجود
على النحو الذى يفيد متخذى القرارات ، وذلك مع تقدير حجم هذه العالقة ،عالقة طويلة األجل بينه وبني النمو االقتصادى هلا

  : الدراسة فيما يلى ىتوتتمثل فرضي. املعنيني �ذا الشأن
 . النمو االقتصادى للدول العربية حفزو  ى والتنميةتوجد عالقة تكامل مشرتك بني استثمارات دول منظمة التعاون االقتصاد -1
  . النمو االقتصادى للدول العربية حفزو  والتنمية االقتصادىتوجد عالقة إجيابية بني استثمارات دول منظمة التعاون  -2
للعالقة بني االستثمارات األجنبية  بالتأصيل النظرىبدأ تحيث  .أهدافها مبا يتالئم مع حتقيقم أجزاء الدراسة يتقسقد مت و  

ذلك اإلطار  يلىو . يما بني الدول العربيةاملباشرة والنمو االقتصادى، مث متابعة تطور االستثمارات الواردة من املنطقة وتوزيعا�ا ف
بعات الصغرى العادية ر ، وتقدير املللبانلعلى منهجية التكامل املشرتك الدراسة  التطبيقى للدراسة الذى يستند ىف اإلجابة على فرضيىت

الدراسة وفقًا ملا هو متاح  طبقتوقد  . Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) تامة التعديل
  ).2014-2005(دولة عربية خالل الفرتة من بيانات على أربعة عشر 

  للعالقة بين االستثمارات األجنبية المباشرة والنمو االقتصادى  التأصيل النظرى: ثانياً 
، يرتكز البعد االقتصادى للعالقة بني االستثمار األجنىب املباشر والنمو االقتصادى للدولة املضيفة له على أربعة نظريات فكرياً 

 Görg and Greenaway, 2004; Ozturk, 2007; Moura and): ميكن التمييز فيما بينها على النحو التاىل
Forte, 2010; Almfraji and Almsafir, 2014; Gammoudi et al., 2016).  

، وهى الىت ترى ىف كون االستثمار األجنىب يساهم ىف حتسني النمو Neoclassical Theoryالنظرية النيوكالسيكية  -1
 . االقتصادى من خالل دوره ىف تراكم رأس املال ونقل التقنية

يز ىف كو�ا ترى ىف تعدد ، وهى تؤيد النظرية السابقة ولكنها تتمEndogenous Theoryنظرية النمو الضمىن  -2
  ”Spillovers“والىت توصف إمجاالً مبسمى مبزايا اإلنتاجية  ،االستثمارهذا النوع من  القنوات الىت ينفذ من خالهلا تأثري

 . وتضم كل من التكنولوجيا ومكاسب رأس املال البشرى وحفز املنافسة والدخول إىل أسواق التصدير.
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، وهى على النقيض من النظريات السابقة فهى ترى أن االستثمار األجنىب Dependency Theoryنظرية التبعية  -3
 . هو معوق للنمو ىف الدول املضيفة له مبا يسببه من تشوهات ىف اقتصاد هذه الدول ومزامحة لالستثمارات احمللية

وبالتاىل  ،إجيابية وسلبية، وهى ترى ىف تعدد آثار االستثمار األجنىب بني Middle Path Theoryنظرية الوسطية  -4
  . ضرورة توخى احلذر عند التعامل معه

فقد كان هناك تنوعًا ملحوظًا ىف هذه الدراسات . الدراسات التطبيقية السابقة نتائجأما جتريبياً، فريتكز البعد االقتصادى على 
وسوف يتم تقسيمها مبا يتفق . كاىن والزماىن لكل منهاالقياسية املعنية بالعالقة بينهما، تبعًا الختالف املنهجية املستخدمة واإلطار امل

غري املباشر أو األكثر اتساعاً، ويضم  املستوى املستوى األول هو. الدول العربية إىل مستويني ووهأال  احلالية اهتمام الدراسة نطاقو 
، كما هو موضح باجلدول شقًا هامًا فيها الدول العربية ثلدول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حيث متالدراسات املطبقة على 

  ). 2(، كما هو موضح باجلدول  مث املستوى الثاىن وهو املباشر، حيث يضم الدراسات املطبقة على دول املنطقة العربية). 1(رقم 
  الدراسات المتعلقة بمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا:)1(جدول

 النتائج أهم المنهجية أهم المتغيرات الفترة الدراسة

Sadni-Jallab et al. 
(2008) 

2005– 

1970 

 نصيب الفرد من الناتج احمللى االمجاىل،

التضخم  االستثمار األجنىب املباشر ،
كمؤشرلالستقرار االقتصادى الكلى، 

 .درجة االنفتاح التجارى

   ،الطريقة العامة للعزوم
املربعات الصغرى  و

 .ذات املرحلتني

لالستثمار ال يوجد تأثري معنوى 
األجنىب املباشر منفردا على النمو 
االقتصادى ، حيث يعتمد ظهور 

التأثري االجياىب هلذا االستثمار على 
  .درجة االستقرار االقتصادى

Nicet-Chenaf and 

Rougier (2009) 

 

2004-1975 

صاىف االستثمار  ،الناتج احمللى االمجاىل
األجنىب املباشر، االستثمار احمللى، 

ات، االئتمان، الطاقة، معدل الصادر 
االدخار، معدل التضخم، معدل 

الفائدة، سعر الصرف، البنية 
  .االساسية، درجة التحضر

منوذج هيكلى مكون 
 من مخس معادالت آنية

اآلثار املباشرة لالستثمار األجنىب 
املباشر على النمو ليست معنوية، اال 

انه من احملتمل انه حيفز الزيادة ىف 
الناتج احمللى االمجاىل من خالل 

قنوات غري مباشرة تتمثل ىف حتسني  
كل من تراكم رأس املال البشرى 

 .والصادرات 
Ahmadi and  

Ghanbarzadeh 

(2011) 

2008 – 

1970 

صاىف االستثمار  ،الناتج احمللى االمجاىل
  األجنىب املباشر، الصادرات

متجه االحندار الذاتى 
للبانل ، اختبار جراجنر 

 للسببية

توجد عالقة تبادلية بني الناتج 
واالستثمار األجنىب املباشر 

 .والصادرات

Khazri and Djelassi 
(2011) 

2010-1986 
النمو االقتصادى، التحرر املاىل، 

 .االستثمار األجنىب املباشر 
احندار التأثريات 

 العشوائية

توجد عالقة سالبة بني التحرر املاىل 
والنمو االقتصادى، ىف حني ان 

العالقة بني االستثمار األجنىب املباشر 
 .والنمو االقتصادى جاءت موجبة

Brahim and Rachdi 

(2014) 

 

 

 

 

2011-1984 

االستثمار  ،الناتج احمللى االمجاىل
األجنىب املباشر، التضخم، التجارة، 

االستهالك احلكومى، االستثمار 
احمللى، السكان، الرقم القياسى السعار 
املستهلكني، سعر الصرف التقاطعى، 

 .جودة املؤسسات

منوذج احندار البانل 
 متسلسل االنتقال

تأثري االستثمار األجنىب على النمو 
تصادى يتوقف على درجة تطور االق

 .املؤسسات

Saidi et al. (2014) 2012 -1996 

الناتج احمللى االمجاىل، االستثمار 
األجنىب املباشر، االنفتاح التجارى، 

تطور القطاع املاىل، االستثمار ىف رأس 

استخدام تقدير الطريقة 
العامة للعزوم ىف 

 منهجية البانل احلركى 

اسهام االسثمار األجنىب املباشر ىف 
زيادة معدل النمو ىف االجل الطويل 

يعتمد على توافر شروط مكملة 
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املال البشرى، االستثمار احمللى 
االمجاىل، معدل التضخم، جودة 

 .احلوكمة 

تتضمن كل من العوامل احمللية 
 .والسياسات الداعمة

Roy  and Roy 

(2016) 
2012- 2006 

االستثمار  ،الناتج احمللى االمجاىل
 .األجنىب املباشر، املؤسسات

طريقة املربعات الصغرى 
 املعممة املمكنة

حتقق وجود تأثريات موجبة ومعنوية 
لكل من االستثمار األجنىب املباشر 

واالطار املؤسسى على النمو 
 االقتصادى

 إعداد الباحثة :املصدر

  الدراسات المتعلقة بالمنطقة العربية:)2( جدول

 أهم النتائج المنهجية أهم المتغيرات الفترة  الدراسة
Omran and 

Bolbol (2003) 

 

1999–1975 

الناتج احمللى االمجاىل، 
االستثمار األجنىب املباشر، 

 التطور املاىل

اختبار جراجنر  
 للسببية

يعزز االستثمار األجنىب املباشر من  النمو مىت اقرتن 
 .تأثريه بالتفاعل مع املتغريات املالية

El-Wassal 

(2012) 
2008- 1970 

الناتج احمللى االمجاىل، 
االستثمار األجنىب املباشر، 

التطور املاىل، االنفتاح املاىل، 
رأس املال البشرى ، جودة 

  .البنية االساسية
 

منهجية البانل احلركى 
باستخدام الطريقة 

 العامة للعزوم

تأثرياالستثمار األجنىب املباشر على النمو االقتصادى 
  .للدول العربية حمدودا  او يكاد يكون معدوما 

وأن كل من التطور املاىل واالنفتاح التجارى ورأس املال 
ليست كافية لتسمح جودة البنية االساسية البشرى و 

لتلك الدول باالستفادة من اآلثار التنموية هلذا 
 .االستثمار

Méon and 

Sekkat (2013) 

 

No period 
معدل النمو ، االستثمار 

 .األجنىب املباشر
 .احملاكاة

احملرك األساسى للتأثري التنموى لالستثمار األجنىب 
املباشر هو أن يكون على منط االستثمارات اجلديدة،  
أما النمط القائم على االستحواذ واالندماج فليس له 

 .تأثري على النمو

Al-Shammari 

and Al-

Rashid 
(2017) 

2014- 1996 

القيمة املضافة للقطاع 
الصناعى، االستثمار األجنىب 

املباشر، تكوين رأس املال، 
إنتاجية العمل، االنفتاح 
 .التجارى، العوامل املؤسسية

حتليل االحندار 
بطريقة املربعات 
 الصغرى العادية

وجود ارتباط موجب بني حتسن العوامل املؤسسية 
 .تأثري االستثمار األجنىب املباشرعلى النمووحتفيز 

  إعداد الباحثة :املصدر
، أ�ا تركز على البانلباإلضافة إىل اعتمادها على بيانات  هذه الدراسات، أن القاسم املشرتك بنيمن متابعة اجلدولني ويالحظ 

وقد توصلت أغلبها إىل كون تأثري هذا االستثمار . منهااالستثمار األجنىب املباشر على عموميته أى دون التمييز بني اجلهات الىت يرد 
بعد إدخال عوامل  ذلكو  مبا يتفق مع توجهات كل من النظرية النيوكالسيكية ونظرية النمو الضمىن يكون إجيابياً على النمو االقتصادى

ىت ترى أن هذا االستثمار له تأثرياً سالباً ومع ذلك، فهناك بعض الدراسات ال. مىت كان منفرداً  حيث ال يؤثر معنوياً على النمو ،أخرى
هذه االنتائج باستخدام عدد من املنهجيات مل يكن من بينها منهجية التكامل املشرتك  إىلوقد مت التوصل . على النمو اً أو معدوم

 .FMOLSللبانل أو تقدير 
  :المنطقة العربيةتوزيعات استثمارات دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية فى : اً ثالث 

يشري واقع بيانات تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل املنطقة العربية من قبل دول منظمة التعاون االقتصادى 
، وهو ما 2014مليار دوالر عام  27.7إىل  2013مليار دوالر عام  5.7والتنمية إىل ارتفاع كبري ىف حجم استثمارا�ا باملنطقة من 
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وذلك بعد أن شهدت تلك التدفقات تذبذباً . نتيجة حالة االستقرار النسىب ىف االوضاع السياسية الىت بدأت تشهدها املنطقة
حىت بلغت ذرو�ا  2005مليار دوالر عام  7.9، حيث اختذت مسارًا صعوديًا من 

متأثرة باألزمة املالية العاملية، مث  2009مليار دوالر عام 
مليار دوالر  5.7ومنها إىل  2012 مليار دوالر عام 

 )2014 – 2005(وهكذا فقد وصل جمموعها خالل الفرتة 

 2014خالل عام  OECDالدول العربية المستقبلة للتدفقات االستثمارية من دول 

  
  )a2016املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، 

له البيانات خالل أحدث عام توفرات  باملليون دوالر قائمة أهم الدول العربية املستقبلة الستثمارات املنظمة
من إمجاىل قيمة % 33.2ىف مقدمة تلك الدول حبصة تصل إىل 

ىل منو قطاع التشييد والعقارات واخلدمات املالية والسياحة فضًال عن كو�ا من أعلى الدول من 
(Gulf Centre for Development Policies, 

حيث بلغ نصيبها من اإلمجاىل حنو  ،ا االقتصاديةىف أوضاعه
وتبعا ملا تقدم ميكن استنتاج أن . من اإلمجاىل% 17.3
.  

وبالنظر إىل بيانات األرصدة االستثمارية لدول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، فقد كانت متتلك ىف املنطقة العربية حنو 
مليار  228إىل ما يقرب من  2014مث تزايدت طبيعتها الرتاكمية لتصل ىف �اية عام 
على التواىل كل من الواليات  2014دول مستثمرة ىف املنطقة من دول املنظمة بنهاية عام 

مليار دوالر  55.3، مث هولندا بقيمة %31.3فقد بلغت 
، ويلى ذلك كل من %16.5مليار دوالر حبصة  37.6
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نتيجة حالة االستقرار النسىب ىف االوضاع السياسية الىت بدأت تشهدها املنطقة
، حيث اختذت مسارًا صعوديًا من 2012  وحىت عام 2005منذ عام 

مليار دوالر عام  10.3قبل أن �وى إىل  مليار دوالر 58.1بقيمة  2008
مليار دوالر عام  22.8قبل أن ترتاجع إىل  2011مليار دوالر عام  26.3تعاود الصعود إىل 

وهكذا فقد وصل جمموعها خالل الفرتة . ثورات الربيع العرىب على مناخ االستثمار بتداعياتمتأثرة 
 . مليار دوالر

الدول العربية المستقبلة للتدفقات االستثمارية من دول :)1(شكل 

املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، (إعداد الباحثة اعتماداً على : املصدر

قائمة أهم الدول العربية املستقبلة الستثمارات املنظمة (1)الشكل 
ىف مقدمة تلك الدول حبصة تصل إىل  االماراتحيث تبعًا للتسلسل التصاعدى تأتى . 2014
ىل منو قطاع التشييد والعقارات واخلدمات املالية والسياحة فضًال عن كو�ا من أعلى الدول من وهو ما يرجع إ .العام ذا

 ,Gulf Centre for Development Policies)حيث مؤشرات التنافسية العاملية والتنمية البشرية املرتفعة جدًا 
ىف أوضاعه بعض التحسنأن شهدت  بعد ىف املرتبة الثانية مصر تأتى

17.3 قدرهأما السعودية فقد جاءت ىف املرتبة الثالثة بنصيب نسىب 
.تركز غى توزيع تدفقات تلك االستثمارات ىف عدد حمدود من الدول العربية

وبالنظر إىل بيانات األرصدة االستثمارية لدول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، فقد كانت متتلك ىف املنطقة العربية حنو 
مث تزايدت طبيعتها الرتاكمية لتصل ىف �اية عام  2005ىف �اية عام مليار دوالر 

دول مستثمرة ىف املنطقة من دول املنظمة بنهاية عام وقد ضمت قائمة أهم مخس 
فقد بلغت  مليار دوالر وحصة متثل الثلث تقريباً  71.2املتحدة ىف املركز األول بقيمة 

37.6ثالث بقيمة ىف املركز ال ، مث إيطاليا%24.3وحبصة حنو الربع حيث سجلت 
  . فرنسا واململكة املتحدة
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نتيجة حالة االستقرار النسىب ىف االوضاع السياسية الىت بدأت تشهدها املنطقة جاء
منذ عام واضحًا 

2008القصوى عام 
تعاود الصعود إىل 

متأثرة  2013عام 
مليار دوالر 208حنو  إىل

شكل 

 

الشكل  وضحوي
2014وهو عام 

ذاالتدفقات ىف ه
حيث مؤشرات التنافسية العاملية والتنمية البشرية املرتفعة جدًا 

تأتىو  .(2013
أما السعودية فقد جاءت ىف املرتبة الثالثة بنصيب نسىب %. 32.9
تركز غى توزيع تدفقات تلك االستثمارات ىف عدد حمدود من الدول العربية هناك

وبالنظر إىل بيانات األرصدة االستثمارية لدول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، فقد كانت متتلك ىف املنطقة العربية حنو 
مليار دوالر  64.4
وقد ضمت قائمة أهم مخس . دوالر

املتحدة ىف املركز األول بقيمة 
وحبصة حنو الربع حيث سجلت 

فرنسا واململكة املتحدة

10000
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  التطبيقىاإلطار : رابعاً 
 د الدراسة ىف حتديد النموذج القياسى على مطالعة األدبيات السابقة املعنية بالعالقة بني االستثمارات األجنبية املباشرةتنتست

وقد مت حتديد عدد من . األوىل ىف إعداد النموذج اللبنةحيث ميثل اختيار املتغريات . والنمو االقتصادى، والىت سبق عرضها آنفاً 
 ,Moura and Forte)وقد شكلت دراسات . املتغريات بوصفها أكثر تداوًال ىف الدراسات التطبيقية املعنية بواقع الدول العربية

2010; Almfraji and Almsafir, 2014; Gammoudi et al., 2016)  املرجعية األساسية ىف شأن هذه
يتضمن اجلدول التاىل التفاصيل املتعلقة بتوصيف النموذج من حيث و  .املتغريات، وما ميكن أن تكون عليه طبيعة العالقات فيما بينها

 .عنها، والعالقات املتوقعة فيما بينهامتغرياته، ومؤشرات التعبري 
  توصيف مكونات النموذج:)3(جدول                        

  الرمز  المتغير  المؤشـــر اإلشارة

متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللى اإلمجاىل  يف السنويمعدل النمو   
  tىف الفرتة  iللدولة 

  GDPit النمو االقتصادى للدول العربية 

صاىف تدفقات االستثمارات املباشرة الواردة من املنظمة كنسبة من الناتج   +
 tىف الفرتة  iاحمللى اإلمجاىل للدولة 

االستثمارات املباشرة الواردة من منظمة 
 التعاون االقتصادى والتنمية 

FDIit  

اإلنفاق احلكومى االستهالكى النهائى كنسبة من الناتج احمللى اإلمجاىل   +
 tىف الفرتة  iللدولة 

  GOVit القطاع احلكومى 

االئتمان احمللى املقدم للقطاع اخلاص كنسبة من الناتج احمللى اإلمجاىل   +
 tىف الفرتة  iللدولة 

  PDIit االستثمار احمللى 

  POPit السكان tىف الفرتة  iمعدل النمو السكاىن ىف املناطق احلضرية للدولة   /+-
  إعداد الباحثة: املصدر

والذى تصدره املؤسسة العربية  2016االستثمار ىف الدول العربية لعام  مناخ متثلت مصادر البيانات ىف كل من تقريروقد 
خر حتديث آللضمان االستثمار وائتمان الصادرات، باإلضافة إىل قاعدة بيانات البنك الدوىل املتعلقة مبؤشرات التنمية العاملية وفقًا 

  .  (World Bank)هلا
شارة املوجبة أنه من املتوقع أن يكون لالستثمارات الواردة من منظمة التعاون تأثريًا إجيابيًا على النمو االقتصادى من اإل تفيد

االندماج ىف السوق  وحفزخالل قنوات نقل التكنولوجيا احلديثة، وتنمية املوارد البشرية، وتفعيل املنافسة، وتطوير آداء املنشآت احمللية، 
كما أن النمو االقتصادى تبعًا ملا تقوله النظرية االقتصادية من املتوقع أن يتأثر طرديًا بعناصر تنشيط الطلب الكلى ىف . العاملى

ات أما عن السكان فعلى الرغم من اتفاق عدد كبري من الدراس. االقتصاد احمللى ممثلة ىف كل اإلنفاق احلكومى، واالستثمار احمللى
حول أمهية إدخاله عند التعرض القتصاديات الدول النامية ومنها الدول العربية، إال أن هناك جدل حول طبيعة عالقته بالنمو 

حيث أنه ىف املراحل األوىل من  ”U“االقتصادى وىف هذا الصدد يشري االجتاه الغالب إىل أن العالقة تأخذ شكل مقلوب منحىن 
والتوجه حنو التحضر أثر إجياىب على النمو االقتصادى، إال أنه ىف املراحل التالية منها يكون للنمو  التنمية يكون للنمو السكاىن

وقد القى التأثري السالب للنمو السكاىن تأييدًا ىف . (Gammoudi et al., 2016)السكاىن واستمرار التحضر أثر سالب 
  .(Kose et al., 2009)دراسات أخرى مثل دراسة 

مقطع عرضى متثل الدول العربية الىت توافرت فيها بيانات  14حيث تضم  البانلعلى بيانات  اإلطاراسة  ىف هذا الدر عتمد تو 
واملغرب، وسلطنة عمان، وقطر،  ،وهى اإلمارات ، والبحرين، واجلزائر، ومصر، والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان. ملتغريات النموذج

  .2014وحىت عام  2005أمكن جتميع البيانات ألحدث فرتة ممكنة وهى متتد من عام وقد . و السعودية، والسودان، وتونس
من الدولة بدًال من حتليل السلوك الزمىن لكل منها على  حتليل التطور الزمىن �موعةقدر�ا على ب البانلهذا وتتميز بيانات 

فهذا النوع يأخذ ىف احلسبان اعتبارات عدم التجانس الفردى، كما يسمح بتمثيل كم أكرب من البيانات مع حتسني كفاءة . حدة
شكلة االرتباط التسلسلى بني وجتدر اإلشارة إىل أن اخنفاض عدد سنوات العينة املمثلة ىف الدراسة جيعلها أقل عرضة مل. التقدير
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الكلى والذى متتد فيه البيانات لفرتات زمنية طويلة مما يزيد من إمكانية  البانلاجلزئى، متييزًا له عن  البانلالبواقى، ويعرف ذلك ب
 .(Simon, 2015)التعرض هلذه املشكلة 

طويلة األجل بني  مستقرة وجود عالقةتعرف على مدى وذلك �دف ال ،التكامل املشرتك للبانل منهجيةالدراسة  تطبق
يعترب البدء بإجراء و . لعربية من قبل منظمة التعاون االقتصادى والتنمية وبني النمو االقتصادى هلذه الدولللدول ااالستثمارات الواردة 

الزمنية للمتغريات أساسياً، وذلك ملعرفة مدى سكون السالسل  Panel unit root tests البانلاختبارات جذر الوحدة لبيانات 
حيث . عليها من عدمه ةاملستخدمة وحتديد درجة التكامل فيما بينها، وبالتاىل ميكن التحقق من مدى مالءمة تطبيق منهجية الدراس

ساكنة عند املستوى وإمنا يكون سكو�ا بعد أخذ الفروق الفروق األوىل أو  غريتكون املنهجية مالئمة مىت كانت السالسل الزمنية 
  .(Chaiboonsri et al., 2010)انية الث

تتضمنه من حجم أكرب من املعلومات  مباعن تلك املتعلقة بالبيانات الزمنية العادية  البانلارات جذر الوحدة لبيانات بتتميز اخت
 ,Levinا�موعة األوىل ذات جذر الوحدة املشرتك وهى تضم اختبار : وهى تنقسم إىل جمموعتني. عن اجلانبني الزمىن واملقطعى

Lin and Chuات أما ا�موعة الثانية فهى اختبارات جذر الوحدة ذ. ، وتتسم بأن معلما�ا تكون مشرتكة عرب املقطع العرضى
 ,Imهذا وتضم ا�موعة الثانية داخلها كل من اختبار . جذر الوحدة الفردى، حيث ختتلف معلما�ا عرب املقطع العرضى

Pesaran and Shin  ،اختبار)Fisher-ADFtype Augmented Dickey Fuller (-Fisher   اختبار ،
)Fisher-type Philips Perron (PP-Fisher  (Morshed, 2010).  طبقت الدراسة مجيع االختبارات وقد

أما اجلدول . نتائج إجراءها على البيانات عند املستوى) 4(ويوضح اجلدول . األربعة جلذر الوحدة على بيانات املتغريات الىت تضمنتها
واء السلسلة على األربعة ىف احتلكل اختبار من فرضية العدم  تتمثل. فيتضمن عرض لنتائجها بعد أخذ الفروق األوىل أو الثانية) 5(

  ). أى ساكنة(، أما الفرضية البديلة فهى أ�ا ال حتتوى على جذر الوحدة ) غري ساكنة(جذر الوحدة 
    اختبارات  جذر الوحدة للبانل لكل المتغيرات  المستخدمة فى حالة المستوى نتائج:)4(جدول          

االحصائيةالقيمة  االختبار القيمة االحتمالية     
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Im, Pesaran and Shin W-Stat.    
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2. FDI
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3. GOV
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ADF-Fisher Chi-square  
1. GDP
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PP-Fisher Chi-square  
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3. GOV
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                      -2.52 
       0.00 
                      -5.08 
                     -20.24 
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                     -0.54 
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                     -0.69 
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      38.80 
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               0.00 
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                 0.29 
                 0.62 
                 0.24 
                 0.00 
 
 
                 0.10 
                 0.20 
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                 0.00 
 
 
 0.00 
 0.00 
 0.08 
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5. POP 
i t

   18.87  0.90 

                                             املصدر إعداد الباحثة

بوجه عام، فإن هناك تفاوتاً ىف مدى سكون السالسل الزمنية للمتغريات عند املستوى سواء ) 4(لنتائج املوضحة باجلدول وتبعاً ل
%. 5على مستوى كل اختبار على حدى بني متغري آلخر أو على مستوى النتائج ما بني االختبارات، وذلك عند مستوى معنوية 

حيتوى على جذر  GOVit, GDPitىف كل من  تشري إىل كون املتغريات املمثلة Levin, Lin and Chuفنتائج اختبار 
 ,Imأما تبعاً الختبار . POPitو  PDIitو  FDIitالوحدة مبا يعىن قبول فرضية العدم، ىف حني مت رفض فرضية العدم لكل من 

Pesaran and Shin  فقد كانت سالسل كل منGDPit  وFDIit  وGOVit  وPDIit  غري ساكنة ىف حني كانت فقط
. Im, Pesaran and Shinمتوافقة مع نتائج اختبار  ADF-Fisherوقد جاءت نتائج اختبار . اكنةس POPitسلسلة 

و  PDIit، وقبول تلك الفرضية لكل من FDIitو  GDPitفقد مت رفض فرضية العدم لكل من  PP-Fisherأما عن اختبار 
POPit و.GOVit أن غالبية املتغريات ذات سالسل زمنية غري ساكنة عند املستوى مما يتعني معه أخذ الفروق  ومما تقدم يتبني

أنه عند أخذ الفروق األوىل أو الثانية، تصبح كل سالسل املتغريات ساكنة مبا يعىن ) 5(ويوضح جدول . سكو�امدى للتحقق من 
وتبعًا لذلك تكون منهجية التكامل %. 5عند مستوى معنوية  العدم لكل منها على مستوى كافة االختبارات األربعة فرضيةرفض 

  . مالئمة لتمثيل العالقة بني املتغريات حمل الدراسة للبانلاملشرتك 

 الفروقخذ أاختبارات  جذر الوحدة للبانل لكل المتغيرات  المستخدمة فى حالة  نتائج:)5(جدول  
االحصائيةالقيمة  االختبار القيمة االحتمالية     

   Levin,Lin and Chu t*- Stat. 
1. GDP
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                      -4.51 
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                      -12.07 
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                 0.00 
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                                             إعداد الباحثة المصدر     
ىف مقدمة تلك  ويأتى. للبانلاملنهجية من خالل عدة اختبارات تعرف باختبارات التكامل املشرتك  هذه تجسدتهذا و 

أربعة اختبارات . وهو يتضمن سبع اختبارات. والذى يعد األكثر شيوعاً ىف الدراسات Pedroniاالختبارات ذلك النوع الذى قدمه 
 Panel V-Statistic ،Panelتتمثل ىف كل من  و، (within-dimension)منها تقوم على البعد الداخلى للتكامل 

Rho-Statistic ،Panel ADF- Statistic, Panel PP-Statistic.  وثالثة اختبارات تقوم على البعد البيىن
، Group Rho-Statistic ،Group PP- Statistic، و تتمثل ىف كل من (between-Dimension)للتكامل 

Group ADF-Statistic . من منظور كيفية معاجلة مشكلة االرتباط الذاتى بنيويتمثل االختالف األساسى فيما بينها 
 . (Pedroni, 2004; Sothan, 2016)األخطاء 

 Dickeyوهو يرتكز على تطوير استخدام اختبار . Kao، فإن هناك اختباراً أخر قدمه Pedroniوباإلضافة إىل ما قدمه 
Fullor وتتمثل نقطة التقاء اختبارى . ىف التحقق من وجود التكاملPedroni  وKao كون فرضية العدم لكل منهما تتمثل   ىف

 البانلتقضى بوجود تكامل مشرتك لكل متغريات  ، ومن مث الفرضية البديلةالبانلملتغريات  ىف عدم وجود تكامل مشرتك
(Morshed, 2010).  

ول حيث ميثل اجلد. مبختلف أشكاله السبع Pedroniعرضًا لنتائج إجراء اختبار ) 8(، )7(، )6(وقد تضمنت اجلداول 
) 8(أما اجلدول  ،دون اجتاه نتائج االختبار بافرتاض وجود قاطع) 7(نتائج االختبار بافرتاض عدم وجود قاطع أو اجتاه، واجلدول ) 6(

وقد اشرتكت نتائج كل جدول مع اآلخر بشأن تفوق عدد إحصاءات االختبارات الىت . قاطع واجتاه فهو يعرض النتائج بافرتاض وجود
،  Panel PP- Statistic ،Panel ADF- Statistic ،Group PP-Statisticأظهرت رفض فرضية العدم وهى 
Group ADF- Statistic  عن عدد إحصاءات االختبارات الىت أظهرت قبول فرضية العدم وهىPanel V-Statistic ،

Panel Rho- Statistic ،Group Rho-Statistic،  فإن اختبار  ،واستنادا ملا سبق%. 5ذلك عند مستوى معنوية و
Pedroni  وجود عالقة التكامل املشرتك بني املتغريات حمل الدراسة ىف األجل الطويلتأييد يكون ىف صاحل .  

عن تأييد وجود عالقة التكامل املشرتك بني كل املتغريات ) 9(املوضحة باجلدول  Kaoنتائج إجراء اختبار  أيضاً  وقد أسفرت
) 9(و) 8(و) 7(و) 6(واستنادًا إىل نتائج اجلداول %. 1حيث مت رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة عند مستوى معنوية 

 . حتقق الفرضية األوىل للدراسة يثبت
 حالة عدم وجود القاطع أو االتجاه فيتكامل المشترك للبانل لل Pedroniاختبارات  نتائج:)6(جدول 

 القيمة االحتمالية القيمة االحصائية االختبار
 عدم وجود تكامل مشترك:فرضية العدم
1• Panel v-Statistic  
2• Panel rho-Statistic  
3• Panel PP-Statistic  
4• Panel ADF-Statistic  
5• Group rho-Statistic  
6• Group PP-Statistic  
7• Group ADF-Statistic 

 
-1.868 
1.665 
-5.259 
-2.387 
3.274 

-12.094 
2.814 

 
0.969 
0.952 
0.000 
0.008 
0.999 
0.000 
0.002 

     إعداد الباحثة المصدر
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 للتكامل المشترك للبانل فى حالة عدم وجود االتجاه Pedroniاختبارات  نتائج:)7(جدول 

 القيمة االحتمالية القيمة االحصائية االختبار
 عدم وجود تكامل مشترك:فرضیة العدم
1• Panel v-Statistic  
2• Panel rho-Statistic  
3• Panel PP-Statistic  
4• Panel ADF-Statistic  
5• Group rho-Statistic  
6• Group PP-Statistic  
7• Group ADF-Statistic 

 
-2.097 
3.083 
-9.307 
-2.424 
4.357 

-15.580 
-4.115 

 
0.982 
0.999 
0.000 
0.007 
1.000 
0.000 
0.000 

                                          إعداد الباحثة المصدر

 للتكامل المشترك للبانل فى حالة وجود القاطع و االتجاه Pedroniاختبارات  نتائج:)8(جدول 

االحتماليةالقيمة  القيمة االحصائية االختبار  
 عدم وجود تكامل مشترك:فرضية العدم
1• Panel v-Statistic  
2• Panel rho-Statistic  
3• Panel PP-Statistic  
4• Panel ADF-Statistic  
5• Group rho-Statistic  
6• Group PP-Statistic  
7• Group ADF-Statistic 

 
-3.339 
4.573 

-10.885 
-1.916 
5.400 

-23.942 
-7.432 

 
0.999 
1.000 
0.000 
0.027 
1.000 
0.000 
0.000 

                                             إعداد الباحثة المصدر

 للتكامل المشترك للبانل Kaoاختبار نتائج:)9(جدول 

 Probability القيمة االحصائية االختبار
 عدم وجود تكامل مشترك:فرضیة العدم
ADF-Statistic 

 
-2.851 

 
0.002 

  إعداد الباحثة المصدر
تام التعديل هذا وقد قامت الدراسة بإعداد منوذج االحندار ملنهجية التكامل املشرتك فيما يعرف بتقدير املربعات الصغرى 

Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) . وقد قدمهPedroni . وهو تقدير غري معلمى
non-parametic  يتميز بكونه ال يصحح فقط مشكلة االرتباط الذاتى بني األخطاء، بل أيضًا يعاجل مشكلة الضمنية

endogeneity  ًيزةحغري متنتائج مما يضمن احلصول على  ،الىت تعىن وجود متغريات تتحدد داخليا .  
  

  :(Chaiboonsri et al., 2010)على النحو التاىل  FMOLSويتمثل الشكل العام لتقدير 

���, ����� = ��� � ��(��� − ��∗)��
��� � − 1 ��(��� − ��∗)���� − �����

��� �����  

  Nاملقطع العرض وعددها اإلمجاىل  بيانات=  �  : حيث
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t  =عددها اإلمجاىل و  بيانات السالسل الزمنيةT  

    �� i ,FMOLS  =تام التعديلالعادية  مقدر املربعات الصغرى  

  ��� ���الفرق بني املتغري الداخلى =  ����  متوسط املتغري اخلارجى=  ∗��  اخلارجىاملتغري =    أخذاً ىف االعتبار كل من التباين املشرتك والتغري الذى حيدث ىف املتغري  ∗�� هومتوسط  
��  اخلارجى  i  = الذاتىمصحح أثر االرتباط  

ألن املتغريات اخلارجية ىف النموذج واملتمثلة ، النموذج املستخدم ىف الدراسةمييز هذا  هذا وتعد معاجلة مشكلة الضمنية أمرا هاماً 
من املتوقع أن تتأثر بالنمو االقتصادى الذى هو  كان  ىف كل من االستثمار االجنىب واالنفاق احلكومى واالستثمار احمللى والسكان

   .املتغري الداخلى وليس فقط ان تؤثر فيه
تضح منه أن االستثمارات املباشرة الوافدة من منظمة التعاون في. FMOLSعرضًا لنتائج تقدير ) 10(يتضمن اجلدول و 

حدوث % 1حيث يرتتب على زيادة تلك االستثمارات بنسبة  ،االقتصادى والتنمية تؤثر معنويًا على النمو االقتصادى للدول العربية
كما تبني . األمر الذى يعىن حتقق الفرضية الثانية للدراسة%. 10نوية عند مستوى مع% 0.5زيادة ىف معدل النمو االقتصادى بنحو 

احلكومى  نفاقحيث يصاحب زيادة اإل ،دول العربية ومعدل منوهاىف الوجود ارتباط معنوى طردى بني دور القطاع احلكومى 
ويعكس ذلك أمهية الدور %. 99إىل  بدرجة ثقة تصل% 0.3االستهالكى بنسبة مئوية واحدة منواً اقتصادياً يقدر بنسبة تقرتب من 

. احلكومى ىف تنشيط اقتصاديات تلك الدول، وهو ما يتفق مع الفكر الكينزى الذى يرى ىف الطلب حمركًا رئيسيًا للنمو االقتصادى
بعًا للجدول وعلى ذلك فقد جاءت اإلشارات الفعلية لتأثري كل من االستثمارات واإلنفاق احلكومى متوافقة مع اإلشارات املتوقعة ت

)3.(  
حيث . هذا وقد جاء تأثري االستثمارات احمللية الذى عربت عنه بالدراسة باالئتمان املقدم للقطاع اخلاص خمالفًا لإلشارة املتوقعة

، وذلك %0.02 ال تتجاوز منخفضةمعلمة االستثمار احمللى جاءت سالبة، وإن كانت قيمتها  شارةإأن  )10(يتضح من اجلدول 
 اخنفاض كفاءة توظيف القروض ىف املصارف العربية وتركيز أغلبها على القروض قصرية األجل ىلإوقد يرجع ذلك %. 10عند معنوية 

واضح فيما بني الدول العربية من حيث حجم االئتمان تباين يعوق دعم النمو الذى هو عملية طويلة األجل، فضًال عن  مما قد
فيها حجم هذا االئتمان مثل السودان ىف حني يزيد حجم االئتمان ىف دول االقتصاديات  يتدىنفهناك دول  .خلاصاملمنوح للقطاع ا

فقد تبني أنه ميارس تأثريًا عكسيًا على النمو  ،أما بصدد تأثري السكان). 2008صندوق النقد العرىب، (املتنوعة مثل لبنان واألردن 
إىل اخنفاض النمو االقتصادى % 1، تؤدى زيادة معدل النمو السكاىن بنسبة %99ستوى ثقة م فعند. االقتصادى ىف الدول العربية

إىل كون احتياجات السكان املتزايدة تشكل ضغطًا على املوارد االقتصادية احملدودة ىف تلك الدول، يعزى وهو ما . %0.46 بنحو 
  .زيادة إنتاجية العامل فيهاخاصة مع اخنفاض املستوى املهارى للسكان فيها مما حيول دون 

  GDPi tالمتغير التابع هو FMOLS تقدير العالقة باستخدام  نتائج:)10(جدول 
 القيمة االحصائية المعلمات المتغيرات

FDI
i t 

 

GOV
i t 

 

PDI 
i t  

POP 
i t

 

0.455***  

0.265* 

-0.026***  

-0.468*  

(1.900) 
(5.625)  

(-1.816) 

(-4.597) 

 إعداد الباحثة المصدر              
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 .اإلحصائية (t)القيم بني األقواس تشري إىل قيمة اختبار  -
  %.10معنوى عند *** ، %5معنوى عند ** ، %1معنوى عند * -

  الخاتمة والتوصيــات: اً خامس
العربية  على اقتصاديات الدولركزت هذه الدراسة على أثر تدفقات استثمارات دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية 

وهى دراسة تتميز بكو�ا هلا السبق ىف طرح مناقشة األثر التنموى هلذا النوع من االستثمارات على وجه اخلصوص بشكل . املستقبلة هلا
توجد عالقة تكامل مشرتك بني استثمارات دول املنظمة : وىف هذا اإلطار ختترب الدراسة فرضيتني، األوىل. قياسى ىف الدول العربية

. توجد عالقة إجيابية بني استثمارات دول املنظمة والنمو االقتصادى للدول العربية: االقتصادى للدول العربية، أما الثانية فهى والنمو
  ). 2014 -2005(دولة عربية خالل الفرتة  14وللتحقق من انطباق هذه الفرضيات من عدمه، فقد استخدمت الدراسة بيانات 

أما عن الفرضية الثانية، فقد أثبت . إىل حتقق الفرضية األوىل للدراسة للبانلتكامل املشرتك وقد توصلت باستخدام منهجية ال
هذا النوع من االستثمارات إىل الناتج احمللى اإلمجاىل للدول العربية بنسبة مئوية واحدة  نسبة فالزيادة ىف. انطباقها FMOLSتقدير 

وقد أضافت الدراسة ضمن منوذجها تأثري متغريات %. 0.5 هذه الدول بنحو تؤدى إىل زيادة معدل منو نصيب الفرد من الناتج ىف
أال وهى اإلنفاق  ،أخرى استنادًا على مراجعة األدبيات االقتصادية بشأن العالقة بني االستثمار األجنىب املباشر والنمو االقتصادى

تلك املتغريات على النمو االقتصادى متفقاً مع اإلشارات وقد جاءت تأثري معظم . احلكومى ومعدل النمو السكاىن واالستثمار احمللى
  . املتوقعة هلا

  : وتوصى الدراسة ىف ضوء ما توصلت إليه من نتائج القائمني على شئون االستثمار ىف الدول العربية مبا يلى
بني دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية والدول العربية، واملضى قدمًا ىف برنامج  ةدعم أواصر التعاون ىف ا�االت االستثماري - 

 . التنافسية فيما بينهما
 ،العمل على تنويع توزيعات استثمارات املنظمة بني خمتلف الدول العربية واحليلولة دون تركزها ىف دول معينة أو ىف قطاعات معينة - 

 .مما يزيد من فرص االستفادة منها
تعزيز اإلصالحات اهليكلية الداخلية الىت من شأ�ا إصالح مناخ األعمال وحتسني جاذبية استثمارات دول املنظمة، والىت تتضمن  - 

 . متييزيةزيادة مستوى التنويع االقتصادى واملنافسة وضبط سوق العمل ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغري 
بعة للمنظمة واملعنية حتديداً بشئون اإلحصاءات الدولية لالستثمار ىف إعداد قاعدة بيانات االستفادة من خربة جلان االستثمار التا - 

مع مراعاة . باالستثمارات البينية وتوزيعا�ا القطاعية وفرص تواجدها حاليًا ومستقبالً  يتعلقموحدة للدول العربية تتضمن كل ما 
فيما بينها وبني الدول بل متتد أيضًا لالستثمارات  ،ة ودول املنظمةعلى االستثمارات فيما بني الدول العربي عدم قصرها فقط

 . األخرى وأيضاً االستثمارات فيما بني الدول العربية بعضها البعض
بل وأيضًا حسب القطاع  ،ضرورة إجراء دراسات مستقلة لتأثري كل نوع من أنواع االستثمار األجنىب حسب اجلهة الىت يرد منها - 

 . حبيث يتم تقييم دور كل منها بشكل أكثر مصداقية فيهالىت يتم توظيفها 
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 The Impact of Corruption on Economic Growth in the Arab Countries 
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Abstract: 
Good governance and economic development are considered as one of the major 

problems of the economies at the international scale, and still remain a major concern of society 
actors, and on many levels.  However, the contribution by proposing solutions to strengthen 
economic performance of the Arab countries requires first a careful diagnosis of their 
governance systems. On the other hand, the fight against corruption represents a big challenge 
for the Arab counties development matter, so that it constitutes among the most important 
criteria of good governance.  
Through this study, we would like to clarify the evolution of the corruption phenomenon in that 
countries between 1996 and 2014, in order to make propositions that can reduce it, because of it 
negatives effect on economic growth.   
Keywords: Good governance, Corruption, Arab Countries, Dynamic panel data model.       

  :مقدمة
و هي حتديات مل تعد تقتصر على عوامل  ،تواجه البلدان العربية حتديات هامة حدت مسارات بعث النمو و دفع التنمية االقتصادية

االنتاج، و إمنا تعدى األمر ذلك إىل احلديث عن عوامل ذات طبيعة أخرى للتنمية، ترتبط مثال بطبيعة ممارسة احلكم، طبيعية كعوامل 
حتليالت من و تقدمي تفسريات احلكومية و غري احلكومية  اهليئاتو قد حاولت عديد املؤسسات و . ..إدارة الشأن العام و البيئة،

  .لبعض هذه الظواهرشأ�ا احلد من اآلثار السلبية 
حماربة  العديد من البلدان، حيث مت اعتبار مؤشر ، جمموعة من املؤشرات لتقييم طبيعة نظام حوكمةقدم البنك العاملييف هذا الصدد و  

يسمح بقياس مدى أو إمكانية استعمال السلطة ، من منطلق أنه وكمةاحلالفساد أحد أهم مؤشرات تقييم البعد القانوين لنظام 
العمومية للمصلحة الشخصية، مبا يف ذلك كل أشكال الدفع اإلضايف ألعوان الدولة من قبل رجال األعمال، فضال عن سيطرة الدولة 

 تشريعات قوانني وار صدإإىل و قد دفعت جهود هذه املنظمات الكثري من الدول العربية  .على النخب و ربطهم مبصاحلهم اخلاصة
  . من قبل الكثري من الباحثني االهتمامالظاهرة، مما جعلها حمور  لتعامل مع هذههامة كفيلة با

حنن يف هذه الدراسة، إذ حناول تشخيص مدركات الفساد لألقطار العربية استنادا إىل قاعدة بيانات البنك العاملي و اخلاصة و 
  :فإنه حري بنا تناول ذلك من خالل ،بلد 189مبؤشرات نظام احلكومة لقرابة 

 .النظري ألثر الفساد على النمو االقتصاديالطرح  -
 .حماولة لقراءة وضع و جهود مكافحة الظاهرة يف البلدان العربية -
اد اعتمو ذلك ب ثر الذي حتدثه هذه الظاهرة على النمو االقتصادي يف تلك البلدان باستخدام أساليب االقتصاد القياسيتقدير األ - 

  Kaufman 1998 .لـ  مؤشر مكافحة الفساد
  أثر الفساد على النمو االقتصادي /1
  أثر الخارجية السلبي و الفساد - 1 – 1
، النظرة الطبيعية اليت تعترب أن الظروف الطبيعية و اجلغرافية تعد أساسيتني يتوقف البحث يف موضوع النمو االقتصادي على نظرتني 

   . لعوامل املؤسساتية هي احملدد اآلخر للنمومن أهم حمددات النمو االقتصادي، يف حني أن النظرة املؤسساتية تعترب ا

mailto:a.kadid@univ-chelef.dz
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ة و املنشآت القاعدية، ــــــــــــــو وفقا لنظرية النمو الداخلي فإن تراكم املعارف، رأس املال البشري، التعلم بالتمهني، االبتكارات التكنولوجي
 (l’effet d’externalité positive)اخلارجية اإلجيابية  تعترب مصادر للنمو االقتصادي من منطلق أ�ا تولد ما نسميه بالوفرات

  .عوامل اإلنتاج، حيث تساهم يف رفع معدالت النمو االقتصادي على املدى البعيدة لبتاثاملردودية الو ذلك يف ظل 
 Ades et Ditella 1997 ((Dal Bo et Bossi 2007)( (Mauro ,1995)غري أن جمموعة أخرى من الباحثني 

اليت حتدثها على املدى البعيد، فعلى عوامل أخرى تؤدي إىل إعاقة النمو االقتصادي و ذلك بفعل الوفرات اخلارجية السلبية يرون أن 
سبيل املثال يعترب انتشار التلوث و النفايات ذو أثر سليب على املنفعة االجتماعية للدولة، شأنه يف ذلك شأن ظاهرة الفساد اليت 

 .صادي ملؤسسات الدولة حىت لو بطريقة غري مباشرةأصبحت تعيق األداء االقت
 نتيجةك  ، واخلاصة صاحلهمملاملؤسسات  ريأبضا بتدو ، بل  يسمح هلم ال يسمح للرمسيني بالتمكن من مقاليد احلكم فقطالفساد إن  

فإنه من احملتمل جدا  حيث أنه، عندما يكون النظام فاسدا .(auto-engendrer ) آلية بصفة بعدهامتولدا  الفساديبقى لذلك 
  .1أن يستمر و أن الوضع سوف يتدهور أكثر إذا مل تنتهج اإلصالحات اجلذرية الكفيلة بالقضاء على الظاهرة

 مفهوم الفساد 1-2
 لقد تعددت التعاريف اليت جاءت حمددة هلذا املفهوم بتعدد اجلهات اليت عملت على دراسته و حتديد أبعاده، فقد اجته البنك العاملي 

إىل تعريف الفساد على أنه إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب اخلاص، و حيدث ذلك عندما يقوم موظف 
بقبول أو ابتزاز أو طلب رشوة لتسهيل إجراء أو امتام عقد، كما حيدث أيضا، عندما يعرض وكالء أو وسطاء شركات، تقدمي رشوة 

كما حيصل عن طريق استغالل . عامة بصفة استثنائية، من أجل حتقيق أرباح خارج إطار القانون لالستفادة من سياسات أو إجراءات
 .2مباشرة) أموال الدول( الوظيفة العامة من دون اللجوء إىل الرشوة، و ذلك بتعيني األقارب و سرقة املال العام 

يت ال ميكن اعتبارها من بني أسبابه فقط، كرتكز السلطة، و قد عددت األدبيات الكثري من العوامل اليت تُعترب مولد للفساد، و ال
السلطة التقديرية للنفقات العمومية، هيكلة النظام الضرييب، أجور القطاع العام، عند إبرام عقود الصفقات الدولية باخلصوص من أجل 

وء استعمال الوظيفة يف القطاع العام من أجل سيف حني أن منظمة الشفافية الدولية تعرف الفساد على أنه  .3استخراج املوارد الطبيعية
 . 4 حتقيق مكاسب شخصية
على أنه افرازات سوء العالقة بني الدولة و املواطنني، و اليت تتجلى يف االبتزاز، احملسوبية و  املكافآت  5و قد عرفه علماء االجتماع

  .و هو ما ينتج عن فقدان الثقة يف قدرة احلكومة على تسيري شؤون الدولة لصاحل املواطنني. اليت يطلبها األعوان العموميون االضافية
 الفساد بالنمو اإلقتصادي عالقةالدراسات التطبيقية ل3  - -1

النمو االقتصادي، و هو ما يبدو منطقيا تتجه جل الدراسات اليت اهتمت مبوضوع الفساد إىل اعتبار األثر السليب هلذه الظاهرة على 
غري أن جمموعة من الباحثني قدموا دراسات أخرى، بينوا من خالهلا القنوات اليت من املمكن أن يؤثر الفساد عربها . للوهلة األوىل

  .إجيابيا على النمو االقتصادي
  األثر اإليجابي للفساد على النمو االقتصادي 1-3-1

هو وسيلة فعالة لتجاوز التشريعات و اإلجراءات ) الرشوة(أن الفساد  (hungton,1968 )و  (leff,1964) يعترب كل من 
اإلدارية البطيئة الفاحصة، حيث اعترب أنه يعزز الكفاء االقتصادية لألعوان االقتصاديني، من خالل العمل على جتاوز القيود اليت 

إعاقة اإلستثمار، كما أ�ا قد تتعارض مع قرارات اقتصادية من شأ�ا دعم و هي قيود من شأ�ا أن تؤدي إىل . تفرضها احلكومات
 .6فانتشار الرشوة حسبهما يسهل احلياة االقتصادية يف بعض احلاالت. النمو

  :7و قد اعتربا أن انتشار الفساد من شأنه أن يؤثر إجيابيا على النمو االقتصادي من خالل آليتني تتمثالن يف
 .شأ�ا جتنب اإلجراءات البريوقراطية يف حركة األموالممارسات الرشوة من  -
 .األعوان احلكوميون الذين يسمح هلم بقبول رشاوي، يرفعون جمهودا�م خاصة عندما تكون الرشوة مبثابة جزء من مداخيلهم -

ت بريوقراطية معقدة، يف حني أن إن اآللية األوىل تسمح بزيادة احتمال أن يكون للرشوة أثر إجيايب فقط يف البلدان اليت تتميز بإجراءا
غري أن هذه النظرية عرفت انتقادات حادة من منطلق أن . اآللية الثانية، موجودة بغض النظر عن طبيعة اإلجراءات البريوقراطية

الرشوة باعتبارها التشريعات و اإلجراءات املشار إليها إمنا متت مناقشتها جبدية، إذ أنه ال يعقل أن تعيق النمو االقتصادي مثل انتشار 
متغريا خارجيا يصعب التحكم فيه، حيث أنه من املنطقي أن يضطر األعوان العموميون إىل فرض إجراءات غري قانونية اهلدف منها 

  .8حتصيل املزيد من الرشوة
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  األثر السلبي للفساد على النمو االقتصادي -1-3-2
ثه انتشار الرشوة إجيابيا على النمو االقتصادي وفقا للمربرات اليت مت باعتبار الدراسات سابقة الذكر، قد يكون األثر الذي حيد

تقدميها، غري أنه ال ميكن أن يكون حبجم الضرر الذي تلحقه هذه الظاهرة بالنشاط االقتصادي، فاألثر السليب لظاهرة الفساد مربر 
، البريوقراطية و جناعة النظام )الفساد(الرشوة مؤشرات  بتحليل Mauroو يف هذا الصدد قد قام  . من قبل الكثري من الدراسات

، و هي مؤشرات مت احلصول عليها بناء 1980-1983للفرتة  Business international (BI)القضائي لقاعدة البيانات 
بلدا، إذ اعتربت هذه من بني أوىل الدراسات  70القائمون على قاعدة البيانات هذه  لقرابة  على عمليات االستقصاء اليت انشأها
 .9التجريبية اليت تناولت هذا املوضوع

و قد توصل الباحث إىل أن هناك عالقة سلبية بني مؤشر الفساد و مؤشر االستثمار، و من مث مع النمو، و هي ذات معنوية إن من 
و قد توصل من جهة أخرى إىل وجود عالقة إجيابية ذات معنوية بني مؤشر الفساد و مؤشرات . االقتصادية الناحية اإلحصائية أو

البريوقراطية و االستقرار السياسي، و هو ما معناه أن الفساد و عدم االستقرار يعتربان شديدي االرتباط، و أن ذلك باإلمكان إرجاعه 
كما أنه توصل يف هذه الدراسة إىل تفسري آخر مضمونه أن البلدان الفقرية متيل . احلاكمةإىل نفس مشاكل التنسيق بني أعضاء النخبة 

  .10إىل انتشار الفساد، البريوقراطية و إىل عدم االستقرار السياسي أكثر من غريها من الدول
مو بطريقة غري مباشرة من خالل ختفيض فحسب منوذج النمو الداخلي، فإن اإلجراءات البريوقراطية غري الفعالة بإمكا�ا التأثري على الن

و من جهتها، فإن مناذج النمو التقليدية . معدالت االستثمار، أو بطريقة مباشرة من خالل سوء توزيع االستثمارات بني القطاعات
و بالتايل . اعاتتعترب أنه من املمكن للرشوة أن تؤثر على استقرار مستوى الدخل و ذلك من خالل سوء توزيع اإلنتاج فيما بني القط

كما أن . 11عندما يكون االقتصاد دون املستوى املستقر للدخل، فإنه ميكن أن تؤدي زيادة انتشار الفساد إىل اخنفاض النمو
  .  12اإلجراءات البريوقراطية غري الفعالة بإمكا�ا أيضا ختفيض اإلنتاجية احلدية لرأس املال اخلاص و بالتايل معدل االستثمار

يرى أن ذلك  L. Ndikumana (2007(سري عالقة املستويات العالية للفساد مبستويات النمو البطيئة للدول فإن و من أجل تف
إذ أن أنظمة احلكومة يف البلدان النامية غالبا ما تكون صارمة عنها يف البلدان الصناعية، كما أ�ا . 13يرجع إىل طبيعة نظام احلوكمة

  .14باملقارنة مع باق بلدان العامل الناميأكثر سوءا يف البلدان اإلفريقية 
حيث أ�ا حتد من منو مداخيلهم، و تعمل . و قد اعترب بأن الفساد له من األثر الكبري من حيث توزيع مداخيل األفراد خاصة الفقراء

و تعمل   congestion)(على ختفيض النفقات العمومية املوجهة إليهم كما أ�ا تؤدي إىل زيادة الطلب على اخلدمات االجتماعية 
 .15على زيادة الكفاءة الرأمسالية يف اإلنتاج، و الذي من شأنه ختفيض اآلثار احملتملة لكل من االستثمار و النمو على العمالة

  العربية بلدانلفساد في الدراسة تحليلية لوضع ا -  2
   2014وضع الفساد في البلدان العربية لسنة  – 1 -2

و قد جتسد ذلك يف إعداده لقاعدة البيانات حول  ،16ذو أمهية تعترب أعمال البنك العاملي بشأن تقييم أنظمة احلوكمة للدول عمال
  . املوضوع مبؤشر حماربة الفساد حسب قاعدة البيانات تلكصب اهتمامنا يف هذا نو ي .مؤشرات احلكم الراشد

سنة خالل بالبلدان العربية اخلاصة و   -حسب ذات القاعدة –ملؤشرات املشار إليها بتفحص مؤشر حماربة الفساد، باعتباره أحد ا و
تشهد وضعا متدنيا من حيث مكافحة الفساد، يف حني بلغت بعض الدول  البلدانفإنه ميكن القول بأن الكثري من  ،2014

و على العموم فإنه ميكن تصنيف الدول العربية، حسب بيانات . قطر، اإلمارات و األردن: مستويات مقبولة بعد حتسن وضعها، مثل
 جدا اكبري   اتشهد انتشار من الدول جمموعة  ما هناكبين، فالبنك العاملي، إىل ثالث جمموعات متباينة من حيث درجة حماربة الفساد

ر حماربة الفساد أخذ �ا مؤشدة من أجل التقليل من حدة الفساد و بينما عملت دول أخرى جاه، أقلللفساد فإن وضع دول أخرى 
  : اآليت)1(اجلدول خالل و هو ما يتضح من . مستويات مقبولة
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  .2014لسنة العربية  اندبلمؤشر مكافحة الفساد لل): 1(جدول رقم 
  دول مقبولة عرفت انتشار كبيرا للفساد عرفت انتشار كبير جدا للفساد

 البحرين 0.39*  اجلزائر  -0.79 العراق -1.23
 األردن 0.07  جيبويت  -0.78 ليبيا -1.40
 الكويت -0.16  مصر  -0.45 الصومال -1.59
 عمان 0.08  لبنان  -0.75 السودان -1.51
 قطر 1.19  موريتانيا  -0.87 سوريا -1.17
 اإلمارات 1.18  املغرب  -0.19  اليمن -1.23
 -  -  تونس  -0.14  -  -

  2015مت إعداده بناء على بيانات البنك العاملي: المصدر
   للبلد املقابل هلا يف نفس السطر قيمة مؤشر مكافحة الفساد*: 
يف تتمثل  للمجموعة األوىللنسبة فباحسب قيمة مؤشر مكافحة الفساد املقابل لكل بلد،  ثالث جمموعات بني منيز )1( اجلدول يف

، أي  – 2.5و  1-بني فيها الدول اليت تراوحت قيم مؤشر مكافحة الفساد  و هيالدول اليت شهدت انتشارا كبريا جدا للفساد 
، %30عن نسبته مل تقل للمؤشر ضعيفة جدا  مستوياتال و السودان ــــالعراق، الصوم كل منعرفت  فقد . % 30بنسب تقل عن 

يف حني انتقل ذات . و األمنية �اخاصة يف ظل االضطرابات السياسية  و هو ما يوحي بأن هذه الدول تشهد انتشارا رهيبا للفساد،
سيا يف وقت سابق إىل املؤشر من وضع السيئ إىل وضع السيئ جدا بكل من ليبيا، سوريا و اليمن، و هي دول شهدت استقرارا سيا

عطلت بشكل أكرب مؤسسات الدولة يف لعب األدوار القانونية هلا، و اليت منها الرقابة  بعد ذلكأن عرفت اضطرابات سياسية و أمنية 
و لعل عدم صدور التشريعات اخلاصة مبكافحة الفساد جبل هذه الدول يعترب من بني نقاط ضعفها و تأخرها، . و مكافحة الفساد

  .افة إىل عدم مصادقتها على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادباإلض
تلك الدول اليت أخذ �ا مؤشر  و هيالدول اليت شهدت انتشارا للفساد مبستويات أقل حدة،  ة يفتمثلو امل بالنسبة للمجموعة الثانية

يعترب وضع دول هذه ا�موعة أفضل من . % 50و  % 30تراوحت بني  ، أي بنسب1-و  0قيما ترتاوح بني مكافحة الفساد 
، غري ان ذلك مل يعف من تصنيفها ضمن الدول ساد بعض التغريات غري اهلامة جبلهاا�موعة السابقة، حيث شهد مؤشر مكافحة الف

خمتلفة على اتفاقية األمم  مواعيدهذه الدول صادقت يف  غالبية، إذ أنه على الرغم من أن ، حسب قاعدة بيانات البنكالضعيفة
. ، كما أن جلها كانت من الدول السباقة إىل إصدار تشريعات خاصة مبكافحة الفساد)2004اجلزائر (املتحدة ملكافحة الفساد 

يف  2006-02-20املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الصادر بتاريخ  01-06حيث أصدرت اجلزائر مثال القانون رقم 
غري أن وسائل اإلعالم مل تكد تتوقف عن . ، حيث مت إنشاء هيأة وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته14ية رقم اجلريدة الرمس

و لعل تأخر هذه الدول من حيث مكافحة الفساد، قد يرجع . الكشف عن قضايا فساد معتربة تورط فيها رجال أعمال و مسؤولون
لقانونية و كذا عدم االلتزام الكلي بتطبيق القوانني و التشريعات اخلاصة مبكافحة إىل التحايل على القانون و استغالل الفراغات ا

  .الفساد على الرغم من وجودها
. بالنسبة للمجموعة الثالثة اليت عرف �ا مؤشر الفساد قيما موجبة فهي جمموعة البلدان اليت ُوفقت إىل حد ما يف مكافحة الفساد

ل هي دول ذات حكم ملكي، فهي تشهد استقرار أمنيا سياسيا، و ما بلوغها هذه املستويات إال جيب أوال اإلشارة إىل أن هذه الدو 
كما أ�ا مل تتأخر . نتيجة عن جتنيد مؤسسا�ا إلصدار تشريعات و قوانني خاصة مبكافحة الفساد عصرية متوافقة مع ما هو معمول به

و باملقابل فإن حرصها على تطبيق قوانني مكافحة الفساد بصرامة، و كذا  يف املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
  .يعترب عامال مهما يف مكافحة الفساد ادرجة استقاللية القضاء �

   النموذجتقديم  – 1-  2
تغرية الفساد بالنمو يف البداية سنقدم النموذج املستخدم يف هذه الدراسة، حيث يتعلق األمر مبحاولة منذجة عالقة ديناميكية مل

 ةفسر املضمن املتغريات  ةزمني بتأخريات ةالداخلي اتو يتمز النموذج الديناميكي بتقدمي لواحد أو أكثر من املتغري . االقتصادي
 ،و بالنسبة للعالقة يف النموذج الذي حنن بصدد تقدميه سيسمح إدراج متغرية الناتج بتأخر زمين ضمن املتغريات املستقلة. للنموذج
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 و عليه تكون صيغة. هلا النمو االقتصاديالبلدان موضوع الدراسة على  ةلناتج الداخلي لعينالديناميكي لر سيسمح باختبار األث
 :ةالتالي العالقةالنموذج وفق 

مؤشر  ccلنموذج، املراد تقديرها ل علماتامل،β  α و γ املتغريات املفسرة، و متثل كل من :  Xitاملتغري الداخلي،  yit: حيث ميثل
  .حد اخلطأ العشوائي ���الفساد، 

  :متغيرات الدراسة - 2-  2
النمو و الفساد، إن  أكدت الدراسات اليت عاجلت العالقة بني العوامل املؤسساتية و النمو االقتصادي على وجود عالقة قوية بني

مستوى اخنفاض املوارد،  سوء استعمالك: عدة أليات ، فالفساد يؤثر على األداء االقتصادي من خاللغري مباشرة بطريقة مباشرة أو
و يف النموذج . وغريها غري الرمسياط النشالوضع النتشار  يهيئاملؤسسات بشكل تطور منط تسيري االستثمار الداخلي و األجنيب، 

  :حيث يتعلق األمر بكل منمن تقدير العالقة قيد الدراسة  استخدام جمموعة من املتغريات،سيسمح ) 1(
يؤثر هذا املتغري إجيابيا فمن الناحية النظرية  .بريييباللوغاريتم الن مأخوذ tيف الفرتة  iالناتج الداخلي اخلام للبلد :   ������ -

 .على النمو االقتصادي
يؤثر هذا املتغري إجيابيا على النمو االقتصادي،  ،باللوغاريتم النبريي مأخوذ tيف الفرتة  iللبلد  اإلنفتاح التجاري:  ����� -

 .فالبلدان األكثر انفتاحا هلا منو إقتصادي متزايد
  .tيف الفرتة  iللبلد  مؤشر مكافحة الفساد:  ���� -
متغرية اإلطالل على البحر، و هي متغرية صماء تعرب عن البلدان املطلة على البحر عندما تأخذ قيمة واحد، بينما :  ��� -

أن البلدان  بسببالصفر عندما يكون البلد معزول عن البحر، و يؤثر هذا العامل سلبا على النمو االقتصادي تأخذ قيمة 
 .املعزولة عن البحار تتحمل تكاليف إنتاج أقل

ندما تأخذ إقليمية ع املنتمية إىل تكتالت اقتصادية، و هي متغرية صماء تعرب عن البلدان التكتل اإلقليميمتغرية :  ��  -
على النمو إجيابيا ، و يؤثر هذا العامل اقتصاديةغري منتم إىل جمموعة قيمة واحد، بينما تأخذ قيمة الصفر عندما يكون البلد 

 .للبلد دي حيث أن التكتل اإلقليمي يرفع من معدالت النمو االقتصادياالقتصا
  : تقدير النموذج – 2-3

 ,Fixed Effect)يف البداية يتعني علينا اختيار نوع التخصيص املناسب يف تقدير العالقة، حيث منيز بني منوذج األثر الثابت 
LSDV) ،وذج االنــــحــــدار ــــمنPoold OLS) ( منوذج األثر املتغري و(Random Effect)  .بإجراء اختبار قمنا  و من أجل ذلك

(Hausman test) تائج االختبار موجودة ن(و منوذج األثر املتغري التقدير بني منوذج األثر الثابت يف عملية  ةاملناسبالصيغة ار الختي
و للتمييز بني منوذج األثر الثابت و منوذج . أنسب من منوذج األثر املتغري حيث توصلنا إىل أن صيغة منوذج األثر الثابت ،)2يف امللحق

و كانت نتائج اخلاصة مبجموعة البلدان عينة الدراسة،  ملعامالت املتغريات الصماء  Waldقمنا بإجراء اختبار   Pool االحندار
هي التخصيص املناسب لتقدير العالقة  pool، حيث خلصنا إىل أن صيغة منوذج االحندار 3امللحقسبما هو مبني يف ح االختبار

  :)4امللحق (  التالية) 2(هو موضح يف العالقة  تقدير كماالو قد كانت نتائج  )1(
  Lpib�� = 0.30(3.98)+0.98Lpib����(97.84) −0.11cc(−2.52)+0.06RI(5.37) − 0.02pla(−2.18) +0.03cc ∗ lTI(2.48) +e�� … … … … … . . (2) 

R2=99.29%               n.k =263 
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باستعمال طريقة  مت تقدير النموذج السابق .%5تشري القيم بني قوسني إىل إحصائية استيودنت احملسوبة عند مستوى معنوية   
و اختبار  اعتدالية األخطاء اختبار. whiteتصحيح عدم جتانس تباينات األخطاء بطريقة اختبار و مت املربعات الصغرى، حيث 

كما أن قيمة معياري   من خالل معامل التحديد املصحح، %99، حيث تقدر القوة التفسريية له ةذج السابقاتسمح بقبول النم فيشر
akaike   وshwarz  اد ر امل العالقةالنموذج األمثل لتقدير  لذا ميثلاليت مت تقديرها،  املعادالتمن بني تعتربان األصغر هلذا النموذج

  .دراستها
 :تحليل نتائج التقدير

، ففي هذه املعادلة كانت إشارة كل املعامالت متوقعة و قتصادي بالفساد للبلدان العربيةالسابق يوضح تقدير لعالقة النمو اال النموذج
  . املوافقة هلا اإلحصائية حبسب احصائية استيودنتمن الناحية هي مقبولة إن من الناحية االقتصادية أو 

فبالنسبة ملتغرية الناتج الداخلي املتأخر بفرتة زمنية نالحظ أ�ا مسبوقة بإشارة موجبة و هي مقبولة من الناحية االحصائية، حيث تدل 
  .على أن النمو االقتصادي هلذه البلدان يتأثر إجيابيا باألداء االقتصادي للفرتة السابقة

على العالقة العكسية النتشار ظاهرة الفساد بالنمو  ةالفساد كانت مسبوقة بإشار سالبة دالل ملتغرية مؤشر مكافحة ةبالنسبأما 
  .%0.1 لداخنفاض معدل النمو االقتصادي مبع ودي إىلت %1االقتصادي حيث أن الزيادة يف قيمة مؤشر مكافحة الفساد مبعدل 

النمو قة الطردية بني التكتل اإلقليمي و التكتل اإلقليمي، كانت هذه املتغرية مسبوقة بإشارة موجبة دالل على العال ةبالنسبة ملتغري أما 
  .االقتصادية ةاالقتصادي و هو ما تربره النظري

موجبة ذات معنوية احصائية مقبولة،  بالنسبة للمتغرية التفاعلية لألثر املشرتك للفساد و االنفتاح التجاري، كانت مسبوقة باشارةأما 
هي أكثر  انفتاحااألكثر لبلد، فالبلدان العربية اداللة على أن انتشار الفساد يكون أكثر تأثريا على النمو كلما زادت درجة انفتاح 

  . عرضة النتشار ظاهرة الفساد االقتصادي
سية بني هذا رة سالبة داللة على العالقة العكاملتغرية مسبوقة بإشاكانت هذه اإلطالل على البحار و املضائق،   plaبالنسبة ملتغرية 

و من مث االنتاج تزيد بسبب العزلة اجلغرافية مما يعيق  اريــــــــــالتبادل التجالعامل  الطبيعي و النمو االقتصادي لتلك البلدان، فتكاليف 
  .و من مث معدالت النمو النشاط االقتصادي

   :الخاتمة
يف  متحور جوهر العمل حول اإلجابة على اإلشكال املطروح و املتمثل يف أثر الفساد على النمو االقتصادي ةالبحثياحملاولة  هيف هذ

بلد عريب  14و من أجل ذلك و لإلجابة على هذا التساؤل قمنا بتقدمي منوذج ديناميكي ملعطيات البانيل لعينة من  . البلدان العربية
  . 2015-1996للفرتة 

 النتشاركيدا للنتائج اليت أظهر�ا الدراسات التطبيقية، فإن التحليل الذي مت تقدميه يف هذه الورقة البحثية، بني األثر السليب املعنوي تأف
حيث يدل ذلك على العالقة  سالبةفقد كانت اإلشارة اليت تسبق متغرية مؤشر مراقبة الفساد إشارة  .الفساد على النمو االقتصادي

سب اختبار حب، و هي إشارة متوقعة ذات معنوية إحصائية البلدانملختلف  نمو االقتصاديالفساد و ال انتشاربني  لعكسيةا
student� ،مبحاربة الرشوة مثال، فإن ذلك من شأنه تقليص  تم، حيث أنه كلما متكنت األقطار من إنشاء هيئات ملكافحة الفساد

إذ أن ذلك يسمح بتحفيز هذا األخري إىل املزيد من املبادرة  العموميني اجتاه القطاع اخلاص، ان عمليات االبتزاز احملتملة من طرف األعو 
  .التنميةالنمو و و هو ما خيدم 

األداء األمثل للنظام بشكل يتعارض مع  النشاط االقتصادي توجيهأن الفساد االقتصادي هو تبني أيضا بهذه النتيجة كما أن 
حتد من انتشار ، الرأي العام، ا�تمع املدين، و القطاع اخلاص يتوجب عليهم األخذ باألسباب اليت املسؤولنين االقتصادي، وعليه فأ

 نيبطحم هفيلرشوة يكون الفاعلني االقتصاديني العاملني ادفع ن فيه اختيار املشاريع على أساس يكو  الذي يطفاحمل .ه الظاهرةهذ
  .نيباحمللي و األج راستثملال
بصفة عامة كانت النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة مؤكدة ملا توصلت إليه الدراسات التطبيقية للموضوع، فعلى سبيل الذكر و 

رغم النتائج املتوصل إليها يف و . و االستثمار االقتصاديإىل وجود أثر سليب حيدثه الفساد على النمو  (Mauro,1996)توصل 
   .ظهرت عليها هذه الدراسةقد تكون ائص اليت بعض النق جتاوزفإننا مل نتمكن من  هذا البحث
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  :المالحق
   .البلدان عينة الدراسة  قائمة: 1الملحق

  
  لألثر املتغري Hausmanنتائج اختبار: 2الملحق 

  
  .ملعامالت املتغريات الصماء Waldنتائج اختبار : 3الملحق

 

ARE BHR DZA EGY JOR KWT MAR MRT OMN QAT SAU SDN SOM SYR TUN
االمارات المتحدة البحرین الجزائر مصر االردن الكویت المغرب موریطانیا عمان قطر العربیة السعودیة السودان الصومال سوریا تونس
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  .2012-1996الفساد على النمو االقتصادي للبلدان العربية خالل الفرتة نتائج تقدير أثر : 4الملحق
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Abstract 
      Tourism and its foreign currency, and labor employment, make it a strategic sectors as a 
result of the creation of the linkages between many sectors, making it an integrated industry in 
itself, based on the internal tourism components, natural and civilization, provided that the 
necessary factors, such as infrastructure ,  Security conditions, and complementary services. In 
order to keep pace with the leading innovative tourism models, it is necessary to create means 
and economic environments that is capable of exploiting the available tourism components and 
finding effective strategies that will make the tourism sector a leader in development, 
contributing to economic growth in a distinctive way.         
       For the Maghreb countries, they have common natural and cultural features, due to the 
identical geographical location of the Mediterranean, which is far from isolation and climate 
extremes, which can be reached from a wide range of countries, to its Arab extension, to Africa, 
and near to Europe which is considered the largest tourist market, as well as   it owning the 
natural and climatic diversity, and the cultural and civilizational heritage resulting from the 
succession of ancient civilizations, which left monuments, buildings and castles, indicating the 
region's heritage, making it the most attractive tourist destination and respond to demand. 
Key word: Tourism, strategic sectors, attractive tourist, tourist market. 
 
 

  :مقدمـة
سعيه الدائم وراء أسباب احلياة، من األكل و اإلنسان وتطوراته،  حركةاليت ظهرت مع تعد السياحة من الظواهر االجتماعية 

إقامة  منوالتجارب واخلربات مع جمتمعات إنسانية أخرى، أو  ،تبادله للمعارف والسلع واخلدمات منوالشرب وامللبس واملأوى، أو 
  . ثقافية وأياسية أو اقتصادية روابط أسرية و عالقات س

من حتقيق االحتياجات وتلبية الرغبات، إىل أهداف ثقافية اجتماعية اقتصادية،  ولقد حتولت أهداف هذه التحركات،
وهو ما عرف فيما بعد مبصطلح السياحة، واليت  أو العالج والرياضة وحب االستكشاف والراحة والنزهة، ،متضمنة بعد املتعة

الصناعات الكربى يف العامل، وأصبحت من أكرب املصادر  معظمومها وأهدافها وأمهيتها االقتصادية حىت جتاوزت مفه تطورت يف
  .املالية للنقد األجنيب لكثري من الدول سواء املتقدمة أو النامية

سامهة يف رفع  الناتج إن السياحة وما جتلبه من عملة أجنبية، وتشغيل اليد العاملة، وامتصاص نسبة كبرية من البطالة، وامل
الداخلي اخلام لالقتصاد الوطين، جعلها من القطاعات اإلسرتاتيجية نتيجة خلقها لقوة الدفع اخللفية واألمامية يف جماالت 

وتشكيل االرتباطات بني كثري من القطاعات، ومسامهتها يف منو اقتصاديات كثري من الدول، على غرار القطاعات  ،متعددة
النقل واإليواء، واإلطعام والكهرباء واالتصاالت، أو غريها من القطاعات املنتجة، كالقطاع الزراعي والصناعي، اخلدمية كقطاع 

  .خاصة الغذائي منها
 والسياسية ، مع كثري من ا�االت االقتصادية، واالجتماعية والثقافيةوغري مباشرة فالتنمية السياحة، هلا تأثريات مباشرة

أو اجلهة أو املرفق املزار، وهلا تأثرات مباشرة أيضا بأداء القطاعات األخرى، نتيجة التشابكات اخللفية،  ،ملقصدوالبيئية، يف البلد ا
  .مع القطاعات اخلدمية، اليت ال ميكن استريادها من اخلارج، وإحالهلا حمل املنتجات الداخلية

mailto:Rachidhoulitaher@gmail.com
mailto:Hamidouche_a2013@yahoo.fr
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بذا�ا، تتضمن التخطيط واالستثمار والرتويج  إن االرتباطات السالفة الذكر، جعل من السياحة صناعة متكاملة قائمة
والتسويق، مرتكزة على املقومات السياحية الداخلية، الطبيعية أو احلضارية، ألن املنتج السياحي غري قابل للتصدير أو االسترياد أو 

األساسية، من طرق ومطارات  العوامل الضرورية لقيامها، كالبنية التحتية يف هذه الصناعة املنافسة اخلارجية، شريطة أن تتوفر
  .وهياكل اإليواء واإلطعام والرتفيه، وشروط األمن والسالمة واالستقرار السياسي، وغريها

كما تتميز اخلدمات السياحية بدميومة التطور والتغيري، مرتبطة باجلودة العالية يف األداء، ملواجهة املنافسة اخلارجية يف هذا 
يف  ،وملسايرة النماذج السياحية الرائدة املبتكرة. ع واملتزايد، على املنتجات السياحية خاصة الرتفيهيةاجلانب، ولتلبية الطلب املتنو 

قادرة على استغالل املقومات السياحية املتاحة، وإجياد اسرتاتيجيات فعالة  ،اقتصاديةئة يالدول املتقدمة، البد من خلق وسائل وب
 وتونس والدول املغاربية اجلزائر  . االقتصادية، مسامها يف النمو االقتصادي بشكل مميزرائدا يف التنمية  ،جتعل القطاع السياحي

تنوع والتضاريس املختلفة،  وهلا عناصر سياحية متعددة، تساعدها يف امل ناخمتتلك املاليت  ،واملغرب من الدول ذات املوقغ املتميز
 ومن هذا املنطلق ميكن صياغة  .تنافسية للمقومات السياحية اليت متتلكها، معتمدة على امليزة الالسنةقيام بأنشطة سياحية طوال ال

كيف تساهم السياحة في التنمية االقتصادية في البلدان المغاربية الثالث، : يف التساؤل الرئيسي التايلإشكالية البحث 
  ؟  تونس والمغرب ،الجزائر

  :ضوي التساؤالت الفرعية التاليةوحتت هذا التساؤل تن
 و واقع السياحة املغاربية؟ماه -
 ماهي العناصر السياحية اليت متتلكها الدول املغاربية؟ -
  هل للسياحة أمهية يف االقتصاد اجلزائري؟ -

  : أهمية الدراسة 
مقابل الدولية، سواء يف الدول املتقدمة أو النامية على حد سواء،  تيف الدور املتعاظم للسياحة يف االقتصاديا تكمن أمهية البحث

تماد اجلزائر يف متويل برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية على مصادر ناضبة غري متجددة، متمثلة يف إيرادات قطاع احملروقات، اع
والذي عرف بدوره هزات وأزمات دورية نتيجة التبعية املطلقة لالقتصاد الوطين للخارج سواء من حيث حتديد أسعار الصادرات 

، أو من حيث ضعف املنتجات الوطنية وعجزها أمام املنافسة اخلارجية، مما  حيتم البحث يف األسواق الدوليةدد اليت حت) البرتول والغاز(
 ول املتقدمة، ولعل منتجات  القطاع السياحي تكون  إحدىختضع للشروط املوضوعة أمام الصادرات حنو الد ال ،عن مصادر أخرى

وحتقيق التوازن يف ميزان  بالعملة األجنبية والتقليل من حدة البطالة،  قتصاد الوطينتمويل االل الفعالة و  املطروحة  البدائل أحسن
   .املدفوعات

  
  
  

  :هدف الدراسة 
حتديد الدور الفعال للسياحة، يف التنمية االقتصادية يف البلدان املغاربية، و ضبط أوجه التشابه واالختالف يهدف هذا البحث إىل 

  .وحتديد التحديات اليت تواجه تطور األنشطة السياحية فيها تعلق بالقطاع السياحي،فيما ي ،بني البلدان الثالث
  :منهج الدراسة 

ودورها  السياحة وأنواعها،يف إعطاء مفاهيم حول  ،على املنهج الوصفي االعتمادمت  ،عو من أجل اإلحاطة مبختلف جوانب املوض
حصر املقومات السياحية، وحتديد مسامهة السياحة يف اقتصاديات الدول يف  ،املنهج التحليلي استخدم ، كماالتنمية االقتصاديةيف 

 . املغاربية الثالث
  : خطة الدراسة 

  :سنتناول احملاور التالية  السابقة التساؤالتلإلجابة على 
  التنمية االقتصادية و السياحة: المحور األول
  لسياحية للبلدان المغاربيةامقومات ال: المحور الثاني
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  واالجتماعية في البلدان المغاربية قتصاديةمساهمة السياحة في التنمية اال: ر الثالثالمحو 
  التنمية االقتصادية والسياحة: المحور األول

إن التنمية ال تشتمل على جانب واحد معني وفقط، بل تشتمل على مجيع ا�االت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإن كان 
احللقة األهم وهو الركيزة األساسية، اليت تعتمد عليه، النعكاسه املباشر على ا�االت األخرى، وعلى الرفاه اجلانب االقتصادي هو 

  .االجتماعي والثقايف، وتلبية احلاجات املستمرة واملتزايدة ألفراد ا�تمع
صلة عن التنمية االقتصادية تعترب السياحة جزء من اإلسرتاتيجية االقتصادية للدول، فال ميكن إجياد تنمية سياحية منف

واالجتماعية، الرتباطها بالقطاعات األخرى، كالبنية األساسية، والزراعة والصناعة، والنقل وإقامة اهلياكل السياحية وغريها من 
  .القطاعات اليت هلا ارتباط مباشر �ا

  التنمية والتنمية االقتصادية: أوال
القرن املاضي ملعاجلة املشاكل االقتصادية واالجتماعية  يف الدول النامية، وحماولة إن مصطلح التنمية ظهر يف ستينيات : التنمية - 1

اللحاق بركب الدول املتقدمة يف مجيع جوانب احلياة، خاصة بعد التقدم التكنولوجي الذي عرفته هذه األخرية، مما خلق فوارق 
تتناول مجيع جوانب احلياة االجتماعية املتعددة، معتمدة على عملية شاملة "التنمية واضحة املعامل يف املستوي املعيشي للسكان، ف

يتطلب مشاركة واعية من مجيع أفراد ا�تمع، و لتحقيق أهداف واضحة املعامل،  ةواالجتماعي ختطيط شامل للجوانب االقتصادية
ة ومجيع ا�االت الثقافية والسياسية فالتنمية متس مجيع شؤون احليا. 1"االجتماعي وإشباع احلاجات اخلاصة والعامة  لتحقيق الرفاه

والفكرية واالقتصادية واالجتماعية، مبا جيعلها متس مجيع أفراد ا�تمع ويساهم فيها هؤالء دون استثناء، ألن اهلدف واحد ويكون 
  .مشرتكا بينهم، وهو حتسني مستوى املعيشة لكل األفراد واجلهات

خر أعلى بكثري من املستويات السائدة ، تكون يف صورة تدفقات وقفزات آتوى من مستوى إىل مس االنتقال" بأ�ا كما عرفت 
فالتنمية متر مبراحل، تنتقل من مستويات أقل إىل   2."�دف باألساس إىل حتسني مستوى معيشة األفراد  ،غري منتظمة ومفاجئة

  .  مستوى أعلى إىل غاية الوصول إىل اهلدف املخطط له
بقني أن التنمية عملية شاملة �دف بالدرجة األوىل إىل حتقيق أهداف واضحة، أقصاها حتسني مستوى يالحظ من التعريفني السا

وعلى هذا األساس يرى  . املعيشة واالنتقال من مستوى معيشي منحط إىل مستوى أعلى وأفضل نتيجة تلبية احلاجات وإشباع الرغبات
أن التنمية جيب أن تكون عملية متعددة اجلوانب " ادية يف العامل الثالثالتنمية االقتص"مؤلف كتاب " مايكل تودارو"قتصادي اال

متضمنة للتغريات الرئيسية يف البنية االجتماعية واملواقف الشعبية واملؤسسات القومية، كما تستهدف تعجيل النمو االقتصادي وتقليل 
ثل كل السلسلة املتكاملة للتغيري، جبانب التوفيق بني والتنمية يف جوهرها جيب أن مت. عدم التساوي يف الدخول وختفيف حدة الفقر

من خالل نظام اجتماعي متكامل، والتقدم حنو وضع أفضل للحياة مادي�ا  ،احلاجات األساسية ورغبات األفراد وا�موعات االجتماعية
    3ا.ومعنوي� 

ئل اهلامة لتحقيق أهدافها، واليت تعتمد على املوارد التنمية االقتصادية، هي جزء من التنمية، وإحدى الوسا :التنمية االقتصادية - 2
املتاحة و�دف بالدرجة األوىل إىل تغيري اهليكل االقتصادي حىت يتم رفع متوسط دخل الفرد مبا ينعكس إجيابا على مستوى 

  .معيشة السكان
دف إىل حتقيق التقدم االقتصادي اليت � ،كل السياسات واإلجراءات املقصودة واملخططة" تعرف التنمية االقتصادية بأ�ا ف

واليت تقوم بإحداث تغريات يف هيكل االقتصاد القومي، القصد منها حتقيق زيادة سريعة ودائمة يف متوسط دخل  ،واالجتماعي
 فالتنمية االقتصادية موجودة ووضعت يف الدول اليت تعاين من التخلف 4 ."يستفاد منها غالبية أفراد ا�تمع ،الفرد احلقيقي

حبيث ترتكز صادرا�ا على املواد األولية سواء الباطنية أو الفالحية،  ،االقتصادي واالجتماعي، وهلا اختالل يف اهليكل اإلنتاجي
 . واهلدف األساسي هو حتقيق زيادة مستمرة ودائمة يف الدخل الوطين  يتجاوز زيادة معدل النمو السكاين

خالهلا تغيري شامل ومتواصل مصحوب بزيادة يف متوسط الدخل احلقيقي العملية اليت حيدث من " بأ�ا وعرفت أيضا 
فالتنمية هنا تعين االنتقال من  5 ".وحتسن يف نوعية احلياة وتغري هيكلي يف اإلنتاج  ،وحتسن توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقرية

املادي للفرد، وتغيري نوعية احلياة نتيجة تغيري مرحلة اقتصادية راهنة إىل درجة أعلى منها، تؤدي بشكل مباشر إىل حتسني اجلانب 
  .اهليكل االقتصادي مركزة يف أهدافها على الطبقة الفقرية 
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  6: وهذا من خالللألفراد االجتماعية حتقيق الرفاهية  و�دف التنمية االقتصادية إىل
جة األوىل على الصناعات التصديرية الدول النامية، أ�ا تعتمد بالدر  تإن ما مييز اقتصاديا: تغيير الهيكل االقتصادي - 

للمواد األولية، وتغيريها يتم من خالل تنويع الصادرات، وإشراك مجيع القطاعات الصناعية والفالحية واخلدماتية يف 
 . العملية اإلنتاجية، وإحالل املنتجات احمللية حمل املنتجات األجنبية

دولة يؤدي بالضرورة إىل زيادة الدخل الوطين نتيجة مسامهة إن تغيري اهليكل االقتصادي لل: رفع متوسط دخل الفرد - 
 .بقية القطاعات يف العملية اإلنتاجية، مما يؤدي إىل تنويع وزيادة الدخول بالعملة الوطنية أو األجنبية

 إن زيادة الدخل الوطين، تؤدي بالضرورة إىل حتسني مستوى املعيشي لألفراد و: الرفع من مستوى معيشة السكان - 
تقليل من التفاوت الطبقي بني األفراد وبني األقاليم املختلفة، وخلق التوازن بني الزيادة يف معدل النمو االقتصادي وال

 . والنمو السكاين
ويف إطار حتقيق هذه األهداف، جيب األخذ يف االعتبار عند وضع اخلطط التنموية حقوق األجيال الالحقة، من املوارد الطبيعية 

ن األرض وظاهرها، واحلفاظ على التوازن البيئي، وهو ما يعرف بالتنمية املستدامة، واليت أصبحت من بني أهداف املوجودة يف باط
 .  التنمية

  دور قطاع الخدمات في التنمية االقتصادية  - 3
 عكسيالدول، وله أمهية كبرية و  توما حيتويه من جماالت متعددة، أصبح يلعب دورا فعاال يف اقتصادياقطاع اخلدمات إن 

املسامهة يف التقليل من  سواء يف الناتج احمللي أو ،أي دولة اقتصاديف مكونات و  ،العاملي االقتصاد يفنسبة مسامهة اخلدمات أرقام  ذلك
  .هيكل قطاع اخلدماتتطوير و  البطالة أو التوظيف،

وصلت نسبة  2011،ففي سنة %78ليالناتج احملففي فرنسا مثال ويف السنوات األخرية جتاوزت نسبة مسامهة قطاع اخلدمات يف 
يف  %78,9نسبة  2014للقطاع الفالحي، يف حني بلغت سنة  %1,8يف القطاع الصناعي ونسبة  %19,8يقابله   78,3%

يف القطاع الفالحي أي باخنفاض  %1,7يف القطاع الصناعي، ونسبة  %19,4يقابله  %0,6قطاع اخلدمات، أي بزيادة قدرها 
توايل  وهو ما يبني التطور االجيايب يف مسامهة قطاع اخلدمات يف الناتج احمللي يقابله التغري السليب على ال %0,1و  0,4%

من الناتج  %78، وهو نفس املالحظة مع الواليات املتحدة اليت جتاوزت نسبة 2014و 2011للقطاعني اآلخرين بني سنيت 
   7.  احمللي وكثري من الدول املتقدمة

غاربية الثالث، املغرب، تونس واجلزائر، فقد شكل قطاع اخلدمات اجلزء األكرب من الناتج القومي، وجتاوزت أما يف الدول امل   
يف اجلزائر ،بسبب اعتمادها الكبري على الريع واجلباية  %43و %38يف كل من املغرب وتونس، وتراوحت النسبة بني  %56نسبة 

  :ع اخلدمات يف الناتج القومي اإلمجايل للدول الثالثالبرتولية، واجلدول التايل يبني نسبة مسامهة قطا 
  2014إلى  2011نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج القومي للدول المغاربية من سنة ): 01: (الجدول رقم

  2014  2013  2012  2011  الدولة
  57.5  56.6  58  56.5  املغرب
  61.9  61.3  59.5  59.3  تونس
  43.3  41.6  39.3  38.7  اجلزائر

Source : http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS.   
  

يالحظ من خالل اجلدول أن نسبة مسامهة قطاع اخلدمات يف الناتج القومي اإلمجايل هي األكرب يف الدول الثالث مقارنة 
،  %2,6بزيادة قدرها   %61,9لتصل نسبة   %59,3متثل  2011يف تطور مستمر ، إذ كانت سنة ببقية القطاعات، وهي 

، أما اجلزائر  %1بزيادة قدرها   %57,5نسبة  2014ووصلت سنة  2011سنة  %56,6يف حني بلغت يف املغرب نسبة 
، وإن  2014إىل  2011من سنة  الثالث املغاربية دولبني النسبة مسامهة قطاع اخلدمات يف الناتج القومي فهي األضعف يف 

، يف %4,6، بزيادة قدرها 2014سنة  %43,3، وصلت 2011سنة  %38,7كانت يف تطور مستمر، فبعدما كانت  

http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS
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باخنفاض قدره  %45,7إىل  2014، لتنخفض سنة 2011سنة  %52,7مقابل قطاع الصناعة الذي بلغت نسبة مسامهته 
. %2,5بزيادة  قدرها  %11,1إىل  2014لرتتفع سنة  %8,6القطاع الفالحي  يف 2011يف حني كانت النسبة سنة  7%

هذه النسب تفسر . إن االخنفاض يف مسامهة القطاع الصناعي عّوض  بالزيادة يف املسامهة يف القطاع الفالحي وقطاع اخلدمات
  .تصادي هلااالعتماد الكبري للدول املتقدمة والنامية على قطاع اخلدمات يف تكوين اهليكل االق

 السياحة: ثانيا
 مفهوم السياحة - 1

م ، وتعين الذين يقومون 1816م ، ويف اللغة الفرنسية سنة 1800ظهرت ألول مرة يف اللغة االجنليزية سنة  touristإن كلمة 
واليت  1811ة سن  عرض الحقا" tourism"يف القارة األوروبية باجتاه مدن فرنسية وايطالية، ومصطلح السياحة " باجلولة الكربى" 

   8 .تتضمن نظرية ممارسة الرحلة املمتعة
إن مفهوم السياحة مل حيدد بدقة يف بداية األمر، نتيجة اختالف ُرؤى املنظرين للسياحة، والزاوية اليت ينظر إليها منها، باعتبارها 

وحىت النفسي باعتبارها من احلاجات ظاهرة متس الفرد والدولة وتؤثر على  اجلانب االجتماعي، السياسي، االقتصادي والثقايف، 
ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر احلديث ترتكز على " فقد ُعرّفت بأ�ا . النفسية اليت جيب إشباعها حسب القدرة املادية واملعنوية

ا التعريف هذ  9".االنتقال من مكان اإلقامة لالستحمام واالستمتاع جبمال الطبيعة واإلحساس باملتعة يف مناطق طبيعية خاصة
يف نوع واحد وهو السياحة 1905وهو من أول التعاريف اليت تطرقت ملفهوم السياحة والذي حصرها سنة " غويري فرويلر"لصاحبه 

اليت تشتمل على بعد املتعة دون التطرق لألنواع األخرى و الشروط الالزم توفرها حىت تسمى سياحة والقائم �ا سائحا وهذا حلداثة 
  .وم معاالظاهرة واملفه

  « kraft»وكرافت  « hunziker من تأليف الكاتبني هوزكر" للسياحة  ةالنظرية العام" ظهر كتاب بعنوان  1943ويف عام     
تؤدي إىل إقامة دائمة  اليت تنتج عن إقامة السائحني، شريطة أن ال ،ا�موع الكلي للعالقات والظواهر الطبيعية" واعتربا السياحة  بأ�ا 

وركز هذا التعريف على العالقات الطبيعية، اليت تنتج  ،10 ".سواء كان عمال دائما أو عمال مؤقتا  ،سة أي نوع من أنواع العملأو ممار 
  . ةبني السياح الوافدين والسكان املقيمني يف الوجهات املقصودة، مع اشرتاطه إبعاد السفر املتضمن هدف العمل واإلقامة الدائم

اليت تنتج وما ينتج عنها من ظواهر  الطبيعية  العالقات على  الحتوائهوذلك  ،إىل غاية هذا التاريخ شاماليف ويعد هذا التعر        
 .أن يكون ذلك ليس بصفة مستمرة ودائمة اشرتاطهعن إقامة السياح، وكذا 

قدمة يف السفر أما من حيث اعتبار السياحة إحدى فروع اخلدمات والصناعات االقتصادية اليت ترتكز على خدمات م 
السياحة تضم جمموعة نشاطات اإلنتاج و االستهالك اليت تستلزم تنقالت معينة، خارج اإلقامة :" خارج مقر اإلقامة فقد عرفت بأ�ا 

  .11"اليومية 
  

ساعة أو أكثر من ليلة، ألغراض قضاء وقت  24السفر ملّدة "للسياحة بأ�ا  1963وجاء تعريف األمم املتحدة عام 
ويف هذه املرحلة بدأ يتضح التعريف العام  12". ، أو التجارة، أو الشؤون العائلية، أو زيارة األصدقاء، أو القيام مبهمات رمسيةالفراغ

للسياحة وأ�ا تشتمل على أبعاد أخرى غري التنزه واملتعة، بل تتضمن السفر  يف املهمات الرمسية كالبعثات الدبلوماسية وغري رمسية  
  .ءة األقارب واألصدقاكالتجارة وزيار 

الشخص الذي يسافر من بئته املعتادة إىل مكان خارجها على " السائح بأنه  1991وعرفت املنظمة العاملية للسياحة سنة 
تضمن تعريف منظمة السياحة   13".سنة ألي عرض من األغراض سوى العمل والكسب 24أن ال تتعدى  املدة سنة وال تقل عن 

  :للتمييز بني املسافر السائح وبني املسافر غري السائح واملتمثلة يف الشروط الواجب توفرها
يتجلى بعد اإلقامة (أن يكون الشخص مسافرا إىل خارج مكان إقامته الدائمة، وأن ال يكون معتاد السفر إليها يوميا أو أسبوعيا  -

 ). والعادة
يد عن السنة، فإن قلت أعترب متجوال أو متنزها، وإن زادت صار ساعة وأن ال تز  24أن تكون املدة متتالية ومتواصلة وأن ال تقل عن  -

 ).يتضح بعد املدة(مقيما دائما 
  ).  هنا بعد الغاية أو اهلدف(أن يكون السفر لغري مزاولة العمل والكسب بأجر وإمنا لتحقيق أهداف غري ذلك، رمسية كانت وغري رمسية  -
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  أسباب انتشار السياحة - 2
  :لعدة أسباب وعوامل وظروف ميكن إمجاهلا فيما يليإن انتشار السياحة يعود   

تقليل ساعات العمل وظهور اإلجازات املدفوعة األجر، واليت كان هلا األثر الكبري يف تطوير السياحة واليت ظهرت بفرنسا سنة  -
هد الطريق أمام واليت أضفت الطابع الدميقراطي على السياحة، وم 1982وكانت أسبوعني لتصل إلىل مخسة أسابيع سنة  1936

 .14اإلقامة القصرية إىل جانب العطلة املعتادة 
عة  التقدم الكبري الذي عرفته وسائل النقل واالتصال، وخاصة بعد �اية احلربني العامليتني، وحتول الصناعة احلربية هلذه الوسائل إىل صنا -

 .كس إجيابا على الصناعة السياحيةمدنية، والتنافس الكبري بني الشركات العمالقة يف إنتاج وسائل  مما انع
 .زيادة الطلب غلى اخلدمات عموما نتيجة التقدم يف املستوى املعيشي للسكان، وعلى اخلدمات السياحية -
 .ظهور املدن السياحية احلديثة، وإعادة بعث املدن والعمران القدمي -
  .ريات على قرارات الدول،  تسعى للرقي حبياة الفرد وا�تمعانتشار األمن واالستقرار السياسي بني الدول وظهور منظمات دولية هلا تأث -

  لسياحية للبلدان المغاربيةامقومات ال: المحور الثاني
إن السياحة باعتبارها منتجا غري قابل للتصدير،  تعتمد يف تنافسيتها على ما ميتلكه البلد املستقبل من مقومات سياحية،    

رية وأخرى مكملة هلا، جيعلها متتلك قدرات تنافسية، وجيعلها قادرة على خلق عرض سياحي وما مييزها من إمكانيات طبيعية وحضا
وأنواع معينة من السياحة قلما جتدها يف دول أخرى، وإن كان هذا العرض مرتبط بأسس وخدمات  تؤثر مباشرة على الطلب السياحي 

  :وميكن تقسيم املقومات السياحية إىل. الذي يقابله
  ات الطبيعيةالمقوم: أوال

تتعدد هذه العناصر ما بني املوقع اجلغرايف والعناصر الطبيعية املتاحة اليت جتذب السياح إىل موقع معني، يتميز عن غريه من    
  . األماكن مبناخ مميز، وتضاريس معينة، وحياة بيئية بارزة، وتوزيع املياه والنبات واحليوان

احلية وغري  ةدفق السياحي، لتحديده خصائص عناصر اجلذب السياحي الطبيعية للبيئويعترب املوقع اجلغرايف من أهم ركائز الت
، املوجودة يف احمليط املائي أو احمليط الربي، واليت تلعب دورا هاما يف تنشيط احلياة )املناخ، أشكال النبات، أنواع احليوانات(احلية 

وميكن التمييز بني نوعني من املقومات .بلد يتميز حسب املقومات السياحية، واستدامتها وتنوعها، جيعل من املنتج السياحي لل
  .15: الطبيعية

يتجه إىل  فالطلب السياحيعليها صناعة السياحة،  ترتكزالطبيعية اليت  املقوماتيعد املناخ من : المقومات الطبيعية المناخية - 1
ركة السياح حلقيقي املوجه احلوبالتايل فهو  رغبا�م واحتياجا�م يالءم السياح، ويليباملناخ الذي العرض الذي حيتوي على املناطق ذات 

  :ميكن تقسيم مناخات العامل إىل منطني مها ،بني املناخ والسياحةاليت تربط  وتبعا للعالقة. وتوطني املنتجعات السياحية وحجمها
وتكون غري  ، البيئية عناصرهاو  عيةها الطبيصائصبقلة التقلبات والثبات النسيب خلتتصف  هي مناخات :مناخات هادئة -

واليت تتسم باألمطار املومسية  واملناخات السائدة يف العديد من النطاقات الغابية، ،املتوسط األبيض مناخ البحرمتطرفة املوقع، ك
  .وتساقط الثلوج شتاًء، واجلبال السهلة، والوديان السهلية

ناخية، واالضطرابات اجلوية، كاألعاصري والفيضانات، واحلرارة بالتطرف وتقلب اخلصائص املتتسم  :متقلبة مناخات -
 كثرة تباين، ومثل هذه املناخات تعيقاملرتفعة، والثلوج الكثيفة، واال�يارات اجلليدية، كما متتلك تضاريس وعرة كاجلبال العالية جدا و 

  .البنية التحتية ياحية أوت السئاملنشلوسائل االتصاالت، وا تدمريهابسبب وتطورها، ة يأنشطة سياح خلق 
وتتمثل يف احمليط املائي واليابسة وما حتتويه من عناصر ختلق عليها طلبا سياحيا متميزا، وهذه  : املقومات الطبيعية البيئية  -2

  :العناصر ميكن التمييز بني منطني
الصاحلة لالستشفاء والعالج، ومساقط وتتمثل يف البحار واأل�ار والشالالت، واحلمامات املعدنية : مقومات احمليط املائي

 .املياه كما تتضمن أيضا النباتات واحليوانات البحرية
وهي من عناصر اجلذب اليت تنتشر فيها سياحة الرتفيه واالستكشاف ملا تتصف به من عجائب وغرائب  : مقومات اليابسة

و ما يوجد عليها من جبال وحيوانات ونباتات وخاصة كالكهوف واملغارات، أو اليت تتسم بالراحة واهلدوء كالشواطئ واخللجان أ
 .النادرة منها
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إن عوامل اجلذب السياحية الطبيعية تعترب من أهم عوامل اجلذب اليت تتحكم يف تدفق السياحة العاملية بدليل أن الدول اليت 
  .تتسم  مناخ معتدل هي اليت تستقطب السياحة العاملية

 المقومات الحضارية: ثانيا
العناصر البيئية والطبيعية على عادات الناس وثقافا�م وتشكيال�م االجتماعية، والنظم والتقاليد والعقائد الدينية، هذه تنعكس 

يتم تصنيف عناصر اجلذب السياحي و األخرية هلا األثر املباشر على العالقات االجتماعية والثقافية وعلى البنيان واألماكن املقدسة،
  :الرئيسية املميزة لكل عنصر و تبعا للدوافع و احلاجات اليت يشبعها هذا العنصر مما تصنف إىل احلضاري تبعا للخصائص

  المقومات الحضارية التاريخية أو األثرية - 1
إن العمق التارخيي للبلد املقصد يعترب  عامل جذب لعدد كبري من تيارات السياحة يف العامل، وخاصة املواقع الدينية املقدسة 

إسهاما�ا يف التاريخ البشري أو اليت مازالت هلا القدسية الروحية يف الوقت الراهن واليت حتضا باحرتام واهتمام أبناء  اليت كان هلا
الديانات السماوية، واليت تكون سببا كافيا للقيام بالرحلة السياحية سواء كانت حجا أو عمرة أو ما شابه ذلك، كو�ا ترتبط بأبعاد 

  16 .ت استكشافا للمنطقة وتارخيهاروحية أو نفسية أو كان
  المقومات الحضارية الحديثة  - 2

يرغب الكثري من السواح عند القيام بالرحلة السياحية، يف احلصول على اخلدمات السياحية الراقية، والتمتع �ا مقابل دفع 
الرئيسية املوجهة حلركة السياح يف العامل، مستحقا�ا، مما جيعل اخلدمات السياحية والتسهيالت املقدمة واملعاملة احلسنة من العوامل 

كما أن .وهو ما يالحظ من خالل تركز معظم السياحة الدولية يف عدد حمدود من الدول املتقدمة وعلى رأسها فرنسا واسبانيا وغريمها
م من القصد السياحي هناك عوامل حضارية متعلقة باألمن واالستقرار  واحملافظة على حياة وسالمة السائح ألن هذه األخرية  أه

  .للمنطقة
 المقومات السياحية المكملة: ثالثا

توجد هناك مقومات سياحية مكملة لسابقتها، وإن كانت ضرورية يف كثري من األحيان وال ميكن االستغناء عنها بأي حال 
ا وجود حد ادين من البنية التحتية يتوفر عليها املوقع السياحي، ألن وجودها له عالقة مباشرة خبدمات النقل من األحوال، وأمه

كما أن تطور االتصاالت عالمة فارقة يف احلركة السياحية العاملية أل�ا تعتمد على أنظمة االتصاالت احلديثة يف عملية . وتطورها
  . نشطة املرافقة هلاتسويق السياحة وتسهيل اإلجراءات واأل

وإعطاءها صفة مجالية،  ةكما أن هناك قطاعات أخرى هلا عالقة مباشرة كتطور النظام املصريف وا�ال التعليمي والعناية بالبيئ
سياحية واحلديثة عن املقصد، وكذا توفر الثقافة ال ةوتوفري خدمات الطعام واالسرتاحات وتوفري النشرات اإلرشادية واملعلومات التارخيي

  17 .الرمسية والشعبية وهذا كله يعطي دفعة قوية للمنطقة السياحية

  عناصر الجذب السياحي للبلدان المغاربية: رابعا
وبالنسبة للدول املغاربية الثالث، فإ�ا تتميز مبقومات طبيعية وحضارية مشرتكة، نتيجة املوقع اجلغرايف املتطابق، املمثل يف 

لبعيد عن العزلة والتطرف املناخي، والذي ميكن الوصول إليه بأيسر التكاليف وأسرع وقت، من جمموعة كبرية موقع املتوسط املناسب ، ا
، وامتالكها للتنوع املناخي والطبيعي، امن الدول، المتدادها للعامل العريب، وكو�ا واجهة إفريقيا مع البحر األبيض املتوسط وأوروب

ن تعاقب احلضارات القدمية، اليت تركت معامل أثرية ومباين وقالع، تدل على عراقة املنطقة، مما والرتاث الثقايف واحلضاري، الناجم ع
 . جيعلها األكثر جذبا للسياح وتلبية للطلب اإلقليمي والدويل

    :المقومات السياحية في الجزائر 
كلم من   1200سط، مما جعلها متتلك تعترب اجلزائر األكرب من حيث املساحة والتضاريس، حيدها مشاال البحر األبيض املتو 

السواحل، تتخللها جمموعة كبرية من أروع الشواطئ، وأربعة تضاريس، متتد من الشمال إىل اجلنوب، حتتوي على سهول وهضاب 
 من املساحة، واليت %80وحتتل الصحراء الشاسعة . وسالسل جبلية، متفاوتة االرتفاع وامليزات، خمتلفة يف النباتات واحليوانات

تتخللها جبال بركانية، وسالسل من اجلبال حتمل رسوما لبقايا احليوانات املختلفة اليت عاشت خالل العصور الغابرة، وكذلك متتلك 
  18. الواحات والرمال الذهبية



  نموي للسياحة يف البلدان املغاربيةدور التال

               هويل رشيد. أ +د علي محيدوش.أ

 80 -67 ص،  2018)  18( العدد /  14ا�لد                    ISSN  6132-1112                                    لة اقتصاديات مشال إفريقيا    جم
74 

منها غري منبعا محويا، منها املستغل و  202وبالنسبة للمنابع احلموية فإن اجلزائر تعترب من أغىن الدول، المتالكها أكثر من 
 19 .املستغل، الصاحلة لعالج الكثري من األمراض العضوية والنفسية
يف متنراست، من أهم املدن اجليولوجية العاملية، الذي يعود "  التاسيلي" ومن حيث املدن السياحية واملواقع األثرية فإن موقع 

عتيقة اليت يعود تاريخ إنشائها إىل العصر العثماين، وما فيها قبل امليالد، إضافة إىل العاصمة اليت حتوي القصبة ال 6000تارخيها إىل 
كما تعترب مدن وهران، . الذي بين يف عهد املرابطني" املسجد الكبري"و"  كتشاوة"من منازل وقصور، ومساجد مثل مسجد  

تعود للعهد النوميدي والروماين  قسنطينة، تلمسان، غرداية وباتنة، من أغىن املدن اجلزائرية  الحتوائها على قصور ومساجد ومتاحف
  20 .إخل، واليت يصنف الكثري منها ضمن الرتاث اإلنساين... والعهد االسالمي والعثماين

هذه املقومات الطبيعية واحلضارية  اليت متتلكها اجلزائر جتعلها قادرة على خلق منتج سياحي طبيعي وحضاري، منافسا  
  .اخلارجيوجذابا وملبيا للطلب السياحي احمللي و 
  :العناصر السياحية في تونس

أما تونس فهي اصغر الدول املغاربية،  حييط �ا البحر األبيض املتوسط من اجلهة الشمالية والشرقية ملسافة متتد 
كلم، تتوزع على طوهلا أقطاب سياحية، توفر شواطئ نظيفة، ومالعب للرياضات املتنوعة،   ومتتلك تضاريس وجبال اقل 1300
من أراضيها، اليت تتخللها سهوب وهضاب وواحات تقام فيها حفالت %22ن نظريتيها اجلزائر واملغرب، ومتثل الصحراء وعورة م

الذي يضم أكرب عدد من التحف الرومانية يف العامل، إضافة للمدينة " متحف باردو"كما تضم متاحف أشهرها . البدو الصحراوية
وحتتضن تونس عدة مهرجانات السنمائية، املسرحية، الفنون التشكيلية، . الرتاث اإلنساين العتيقة اليت صنفتها منظمة اليونيسكو ضمن

  21 .1966مهرجان القصور للعادات الشعبية، وغريها، وأشهرها أيام قرطاج السنمائية منذ 
أما السياحة اإلستحمامية . هذا التنوع املمزوج باجلو املعتدل طوال السنة، جعلها مؤهلة لتنشيط السياحة الرتفيهية والشاطئية

والعالجية فقد تفوقت فيها تونس نتيجة امتالكها منذ القدم للحمامات املعدنية، حىت أصبحت القطب الثاين بعد فرنسا يف معاجلة 
الطيب  مركزا للعالج، كما أن التقدم 20الكثري من األمراض العضوية والنفسية باستعمال املياه املعدنية والبحرية، ومتتلك أكثر من 

  22.احلديث جعل منها مقصدا للعالج والسياحة
ويف املدن احلضارية ذات الكثافة السكانية، توجد سلسلة من الفنادق السياحية الفخمة اليت متتلك جتهيزات ووسائل النقل 

ل يف اإليواء، جتعلها قادرة على واالتصاالت املتقدمة، ومرافق رياضية وترفيهية متنوعة، يقابلها عدد كبري من الفنادق ذات التكلفة األق
جذب السياح الذين تتماشى دخوهلم مع التكلفة، وهي بدورها تقدم خدمات ممتازة من حيث نوع اإلقامة والنظافة والنقل والطعام 

  .املالئم لذوق السائح
  

  :عناصر الجذب السياحي في المغرب 
كلم اليت تعترب أكرب   14ريقيا فإنه يبعد عن أوروبا  ويقع مشال إف 2كلم710650وبالنسبة للمغرب الذي تبلغ مساحته 

والذي ميتلك واجهتني حبريتني األوىل يف الشمال ) نصفهم من األوروبيني2009مليون سائح  يف العامل سنة  900(سوق سياحي 
لتجارية والثقافية واملناخية وال متثل مع البحر األبيض املتوسط، والثانية يف الغرب مقابل احمليط األطلسي، ويعترب موقعه مفرتق للتأثريات ا

) م 4167قمة جبل طوبقال (كلم  مبحاذاة اجلزائر وموريتانيا، وتقع فيه أعلى قمة جبلية يف العامل العريب   200حدوده الربية سوى 
وتتدفق منها األودية  املوجودة يف سلسلة األطلس الكبري والوسطى والصغري، واليت متتلك مناظر طبيعية مميزة، وجبال تكسوها الثلوج

  23 .ختلق أنواعا من اهلوايات كتسلق اجلبال والتزحلق على الثلوج
وقاري يف الداخل، ) مناخ البحر األبيض املتوسط مشاال(وبالنسبة للمناخ فهو متنوع حيث يكون معتدال يف املناطق الساحلية 

وبعض املدن، يقابله شتاء معتدل على السواحل وبارد على  حيث يكون الصيف ديفء وممتع على السواحل واجلبال وحار يف الصحراء
من %61.5أما الصحراء فتحتل نسبة . بقية التضاريس األخرى، مما جيعل لكل فصل مميزات اجيابية جتعل السواح تتوافد طوال السلة
  .24. ادرة على منافسة سياحة املدناملساحة اإلمجالية للبلد، واليت تتخللها واحات ووديان جافة وكثبان رملية ومنتجات سياحية، ق

مدينة "ومن حيث املدن فإن املغرب ميتلك مدن حضارية عتيقة وحديثة �ا كنوز تارخيية وحديثة، أشهرها على اإلطالق 
م من قبل إدريس األول و�ا كنوز أندلسية وأسواق 789اليت تعترب العاصمة الروحية والفكرية والثقافية واليت تأسست سنة " فاس
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كما أن مدينة مراكش  واملقسمة إىل جزئني املدينة القدمية واملدينة احلديثة، وهي عاصمة املصنوعات اليدوية القدمية، وحتتوي . قليديةت
 ةوالذي يعترب معلما سياحيا ودينيا له مئذن 1993، 1988كما أن مسجد احلسن الثاين الذي مت بناؤه . على أكرب سلسلة فنادق

  .        كرب مساجد العامل وضع فيه مجيع فنون املباين املغربية واألندلسية التقليديةم وهو من أ200بطول 
وتتميز " محام موالي يعقوب"أما السياحة العالجية فهي منتشرة عرب الرتاب املغريب النتشار احلمامات ، وأشهرها  

  25 .رة على تلبية الطلب احمللي والدويلباخلصائص اإلستشفائية للمياه املعدنية املتعارف عليها دوليا، جيعلها قاد
 واالجتماعية في البلدان المغاربية قتصاديةمساهمة السياحة في التنمية اال :المحور الثالث

حسب بيانات املنظمة العاملية للسياحة، فقد عرفت السياحة تطورات هامة وسريعة منذ القرن املاضي، حىت أصبحت تنافس    
ليصل  2000مليون سائحا سنة  674وجتلى ذلك يف تطور توافد السياح بني الدول، إذ كان عددهم كربيات الصناعات الدولية، 

  .  %4غالبا يتجاوز  منو سنوياومبعدل  2014سائحا سنة  مليار 1,133إىل 
  املسامهة االقتصادية واالجتماعية للسياحة يف اجلزائر:  أوال

قد األخري مقارنة بسنوات القرن املاضي، وهذا بعد الشروع يف تطبيق عرفت السياحة يف اجلزائر  انتعاشا واضحا يف الع  
    .26 :اإلصالحات الواردة املخطط اخلماسي للتنمية السياحية، وهو ما تشري إليه املؤشرات السياحية التالية

  السياحة الوافدة
مليون سائح سنة  2,3ألكثر من مليون سائح  ليصل العدد  1,77كان عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر   2008يف سنة  

وبالنسبة للجزائريني املقيمني . مليون سائح 2,73واليت سجلت دخول  %15,78بنسبة  2013مسجال اخنفاضا عن سنة  2014
وهو  %23,03مليون سائح لينخفض  بنسبة  1,76مليون سائح لريتفع العدد إىل  1,21باخلارج ودخلوا اجلزائر فقد بلغ عددهم 

مليون سائح  0,964مليون سائح لريتفع إىل  0,557عدد األجانب   2008مليون سائح، يف حني بلغ سنة  1,76ما ميثل 
  .مليون سائح 0,94إىل  2014لينخفض سنة 

 473956فإن تونس تأيت يف املرتبة األوىل من حيث تصدير السياحة إىل اجلزائر   2014وبالنسبة جلنسية السائحني سنة   
  .سائح  121272سائح، تليها فرنسا 

سائح، ميثل  611568ومن حيث نوعية السياحة فإن سياحة االستجمام والنزهة بلغ عدد السياح األجانب فيها   
من إمجايل عدد الوافدين، والسبب يف ارتفاع  هذا النوع هو االضطرابات اليت حصلت يف الدول السياحية التقليدية مصر  65,05%

بزيادة  2014سائح سنة  327218حيث بلغ عدد الوافدين  %34,81حة األعمال حيث متثل وتونس، يليه النوع الثاين هو سيا
، 2014 -2009، هذه الزيادة ترجع إىل اجناز برامج اإلنعاش االقتصادي  للمخطط اخلماسي 2013عن سنة  %13,22قدرها 

 2014ملهام واليت بلغ عددهم سنة أما النوع الثالث فهو سياحة ا.  سائح 208076عددهم  2009حيث كان يف بدايته سنة 
،  وكان 2013عن سنة   %56,01، مسجال أكرب اخنفاض وتراجع لرجال املهمات بنسبة  %0,14سائح  متثل  1339عدد 

   .سائح 9516عدد  2010سائح ويف سنة  18878وصل  2009عددهم سنة 
 السياحة المغادرة

مليون سائح  1,5حيث كان عددهم أكثر من 2014و 2008ا بني سنة عرف عدد اجلزائريني املغادرين الرتاب اجلزائري تطور 
  .مليون سائح 2,13وصل  2013، ويف سنة %84,47بزيادة قدرها  2014مليون سائح سنة  2,83ليصل العدد إىل أكثر 

أل�ا تتماشى  من العدد اإلمجايل  %43,5 ةتونس يف املرتبة األوىل بنسب 2014وعن الوجهة املفضلة للجزائريني جند يف سنة 
اجلمركية جد سهلة، إضافة لالهتمام املتزايد بالسوق  تمع دخوهلم من جهة وأل�ا دولة جماورة واحلدود الربية مفتوحة واإلجراءا

دية ، نظرا للعالقات التارخيية واالقتصا%25,50السياحية اجلزائرية من طرف املسؤولني التونسيني، لتأيت فرنسا يف املرتبة الثانية بنسبة 
  ).احلج والعمرة(لزيارة األماكن املقدسة   %7,48اليت تربط البلدين والعربية السعودية يف املرتبة الثالثة بنسبة 

كان عدد املغادرين دائما أكرب من عدد السياح الوافدين، حىت سنة 1999ومبقارنة  عدد السياح الوافدين واملغادرين جند أنه منذ 
، ومنذ ذلك احلني وعدد السياح الوافدين أكرب من عدد )سائح 1500000(مع عدد املغادرين أين تعادل عدد الوافدين 2005

سائح يف حني كان عدد الوافدين  2839104وأصبح عدد السياح املغادرين  2014املغادرين، لتنعكس الوضعية جمددا سنة 
  . سائح 537731سائح بفارق سليب قدره  2301373
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 تطورات ميزان المدفوعات
رنة اإلنفاق يف السوق السياحي اجلزائري، يتبني أن جمموع املبالغ بالعملة األجنبية املدفوعة للخارج، من طرف اجلزائريني، أكرب مبقا

 – 2008من جمموع املبالغ املتحصل عليها من األجانب، ويتجلى هذا من خالل العجز يف امليزان التجاري فرع السياحة خالل املدة 
مليون دوالر،  469مليون دوالر يف مقابل املدفوعات لنفس السنة  325اإليرادات السياحية  2008 حيث كانت سنة . 2014

كانت    2014مليون دوالر، ويف سنة  410مليون دوالر واملدفوعات  230حيث كانت اإليرادات   2013وهي نفس احلالة سنة 
حتدد من خالل وظيفة  حظة أن اإليرادات السياحية الميكن أنمليون دوالر، مع مال 611مليون دوالر واملدفوعات   258اإليرادات 
  .ألن جزء كبري من اجلزائريني يتبادلون العمالت األجنبية يف السوق املوازي وليس الرمسي) poste voyage( السفر فقط

 مساهمة القطاع السياحي في الناتج الداخلي الخام
بني  2014 -2008ياحي يف الناتج الداخلي اخلام حيث تراوح خالل الفرتة تشري املعطيات املقدمة إىل ضعف مسامهة القطاع الس

  :والشكل التايل يوضح مسامهة القطاع السياحي يف الناتج الداخلي اخلام 2009كأقصى مسامهة مسجلة سنة   %1,6و % 1,4
 مساهمة القطاع السياحي في الناتج الداخلي الخام :01الشكل رقم 

  
     Source: ministère l’aménagement du territoire du tourisme et de l’artisanat, Quelque indicateurs de                   

         tourisme algérienne, période 2008-2014, octobre 2015.             

  
 ي التوظيفمساهمة القطاع السياحي ف 

ليد العاملة يف العامل، وينافس كربى الصناعات يف التقليل من البطالة، من خالل يعترب القطاع السياحي من أكرب القطاعات توظيفا ل
  :، والشكل التايل يوضح ذلكتساهم إال بشكل ضئيل جدا خلق فرص التوظيف املباشرة وغري املباشرة، إال أن السياحة يف اجلزائر ال

  2014 -2000مساهمة القطاع السياحي في التوظيف خالل الفترة  :02الشكل رقم 
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      Source: ministère l’aménagement du territoire du tourisme et de l’artisanat, Quelque indicateurs de      
              tourisme algérienne, période 2008-2014, octobre 2015       

  
  مساهمة السياحة في االقتصاد التونسي: ثانيا

شديدة املوجودة على ضفيت البحر األبيض املتوسط، إال أن القطاع السياحي التونسي حقق نتائج بالرغم من املنافسة ال  
واليت تعرف بأزمة الرهن العقاري، وضعت  2008فبعد األزمة املالية  .وذلك من خالل دالئل املؤشرات السياحية احملصلة ،اجيابية

وابتكار العرض، الرفع من مستوى تكنولوجيا املعلومات واالتصال،  ترتكز أساسا حول تنويع 2010، 2009إسرتاتيجية تنفذ سنيت 
  .27. القطاع السياحي، والتقليل من اآلثار السلبية لألزمة العاملية ةاخل،  سامهت يف رفع  مردودي...حتديث اإلطار املؤسسايت 

، %58,23يشكل األوروبيون ، مليون سائح 7,04وقبل ظهور بوادر األزمة كان يزور تونس أكثر من  2008ففي  سنة   
وظيفة مباشرة  95398مليون دينار تونسي، وخلق أكثر من  3390,2وبإيرادات سياحية إمجالية  %39السياح املغرب العريب و 
    . مليون دينار 253وظيفة غري مباشرة، واستثمار أكثر من  286194و

ية، إال االسرتاتيجة املوضوعة قللت من أثارها بدليل أن وهي السنة اليت انعكست عليها أثار األزمة العامل 2009ويف سنة   
 3471,9، إال أن اإليرادات السياحية زادت وبلغت )سائح140000(عن السنة املاضية  %1,98عدد السياح اخنفض مبعدل 
 289,833عامل، وغري مباشر  96611دينار، وتوظيف مباشر ألكثر من  3522,5مبلغ  2010دينار تونسي، ووصلت سنة 

باردو، سوسة، ( 2015لكن بعد اهلجمات اإلرهابية سنة . 2014يف املؤشرات السياحية حىت سنة وظيفة، واستمر هذا التحسن 
، %25,2بنسبة  2014، مرت السياحة التونسية مبراحل صعبة إذ اخنفض إمجايل عدد السياح عن سنة )حافلة احلرس الرئاسي

 2014مليون سائح  بعدما كان يف سنة  5,52مليون سائح و 5,35جل على التوايل حيث س 2016و 2015سنة  %35,9و
، وسياح املغرب العريب  %55,7بنسبة  2014مليون سائح زاروا تونس، وكان اخنفاض السياح األوروبيون  عن سنة  7,16سجل  
السياح  االخنفاض يف عدد يقابل هذا ،2015فقط سنة  %0,4، باستثناء السياح اجلزائريني الذين قل عددهم بنسبة %36بنسبة 

دينار تونسي  3625,6دينار تونسي، بعدما سجل هذا املؤشر مبلغ  2354,6حيث قدرت   %35,1اخنفاض اإليرادات بنسبة
  .28 2014سنة 

حيث اخنفضت لألسباب %4و %8وعن مسامهة القطاع السياحي يف الناتج الداخلي اخلام فإ�ا تبقى ضعيفة ترتاوح مابني   
مليون  200,9و  2014مليون دينار تونسي سنة  214,9ذكر، وتنعكس أيضا يف حجم االستثمارات السياحية واملقدرة السالفة ال
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مما يبني ختوف من حساسية القطاع واالستجابة املرنة والسريعة لألحداث األمنية واالضطرابات السياسية   2015دينار تونسي سنة 
  .29 .اليت مرت �ا تونس

  االقتصادية واالجتماعية للسياحة المغربية المساهمة: ثالثا
إن صناعة السياحة املغربية تتأثر كثريا خالل الفرتات القصرية، بسبب العوامل السياسية واالقتصادية الدولية بوجه عام والعربية   

 الفرتة إىل1988خالل الفرتة املمتدة من  %13,1ويالحظ هذا  من خالل معدالت منو القطاع، إذ سجل  ،30.بوجه خاص
خالل الفرتة املوالية %2,65ليحقق معدل منو متواضع  %11,3-إىل معدل  1997و 1998، لينخفض يف الفرتة 1992
فرنسا بالدرجة األوىل، اجنلرتا، : ، وهذا راجع كله إىل اعتماد وتركز السياحة املغربية على  مخسة دول أوروبية هي2002و 1998

 .31 .اسبانيا، أملانيا، ايطاليا
مليون سائحا سنة 5,84مليون سائحا، و 4,76وبالرغم من هجمات الدار البيضاء وصل عدد الوافدين  2003ويف سنة   

  . وألول مرة يكون عدد السياح األجانب أكرب من عدد السياح املغاربة الذين يقيمون باخلارج 2006، ويف سنة 2005
إال أن األزمة املالية  2010مليون سائحا سنة 10ىل كانت تطمح للوصول إ  2001إن اإلسرتاتيجية املوضوعة سنة 

  .مليون سائحا 9,3حالت دون حتقيقها كاملة ووصل عدد السياح الذين زاروا املغرب  2008الدولية
مليون سائحا، ميثل األوروبيون أكثر من 5مليون سائحا يشكل األجانب أكثر من 9,35يف السنة املوالية عدد السياح  

، مما يبني درجة تركز السياحة املغربية على السوق السياحي األوروبية خاصة الفرنسية %36فرنسيون بنسبة منهم، أغلبهم 80%
مليار درهم، واحتلت السياحة 59وبلغت اإليرادات . منها، مما جيعلها عرضة للتقلبات السياسية واالقتصادية واألمنية اليت حتدث فيها

  .  وطيفة مباشرة470000املركز الثاين يف خلق فرص العمل 
من إمجايل الوافدين األجانب،  %33مليون سائح، بقي الفرنسيون يشكلون  10,17بلغ عدد السياح  2015ويف سنة   

بقي القطاع السياحي املغريب يف حتسن مستمر من  2016ويف سنة . مليار درهم 61,5واستفاد القطاع السياحي بإيرادات بلغت 
 %1,5مليون سائحا أي بزيادة قدرها 10,33ياح الوافدين، إذ قدرت هذه األخرية بأكثر من حيث اإليرادات ومن حيث عدد الس

، وبقي السوق الفرنسي هو املصدر األول %3,4مليون سائحا أي بزيادة قدرها 63,34عن السنة املاضية، وبإيرادات بلغت 
  .%32للسياحة املغربية لعقود من الزمن، بلغت نسبته هلذه السنة األخرية 

  خاتمة
تبقى السياحة من الصناعات اإلسرتاتيجية، اليت تعتمد عليها كثري من الدول للنهوض باالقتصاد الوطين، واالستعانة �ا  يف 
ه  رفع معدالت النمو االقتصادي، والتقليل من حدة األزمات االجتماعية اليت تعاين منها، بالرغم من املرونة الشديدة اليت تتميز �ا اجتا

التخطيط واالستثمار  املالية الدولية واإلقليمية ولألحداث السياسية واألمنية، اليت حتدث داخل الدولة وخارجها، فهي تتضمناألزمات 
. والتسويق، وحتتاج إىل بنية أساسية وخدمات مكملة وقطاع مايل متقدم، ووعي شعيب ورمسي تضاف إىل املقومات الطبيعية واحلضارية

يعين بالضرورة أن البلد سيصري مقصدا سياحيا، وستكون فيه صناعة سياحية متقدمة، وإن كان هلذه فوجود مقومات سياحية ال 
 األخرية دورا فعاال يف إبراز العناصر الطبيعية والتارخيية واحلضارية، ومحايتها وتطويرها واستغالهلا والعمل على التقارب بني الشعوب

  .واحلفاظ على املوروث الشعيب لكل منطقة
لدان املغاربية ورغم املقومات املشرتكة املوجودة بينهم من حيث املوقع واملقومات الطبيعية واحلضارية  إال أن هناك تباين والب

يف استغالهلا، حيث قطعت تونس واملغرب مراحل يف تطوير مقوما�ا السياحية واستغالهلا وجعلها جذابة ومنافسة وأخذت هلا حصة 
تطمح لتلعب األدوار األوىل من خالل وضع اسرتاتيجيات وخمططات لتحقيق ذلك وإن كانت هناك يف السوق السياحي الدويل، و 

وال تزال اجلزائر بعيدة عن ذلك ويأيت تطوير القطاع السياحي بعيدا عن . عوائق وحتديات حتول دون حتقيق كل األهداف املسطرة
تصادية اليت تعاين منها، العتمادها على اإليرادات البرتولية، يف متويل األولويات، بالرغم من احلاجة امللحة، خاصة أمام األزمات االق

  .املشاريع االقتصادية، وتلبية احلاجات العامة، وسيطرة القطاع العام على كل األنشطة االقتصادية مبا يف ذلك القطاع السياحي
لية واإلقليمية، اليت متر �ا املنطقة العربية، إن القطاع السياحي لكل من املغرب وتونس، ورغم الظروف األمنية الصعبة الداخ

أن يتعاىف بسرعة، وحيافظ على مكانته كوجهة مفضلة لكثري من السياح، خاصة  عومشال إفريقيا، واألزمات االقتصادية الدولية، استطا 
  .أمام تركز دول املصدر يف الدول األوروبية خاصة فرنسا
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  :ج السابقة، فإنه ميكن صياغة بعض التوصيات املتمثلة فيما يليومما سبق ومن خالل النتائ: توصيات البحث
جيب استغالل ما تزخر به اجلزائر من مقومات طبيعية، قلما جتدها يف أي دولة واالستفادة من جتارب الدول اليت سبقتها خاصة اليت  -

 .هلل نفس املقومات السياحية
 .وترقية املنتوج السياحي، لزيادة القدرة التنافسية زيادة االستثمارات السياحية وترميم املقومات األثرية، -
 .خلق وزيادة الوعي السياحي لدى فئات الشعب والسلطات الرمسية -
 .منها كالصني واخلليج العريبواعدة عدم الرتكيز على سوق سياحي واحد، والتوجه لبقية األسواق خاصة ال -

للخروج من التبعية  ،جيب أن يكون ضمن أولويات اخلطط التنموية ،السياحي زمة الراهنة فإن بعث القطاعوبالنسبة للجزائر ويف ظل األ
   .املطلقة لإليرادات املتأتية من البرتول، والتقليل من البطالة املتفشية بني أوساط  الشباب

  عقائمة المراج
حمافظة ننوى، رسالة دكتوراه، جامعة سانت كلمنتس، سعد ابراهيم محد، ختطيط وتنمية خدمات السياحة الدينية وأثرها يف منو الطلب السياحي يف  -1

  .، ص ج ج2008
  .91، ص 2001حممد عبد العزيز عجيمة ، حممد علي الليث، التنمية االقتصادية، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية،  -2
  .www.islamonline.net، إسالم أون الين، مـاليزيا، جـامعة برتا،  حممد شريف بشري -3
  .55، ص1979أمريكية، القاهرة،  نوفل حممد نبيل، التعليم والتنمية االقتصادية، املكتبة األجنلو -4
  .17، ص 2003عبد القادر حممد عطية، اجتاهات حديثة يف التنمية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  -5
  .71، 70، ص، ص 1986القتصادية ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ، كامل ابكري ، التنمية ا  -6

7- http://www.worldbank.org/reference/?lang=fr. 
8- François Bédaro, l’Agent de voyages à l’ère du commerce électronique une profession à réinventer, Presse de 
l’université du Québec, Québec, 2001, P39. 
9- Graham dann, the sociology of tourism European origin and devlopement, London, emerld group publishing, 
2009,p89. 

 .34، ص 2006أمحد فوزي ملوخية، مدخل إىل علم السياحة، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ،  -10
11- G. P. lozoto, Géographie du tourisme, maison Paris, 1990, p13.  

  .14، ص1998حسني الديساوي، مدخل إىل السياحة و االستجمام و التنزه، دار النظم للنشر، األردن،  -12
وعلوم ة صليحة عشي، األداء والدور االقتصادي واالجتماعي للسياحة يف اجلزائر وتونس واملغرب، رسالة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية والتجاري -13

  .31، ص2011التسيري، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
14- Gérard Ruiz, Claud zarnet, le poids économique et sociale du tourisme, conseil national du tourisme, France 
2010, p21).  

  .52، ص2000 أمحد اجلالد، التنمية السياحية املتواصلة، عامل الكتب، الطبعة األوىل، القاهرة، -15
  .41، ص2010زياد سليمان العبيسات، السياحة واملعامل الدينية يف األردن، املكتبة الوطنية، عمان،  -16
  .43زياد سليمان العبيسات، مرجع سبق ذكره ص -17
  .وزارة �يئة اإلقليم والبيئة والسياحة، الديوان الوطين للسياحة -18
  .نفس املرجع السابق -19
  .83، ص1965ن بن حممد اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، دار املكتبة، بريوت، عبد الرمحا -20
  .mcu@ministères.tnوزارة الثقافة واحملافظة على الرتاث،   -21
  02، ص2013جملة إفريقيا قارتنا، العدد السادس، يونيو  -22

http://www.islamonline.net
http://www.worldbank.org/reference/?lang=fr


  نموي للسياحة يف البلدان املغاربيةدور التال

               هويل رشيد. أ +د علي محيدوش.أ

 80 -67 ص،  2018)  18( العدد /  14ا�لد                    ISSN  6132-1112                                    لة اقتصاديات مشال إفريقيا    جم
80 

  .واجلغرافيا واآلثاراملوسوعة العربية، التاريخ  -23
24- l’influence du tourisme sur l’économie marocaine, Maroc & tourisme. 

  .73صليحة عشي، مرجع سبق ذكره، ص  -25
26- ministère l’aménagement du territoire du tourisme et de l’artisanat, Quelque indicateurs de tourisme  algérienne, 
période 2008-2014, octobre 2015. 
27- ministère du commerce et du tourisme, le tourisme tunisien en chiffres, 2010, p10. 

28- ministère du commerce et du tourisme, op cit, p12. 
29- office national du tourisme tunisien, 28/03/2017.  
30- Hillali Mimoun, risque politique et tourisme au Maghreb, teorros, vol 23 n01, p38.  
31- Maroc & tourisme, l’influence du tourisme sur l’économie marocaine, 08/022009. 

 



  )السعودية، اإلمارات ، البحرين(يف البنوك العربية مع اإلشارة إىل البنوك اخلليجية  3تطبيق مقررات بازل 

               سناء العايب. أ + زبري عياش. د

 94 - 81 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                   ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
81 

   )السعودية، اإلمارات ، البحرين(في البنوك العربية مع اإلشارة إلى البنوك الخليجية  3بازل  إصالحاتتطبيق 
Implementation of Basel III reforms in Arab banks 

 Case Study of Gulf Banks (KSA, UAE, Bahrain) 
  

زبير عياش                                         . د           
 zoubeirayache@yahoo.com  

  اجلزائر –جامعة أم البواقي 

   سناء العايب. أ
Laibsana89@gmail.com 

  اجلزائر –جامعة أم البواقي 
Abstract 

After the global financial crisis and the significant effects on the global banking system there 
was a need to think of new mechanisms to improve banks' capacity to deal with future crises and 
to ensure effective management of existing risks and the risks revealed by the crisis, which was 
supported by the Basel Committee in its third agreement (Basel 3), which states hastened to 
implement, including the Arab countries, and in this context we will try through this study to put 
the implementation of this agreement in banks, addressing the effects of the global financial 
crisis affecting the Arab region and the financial measures taken to deal with it, thus identifying 
the most important changes and reforms Basel 3, as well as the presentation of the legal 
measures taken by the Arab central banks to implement these reforms. 
Key words: International banking system, Basel 3 agreement, Arab banks. 
 

  :مقدمـة
تعترب املخاطر من أهم املشكالت االقتصادية اليت واجهت األفراد واملؤسسات عرب التاريخ، ونتيجة للتطورات اليت اكتسحت 

العمل بشكل مكثف ومجاعي على احلد منها أو  ت وأصبح من الضروريالساحة املالية والبنكية، فقد ازدادت هذه املخاطر وتنوع
اهليئات الدولية، ويف هذا اإلطار برزت جهود جلنة بازل للرقابة البنكية من خالل  التخفيف من حد�ا على األقل، وهو ما عملت عليه

واليت  مت طرح االتفاقية األوىل 1988ل سنة على تطويرها وتكييفها وفق ما يتماشى واملستجدات الدولية، خال أعماهلا اليت عملت
السوق، ونظرا لتطور وتعقد اخلدمات  خماطر 1995تضمنت آليات اجراءات لضبط خماطر االئتمان، بينما تناولت يف تعديالت 

اد على جهات أخرى البنوك ذات النشاط الدويل، باإلضافة إىل االعتم املالية والبنكية، وزيادة االعتماد على التكنولوجيا، وكذا ظهور
خماطر التشغيل، وقد حازت على اهتمام اللجنة اليت وضعت عدة االجراءات وآليات للتحكم فيها من  يف توفري بعض اخلدمات، برزت

السبب الرئيسي  ، واليت من خالهلا اهتمت أيضا باملخاطر االئتمانية باعتبار أن 2004اتفاقيتها الثانية اليت طرحتها سنة  خالل
  .والبنكية األزمات هو تعثر االئتمان وفق ما كشفت عنه الدراسات اخلاصة باألزمات املاليةحلدوث 

، كان لزاما على جلنة بازل تعديل مقررا�ا لتاليف النقائص اليت  )2008(وبعد اآلثار اجلسيمة اليت خلفتها األزمة املالية العاملية 
إىل طرح مقرتح  2009ي ملواجهة أزمات الحقة،  حيث عمدت يف جويلية كشفت عنها األزمة، وتعزيز قدرة النظام البنكي العامل

، مث مت طرح املقرتح اجلديد )2.5(، وجاءت هذه التعديالت حتت اسم بازل 2مشل تعديالت مست الدعائم الثالث ملقررات بازل
حيث مت االهتمام بتعزيز  السابق،دة مل ترد يف االتفاق يمشل اصالحات جديدة ونقاط جد ، والذي2010يف ديسمرب ) 3بازل (

االتفاقية السابقة، وقد سارعت الدول لتطبيق هذه اإلجراءات، والدول  أغفلتهارأس املال وخماطر السيولة والرافعة املالية وهي نقاط 
االقتصاد ودرجة  بدرجات متفاوتة حسب طبيعة(العربية هي األخرى مل تكن مبعزل عن هذه األحداث، فقد تأثرت جراء األزمة املالية 

  .، ويف سبيل ذلك قامت مبجموعة من اإلجراءات لتطبيق هذه املقررات)االنكشاف على األسواق العاملية
  ؟ وما هي االجراءات المتخذة في سبيل ذلك؟3بازل  بإصالحاتما مدى التزام البنوك العربية      

 :الفرعية التالية  التساؤالتو هذا التساؤل يقودنا إىل طرح 

mailto:zoubeirayache@yahoo.com
mailto:Laibsana89@gmail.com
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  كيف أثرت األزمة املالية على الدول العربية؟ -
  ماهي االصالحات اليت مت اختاذها لتاليف تداعيات األزمة املالية؟ -
 ماهي االجراءات اليت اختذ�ا البنوك العربية ملواكبة االصالحات الدولية؟ وما مدى التزامها �ا؟ -

  :كما يليلإلجابة عن هذه التساؤالت مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة حماور  
   .األزمة املالية العاملية والدول العربية: المحور األول
  .3بازل اصالحات قراءة يف مضمون :المحور الثاني
  .يف الدول العربية 3بازل  اصالحاتتطبيق  :المحور الثالث

  الدول العربيةو   العالميةاألزمة المالية : المحور األول
  ول العربيةتأثر األزمة المالية العالمية على الد -1

مست األزمة املالية العاملية مجيع القطاعات االقتصادية، وقد شهد العامل افالس كربى البنوك واملؤسسات املالية جراء ا�يار 
مؤشرات األسواق املالية، والدول العربية وخصوصا الدول اخلليجية منها مل تكن مبعزل عن هذه األحداث فقد  شهدت أسواقها املالية 

  :كبريا يف مؤشرا�ا كما يوضحه اجلدول املوايلا�يارا  
  انهيار مؤشرات األسواق المالية الخليجية): 01(الجدول رقم 

  
  2009مارس  31  2008سبتمبر  12  

  نقطة 4703.15  نقطة 8128.10  السعودية
  نقطة 6745.30  نقطة 13123.90  الكويت
  نقطة 1568.46  نقطة 4258.79  دبي

  نقطة 2533.77  نقطة 4034.23  أبو ظبي
، الطبعة األوىل، دار وائل األزمة المالية وانعكاساتها العالميةهيثم يوسف عويضة، : من إعداد الباحثني باالعتماد على :المصدر

  .209: ، ص2015للنشر والتوزيع، األردن، 
يوضح اجلدول السابق مدى تأثر األسواق املالية اخلليجية جراء األزمة املالية، ويظهر ذلك جليا من خالل االخنفاض الكبري الذي 

 31نقطة يف  4703.15شهدته املؤشرات، حيث نالحظ أن السوق املايل السعودي شهد اخنفاضا مبقدار النصف حيث وصل إىل 
أشهر، والسوق املايل اإلمارايت قد  6نقطة خالل  6378.6ويت أين اخنفض املؤشر بـــــ ، وهو ما حدث يف سوق الك2009مارس 

نقطة بالنسبة لسوق أبو  1500.46نقطة، و  2690.33شهد اخنفاضا هو اآلخر، حيث عايش سوق ديب اخنفاضا كبريا مبقدار 
  .ظيب

 على اقتصادها يعتمد اليت منها خصوصا األزمة جراء أما بالنسبة للخسائر االقتصادية فقد عانت الدول املصدرة للنفط  كذلك
 النمو اخنفض حيث أخرى، آثار من عانتا ولكن البنكي نظامهما يتأثر مل اللتني وليبيا كاجلزائر أوىل، بدرجة النفطية العائدات

 يوضحه كما الفرتة تلك يف أوبك منظمة انتهجتها اليت االنتاج ختفيض سياسة بسبب النفط انتاج اخنفاض نتيجة فيهما االقتصادي
  :املوايل الشكل
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، 2011من إعداد الباحثني باالعتماد على بينات التقرير االحصائي السنوي ملنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، 

يتنب من خالل الشكل أن الدول اخلليجية مل تتأثر كثريا باألزمة املالية، فالسعودية تصدرت قائمة الدول املصدرة للنفط خالل 
برميل يف اليوم، ويف أوج األزمة املالية ارتفعت  7000

برميل يف اليوم، أما الدول األخرى  2500 اليوم، اإلمارات هي أيضا شهدت استقرار  مبا يعادل 
وهي اليت تعتمد على العائدات النفطية بنسبة كبرية يف اقتصاديا�ا، فقد تأثرت صادرا�ا النفطية جراء ختفيض انتاج النفط، ومل تتأثر 

  .على األسواق العاملية، وعدم نشاط أسواقها املالية احمللية

قسمت الدول العربية إىل ثالث جمموعات، تضم ا�موعة األوىل دول اخلليج، أما ا�موعة الثانية فهي تضم كل من اجلزائر 
  .1فهي تضم األردن، تونس، سورية، لبنان، مصر، املغرب وموريتانيا

�دف التخفيف من حدة أثار األزمة املالية اختذت جمموعة دول التعاون اخلليجي عدة إجراءات أبرزها ضخ أموال يف النظام 
عقاري، باإلضافة إىل مراقبة املؤسسات املالية العربية املرتبطة 
باملؤسسات الدولية، باإلضافة إىل خفض معدالت الفائدة على أدوات السياسة النقدية، حيث قامت الكويت خبفض معدل الفائدة 

 13.6قروض قصرية األجل بقيمة  وضخ مليار دينار كسيولة يف األسواق، أما اإلمارات العربية املتحدة، فقد قدمت 
مليار دوالر،  53.1أي ما يعادل  75%مليار دوالر، كما منحت السعودية للبنوك خيار االقرتاض من األوراق احلكومية بنسبة 

، وبغية تعزيز الثقة يف سوق األوراق املالية بالدوحة، قررت هيئة االستثمار لدولة قطر 
من راس املال املدرج يف السوق، أما دولة البحرين فقد صرحت على لسان حمافظ البنك املركزي أن بنوكها 

  2مل تتأثر باألزمة املالية العاملية وأ�ا تستثمر أمواهلا يف دول اخلليج وليس يف األدوات املالية املشتقة

ملي مل يتأثر القطاع البنكي هلاته الدول بتداعيات األزمة املالية العاملية لكونه أكثر انغالقا وغري مرتبط بالنظام البنكي واملايل العا
بصورة مباشرة، ولكو�ا قد تأثرت من جراء اخنفاض الطلب على النفط والناتج عن الركود يف االقتصاد العاملي فقد قامت ليبيا واجلزائر  

وذلك تطبيقا لقرار أوبك بتخفيض حصص  2009
مقارنة بنسبة اخنفاض بلغت  2009يف منتصف عام 
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من إعداد الباحثني باالعتماد على بينات التقرير االحصائي السنوي ملنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، 

يتنب من خالل الشكل أن الدول اخلليجية مل تتأثر كثريا باألزمة املالية، فالسعودية تصدرت قائمة الدول املصدرة للنفط خالل 
7000، فخالل األزمة مل تنخفض صادرات واستقرت عند )2010- 
 اليوم، اإلمارات هي أيضا شهدت استقرار  مبا يعادل برميل يف 8000صادرا�ا لتقارب 

وهي اليت تعتمد على العائدات النفطية بنسبة كبرية يف اقتصاديا�ا، فقد تأثرت صادرا�ا النفطية جراء ختفيض انتاج النفط، ومل تتأثر 
على األسواق العاملية، وعدم نشاط أسواقها املالية احملليةأنظمتها البنكية لعدم انكشاف بنوكها احمللية 
  :خطط اإلنقاذ التي تبنتها الدول العربية

قسمت الدول العربية إىل ثالث جمموعات، تضم ا�موعة األوىل دول اخلليج، أما ا�موعة الثانية فهي تضم كل من اجلزائر 
فهي تضم األردن، تونس، سورية، لبنان، مصر، املغرب وموريتانياالسودان ليبيا واليمن، أما ا�موعة الثالثة 

  :خطة دول الخليج
�دف التخفيف من حدة أثار األزمة املالية اختذت جمموعة دول التعاون اخلليجي عدة إجراءات أبرزها ضخ أموال يف النظام 

عقاري، باإلضافة إىل مراقبة املؤسسات املالية العربية املرتبطة البنكي ملواجهة نقص السيولة، وحتديد نسبة التمويل املوجه للرهن ال
باملؤسسات الدولية، باإلضافة إىل خفض معدالت الفائدة على أدوات السياسة النقدية، حيث قامت الكويت خبفض معدل الفائدة 

وضخ مليار دينار كسيولة يف األسواق، أما اإلمارات العربية املتحدة، فقد قدمت 
مليار دوالر، كما منحت السعودية للبنوك خيار االقرتاض من األوراق احلكومية بنسبة 

، وبغية تعزيز الثقة يف سوق األوراق املالية بالدوحة، قررت هيئة االستثمار لدولة قطر  10%-5%وخفضت معدالت الفائدة من 
من راس املال املدرج يف السوق، أما دولة البحرين فقد صرحت على لسان حمافظ البنك املركزي أن بنوكها %20-%10

مل تتأثر باألزمة املالية العاملية وأ�ا تستثمر أمواهلا يف دول اخلليج وليس يف األدوات املالية املشتقة
  :دول المجموعة الثانية

مل يتأثر القطاع البنكي هلاته الدول بتداعيات األزمة املالية العاملية لكونه أكثر انغالقا وغري مرتبط بالنظام البنكي واملايل العا
بصورة مباشرة، ولكو�ا قد تأثرت من جراء اخنفاض الطلب على النفط والناتج عن الركود يف االقتصاد العاملي فقد قامت ليبيا واجلزائر  

2009و 2008عضوين يف منظمة أوبك خبفض حصصهما االنتاجية خالل عامي 
يف منتصف عام 28%اإلنتاج نتيجة تراجع حجم الصادرات النفطية لدول ا�موعة بنسبة 

2008.  

تطبيق مقررات بازل 

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    

  

من إعداد الباحثني باالعتماد على بينات التقرير االحصائي السنوي ملنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول،  :المصدر
  92: ص

يتنب من خالل الشكل أن الدول اخلليجية مل تتأثر كثريا باألزمة املالية، فالسعودية تصدرت قائمة الدول املصدرة للنفط خالل 
- 2006(الفرتة 

صادرا�ا لتقارب 
وهي اليت تعتمد على العائدات النفطية بنسبة كبرية يف اقتصاديا�ا، فقد تأثرت صادرا�ا النفطية جراء ختفيض انتاج النفط، ومل تتأثر 

أنظمتها البنكية لعدم انكشاف بنوكها احمللية 
خطط اإلنقاذ التي تبنتها الدول العربية -2

قسمت الدول العربية إىل ثالث جمموعات، تضم ا�موعة األوىل دول اخلليج، أما ا�موعة الثانية فهي تضم كل من اجلزائر 
السودان ليبيا واليمن، أما ا�موعة الثالثة 

خطة دول الخليج -2-1
�دف التخفيف من حدة أثار األزمة املالية اختذت جمموعة دول التعاون اخلليجي عدة إجراءات أبرزها ضخ أموال يف النظام 

البنكي ملواجهة نقص السيولة، وحتديد نسبة التمويل املوجه للرهن ال
باملؤسسات الدولية، باإلضافة إىل خفض معدالت الفائدة على أدوات السياسة النقدية، حيث قامت الكويت خبفض معدل الفائدة 

وضخ مليار دينار كسيولة يف األسواق، أما اإلمارات العربية املتحدة، فقد قدمت  1.5%إىل 
مليار دوالر، كما منحت السعودية للبنوك خيار االقرتاض من األوراق احلكومية بنسبة 

وخفضت معدالت الفائدة من 
10%اء ما بني شر 

مل تتأثر باألزمة املالية العاملية وأ�ا تستثمر أمواهلا يف دول اخلليج وليس يف األدوات املالية املشتقة
دول المجموعة الثانية -2-2

مل يتأثر القطاع البنكي هلاته الدول بتداعيات األزمة املالية العاملية لكونه أكثر انغالقا وغري مرتبط بالنظام البنكي واملايل العا
بصورة مباشرة، ولكو�ا قد تأثرت من جراء اخنفاض الطلب على النفط والناتج عن الركود يف االقتصاد العاملي فقد قامت ليبيا واجلزائر  

عضوين يف منظمة أوبك خبفض حصصهما االنتاجية خالل عامي ال
اإلنتاج نتيجة تراجع حجم الصادرات النفطية لدول ا�موعة بنسبة 

2008يف عام %2
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  :دول المجموعة الثالثة -2-3
يف جمال السياسة النقدية قامت كل من األردن، تونس، مصر، املغرب بتخفيض أسعار الفائدة اليت تقرها السياسة النقدية، وذلك 
حلث البنوك التجارية على زيادة اإلقراض للقطاع اخلاص، حيث قامت مصر بتخفيض سعر اإليداع لليلة واحدة ست مرات خالل 

نقطة أساس، كما قامت السلطات النقدية يف األردن  325لغ امجايل التخفيضات الرتاكمية وقد ب 2009سبتمرب  –الفرتة فيفري 
نقطة أساس يف كل مرة، كما قامت مجيع دول ا�موعة بتخفيض  50بواقع   2009بنفس العملية على ثالث مرات خالل عام 

ولة للبنوك العاملة فيها، وتقدمي ضمانات للودائع نسبة االحتياطي اإللزامي وفتح تسهيالت جديدة لإلقراض وتوفري مزيد من السي
  .البنكية

ويف جانب السياسة املالية، فقد قامت كل من تونس ومصر بتنفيذ جزمة إجراءات شاملة لزيادة اإلنفاق العام وحتفيز النمو 
ات القطاع اخلاص املولدة للوظائف االقتصادي، حيث متثل ذلك يف االستثمار يف مشاريع البنية التحتية والتعليم وتقدمي الدعم ملؤسس

اجلديدة ودعم الصادرات من خالل زيادة الضمانات املتاحة للصادرات، وقامت كل من األردن، سورية واملغرب بزيادة اإلنفاق العام 
  .على االستثمار يف عدد من املشاريع اإلمنائية

 3بازل اصالحات قراءة في مضمون: المحور الثاني

  :3أهداف بازل  -1
بعد اخلسائر اليت حلقت بالبنوك واملؤسسات املالية، واليت أطاحت مبؤسسات عاملية رائدة، رأت اللجنة أنه من الضروري التفكري يف 
اجراءات حتفظ سالمة النظام البنكي باعتباره ركيزة أساسية يف اقتصاد أي بلد، باعتبار أن القطاعات األخرى تلتقي وتتشابك مع هذا 

، )2.5بازل(وذلك بعد التعديل التمهيدي  2ما للحصول على املوارد املالية، لذا مت التفكري يف تعديل مقرتح بازل  القطاع يف مرحلة
  :3ويف هذا اإلطار ركزت اللجنة على النقاط التالية  ،)3بازل(للخروج بالصيغة النهائية للمقرتح اجلديد 

معايري كفاية رأس املال ومعايري تسيري السيولة بسياق يتسم مبرونة عالية حتسني فعالية الرقابة االحرتازية جتاه املخاطر من خالل  ·
 .لتمكني السلطات الرقابية من واألنظمة البنكية من مواجهة أي أحداث مفاجئة

حتسني أساليب تسيري املخاطر يف ظل أسس احلذر واالبتكار، وحتقيق توازن بني املخاطر ومستوى األموال اخلاصة، ودفع البنوك  ·
 . تطبيق مبادئ احلوكمة لرتشيد اإلدارة والنظم الداخلية اليت يعمل �ا البنك لتصب اهتمامها على املخاطرإىل

حتسني قدرة السلطات الرقابية والبنوك على استيعاب الصدمات النامجة عن املخاطر النظامية اليت تقوض كفاءة أسواق التمويل،  ·
 .السليمة يف مركزها املايل وخماطر العدوى اليت تنقل الصدمة إىل البنوك

اقرتاح معايري دولية ذات صلة بسيولة البنوك إىل جانب املعايري اخلاصة باملالءة، من شأ�ا تعزيز استقرار النظام املايل العاملي  ·
قيق بإحداث تنسيق حسن بني السلطات الرقابية يف تقييم مستويات السيولة على بنموذج واحد ومتكامل، وهو من شأنه أيضا حت

  .ظروف تنافسية متكافئة بني البنوك لتجنب متلص بعضها من تطبيق املتطلبات التنظيمية والرقابية
  :3اإلصالحات الواردة في بازل  -2

  :4عدة اصالحات كما يلي 3تضمنت مقررات بازل 
ü ألف من رأس املال املدفوع ، وهو من املستوى األول ويت)رأس مال أساسي(إلزام البنوك باالحتفاظ بقدر من رأس املال املمتاز

  ).2%تقدر ب  2كانت هذه النسبة يف بازل ( على األقل من أصوهلا اليت تكتنفها املخاطر  4.5%واألرباح احملتفظ �ا ويعادل 
ü  من األصول، ما يعين زيادة كمية رأس املال املمتاز إىل  2.5%تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل

، ويف حال اخنفاض هذه النسبة فإنه يتم فرض قيود على توزيع األرباح على املسامهني أو منح املكافآت 7%اف ليبلغ ثالث أضع
  .املالية للموظفني

ü  0%تلزم هذه االتفاقية البنوك باالحتفاظ بنوع من االحتياطيات ملواجهة اآلثار السلبية للدورة االقتصادية بنسبة ترتاوح بني 
من رأس املال األساسي، مع توفر حد أدىن من مصادر التمويل املستقرة لدى البنوك، وذلك لضمان عدم تأثر دورها  2.5%و

يف منح االئتمان واالستثمار جنبا إىل جنب، مع توافر نسبة حمددة من السيولة لضمان قدرة البنوك على الوفاء بالتزاما�ا جتاه 
  .العمالء
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ü وعدم احتساب الشرحية الثالثة يف 6%إىل  4%رفع املستوى األول من رأس املال اإلمجايل من  نصت هذه االتفاقية أيضا على ،
  .معدل كفاية رأس املال

�دف تاليف األخطاء اليت كشفت عنها  إصالحاتعليها  أدخلت، حيث 2امتداد ملا جاء يف اتفاقية بازل  3تعترب اتفاقية بازل 
صالبة النظام البنكي العاملي ملواجهة أزمات الحقة يف حالة حدوثها، ومن خالل هذا العنصر األزمة املالية، وذلك حملاولة تعزيز 

  .سنتطرق إىل أهم احملاور الواردة يف هذه االتفاقية وكذا التطبيق الزمين هلا
  المال رأس نوعية تحسين: األول المحور

 أصبح حيث له، جديد مفهوم إعطاء خالل من وذلك البنوك، يف املال رأس قاعدة وشفافية نوعية حتسني على احملور هذا ينص 
 املقيدة وغري املشروطة غري املال رأس أدوات إىل باإلضافة املوزعة غري واألرباح به املكتتب املال رأس على مقتصرا األساسي املال رأس

 اخلسائر، لتحمل والقابلة األقل على سنوات خلمس املقيدة املال رأس أدوات يضم فهو املساند املال رأس أما استحقاق، بتاريخ
  :6التايل النحو على حتسب املال رأس كفاية نسبة وصارت ، 5اخلاصة األموال حساب من الثالثة الشرحية إسقاط مت وبالتايل

  
  رأس المال التكميلي+ رأس المال األساسي 

  10.5% ≥                       =                                                      نسبة كفاية رأس المال 
  المخاطر التشغيلية+ مخاطر السوق + مخاطر االئتمان 

  
 الشرحية( التكميلي املال ورأس) األوىل الشرحية( األساسي املال رأس مها فقط شرحيتني من أعاله للنسبة وفقا اخلاصة األموال تتكون

  :حدة على شرحية كل ملكونات شرح يلي وفيما) الثانية
  :األساسي المال رأس -1

 أخرى ملكية حقوق أية من تتكون كما. للبنك الصلبة النواة وتعترب املوزعة، غري واألرباح العادية األسهم من الشرحية هذه تتكون
 واليت اإلضافية، 1 بالشرحية ومسيت الشرحية هذه يف تصنيفها شروط تستويف أخرى مالية أدوات أية إىل إضافة املعلنة، كاالحتياطات

 تسديدها، عند حوافز عليها وليس استحقاق تاريخ ليس اليت وهي دائمة أدوات البنك، على الثانوية والديون الودائع من تتكون
 الصلبة النواة متثله امل التدرجيي الرفع ويتم ، 7أدىن كحد سنوات مخس بعد فقط املصدر قبل من لالستدعاء قابلة أدوات إىل باإلضافة

 املرجحة األصول قيمة من اإلضافية 1 الشرحية متثله ما أما. 2015 سنة بداية مع 4.5% حدود إىل 2% من املخاطر قيمة من
 كما ، 8املستوى هذا عند لتبقى 2014 سنة 1.5% مث 2013 سنة 1% إىل 2012 سنة 2% من تنتقل فسوف املخاطر بأوزان
 حتوط احتياطي املؤجلة، الضرائب أصول امللموسة، غري واألصول الشهرة غرار على الشرحية هذه من األصول بعض مخص سيتم

 واملؤسسات البنوك مال رأس يف اهلامة واالستثمارات التبادلية املسامهات التوريق، عمليات من احملققة البيع أرباح النقدية، التدفقات
 متطلبات من بدال األوىل بالشرحية العادي املال رأس حساب من مختص األصول هذه كل اخلصومات، وحدود التأمني، وشركات املالية
 نسبة يف التدرج مبدأ راعت اللجنة أن كما 9)الثانية الشرحية من 50%و األوىل الشرحية من 50% باخلصم( 2بازل اطار

   .2018 سنة 100% إىل 2014 سنة 20% من بدأت حيث االقتطاعات،
   :التكميلي المال رأس -2

 وبصفة اخل...الديون خلسائر العامة واملخصصات التقييم إعادة احتياطيات من ويتكون املال، رأس من الثانية الشرحية أيضا يسمى
 متثله ما أما ،3بازل اتفاقية يف عليها املنصوص للشروط املستوفاة املال سأور  الديون جللب املستعملة األدوات مجيع حتوي فهي عامة
 سنة من ابتداء 2% عند تستقر حىت تدرجيي بشكل تنخفض فسوف املخاطر بأوزان مرجحة األصول قيمة من الشرحية هذه

102015.   
  :الدورية التقلبات من الحماية هامش -3

 هذا من يستفاد حيث الكلية، املالية البيئة االعتبار عني يف تأخذ البنكي القطاع يف املال رأس متطلبات أن ضمان هو منه اهلدف 
 النظام قدرة اهلامش هذا يعزز ككل، النظام مستوى على خماطر ووجود اإلمجايل االئتماين النمو زيادة بني ربط حدوث عند اهلامش



  )السعودية، اإلمارات ، البحرين(يف البنوك العربية مع اإلشارة إىل البنوك اخلليجية  3تطبيق مقررات بازل 

               سناء العايب. أ + زبري عياش. د

 94 - 81 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                   ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
86 

إضافة إىل النسبة  2.5%و 0%، وترتاوح نسبة هذا اهلامش بني 11 ممكنة مستقبلية خسائر أية من املال رأس محاية على البنكي
  .املقرتحة

  :12أمهها  من املزايا على الصعيد االقتصادي الكلي ومن دإن لتطبيق مثل هذا املتطلب العدي
ü دافعي عادة يتحملها اليت الكلفة هذه املايل، للتعثر تعرضها خشية املالية املؤسسات بعض لدعم التدخل الرقابية السلطات جتنيب 

  .الضرائب
ü االقتصادية االنشطة لتمويل واملوجه املمنوح االئتمان من كافٍ  قدر وجود ضمان.  
ü الركود فرتات من يقلل مبا العيين االقتصاد ألنشطة متويل وجود ضمان وبالتايل للصدمات، االقتصاد تعرض أوقات يف حىت 

  .االقتصادي
ü مستوى على املخاطر تراكم من احلد وبالتايل االقتصادي الرواج أوقات يف االئتمان منح يف املايل القطاع توسع دون احليلولة 

  .املايل القطاع
ü حد على والعيين املايل القطاعني أنشطة على تؤثر مالية أزمات من عنها ينتج وما األصول أسعار فقاعات تكون دون احليلولة 

 .سواء
للحد من خماطر التقلبات يف دورات األعمال وضعت جلنة بازل مبادئ تتعلق مبتطلبات رأس املال اإلضافية  2010يف ديسمرب و 

  : 13وتأثريا�ا على عمليات منح االئتمان، وتتمثل هذه املبادئ  فيما يلي
 .حتقيق اهلدف الرئيسي من وضع هذا اهلامش، واملتمثل يف محاية القطاع البنكي من اخلسائر احملتملة جراء منح االئتمان ·
بة االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل، وهو مؤشر ميكن االستعانة املؤشر املرجعي املشرتك، وهو يعرب عن نس ·

 .به كمؤشر مرجعي إىل جانب املؤشرات األخرى يف اختاذ القرارات الرقابية �ذا الشأن
ملتغريات األخرى للوصول خطر اإلنذارات املضللة، حيث جيب على اهليئات الرقابية التأكد من تناسق املعلومات واملؤشرات مع ا ·

 .لصورة تعرب عن الواقع متكن من اختاذ قرارات صحيحة
يف حالة نضوب مصادر التمويل، وذلك لضمان ة، حيث يسمح للبنوك االستفادة من هذا اهلامش االستفادة من املوارد املتاح ·

 .عدم تأثر مستويات االئتمان املمنوح يف أوقات األزمات
ة الكلية األخرى، فعند تراكم خماطر على مستوى القطاع املايل، يطلب من البنوك تكوين هذا اهلامش أدوات الرقابة االحرتازي ·

  .ليتكامل مع االجراءات االحرتازية األخرى
  :هامش حماية للمحافظة على رأس المال -4

 اخلسائر ملواجهة) االنتعاش أوقات( األزمات أوقات غري يف البنك مال رأس تدعيم إىل املعيار هذا إضافة خالل من اللجنة هدفت
، كما مت مراعاة التدرج يف بدء 2019واليت من املتوقع تطبيقها حبلول سنة  2.5% بـ اهلامش هذا نسبة حددت حيث احملتملة،

  .2018سنة  1.875%إىل  2013سنة  0.625%التطبيق بـــــ 
أين ) 2015-2013(من خالل هذه االتفاقية مسحت اللجنة للبنوك بتطبيق معدل كفاية رأس املال على مراحل، بدء بالفرتة 

، لتم 9%مت رفع النسبة إىل ) 2018-2017(، وخالل الفرتة )8%(أبقت اللجنة على نفس املعدل املعمول به يف االتفاقية السابق 
  .10.5%بنسبة  2019تطبيق النسبة النهائية خالل سنة 

  تعزيز تغطية المخاطر: المحور الثاني
اتفاقها اجلديد على حتسني تغطية املخاطر من خالل االهتمام مبخاطر جديدة مثل خماطر االئتمان املتعلقة  شددت جلنة بازل يف

التوريق، ويف هذا اإلطار ألزمت اللجنة باألطراف املقابلة بأشكاهلا اجلديدة، وخماطر تصحيح التصنيف االئتماين، باإلضافة إىل خماطر 
من خالل هذا احملور بتخصيص جزء من رأس املال لتغطية اخلسائر الناجتة عن هذه املخاطر، حيث اقرتحت أوزان خماطر عالية على 

يزانية، كما اقرتحت التعرضات ملخاطر التوريق للعناصر داخل امليزانية، وكذا معامالت حتويل ائتمان عالية بالنسبة للعناصر خارج امل
أيضا االعتماد على حتليالت االئتمان الداخلية الصارمة يف البنوك بالنسبة للتعرض ملخاطر التوريق والتقليل من االعتماد على التقييم 

وهي اجراءات  ،2010تدخل حيز التطبيق يف ديسمرب  2009اخلارجي، وبالنسبة ملخاطر السوق فقد أدرجت اللجنة تعديالت يف 
  :   14كما يلي   وهذه التعديالت، 2.5 بازللة ملا جاء يف تعديالت مكم
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 غري االئتمانية للمنتجات بالنسبة التصنيف تغري وخماطر السداد عدم من كل خماطر لتغطية املال لرأس إضافية تكلفة إضافة ·
  .املورقة

 اليت املالية األوراق حمافظ ضمن لألسهم احملددة املخاطر ملواجهة املوجهة املال رأس ألعباء كانت اليت التفضيلية املعاملة إلغاء ·
 رأس ألعباء كنسبة  8% نسبة تطبق اجلديدة الوثائق ووفق 8% من بدال 4% كانت واليت والتنوع السيولة من عالية بدرجة تتميز
  .حتوطا أكثر وبشكل احلاالت مجيع يف لألسهم احملددة املخاطر ملواجهة االزمة املال

 زمنية مراقبة فرتة االعتبار بعني باألخذ) التحمل اختبارات( ضاغطة ظروف يف للمخاطر املعرضة القيمة باحتساب اللجنة طالبت ·
  .واحد عام إىل تصل

 وفق خاصة، خماطر إىل باإلضافة العامة، السوق خماطر لتكلفة عرضة ستكون الداخلية الطرق باستخدام البنك مال رأس تكلفة إن
  99% قدره ثقة مستوى على أيام 10 باستخدام تقاس حمدد منوذج

  نسبة الرافعة المالية: المحور الثالث
نص هذا احملور على إدخال نسبة الرافعة املالية كوسيلة مكملة ملتطلبات كفاية رأس املال على أساس املخاطر، حيث �دف هذه 

، ويتم حساب هذه )لذي يتكون يف معظمه من األسهموا(من رأس املال األساسي  3%النسبة للتحكم منح القروض، وقد قدرت بـ 
  :15النسبة من األصول داخل امليزانية واألصول خارج امليزانية دون استخدام أوزان ترجيحية، وذلك وفقا للصيغة التالية

   
 رأس المال األساسي           

  3% ≥                            =                                            نسبة الرافعة المالية                   
  تعرضات داخل الميزانية وخارجها                

  
نسبة ، وهي فرتة جتريبية يتم فيها مراقبة ال2017وتستمر إىل غاية جانفي  2013بدأ تنفيذ هذه النسبة داخل البنوك يف جانفي 

  .ومكونا�ا، وخالل هذه الفرتة جيب على البنوك اإلفصاح عن مكونات نسبة الرافعة لديها
  :المحور الرابع

يتمثل أساسا يف نظام يهدف إىل حث البنوك على أال تربط عمليات اإلقراض اليت تقوم �ا بشكل كامل بالدورة االقتصادية، ألن 
، حبيث يف حالة النمو واالزدهار تنشط البنوك بشكل كبري فيما خيص متويل األنشطة االقتصادية، أما يف حالة ذلك يربط نشاطها �ا

يف (الركود االقتصادي يرتاجع نشاط اإلقراض فيتسبب يف إطالة فرتة هذا الركود، لذلك يتوجب عليها تكوين مؤونات ألخطار متوقعة 
إىل تكوين منطقة عازلة إضافية للرأمسال من خالل زيادة االحتياطيات وعدم توزيع األرباح، ، باإلضافة )حالة االنتعاش حتسبا للركود

ويضاعف هذا العازل من الرساميل املكون أثناء االزدهار والنمو من قدرة البنوك على استيعاب الصدمات أثناء فرتات الركود أو 
 .16األزمات

  نسبة تغطية السيولة: المحور الخامس
 إىل عمدت هلذا املالية، األزمة إبان حصل الذي اهللع بعد وهذا البنوك، يف السيولة تعزيز إىل احملور هذا خالل من بازل جلنة �دف
  :17ومها السيولة خماطر على لإلشراف معيارين وضح

 عن للبنوك املتوقعة للمخاطر مرونة تعزيز إىل النسبة هذه خالل من اللجنة �دف حيث، )LCR( األجل قصيرة السيولة نسبة ·
 وحتسب حمتملة، أزمة أي حدوث خالل يوم 30 ملدة الصمود من متكنها عالية جودة ذات كافية سائلة موجودات وجود طريق
  :يلي كما النسبة هذه

 األصول السائلة عالية الجودة              
  100% ≥                =                                                             نسبة السيولة قصيرة األجل         

  يوما 30صافي التدفقات النقدية خالل           
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 املركزية، والبنوك السيادية اجلهات طرف من املصدرة املالية األوراق املركزية، البنوك واحتياطات النقد هي اجلودة عالية األصول
 وختتلف نسبيا، مفصلة فهي النقدية التدفقات صايف أما والتجارية، الصناعية الشركات تصدرها اليت الدين سندات املالية، املؤسسات
  .100%18بـــ  رجحت لذلك تقلبا األكثر هي املالية املؤسسات أما تقلبا، أقل التجزئة فعمالء العميل، نوع حسب

 ،)سنة(  أطول زمنية لفرتات املرونة لتعزيز مستقرة متويل مصادر توفري إىل و�دف ، )NSFR(األجل  طويلة السيولة نسبة ·
 واملطلوبات للموجودات األساسية الرتكيبة ملواكبة وذلك

 
 الموارد المتاحة لسنة     

  .    100% ≥            =                                                                نسبة السيولة طويلة األجل           
  الحاجة للتمويل المستقر لمدة سنة    

  
 احلاجة أما أكرب، أو سنة الفعلية مد�ا تكون اليت اخلصوم وباقي املمتازة واألسهم اخلاص املال رأس يف املستقرة املوارد تتمثل

 للعناصر للتمويل احلاجة إىل يضاف وا�موع معني مبعامل يرجح أصل كل البنك، قبل من املمولة األصول قيمة جمموع فهي للتمويل
  .معينة مبعامالت ترجح اليت امليزانية خارج

  في الدول العربية 3بازل اصالحات تطبيق : المحور الثالث
 أنظمتها على احلفاظ بغية اال�يار من بنوكها إلنقاذ احلكومات من مساعدات سوى تكن مل الدول اختذ�ا اليت اإلجراءات إن

 البنوك حتكم اليت والتشريعات القوانني يف النظر إعادة األمر استدعى فقد األزمة عن اجنرت اليت اجلسيمة لآلثار ونظرا البنكية،
 البنكي النظام سالمة تضمن بإصالحات القيام إىل) الدولية التسويات بنك رأسها وعلى( الدولية باهليئات دفع الذي األمر وتسريها،

  .الثالثة بازل اتفاقية به جاءت ما وهو العاملية، التطورات ظل يف العاملي
قد شكلت حتديا كبريا بالنسبة للدول العربية فيما خيص تطبيقها، وذلك بالنظر خلصوصية أنظمتها  3بالرغم من كون مقررات بازل 

البنكية واألحداث اليت تعانيها مؤخرا، ألن تطبيق مثل هذه املعايري يفرض على الدول احتجاز جزء كبري من أرباحها ملواجهة املخاطر 
تداعيات األزمة املالية على دول املنطقة اليت تعد يف أغلبها دول نفطية، فلم تتأثر أنظمتها البنكية، بل سامهت البنكية، وبالنظر ل

  3املداخيل النفطية يف زيادة منو الودائع البنكية يف بنوكها، وفيما يلي عرض ألهم الدول العربية اليت استطاعت تطبيق مقررات بازل 
  :البنوك السعودية -1

البنوك السعودية تأثرا كبريا ومباشرا على إثر األزمة املالية العاملية، ويرجع ذلك إىل عدم انكشاف البنوك احمللية على أزمة  مل تتأثر
هو الفرتة اليت منحتها اللجنة للبنوك واليت من خالهلا  3الرهن العقاري، وما ساعد البنوك السعودية على تطبيق مقررات بازل 

   .ااستطاعت بناء احتياطا�
، وذلك قبل 2015ة ن، حيث استوفت كل القرارات خالل س3تسري البنوك السعودية خبطى متسارعة لتطبيق مقررات بازل 

، حيث أقرت القانون النهائي املتعلق 3، لتصبح األوىل عامليا الستكمال تطبيق مقررات بازل2019التطبيق النهائي واملقرر يف سنة 
حبلول سنة   10.5%(ذ، وقد وصلت هذه النسبة إىل ضعف ما كان مقررا من طرف جلنة بازل بنسبة املالءة ودخل حيز التنفي

  :، وهو ما جعل البنوك السعودية تتميز عامليا بنسبة املالءة العالية والشكل املوايل يوضح ذلك)2019
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 2017-03-04:لكفاية رأس املال بنحو الضعف، مقال منشور على املوقع

من خالل الشكل يتبني أن نسبة كفاية رأس املال يف البنوك السعودية قد جتاوزت ضعف ما كلن مقررا من طرف جلنة بازل، حيث 
، 20.33%، مث بنك اجلزيرة بنسبة قدرت بـــ %20.81

، أي أن اخر بنك يف من هذه البنوك وصلت نسبة كفاية رأس املال به  

رية األجل والذي دخل حيز التنفيذ كذلك وقد وصلت إىل 
مثل ما ورد يف الوثيقة ( 3%، أما فيما خيص نسبة الرافعة املالية واليت قدرت بــــ 

  تطور نسبة كفاية رأس المال والرافعة المالية في البنوك السعودية

2015  2016  2017  
%18.1  %19.5  %18.84 

%12.4  %13.2  -  
، مؤسسة النقد العريب )2017، 2016، 2015
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لكفاية رأس املال بنحو الضعف، مقال منشور على املوقع" 3بازل "املصارف السعودية تتجاوز شرط 
www.aleq.com/   

من خالل الشكل يتبني أن نسبة كفاية رأس املال يف البنوك السعودية قد جتاوزت ضعف ما كلن مقررا من طرف جلنة بازل، حيث 
20.81%، يليه مصرف اإلمناء بنسبة 21.24%سبة تصدر مصريف الراجحي الصدارة بن

، أي أن اخر بنك يف من هذه البنوك وصلت نسبة كفاية رأس املال به  19%و  16%والبنوك األخرى تراوحت النسبة فيها ما بني 

رية األجل والذي دخل حيز التنفيذ كذلك وقد وصلت إىل تعميم �ائي بشأن نسبة السيولة قص 2013كما أصدرت يف جانفي 
، أما فيما خيص نسبة الرافعة املالية واليت قدرت بــــ 2019قبل سنة  100%نسبة السيولة الكلية املقدرة بــ 

  2011.أدخلت حيز التنفيذ يف جانفي) الرمسية للجنة بازل

تطور نسبة كفاية رأس المال والرافعة المالية في البنوك السعودية): 02(الجدول رقم 

2013  2014  2015
18.1%  17.9% 17% نسبة كفاية رأس المال

12.4% 12%  12%  نسبة الرافعة المالية
2015(املايل من إعداد الباحثني باالعتماد على تقارير االستقرار 

تطبيق مقررات بازل 

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    

املصارف السعودية تتجاوز شرط  :المصدر
www.aleq.com/ 

من خالل الشكل يتبني أن نسبة كفاية رأس املال يف البنوك السعودية قد جتاوزت ضعف ما كلن مقررا من طرف جلنة بازل، حيث 
تصدر مصريف الراجحي الصدارة بن

والبنوك األخرى تراوحت النسبة فيها ما بني 
%16 

كما أصدرت يف جانفي 
نسبة السيولة الكلية املقدرة بــ 

الرمسية للجنة بازل

الجدول رقم              

  
نسبة كفاية رأس المال

  االجمالية
نسبة الرافعة المالية

من إعداد الباحثني باالعتماد على تقارير االستقرار : المصدر
 .السعودي

http://www.aleq.com/
http://www.aleq.com/
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، حيث )2017-2013(السعودية خالل الفرتة  البنوك
، وهي أعلى من ما كان 3وهي سنة بداية تنفيذ مقررات بازل 

الية ارتفاعا  وباملوازاة شهدت نسبة الرافعة امل 19.5%فقد بلغت 
  .)3%(وهي أعلى من نسبة الرافعة املقررة يف بازل 

أصدر  2012 ، ففي جانفي3البنوك اإلماراتية هي األخرى تسري على خطى البنوك السعودية يف استيفاء تطبيق مقررات بازل
ويهدف هذا النظام إىل التحقق من التسيري اجليد بشأن نظام السيولة، 

ملخاطر السيولة لدى البنوك العاملة يف الدولة وأ�ا تتماشى مع توصيات جلنة بازل للرقابة البنكية، وقد قسم إىل ثالثة أقسام، يضم 
ين القسم األول املتطلبات النوعية لتسيري خطر السيولة ومن خالله مت إلزام البنوك بالتقيد مببادئ تسيري خماطر السيولة، أما القسم الثا

، )LCR(يضم املتطلبات الكمية، حيث أقر البنك املركزي أربع نسب للسيولة منها اثنني مرحليتني حلني بدء تطبيق نسبة التغطية 

من خصومها يف شكل أصول سائلة  10%جيب على البنوك مبوجب هذه النسبة أن حتتفظ مبا يعادل 
تاريخ البدء يف تطبيق  2014بقيت سارية املفعول إىل غاية ديسمرب 

تعترب هذه النسبة نسخة معدلة للنسبة املعمول �ا سابقا 
، واهلدف منها هو إعداد البنوك لتطبيق نسبة صايف مصادر التمويل املستقرة 

وكذلك  لألموال، الرئيسية حتدد هذه النسبة االستخدامات
 عوامل التمويل و التمويل، ملصادر استقرار عوامل تضع

شار إليها تقسم صايف استخدام األموال على لفئات األصول، وبعد استخدام العوامل امل

ومن خالل القسم الثالث، ألزم البنك املركزي البنوك استكمال تقرير السيولة لتسهيل مراقبة السيولة بفعالية واختاذ االجراءات 
 

، أما 2018جانفي  1بتاريخ  )LCR(أما عن نسب السيولة املقرة من طرف جلنة بازل فقد بدأ العمل بنسبة تغطية السيولة 
  .2018جانفي  1فقد كان مقررا أن تدخل حيز التطبيق اعتبارا من 

، وذلك �دف التحقق 20قانونا يتعلق بكفاية رأس املال
مت ) 3(من أن كفاية رأس املال يف البنوك العاملة بالدولة تتماشى مع األنظمة املعدلة الصادرة عن جلنة بازل، ومن خالل  املادة رقم 

السعودية، اإلمارات ، البحرين(يف البنوك العربية مع اإلشارة إىل البنوك اخلليجية  3تطبيق مقررات بازل 
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  ).02(من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم 
البنوك يف املالية والرافعة املال رأس كفاية يوضح الشكل أعاله تطور نسبة

وهي سنة بداية تنفيذ مقررات بازل   17%قدرت نسبة كفاية رأس املال بـــــ  2013نالحظ أنه يف سنة 
فقد بلغت  2016مقررا من طرف جلنة بازل، وتواصلت زيادة النسبة حىت سنة 

وهي أعلى من نسبة الرافعة املقررة يف بازل  13.5%ما يعادل  2016كبريا، حيث بلغت يف سنة 
  :البنوك اإلماراتية

البنوك اإلماراتية هي األخرى تسري على خطى البنوك السعودية يف استيفاء تطبيق مقررات بازل
بشأن نظام السيولة، لكافة البنوك مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي تعميما 

ملخاطر السيولة لدى البنوك العاملة يف الدولة وأ�ا تتماشى مع توصيات جلنة بازل للرقابة البنكية، وقد قسم إىل ثالثة أقسام، يضم 
القسم األول املتطلبات النوعية لتسيري خطر السيولة ومن خالله مت إلزام البنوك بالتقيد مببادئ تسيري خماطر السيولة، أما القسم الثا

يضم املتطلبات الكمية، حيث أقر البنك املركزي أربع نسب للسيولة منها اثنني مرحليتني حلني بدء تطبيق نسبة التغطية 
     :19ح هلاتني النسبتني
جيب على البنوك مبوجب هذه النسبة أن حتتفظ مبا يعادل : نسبة األصول السائلة

بقيت سارية املفعول إىل غاية ديسمرب  2013عالية النوعية، وقد بدأ العمل �ا بدء من جانفي 
 . ةنسبة تغطية السيول

تعترب هذه النسبة نسخة معدلة للنسبة املعمول �ا سابقا : )USRR(نسبة استخدام األموال إلى مصادر التمويل المستقرة 
، واهلدف منها هو إعداد البنوك لتطبيق نسبة صايف مصادر التمويل املستقرة ) -1987 –القروض إىل الودائع 

حتدد هذه النسبة االستخدامات. 2013يف جوان  وقد بدأ العمل �ا 3لواردة يف بازلا
تضع أ�ا البنوك، كما قبل من املستخدمة التمويل ملصادر املختلفة
لفئات األصول، وبعد استخدام العوامل امل) االستخدام عوامل( املطلوبة

 .100%صايف مصادر التمويل والنتيجة ينبغي أن تقل عن 
ومن خالل القسم الثالث، ألزم البنك املركزي البنوك استكمال تقرير السيولة لتسهيل مراقبة السيولة بفعالية واختاذ االجراءات 

 .دوث مصاعب يف السيولةالالزمة يف الوقت املناسب عند ظهور دالئل تنذر حب
أما عن نسب السيولة املقرة من طرف جلنة بازل فقد بدأ العمل بنسبة تغطية السيولة 

فقد كان مقررا أن تدخل حيز التطبيق اعتبارا من  )NSFR(  نسبة صايف مصادر التمويل املستقرة
قانونا يتعلق بكفاية رأس املال 2017فيفري  23بتاريخ وفيما خيص كفاية رأس املال أصدر البنك املركزي 

من أن كفاية رأس املال يف البنوك العاملة بالدولة تتماشى مع األنظمة املعدلة الصادرة عن جلنة بازل، ومن خالل  املادة رقم 

تطبيق مقررات بازل 

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    

من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  :المصدر
يوضح الشكل أعاله تطور نسبة

نالحظ أنه يف سنة 
مقررا من طرف جلنة بازل، وتواصلت زيادة النسبة حىت سنة 

كبريا، حيث بلغت يف سنة 
البنوك اإلماراتية -  2

البنوك اإلماراتية هي األخرى تسري على خطى البنوك السعودية يف استيفاء تطبيق مقررات بازل
مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي تعميما 

ملخاطر السيولة لدى البنوك العاملة يف الدولة وأ�ا تتماشى مع توصيات جلنة بازل للرقابة البنكية، وقد قسم إىل ثالثة أقسام، يضم 
القسم األول املتطلبات النوعية لتسيري خطر السيولة ومن خالله مت إلزام البنوك بالتقيد مببادئ تسيري خماطر السيولة، أما القسم الثا

يضم املتطلبات الكمية، حيث أقر البنك املركزي أربع نسب للسيولة منها اثنني مرحليتني حلني بدء تطبيق نسبة التغطية 
ح هلاتني النسبتنيوفيما يلي شر 

نسبة األصول السائلة ·
عالية النوعية، وقد بدأ العمل �ا بدء من جانفي 

نسبة تغطية السيول
نسبة استخدام األموال إلى مصادر التمويل المستقرة  ·

القروض إىل الودائع (
)NSFR(

املختلفة األنواع
املطلوبة املستقرة

صايف مصادر التمويل والنتيجة ينبغي أن تقل عن 
ومن خالل القسم الثالث، ألزم البنك املركزي البنوك استكمال تقرير السيولة لتسهيل مراقبة السيولة بفعالية واختاذ االجراءات 

الالزمة يف الوقت املناسب عند ظهور دالئل تنذر حب
أما عن نسب السيولة املقرة من طرف جلنة بازل فقد بدأ العمل بنسبة تغطية السيولة 

نسبة صايف مصادر التمويل املستقرة
وفيما خيص كفاية رأس املال أصدر البنك املركزي 

من أن كفاية رأس املال يف البنوك العاملة بالدولة تتماشى مع األنظمة املعدلة الصادرة عن جلنة بازل، ومن خالل  املادة رقم 
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متطلبات اإلفصاح للمساعدة يف حتسني شفافية رأس ) 
  :فقد حددت الرتتيبات االنتقالية لتطبيق هذا النظام كما يلي

 .2018بدء من جانفي  100%، ونسبة )2017
، على فرتة 2، أو كرأس مال الشق)1الشق(يتم السحب التدرجيي لألدوات الرأمسالية اليت مل تعد مؤهلة كحقوق ملكية غري عادية 

ديسمرب  31اعتبارا من ) 2الشق(دية يتم استبعاد األدوات الرأمسالية اليت ال تستويف متطلبات النظام من حقوق امللكية العا

  تطور نسبة كفاية رأس المال في البنوك اإلماراتية

2015  12/2016  06/2017  
  %18.9  %18.5  

  .2017املؤشرات املصرفية بدولة اإلمارات، تقرير صادر عن البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، جويلية 

  

، حيث نالحظ أن )2017جوان  -2013(يوضح الشكل السابق تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلماراتية خالل الفرتة 
، فخالل 2019خالل سنة  10.5%هذه النسب تتجاوز بكثري ما هو مقرر من طرف جلنة بازل واليت من املفرتض أن تصل إىل 

، وهو ما يبني أن البنوك اإلماراتية مل تتأثر  كثريا باألزمة، لكن أزمة البرتول اليت حدثت يف سنة 
  . 18.9%إىل  2016لرتتفع سنة   

 بأكثر ينفرد حيث املايل، النظام من األكرب العنصر ويشكل
 خلدمات بنكا 69و األفراد، خلدمات بنكا 19 على 

 منتجات اإلسالمية البنوك شرحية وتقدم. خارجية 
  .الشركات خلدمات بنكا 18و األفراد 

بإصدار  البنكمعايري جلنة بازل، قام  إىل تعزيز اإلطار الرقايب من خالل اعتماد
هذه التوجيهات إىل عدة مراحل، ، وتستند تتضمن اإلطار الزمين لتنفيذ اتفاقية بازل

حيث أصدر البنك توجيهاته جلميع البنوك احمللية يطلب مبوجبها أن تقوم البنوك بتزويده بتقارير أولية عن نسب الرافعة وكفاية رأس 
  .2013بشكل ربع سنوي وذلك اعتبار من مارس 

السعودية، اإلمارات ، البحرين(يف البنوك العربية مع اإلشارة إىل البنوك اخلليجية  3تطبيق مقررات بازل 

           ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
91 

) 8(، كما تضمن يف املادة رقم )2والشق  1الشق (املال حتديد مكونات رأس 
فقد حددت الرتتيبات االنتقالية لتطبيق هذا النظام كما يلي) 9(املال الرقايب وانضباط السوق، أما املادة رقم 

2017مرب ديس -2017جانفي (خالل الفرتة  80%يتعني على البنوك تطبيق 
يتم السحب التدرجيي لألدوات الرأمسالية اليت مل تعد مؤهلة كحقوق ملكية غري عادية 

 .سنوات 10
يتم استبعاد األدوات الرأمسالية اليت ال تستويف متطلبات النظام من حقوق امللكية العا

تطور نسبة كفاية رأس المال في البنوك اإلماراتية): 03(الجدول رقم 

12/2013  12/2014  12/2015
  18.3%  18.2% 19.3%  نسبة كفاية رأس المال

املؤشرات املصرفية بدولة اإلمارات، تقرير صادر عن البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، جويلية 

  ).2(اجلدول رقم  معطياتمن إعداد الباحثني باالعتماد على 
يوضح الشكل السابق تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلماراتية خالل الفرتة 

هذه النسب تتجاوز بكثري ما هو مقرر من طرف جلنة بازل واليت من املفرتض أن تصل إىل 
، وهو ما يبني أن البنوك اإلماراتية مل تتأثر  كثريا باألزمة، لكن أزمة البرتول اليت حدثت يف سنة  19.3%قدرت بـــــ 

  18.2%كان هلا أثر نوعا ما حيث اخنفضت نسبة كفاية رأس املال إىل 
  :البنوك البحرينية

ويشكل إسالمية، وبنوك  تقليدية بنوك من البحرين يف البنكي النظام
 التقليدية البنوك شرحية وتشتمل. للقطاع املالية املوجودات إمجايل
 لبنوك متثيل مكتب 36 إىل باإلضافة متخصصني، اثنني وبنكني
 خلدمات بنوك 6 وتشمل ومبادئها، اإلسالمية الشريعة ألحكام مطابقة

إىل تعزيز اإلطار الرقايب من خالل اعتماد الراميةاملركزي املستمرة  البنكضمن جهود 
تتضمن اإلطار الزمين لتنفيذ اتفاقية بازل 2013 جوانتوجيهات عالية املستوى يف شهر 

حيث أصدر البنك توجيهاته جلميع البنوك احمللية يطلب مبوجبها أن تقوم البنوك بتزويده بتقارير أولية عن نسب الرافعة وكفاية رأس 
بشكل ربع سنوي وذلك اعتبار من مارس  3املال ونسب السيولة تبعا ملتطلبات بازل

تطبيق مقررات بازل 

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    

حتديد مكونات رأس 
املال الرقايب وانضباط السوق، أما املادة رقم 

ü  يتعني على البنوك تطبيق
ü  يتم السحب التدرجيي لألدوات الرأمسالية اليت مل تعد مؤهلة كحقوق ملكية غري عادية

10متتد إىل 
ü يتم استبعاد األدوات الرأمسالية اليت ال تستويف متطلبات النظام من حقوق امللكية العا

2017.  

  السنة
نسبة كفاية رأس المال

املؤشرات املصرفية بدولة اإلمارات، تقرير صادر عن البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، جويلية  :المصدر

من إعداد الباحثني باالعتماد على  :المصدر
يوضح الشكل السابق تطور نسبة كفاية رأس املال يف البنوك اإلماراتية خالل الفرتة 

هذه النسب تتجاوز بكثري ما هو مقرر من طرف جلنة بازل واليت من املفرتض أن تصل إىل 
قدرت بـــــ  2013سنة 

كان هلا أثر نوعا ما حيث اخنفضت نسبة كفاية رأس املال إىل   2014
البنوك البحرينية -3

النظام يتكون
إمجايل من% 85 من

وبنكني الشركات،
مطابقة وخدمات

ضمن جهود 
توجيهات عالية املستوى يف شهر 

حيث أصدر البنك توجيهاته جلميع البنوك احمللية يطلب مبوجبها أن تقوم البنوك بتزويده بتقارير أولية عن نسب الرافعة وكفاية رأس 
املال ونسب السيولة تبعا ملتطلبات بازل



  )السعودية، اإلمارات ، البحرين

               سناء العايب. أ + زبري عياش. د

 94 - 81 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                  

ترتيبات انتقالية للبنوك بغرض االمتثال ملتطلبات رأس املال اجلديدة املؤهلة والذي يهدف إىل ضمان 
، وخالل هذه الفرتة 2015قدرة البنوك على تلبية متطلبات رأس املال اجلديدة خالل فرتة زمنية معقولة واليت بدأ العمل �ا يف عام 
  . 3وهي أعلى من احلد األدىن املطلوب يف اتفاقية بازل 
من جملد كفاية رأس المال قام البنك املركزي بإصدار ورقة اسرتشادية للبنوك حول اجراء تعديالت على 

  .21التوجيهات األول ليتضمن التعريف اجلديد لرأس املال الرقايب حسب ما أقرته جلنة بازل
أغلب (كتوبر وجه حمافظ البنك املركزي البحريين دعوة للبنوك البحرينية تتضمن طلب االندماج، �دف تقوية مركزها املايل 

كيانات بنكية، ويأيت كل هذا   3بنوك ضمن  8، وقد شهدت الساحة البنكية البحرينية اندماج 
، ذلك 22فيما خيص نسبة كفاية رأس املال، أما فيما خيص معايري السيولة فهي تشكل حتديا كبريا

، وبدأ باستالم 3قام البنك املركزي بإدخال تعديالت على فصل متطلبات اإلفصاح العام وفقا ملا جاء يف بازل
املتعلقة بالرافعة  3، كما قام بإصدار ورقة اسرتشادية حول متطلبات بازل 

  .، وقد مت مناقشة املالحظات املستلمة على هذه الورقة، وال يزال يعمل على حتديثها

  في البنوك البحرينيةتطور نسبة كفاية رأس المال والرافعة المالية 

09/2015  03/2016  
%18.7  %18.1  
%7.4  %7.7  

Source : financial Stability report, Central Bank of  Bahrain,(Jul 2016, Aug 2015, Aug 2014)  

  

، ونالحظ أن )2016-2013(يوضح الشكل أعاله تطور نسبة كفاية رأس املال والرافعة املالية يف البنوك البحرينية خالل الفرتة 
وذلك قبل البدء   18.5%ما يعادل  2013هذه النسبة تتجاوز بكثري النسبة املقررة من طرف جلنة بازل، حىت أ�ا وصلت خالل 

اليت عرفت  2013، ونالحظ تواصل زيادة النسبة إىل غاية سنة 
، ونفس الشيء بالنسبة للرافعة املالية اليت جتاوزت هي األخرى مبا يفوق ضعف النسبة 

  .0.6%  بـــــ 2016، لكنها عرفت اخنفاضا خالل سنة 
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ترتيبات انتقالية للبنوك بغرض االمتثال ملتطلبات رأس املال اجلديدة املؤهلة والذي يهدف إىل ضمان  ويوفر اإلطار الزمين املعتمد
قدرة البنوك على تلبية متطلبات رأس املال اجلديدة خالل فرتة زمنية معقولة واليت بدأ العمل �ا يف عام 

وهي أعلى من احلد األدىن املطلوب يف اتفاقية بازل  12.5%التزمت البنوك بنسبة كفاية رأس مال قدرها 
قام البنك املركزي بإصدار ورقة اسرتشادية للبنوك حول اجراء تعديالت على  2013

التوجيهات األول ليتضمن التعريف اجلديد لرأس املال الرقايب حسب ما أقرته جلنة بازل
كتوبر وجه حمافظ البنك املركزي البحريين دعوة للبنوك البحرينية تتضمن طلب االندماج، �دف تقوية مركزها املايل 

، وقد شهدت الساحة البنكية البحرينية اندماج )البنوك البحرينية ذات رأس مال صغري
فيما خيص نسبة كفاية رأس املال، أما فيما خيص معايري السيولة فهي تشكل حتديا كبريا 3يف إطار تطبيق مقررات بازل 

 .الرتباط االقتصاد بالعائدات النفطية
قام البنك املركزي بإدخال تعديالت على فصل متطلبات اإلفصاح العام وفقا ملا جاء يف بازل 2016
، كما قام بإصدار ورقة اسرتشادية حول متطلبات بازل 2016سنوية وذلك ابتداء من جوان  التقارير املالية النصف
Leverage(وقد مت مناقشة املالحظات املستلمة على هذه الورقة، وال يزال يعمل على حتديثها ،

تطور نسبة كفاية رأس المال والرافعة المالية ): 04(الجدول رقم 

09/2013  09/2014  
  18.6% 18.5%  نسبة كفاية رأس المال
  8.3%  8.3%  نسبة الرافعة المالية

financial Stability report, Central Bank of  Bahrain,(Jul 2016, Aug 2015, Aug 2014)

  ).04(من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم 

يوضح الشكل أعاله تطور نسبة كفاية رأس املال والرافعة املالية يف البنوك البحرينية خالل الفرتة 
هذه النسبة تتجاوز بكثري النسبة املقررة من طرف جلنة بازل، حىت أ�ا وصلت خالل 

، ونالحظ تواصل زيادة النسبة إىل غاية سنة 2015مت العمل �ا بدء من جانفي ، واليت 3يف تنفيذ مقررات بازل
، ونفس الشيء بالنسبة للرافعة املالية اليت جتاوزت هي األخرى مبا يفوق ضعف النسبة 18.1%خالهلا اخنفاضا طفيفا ووصلت إىل 

، لكنها عرفت اخنفاضا خالل سنة 8.3%ــ قدرت بــ 2013، فخالل سنة )3%( 3الواردة يف اتفاقية بازل 

تطبيق مقررات بازل 

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    

ويوفر اإلطار الزمين املعتمد
قدرة البنوك على تلبية متطلبات رأس املال اجلديدة خالل فرتة زمنية معقولة واليت بدأ العمل �ا يف عام 

التزمت البنوك بنسبة كفاية رأس مال قدرها 
2013خالل ديسمرب 

التوجيهات األول ليتضمن التعريف اجلديد لرأس املال الرقايب حسب ما أقرته جلنة بازل
كتوبر وجه حمافظ البنك املركزي البحريين دعوة للبنوك البحرينية تتضمن طلب االندماج، �دف تقوية مركزها املايل أ 23يف 

البنوك البحرينية ذات رأس مال صغري
يف إطار تطبيق مقررات بازل 

الرتباط االقتصاد بالعائدات النفطية
2016يف ماي 

التقارير املالية النصف
Leverage(املالية 

  
نسبة كفاية رأس المال
نسبة الرافعة المالية

financial Stability report, Central Bank of  Bahrain,(Jul 2016, Aug 2015, Aug 2014)
  

من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  :المصدر
  

يوضح الشكل أعاله تطور نسبة كفاية رأس املال والرافعة املالية يف البنوك البحرينية خالل الفرتة 
هذه النسبة تتجاوز بكثري النسبة املقررة من طرف جلنة بازل، حىت أ�ا وصلت خالل 

يف تنفيذ مقررات بازل
خالهلا اخنفاضا طفيفا ووصلت إىل 

الواردة يف اتفاقية بازل 
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  :خالصة
) الدول اخلليجية(على الدول العربية، حيث تبني أن الدول   من خالل هذه الدراسة حاولنا الوقوف على أهم آثار األزمة املالية

شهدت هبوطا كبريا يف مؤشرا�ا املالية، أما الدول األخرى اليت �ا أسواق املالية نشطة ومفتحة على األسواق املالية العاملية، قد تأثرت و 
من  فقد تأثرت صادرا�ا النفطية وتراجعت خالل األزمة املالية، كما حاولنا تبيان اإلجراءات اليت اختذ�ا الدول العربية يف سبيل التقليل

لدويل، وألن الساحة البنكية العاملية شهدت ميالد مقررات حدة آثار األزمة املالية وهي اجراءات تزامنت مع مت القيام به على املستوى ا
جديدة للجنة بازل، واليت سارعت الدول لتطبيقها، فقد عملت الدول العربية على ادخال هذه املقررات على أنظمتها البنكية من 

لتزمت بالتطبيق الفعلي هلذه املقررات قد ا) حمل الدراسة(خالل اختاذ مجلة من االجراءات والقوانني، وقد الحظنا أن الدول اخلليجية 
، وما مكن هذه الدول من )2019التنفيذ النهائي الذي أقرته جلنة بازل هو سنة (وجتاوز�ا بأشواط كبرية وقبل التنفيذ النهائي هلا 

جراء زيادة الصادرات النفطية، الوصول هلذا االجناز هو عدم تأثر أنظمتها البنكية جراء األزمة املالية، كما ألن لنمو العائدات النفطية 
  .اء خمصصات واحتياطات رأس املالندورا كبريا يف توفري السيولة وب

  :الهوامش
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  اإلصالحات المصرفية في الدول العربية وفعاليتها في إستقطاب االستثمار األجنبي المباشر 

  2015-1990الجزائر : حالة 
Banking reforms in the Arab countries and their effectiveness in attracting  

foreign direct investment  Algeria case study 1990-2015  
 أحمد نصير.د
  اجلزائر -الوادي امعةج

necir-ahmed@univ-eloued.dz  

  يونس زين.د
 اجلزائر -الوادي جامعة

zine-younes@univ-eloued.dz  
                                          Abstract:  

. The difficult economic conditions experienced by Algeria in the eighties as a result of the oil 
crisis, which led to the decline in the hydrocarbon sector revenues, the high cost of food imports, 
the industrial sector deficit, high external debt and weak economic performance indicators, these 
factors generated strong will of the authorities to reconsider the curriculum development 
approved, and the Algerian authorities to enact laws and regulations governing the orientation 
process in line with the requirements of the new phase and Tvtadhah of radical reforms across all 
sectors (industrial, agricultural, banking .... etc) and the banking sector has received a camel Of 
reforms, but these laws did not paint a completely banking orientation of the market economy 
parameters did not give the status of foreign investment does not invest in the banking sector and 
not freely convert and liberalization of capital movements, which led to the issuance of the Law 
on Money and Loan in the nineties (Law 10/90) 
key words. Banking Reform; Economic Reform Programs; direct foreign investment . 
 

  :مقدمة
مرتبط بكفاءة وفعالية اجلهاز املصريف ومدى قدرته على تعبئة فوائض دخول خمتلف , جناح النظام االقتصادي يف مجيع أحناء العامل إن

ومل يعد هذا كافيا يف ظل , القطاعات وكذا قدرته على منح االئتمان ومتويل التنمية االقتصادية بدون التأثري على االستقرار االقتصادي
لذلك عملت وتعمل خمتلف دول العامل على إدخال تقنيات حديثة ومتطورة يف العمل ,  نفتاح االقتصادي ويف ظل سرعة التطوراال

ويف هذا السياق , املصريف، ووضع قوانني وتشريعات من شأ�ا أن تتماشى والتحديات اليت تواجهها من تطور اقتصادي وانفتاح للعامل
وباألخص يف ا�ال االقتصادي من جراء ما عانته من قهر االستعمار مما شكل فجوة كبرية , ضطراباتعانت العديد من دول العامل ا

باقتناع هذه الدول بعدم مقدر�ا على حتقيق تنميتها مبعزل  أدىالذي  األمربني الدول، وحدوث تفاوت من ناحية التقدم والتطور، 
  .عن مشاركة رؤوس األموال األجنبية

باإلضافة اىل التحوالت العاملية الراهنة دفعت مبختلف الدول وخاصة النامية منها إىل سعيها , أعالهرابات املذكورة إن االضط       
وذلك بسن قوانني وتشريعات حمفزة لتهيئة , احلثيث حنو ترقية وتشجيع االستثمار بشكل عام واالستثمار األجنيب املباشر بشكل خاص

مدخرا�ا  أنوذلك باعتبار , تدفقات مستمرة لرؤوس األموال األجنبية لتحقيق تنميتها املنشودة مناخها االستثماري بغية استقطاب
سلبية على االقتصاد وذلك مما يرتتب  أثارذات  أ�ا أثبتتوجتنبا للجوء اىل املديونية اليت , احمللية وكذلك خربا�ا غري كافية لتحقيق هذا

  .دم مصاحل البلد املضيفشروط وتبعية لرمبا ال خت إمالءعليها من 
والدول العربية شـا�ا شـان الـدول العـامل ككـل تعمـل علـى �يئـة مناخهـا االسـتثماري وحتسـينه وتطـويره ليسـتجيب اىل متطلبـات 

  .ويؤثر يف قرار�م باختيار هذه الدولة كموطن لالستثمار األجانباملستثمرين 

قــوانني و تنظيمـات تــنظم عمليـة التوجــه متاشـيا مــع متطلبـات املرحلــة  و يف إطـار التوجــه اجلديـد قامــت السـلطات اجلزائريــة بسـن
و قد حظي ) إخل.... القطاع الصناعي ، الفالحي ، املصريف(اجلديدة وما تفتضيه من إصالحات جذرية على مستوى مجيع القطاعات 

التوجــه املصــريف القتصــاد الســوق ومل تعطــي القطــاع املصــريف جبملــة مــن اإلصــالحات، إال أ�ــا هــذه القــوانني مل ترســم بشــكل كلــي معــامل 
د مكانة لالستثمار األجنيب ال باالستثمار يف ا�ال املصريف و ال حبرية حتويل وحترير حركة رؤوس األموال مما أدى إىل صدور قـانون النقـ

mailto:necir-ahmed@univ-eloued.dz
mailto:zine-younes@univ-eloued.dz
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يـــة واضـــحة لتـــدفقات رؤوس الـــذي أوىل اإلهتمـــام باســـتقاللية البنــك املركـــزي كمـــا أعطـــى أمه)  10/90قـــانون(والقــرض يف التســـعينيات 
  .األموال

  :يتمثل اإلشكال الذي سنعمل على حبثه ومعاجلته من خالل دراستنا هاته  يف السؤال احملوري التايل
وما هو اتجاه األداء اإلقتصادي  ؟في الجزائرالمباشر  األجنبيالمصرفية في جذب االستثمار  اإلصالحاتهمية أما مدى    

  مصرفية؟من جراء هذه اإلصالحات ال
  : وسنحاول تقسيم هذه الدراسة اىل احملاور التالية

  مرحلة اإلصالح المصرفي الجزائري بعد التسعينيات:المحور األول  
عرف النظام املصريف اجلزائري منذ التسعينات إصالحا جديا، يدخل ضمن اإلصالحات اليت تبنتها اجلزائر منذ �اية 

  .اإلقتصاد املوجه إىل إقتصاد السوق الثمانينات، من أجل ضمان اإلنتقال من
  المتعلق بالنقد والقرض 1990عام  10-90قانون : أوال

لقد أدركت اجلزائر يف السنوات األخرية املاضية أن اإلصالحات اإلقتصادية اليت فرضتها املعطيات الدولية، والتحول إلقتصاد 
مبثابة  10-90وصدور قانون النقد والقرض  1990فريل عام أ حالسوق، ال بد أن تواكبها إصالحات مصرفية مماثلة، فكان إصال

  : 1لذا كان إهتمام احلكومة منصبا على النقاط التالية, الثورة احلقيقية إلصالح هذا القطاع
ü اإلهتمام باملشاكل اإلجتماعية، من خالل تطوير عالقات العمل واحلماية اإلجتماعية؛  
ü من أجل مواكبة األهداف املسطرة؛واالقتصاديةحات السياسية، اإلجتماعية إرساء اإلطار القانوين ذي الصلة باإلصال ،  

 .وبصفة عامة فان برنامج احلكومة يف ذلك الوقت غلب عليه الطابع النقدي، وسطر لذلك السبل الواجب إتباعها 
  مبادئ وأهداف قانون النقد والقرض -1

م اهليئات الرئيسية لتسيري اجلهاز املصريف اجلزائري، يتجلى دفعا قويا إلعادة تنظي 10-90لقد أعطى قانون النقد والقرض 
املمنوحة للبنك املركزي يف تسيري أموره، وحتديد شروط تعيني مسرييه وممارسة وظائفهم، حيث يقوم احملافظ  االستقالليةذلك من خالل 

، يعني حمافظ البنك املركزي 2املراقبة على التوايلمبساعدة ثالثة نواب له وجملس النقد والقرض ومراقبون بتويل شؤون املديرية وإدارة 
مبرسوم رئاسي، يصدره رئيس اجلمهورية ملدة ست سنوات، كما يتم تعيني نواب احملافظ بنفس الكيفية ملدة مخس سنوات، وال جتدد 

خطأ فادح يف جمال العمل  واليتهم إال مرة واحدة، وال ميكن إقالتهم من وظائفهم إال مبرسوم رئاسي يف حالة العجز أو إرتكا�م
  .املصريف

  .واإلستمرارية لالستقرارويالحظ أن إستقرار مدة الوالية وإمتداد أجلها وعدم قابليتها لإللغاء يعطي إلدارة البنك املركزي ضمانا قانونيا 
د، كما ميكن لبنك اجلزائر تقوم احلكومة بإستشارة بنك اجلزائر بالنسبة لكل مشروع قانوين أو نص تنظيمي خاص باملالية أو النق 

 إقرتاح أي إجراء من شأنه أن يؤثر إجيابيا على ميزان املدفوعات، والوضعية العامة للمالية العمومية، وعلى تطور اإلقتصاد الوطين بصفة
  .النقدي باالستقرارعامة، كما يلزم قانون النقد والقرض بنك اجلزائر بإطالع احلكومة على كل أمر من شأنه أن ميس 

  :3أما خبصوص املبادئ اليت جاء �ا قانون النقد والقرض فإنه ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية
حيث كانت يف السابق القرارات تتخذ تبعا للمعطيات احلقيقية، أي على : الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية -1-1

ك أهداف نقدية حبتة، بل أن اهلدف األساسي هو تعبئة املوارد الالزمة أساس كمي حقيقي يف هيئة التخطيط، وتبعا لذلك مل تكن هنا
  .لتمويل الربامج اإلستثمارية املخططة

ويف هذا اإلطار تبىن قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بني الدائرتني النقدية واحلقيقية، وذلك حىت تتخذ القرارات على أساس األهداف 
  .ية وبناءا على الوضع النقدي السائدالنقدية اليت حتددها السلطة النقد

  : 4ولقد مسح هذا املبدأ بتحقيق جمموعة من األهداف هي
ü السياسة النقدية؛ إستعادة البنك املركزي لدوره يف قمة النظام النقدي واملسؤول األول عن تسيري  
ü قتصادي؛اإل حتريك السوق النقدية وتنشيطها وإحتالل السياسة النقدية ملكانتها كوسيلة يف الضبط  
ü  تسهيل منح القروض اليت يرتكز تقدميها على اجلدوى اإلقتصادية للمشروعات، دون متييز بني القطاع العام و اخلاص وإجياد

 مرونة نسبية يف حتديد سعر الصرف من طرف البنوك وجعله يلعب دورا مهما يف إختاذ القرارات املرتبطة بالقروض؛
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كانت اخلزينة العامة يف النظام السابق تلعب دورا أساسيا يف تدبري التمويل : ئرة ميزانية الدولةالفصل بين الدائرة النقدية ودا -1-2
الالزم لكافة النفقات العمومية، وذلك على األخص عرب اللجوء إىل القروض، وبشكل عام عن طريق اإلصدار النقدي اجلديد، مما 

األمر تداخال بني صالحيات اخلزينة وصالحيات السلطة النقدية، وخلق  فسح ا�ال واسعا لعملية التمويل بالعجز، وقد خلق هذا
  .5أيضا تداخال بني أهدافهما املسطرة

قد إعتمد قانون النقد والقرض من أجل إزالة هذا التداخل يف األهداف والسلطات بني الدائرة النقدية ودائرة ميزانية 
لقرض، ومتويل عجزها عن طريق اللجوء إىل البنك املركزي، بل أصبح هذا األمر الدولة، فاخلزينة مل تعد حرة يف اللجوء إىل عملية ا

  .خيضع لبعض القواعد واألسس املبنية على دراسات نقدية وإقتصادية
  :6وقد مسح هذا املبدأ بتحقيق عدة أهداف أمهها

ü وتقليص قروضه جتاهها؛ إستقاللية بنك اجلزائر عن الدور املتزايد للخزينة  
ü  ف املالئمة كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال؛�يئة الظرو  
ü احلد من اآلثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية؛  

محل قانون النقد والقرض أفكارا جديد فيما يتعلق بتنظيم اجلهاز املصريف وأدائه، : الفصل بين دائرة الميزانية ودائرة القرض  -1-3
هامه التقليدية وخاصة تلك املتمثلة يف منح القروض اليت سلبتها منه اخلزينة العمومية يف النظام املصريف فقد مكنه من إستعادة م

  .7السابق
  :8وقد مسح الفصل بني دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض اليت جاء �ا قانون النقد والقرض من بلوغ األهداف التالية

ü اد؛تناقص التزامات اخلزينة يف متويل اإلقتص  
ü للمشاريع؛ أصبح توزيع القروض ال خيضع لقواعد إدارية، وإمنا يرتكز على مفهوم اجلدوى اإلقتصادية  

  :أما األهداف اليت جاء لتحقيقها قانون النقد والقرض فهي
ü امر من البنك تتلقى األو  اليت زي، والبنوك األولية أو التجاريةإقامة نظام مصريف من مستويني، سلطة نقدية ممثلة يف البنك املرك

  املركزي؛
ü متكني هذا القانون البنك املركزي من أداء وظائفه التقليدية، وفصله عن الوظائف املتداخلة مع اخلزينة؛  
ü  استقاللية البنك املركزي، من خالل إعطاء ا�ال للمحافظ ملمارسة مهامه متاشيا مع الوضع اإلقتصادي وحتقيق أهداف

 السياسة النقدية؛ 
  :9داف السياسة النقدية يف هذا القانون هيولقد كانت أه

  .بنك مركزي يعمل على حتقيق هدف وحيد هو إستقرار األسعار ·
  .عدم تعارض هذا اهلدف مع احلفاظ على التوازن اخلارجي ·

ما نالحظه من أهداف هذا القانون أيضا متكني اخلواص من تأسيس بنوك، ومتكني البنوك األجنبية من فتح فروع هلا يف اجلزائر، وهذا  
  .حيث مت تأسيس جمموعة من البنوك، وفتح فروع للعديد من البنوك األجنبية ،10-90بعد صدور قانون 

اإلجباري، كما  االحتياطيآلية معدل : ألدوات السياسة النقدية مثل  استخدامههو حماولة بنك اجلزائر  10-90مما جاء يف قانون  
  .بني البنوك، يتدخل فيها هذا البنك تبعا لرغبته يف ضخ أو امتصاص السيولة عمل بنك اجلزائر على إقامة سوق نقدية ما

هدف أيضا قانون النقد والقرض إىل تعزيز الرقابة املصرفية، وذلك عن طريق اللجنة املصرفية اليت ترصد عمل البنوك، وحتلله 
 .لتقرر ما إذا كان عمل وسري البنوك ينسجم ويتالءم مع قواعد العمل املصريف

  10 – 90أهم تعديالت قانون النقد والقرض : ثانيا
سنوات عن دخول أحدث قانون لتنظيم اجلهاز املصريف ودعمه للتنمية اإلقتصادية، وخلق  (10) من عشر أكثربعد مرور 

 بدأت تظهر بعض الثغرات خاصة 10-90جو وحميط مناسب جلذب اإلستثمار املباشر األجنيب ومع مرور سنوات تطبيق قانون  
اإلدارية منها، ومن أجل ضمان فعالية أكرب ودور أحسن لبنك اجلزائر يف حتقيق أهدافه املسطرة، والتحكم أكثر يف الوضع النقدي 

 .1011/  03واألمر   01/  01 للبالد، فقد تعرض هذا القانون إىل تعديلني أساسيني مها تعديل باألمر
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  والقرض المعدل والمتمم لقانون النقد 01/  01األمر  -1
، مت الفصل فيه بني جملس إدارة بنك اجلزائر وجملس النقد 2001فيفري  27املؤرخ يف  01/  01األمر املعدل واملتمم رقم  إن

والقرض، ولقد جاء أيضا هذا التعديل كي ميكن رئيس اجلمهورية من تعيني حمافظ البنك املركزي ونائبه ملدة غري حمدودة، وإختذت 
واملايل، من خالل إصالح أساليب إدارة املصارف، وحتسني مستوى اخلدمات،  ة لتحسني القطاع املصريفاحلكومة خطوات عديد

وحتسني أيضا عملية مراجعة احلسابات املصرفية، وإعادة تفعيل نظم املدفوعات واستخدام أجهزة الكمبيوتر من أجل ترقية اخلدمة 
  .املصرفية بشكل عام

زائر من احملافظ رئيسا ونواب احملافظ كأعضاء، وثالثة موظفني سامني يعينهم رئيس وبصفة عامة يتكون جملس إدارة اجل
، أما جملس النقد والقرض فيتكون مبوجب هذا التعديل من 2001عام  01/  01 األمرمن  06اجلمهورية، وذلك حسب املادة 

  .11 املسائل النقدية واإلقتصاديةشخصيات خيتارون حبكم كفاء�م يف )3(أعضاء من جملس إدارة بنك اجلزائر، وثالث 
  .المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 11/  03األمر رقم  -2

يف سياق اإلصالحات املستمرة واملتواصلة اليت عرفها اإلقتصاد اجلزائري وجعل املؤسسات  03/11لقد جاء األمر املعدل واملتمم رقم 
ة ، إضافة إىل لعب دورها يف مكافحة كافة أشكال التسيري اخلاطئ، والذي يتسبب يف املصرفية القاطرة احلقيقية يف التنمية اإلقتصادي

  . والثغرات املالية اليت أثقلت كاهل اخلزينة العمومية واالختالساتحدوث فضائح مالية وحاالت عديدة لتبييض األموال، 
  :12ومن أهم ما تضمنه هذا األمر جند

ü  إن إحتياطات الذهب اليت ميتلكها بنك اجلزائر ملك للدولة، وميكن لبنك اجلزائر إجراء كل ( يف األمر املعدل واملتمم  39املادة
البيع ، القرض والرهن الفوري أو بأجل، الودائع من الذهب ميكن أن تستعمل يف أي , العمليات املتعلقة بالذهب ال سيما الشراء
  ؛)تسبيق موجه للتسيري النشط للدين اخلارجي 

ü  ميكن لبنك اجلزائر القيام بإعادة اخلصم للبنوك واملؤسسات املالية ملدة ستة ( من قانون النقد والقرض واليت تنص  71إلغاء املادة )
سنوات، جيب أن �دف  03أشهر كحد أقصى لتشكيل قروض متوسطة املدى، وهذه اخلصوم قابلة للتجديد إمنا ال تتعدى )  06

وير وسائل اإلنتاج، تطوير ومتويل عمليات التصدير، إنشاء سكنات، كما جيب أن تتوفر تط: هذه القروض إىل إحدى الغايات التالية 
  ؛)فيها الشروط اليت وضعها ا�لس حىت يقبلها بنك اجلزائر

ü  من قانون النقد والقرض كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بالعمليات اليت جتريها البنوك واملؤسسات املالية، إال  120متنع املادة
وبصفة إستثنائية تنص على السماح للخزينة واملصاحل املالية للربيد القيام �ذه العمليات طاملا ترخص بذلك النصوص  121ملادة أن ا

  ؛10 – 90من قانون النقد والقرض  121القانونية، خاصة ما تعلق باملادة 
مليات بنكية من خالل صكوك بريدية، قد مت إلغاؤها هذه املادة األخرية اليت تشكل القاعدة القانونية اليت تسمح للربيد بإجراء ع

تنص على أنه ال يرفع املنع إال بالنسبة للخزينة العمومية، وبعض  11/  03من األمر 77فاملادة  10 – 90باألمر املعدل للقانون 
  .اهليئات واملؤسسات احملددة يف القانون

ü  واليت تنص على  03/11من األمر  106باملادة  10 – 90من قانون  144 ، فقد مت تعديل املادة13"أما بالنسبة للجنة املصرفية
 تتكون اللجنة املصرفية من احملافظ رئيسا، ثالثة أعضاء خيتارون حبكم كفاء�م يف ا�ال املصريف، قاضيني ينتدبان من احملكمة العليا،(

سنوات،  05يعني رئيس اجلمهورية أعضاء اللجنة ملدة  ,خيتارمها الرئيس األول هلذه احملكمة بعد إستشارة ا�لس األعلى للقضاء
 ؛)فبموجب املادة املعدلة تغري أعضاء اللجنة املصرفية والذين يعينون مبرسوم من رئيس احلكومة يف املادة امللغاة

ü  البنوك  ، حيث تدفع03/11من األمر  118باملادة  10-90ن من قانو  170أما بالنسبة لضمان الودائع فقد مت تعديل املادة
   .على األكثر من ودائعها%  01: عالوة ضمان سنوية تقدر بـ 



 2015- 1990اجلزائر : املصرفية يف الدول العربية وفعاليتها يف إستقطاب االستثمار األجنيب املباشر حالة  اإلصالحات

  يونس زين.د  +أمحد نصري.د         

  110 -95 ص،  2018)  18( العدد /  14ا�لد                  ISSN  6132-1112                                    اديات مشال إفريقيا    جملة اقتص
99 

  واقع اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر بعد التسعينيات: المحور الثاني
متيزت هذه الفرتة بتغري جذري يف مجيع ا�االت وخاصة بإرجاع دور البنك املركزي كمشرف على البنوك التجارية و بروز   
لة يف التوجه حنو إقتصاد السوق الذي فرضه اإلقتصاد العاملني و رغبة منها يف تدارك ثغرات ما سبق من قوانني، وخاصة فيما رغبة الدو 

  .خيص اإلستثمار األجنيب املباشر واجلدول املوايل يوضح تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر
   2015 -1990 خالل الفترة  لجزائرل ردالوايمثل تدفقات االستثمار األجنبي المباشر  :)01(جدول رقم 

  )مليون دوالر: الوحدة(                                                                                                          
  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  606.6  260  270  25  18  15  30  11.6386  0.3349  المبلغ

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  1662  1795  1081  882  634  1065  1196  438  291.6  المبلغ

    2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

    1037  1488  2661  1499  2581  2301  2746  2646  المبلغ

  :إعتمادا على باحثنيمن إعداد ال :المصدر
ü 2013لسنة  الدويل للبنك السنوي تقريرال. 
ü  1996،) األونكتاد( العاملي اإلستثمارتقرير . 
ü  2011،) األونكتاد( العاملي اإلستثمارتقرير . 
ü  2012،) األونكتاد( العاملي اإلستثمارتقرير . 
ü  2015، إصالح احلوكمة الدولية لالستثمار، استعراض ) األونكتاد(تقرير اإلستثمار العاملي . 

: بتاريخ googleمليون دينار جزائري و مت حتويله إىل الدوالر مبحول العملة املتوفر على صفحة  113145يقدر بـ  2015تدفق اإلستثمار سنة : الحظةم
 .مساءا 16:00، على الساعة 20/04/2017

  :واملالحظ من اجلدول أعاله
ü األجنبية المباشرة  تحليل تطور إجمالي االستثمار  

ويرجع السبب إىل الوضعية  )1995-1990(يف هذه الفرتة غياب شبه كامل لالستثمار األجنيب وذلك خالل الفرتة  نالحظ        
املعقدة اليت مرت �ا اجلزائر وعلى مجيع األصعدة، فقد شهدت هذه املرحلة تفاقم أزمة املديونية اخلارجية وارتفاع خدمات الدين 

املتاحة مما أجرب السلطات إىل إعادة جدولة املديونية اخلارجية وما تبع ذلك من تنفيذ صارم  اخلارجي إىل درجة تفوق إمكانيات السداد
  لشروط التعديـل اهليكلـي الـيت 
وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي وارتفاع ) العشرية السوداء(، وكان لتدهور األوضاع األمنية 14وضعها صندوق النقد الدويل

فقد متيزت بعودة االستثمارات األجنبية  )2000- 1996(الفرتة   اما  ,السليب على جذب االستثمار األجنيبدرجات املخاطرة، األثر 
للجزائر واليت توجهت اغلبها إىل قطاع احملروقات وبقيت اجلزائر غري جاذبة لالستثمار يف القطاعات األخرى، كما بقيت بعيدة على 

وبعدها قامت اجلزائر بتحقيق مستويات مقبولة من االستثمارات األجنبية , لبلدان ا�اورةمستويات االستثمار األجنيب الذي استقبلته ا
مما يشري اىل تعافيها من الوضع الذي كانت فيه وحتقق احلد املقبول من االستقرار االمين ) 2013 -2000( املباشرة يف الفرتة 

, 438(بني , ة وهذا ما يفسره مبالغ هذه الفرتة اليت تراوحتواالقتصادي والسياسي وكذا ٌحزم االصالح املنفذة يف هذه الفرت 
وهذا ما يفسره االخنفاض  1037بـ 2015نالحظ اخنفاض ما يقارب النصف مقارنتا بالسنة املاضية وتليها  2014ويف , )2746

زائر من الدول املعتمدة يف اقتصادها املفاجئ ألسعار البرتول الذي القى بضاللة على نتائج االستثمارات األجنبية املباشرة باعتبار اجل
 . 15على النفط
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ü  اإلصالحتحليل تطور إجمالي االستثمار األجنبية المباشرة على حسب فترات   
للبنوك دور الوساطة املالية واخرجها من دوامة متويل  أعطىكتغيري جذري للمنظومة املصرفية مما   90/10لقد جاء القانون   

الذي ساعد على حركة رؤوس األموال مع اخلارج مما شجع االستثمار األجنيب  األمركلة النظام املصريف هي وأعاد خمططات التنمية
كما  , التفرقة بينـه وبني القطاع العـام، وإزالة العراقيل أمام االستثمار األجنيب خصوصا إلغاءاملباشر، وكذا القطاع اخلاص، من خالل 

وهذا ما , مما فتح كل أشكال مسامهات الرأمسال األجنيب يف تنمية االقتصاد اجلزائري %49و  %51قاعدة  إلغاءكان باألمهية مبكان 
 إالمليون دوالر وبالرغم من كل ما جاء به هذا القانون  11.6386واملقدر بـ  1991االستثمار األجنيب املباشر يف سنة يرتمجه مستوى

 1992-1990وهو ما يفسره النسب احملتشمة يف كل من السنوات حالة دون ذلك  واألمنيةالظروف االقتصادية والسياسية  أن
وبعدها بدا يف التعايف مما يفسر على ان تدهور قيم  1995اىل1993وكذا غيابه يف سنة ) مليون دوالر 30-0.3349(املرتاوحة بني 

أما الفرتة ما بعد سنة , 16رة آن ذاكاالستثمار األجنيب املباشر يف هذه الفرتة مرده الظروف السائدة وليس حمتوى القوانني الصاد
اجلزائر  االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل فقد متيزت بارتفاع ملحوظ يف حجم االستثمار األجنيب املباشر، حيث قدر حجم 2001

ك التدفق وما انطوى عليه من حوافز ضريبية وكذل 01/03، وهي اليت توافق إصدار األمر رقم 2001مليون دوالر سنة 1196بـ 
مليون دوالر الذي حتقق بفضل بيع رخصة اهلاتف النقال لشركة أوراسكوم املصرية، وخوصصة  1065واملقدرة بـ 2002احملقق يف سنة 

شركة الصناعات احلديدية باحلجار لشركة إسبات اهلندية وهكذا فان هذا االرتفاع ليس نابع من حتسني يف مناخ االستثمار الذي تعترب 
مليون  634إىل مستوى  2003 ضريبية جزءا منه والدليل على ذلك اخنفاض تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف سنةاحلوافز ال

بفضل بيع الرخصة الثالثة لشركة الوطنية لالتصاالت الكويتية، وهكذا فان  2004مليون دوالر سنة 882دوالر،مث ارتفع إىل مستوى
االستثمار األجنيب املباشر قفزة نوعية  حقق 2006ويف , من قطاع االتصاالت جاءت معظمها 2004-2001تدفقات االستثمار 

وهذا مؤشر لتقليل , خفض مدة رد الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لطلبات املستثمرين  الذي ،06/1708بفضل األمر التشريعي رقم 
وكالة الوطنية لتطور االستثمار تعمل حتت إشراف ا�لس الوطين كما أن ال, باإلضافة اىل إنشاء ا�لس الوطين لالستثمار, البريوقراطية

  .مقابل الضمانات الواسعة اليت يوفرها هذا القانونيف , لالستثمار وهذا يدل على االمهية اليت توليها اجلزائر هلذا امللف
 الجزائر في المباشر األجنبي لالستثمار القطاعي و الجغرافي التوزيع : ثالثا
 الجزائر في المباشر األجنبي لالستثمار الجغرافي التوزيع 1-

اجلغرايف لالستثمار األجنيب املباشر توزيع  املوايل يوضح واجلدول عربية، أو أجنبية دوال كانت سواء اجلزائر يف املستثمرة الدول تعددت لقد
  .2015-2003خالل الفرتة 

  2015 -2003لمباشر خالل الفترة ستثمار األجنبي ايمثل توزيع الجغرافي لال): 02(الجدول رقم 

 التكلفة بالمليون دوالر عدد المشروعات عدد الشركات الدولة المصدرة الترتيب
 15.280 26 25 اإلمارات 1

 7.860 24 20 اسبانيا 2

 5.950 81 62 فرنسا 3

 4.743 2 2 فيتنام 4

 4.538 12 7 سويسرا 5

 4.178 11 9 مصر 6

 3.738 24 18 اململكة املتحدة 7

 3.303 34 31 الواليات املتحدة 8

 2.658 12 12 الصني 9

 2.447 3 1 لوكسمبورغ 10

 2.150 2 2 قطر 11

 1.941 5 5 تركيا 12

  .2015 )األونكتاد(تقرير االستثمار العاملي :المصدر
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وبعدد معترب واملقدرة ب  مشروع 144( يتضح أن الدول األوروبية احتلت املرتبة األوىل يف عدد املشاريع, بتحليل اجلدول أعاله   
قيمة املشاريع يف الدول  إمجايلمن %18مبا يقارب األسدحيث كان السبانيا نصيب ,والرمليون د 44533وبقيمة  شركة 108
, ملتحدةاململكة ا, سويسرا(على التوايل  وتأيت, مشروعات من اسبانيا أكثر أ�ارغم  %13فرنسا بعدها فرنسا باكثر من  وتأيت األوربية

وعدد مشاريع  46بعدد من الشركات يقدر بـ  اآلسيوية يف املرتبة الثانيةمث تأيت الدول , )%5.5% ,8.3, 10%(بنسبة ) لكسمبورغ
وكذلك من حيث عدد أي فاقة النصف  57%فكانت االمارات املتصدرة جبدارة بنسبة ,مليار دوالر 26772وبقيمة  )مشروع 47(

, بالتقريب %10(مث الصني قطر تركيا بـ , 17.7%الفيتنام بـ  تأيتمث , )25,26(ليت كانت على التوايلاملشاريع وعدد الشركات وا
 9وبـ , مليار دوالر 4.178مصر يف املرتبة الثالثة كممثل لدول العربية بقيمة مشاريع تقدر بـ  وتأيت, على التوايل) وباقي لرتكيا , 8%

وتراجع تصنيف الواليات املتحدة يف اجلزائر  ,النسبية ملصر من حيث حجم االستثمارات األمهيةمشروع وهذا يدل على  11شركات و
بالرغم ا�ا تفوق مصر يف عدد املشاريع والشركات إال ا�ا أقل ,3.303 تقدر ب وبتكلفة )شركة 31مشروع و 34(إىل املرتبة الرابع بـ 

مليار دوالر باعتبار استثمارا�ا  3.487يف املرتبة الثانية بـ 2010-2001يف حني كانت يف الزمن القريب , أمهية من ناحية الكلفة
، فمن أهم الشركات األجنبية خارج قطاع احملروقات واليت 18مشروع أنا ذاك 12ضخمة يف اجلزائر بالرغم من قلة مشاريعها املقدرة بـ 

الفرنسيتني ، وكذلك يف جمال صناعة  Safercomو  Alctel Telecomمنها  االتصاالتيف جمال : تستثمر يف اجلزائر نذكر
 Novo Nordiskوالفرنسية  Sanofi-Aventis  ، أما يف جمال الصحة فهناكPeugeotو Reneultوتركيب السيارات نذكر

  .من مؤسسة صيدال %30 حصةPfizarاألمريكية الدمناركية وإشرتت الشركة 
، فنجد أن مصر تأيت يف املركز األول 2009-1985ائر خالل الفرتة أما فيما خيص أهم عشرة دول عربية مستثمرة يف اجلز         

مليون دوالر،  2,490.0مليون دوالر، تأيت بعدها يف املركز الثاين عمان بتدفق تراكمي بلغ حوايل  3,254.8بتدفق تراكمي حوايل 
رات يف املركز الرابع بتدفق بلغ حوايل مليون دوالر، تليها اإلما 315.5أما صاحبة املركز الثالث فكانت الكويت بتدفق حوايل 

  .19مليون دوالر 139.7
 الجزائر في المباشر األجنبي لالستثمار القطاعي التوزيع  -2

توزيع القطاعي لالستثمار  املوايل يوضح واجلدول القطاعات اليت تعترب مقصد اإلستثمار األجنيب املباشر، تعددت لقد
  .2015-2003األجنيب املباشر خالل الفرتة 

  2015 -2003ستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة يمثل توزيع القطاعي لال): 03(جدول رقم 

 اإلمجايل التكلفة باملليون دوالر عدد الوظائف املشروعات عدد الشركات نوع القطاع الرتتيب
 28 19.130 6.489 28 22 والغاز الطبيعي الفحم والنفط 1

 21 14.371 16.486 21 17 املعادن 2

 20 13.343 14.199 19 14 العقارات 3

 11 7.294 3.863 14 12 املواد الكيميائية 4

 4 2.678 5.826 12 8 الفنادق والسياحة 5

 3 2.238 3.726 14 9 مواد البناء 6

 2 1.599 1.814 39 39 خدمات األعمال 7

 2 1.252 14.728 28 20 صناعة املعادن األساسية للسيارات 8

 1 9.97 3.678 9 9 جاتاملنتو  9

 1 8.58 1.786 3 2 التخزين 10

 6 4.282 20.558 188 159 أخرى 

  .2015)األونكتاد(تقرير االستثمار العاملي :المصدر
جند أن اإلستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر قد توزعت بشكل غري متوازن على عدد من القطاعات اإلقتصاد الوطين 

على التوايل  مشروعا) 28، 39،28(بـ الصدارة  والفحم والنفط والغاز الطبيعي الصناعةو اخلدمات  القطاعات تحيث إحتل
على التوايل، حيث نالحظ أن قطاع الصناعة واملعادن كان أكثر ) 6436، 14728، 1814( واستحدثت مناصب شغل تقدر بـ 
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مليون دوالر مقارنة بالفحم  1252متواضعة و تقدر بـ القطاعات إستحداثا لوظائف الشغل رغم أن تكلفة هذه املشاريع كانت 
وذلك بسبب إرتفاع  مليون دوالر 1599مليون دوالر وبعده قطاع اخلدمات واألعمال بـ  19130والنفط الذي إحتل الصدارة بـ 

د الكيمياوية، مواد البناء، املعادن، العقارات، املوا(وجاء يف التصنيف بعدها قطاع لدى الشريكات األجنبية،  القطاعات هذهمردودية 
من عدد املشروعات، ولكن بالنظر إىل تكلفة املشاريع وعدد الوظائف ) 12، 14، 14، 19، 21(على التوايل ) الفنادق والسياحة

، مليون دوالر 39924وظيفة بتكلفة املشاريع تقدربـ  44103فإ�ا كانت معتربة مقارنة بالقطاعات السابقة واليت كانت يف جمملها 
وظيفة و  5464مشروعا على التوايل بعد وظائف يقدر بـ ) 9،3(وجاء قطاع املنتوجات والتخزين إال بعدد حمتشم من املشروعات بـ 

مشروعا، بعدد وظائف يقدربـ  188مليون دوالر، وكان إمجايل املشاريع يف باقي القطاعات يقدر  بـ  1855بتكلفة مشاريع تقدربـ 
  .20مليون دوالر  واليت تعد هذه األخرية ضئيلة مقارنة بسابقيها 4282ريع تقدر بـ وظيفة بتكلفة مشا 20558

  مؤشرات األداء الكلي كأداة لتقييم اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر:المحور الثالث  
االستثمار علـى أهـم املؤشـرات األداء  ملعرفة مكانة اجلزائر يف املؤشرات املتعلقة بقياس جاذبية مناخ اإلستثمار سنحاول يف تقييمنا ملناخ

الــداخلي واخلــارجي، وذلــك ملــا هلــذه املؤشــرات مــن داللــة يف الكشــف عــن مــدى ســالمة وجاذبيــة منــاخ اإلســتثمار، وللوقــوف أمــام أهــم 
  .نتائج اإلصالحات املصرفية اليت مست اإلستثمار األجنيب املباشر و إنعكاسها على جذب هذه األخرية

  الداخلي للجزائر مؤشرات األداء -1
 التسعينيات العديد من التغريات منذ بداية  هااجلزائر ، طرأ على إقتصاديف متاشيا مع سلسلة اإلصالحات اإلقتصادية املتتابعة 

  .على مؤشرات اإلقتصاد الكلي بصفة عامة ومؤشرات األداء الداخلي بصفة خاصة انعكسإىل غاية يومنا هذا وهو ما 
  :مؤشر النمو اإلقتصادي - 1-1

فارتفاع معدالت النمو تعين ارتفاع فرص التقدم , عن األسواق يعد معدل منو من العوامل احملفزة لالستثمارات األجنبية املباشرة الباحثة
  .وحجم التدفقات الواردة, والدراسات تثبت صحة العالقة الطردية بني معدل منو, والتحسن يف اقتصاد البلد املضيف
  2015-1990يمثل مؤشر النمو اإلقتصادي للجزائر خالل الفترة  :)04(رقم  جدول

  )نسبة مئوية: الوحدة(
  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  5.1  1.1  4  3.7  - 0.9  - 2.1  - 0.9  - 1.2  0.8  مؤشر النمو اإلقتصادي

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  3  2  5.1  5.1  6.9  4.7  2.5  2.2  3.2  مؤشر النمو اإلقتصادي

    2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

    2.9  4.1  0.43  5.3  4.1  3.3  2.4  2.4  مؤشر النمو اإلقتصادي

  : باإلعتماد على باحثني من إعداد ال: مصدرال
ü الديوان الوطين لإلحصاء، نشرات الصندوق النقد العريب.  

رغــم الظـــروف الصـــعبة الـــيت عاشـــتها اجلزائـــر ملـــدة ســـنوات طويلـــة مـــن إضـــطرابات سياســـية وإقتصـــادية، والـــيت تفســـرها معـــدالت النمـــو   
، واليت كانت نتـاج الظـروف األمنيـة الـيت عاشـتها اجلزائـر يف 1994إىل  1990من  %0.8و  %-2.1اإلقتصادي واليت تراوحت بني 

والتشـــريعات املتواليــة بعـــده، جنــد أ�ـــا متكنــت مـــن إبـــراز  90/10املهمـــة الــيت وضـــعتها يف قــانون هــذه املرحلـــة بــالرغم مـــن اإلصــالحات 
مكانتها بني باقي الدول يف العامل حيث ضمن التحوالت الكبرية اليت عرفها منوها اإلقتصادي من تدهور ومعدالت سلبية يف السنوات 

والــذي يفســر تغلــب اجلزائــر علــى  %3.7مبعــدل منــو  1995 يف ســنة الســابقة إىل معــدالت مرتفعــة يشــهد �ــا، حيــث بــدات بالتعــايف
مليــون دوالر علــى الرتتيــب، وهــذا  606.6، 260، 270مببلــغ  1998-1996الوضــع األمــين، وهــو مــا توضــحه تــدفق اإلســتثمار يف 

ه متوجـه إىل قطـاع احملروقـات، ونالحـظ يوحي إلينا إرتياح املستثمر األجنيب وقبوله باملناخ اإلستثماري يف هذه الفرتة والذي كان يف أغلب
حافظت اجلزائر على معدل منو إقتصادي يـرتاوح و  2001كانت نسبة النمو معتربة ويرجع ذلك إىل اإلصالح املنبثق يف  2002بعد 
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بعد أن كانـت قـد حققـت إرتفاعـا يف السـنوات الـيت سـبقت والـيت تزامنـت خاصـة مـع  2012-2005خالل الفرتة  %3إىل % 2من 
إىل أقصـى حـد  2003ئ تطبيق برمج اإلنعاش اإلقتصادي وضخ األموال يف السوق حيـث وصـل معـدل النمـو اإلقتصـادي يف سـنة بد

  .21وهو الدليل على تفاعل املكونات اإلقتصادية ملا جاء به هذا اإلصالح يف تلك الفرتة %6.9عرفه وهو 
مليار دوالر، وذلك  209.3حيث بلغ الناتج احمللي اإلمجايل  2012سنة ولقد إحتلت اجلزائر يف املرتبة الرابعة كأكرب إقتصاد عريب 

مليار مرت مكعب من الغاز، حيث إستمر هذا اإلرتفاع  85تصدر  يوميامليون برميل  2بفضل ضخامة إنتاجها النفطي املقدر حبوايل 
مو اإلقتصادي يف اجلزائر وبصفة عامة يعترب وما نستخلصه هو أن الن 22مليار دوالر 210.2ليصل إىل  2013حىت السنة اليت بعدها 

  .يف معدالت ضعيفة بالنظر إىل وضعها اإلقتصادي بني باقي دول العامل
  :التضخممعدل  مؤشر  - 1-2

فمعدل التضخم يؤثر على تكاليف اإلنتاج من جهة، وعلى , إن اخنفاض تكاليف اإلنتاج يعترب حافزا لالستثمارات األجنبية املباشرة 
ذلك ألن املستثمر األجنيب يف , وعليه فمعدالت التضخم املنخفضة تساعد على جذب االستثمارات, ن جهة أخرىحجم األرباح م

  .املختلفة أدوا�الذا فهي معرب على فعالية السياسة النقدية للبلد يف حتكمها يف الوضع النقدي عن طريق , حاجة إىل استقرار سعري
  2015-1990لجزائر خالل الفترة يمثل مؤشر معدل التضخم ل :)05(جدول رقم 

  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  18.7  29.8  29  20.5  31.7  25.9  17.8  %معدل التضخم 

  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنوات

  2.6  1.4  4.2  0.3  2.8  5  5.7  %معدل التضخم 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

  3.9  5.7  4.4  4.5  2.5  1.6  3.6  %لتضخم معدل ا

  -   -   2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

  -   -   4.8  2.4  3.3  8.9  4.5  %معدل التضخم 

  :على إستناداً الباحثني  إعدادمن  :المصدر
- O.N.S :retrospctive statistique 1970-1996 

 .2004- 2000:  ا�لس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي، تقارير سنوات -
  :، مت تصفح املوقع2011سنة % 4.5مقابل % 8.9إرتفاع معدالت التضخم إلى، جريدة اخلرب اليومية اجلزائرية -

،15:00 :على الساعة، 12/04/2017: بتاريخ،  http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles 

  .02،01:، ص ص2013جانفي  23: مت نشر املقال بتاريخ
  
، فقد إرتفع من 1996-1990ول السابق أن معدالت التضخم قد إرتفعت بشكل الفت لإلنتباه خالل الفرتة يتضح من اجلد  

سنة  %18.7ليرتاجع إىل  1995و 1994سنيت  %29ليستقر عند حدود  1992سنة  %31.7إىل  1990سنة  17.8%
حلكومة بتحرير األسعار بعد صدور قانون حترير ، وميكن تفسري إرتفاع التضخم خالل هذه الفرتة بعدة أسباب، أمهها قيام ا1996

   .1989األسعار سنة 
سنة % 18.7فقد عرفت تراجعًا مستمرًا ملعدل التضخم، فقد إخنفض معدل التضخم من  2000-1996أما خالل الفرتة     

اإلستقالل،  وهو أدىن معدل تضخم تعرفه اجلزائر منذ 2000سنة % 0.3مث إىل  1998و 1997سنيت  %5إىل حدود  1996
وميكن تفسري ذلك اإلخنفاض يف هذه املرحلة باإلجراءات اليت اختذ�ا احلكومة يف إطار برنامج التعديل اهليكلي، كالعمل على تقليص 

ياسة املوازنة العامة، الصرامة يف إدارة الكتلة النقدية، رفع أسعار الفائدة إىل مستويات قياسية واللجوء إىل األدوات غري املباشرة للس
  .النقدية، باإلضافة إىل العمل على زيادة إحتياطات الصرف لتدعيم قيمة العملة الوطنية

 %22.3بنسبة  2Mومراد ذلك هو منو ا�مع النقدي %4.2والذي بلغ  2001ولقد عاد معدل التضخم لإلرتفاع جمدداً سنة    
تراوح معدل التضخم  2006-2002نطالق برنامج اإلنعاش اإلقتصادي وخالل الفرتة جراء منو إحتياطات الصرف واليت تزامنت مع إ

http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles
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بفعل التوسع يف السياسة  %4.5إىل  2007، لريتفع سنة 2004كأقصى حد سنة   %3.6و 2001كأدىن حد سنة   %1.4بني 
اجلزائر من عواقب إرتفاع التضخم جراء املالية وإنطالق برنامج دعم النمو اإلقتصادي، مما دعا الصندوق النقدي الدويل إىل حتذير 

  .السياسة التوسعية لإلنفاق واملوازنة العامة وإرتفاع عجز املوازنة خارج قطاع احملروقات
خالل سنة % 8.9وصوالً إىل 24 2008سنة  %4.4فإن معدالت التضخم متذبذبة حيث قفزت من  2012-2008وخالل الفرتة 

، وهذا راجع أساسًا إىل عم إستقرار مستوى األسعار 2010سنة  %3.9و %4.5قدر ب  2011، بعد أن كان سنة 2012
  .2012خالل الربامج املطبقة من طرف الدولة األمر الذي كان وراء اإلرتفاع املذهل خالل سنة 

  2012- 1990في الفترة  PIBيمثل تطور معدل التضخم في الجزائر بالمقارنة مع ): 01(الشكل رقم 

  
, مصر والسعودية, اجلزائر:دراسة مقارنة  - اثر سياسات االستثمار يف جذب االستثمار االجنيب املباشر يف الدول العربية , معجوالبيبة : المصدر
  .281: ص, 2014/2015, واألسواق املالية والبنوك النقود ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتواره يف العلوم اإلقتصادية، ختصص اقتصاديات2000/2012
  :جلدول أعاله نالحظمن خالل ا
و إرتفاع معدل التضخم بشكل كبري جدا، حيث  يالتسعينات بتدهور النمو اإلقتصادأن الوضع اإلقتصادي متيز يف بداية   

 1994متثلت أهم اإلختالالت املالية يف هذه الفرتة يف اإلختالالت املالية اخلارجية من مديونية وأعباء خدما�ا، لكن إنطالقا من سنة 
األمر الذي  PIBمت البدء يف برنامج اإلستقرار اإلقتصادي نالخظ إخنفاضا ملحوظايف معدل التضخم ما يقابله حتسن يف  أي ما

والربنامج  2001و تنفيذ تعديالت قانون النقد والقرض يف سنة ، 1998إستمر حىت بعد تنفيذ برنامج تعديل اهليكلي حىت �اية 
، حيث متيز معدل التضخم يف اجلزائر بكونه يف مستويات غري مقبولة 2009- 2005لنمو التكميلي لدعم اإلنعاش اإلقتصادي وا

إىل  2009سنة  %5.7كما أنه يف تزايد مستمر خالل السنوات األخرية رغم أنه تقلص من   %10إىل  %4من فلطاملا تراوح 
املدفوعة ألثر رجعي ضمن السياسة  إال أنه إرتفع بعد ذلك بسبب اإلرتفاع احلاصل على مستوى األجور  2010سنة  3.9%

 يف إرتفاع آخر %4.5إىل  2011املواد الغذائية ليصل سنة  أسعاراإلجتماعية املطبقة من طرف احلكومة اجلزائرية وأثر بذلك على 
كذروة مل تسبق له من قبل خاقة وأن معدل التضخم ملتوسط  %8.9ليصل إىل مستوى  2012وهو األمر الذي إستمر إىل غاية 

  .%21وترجع هذه الزيادة الكبرية إىل اإلرتفاع الكبري يف أسعار املنتجات الزراعية بنسبة ، %3.8تقدر بـ  2012-1998الفرتة 
  مؤشر عجز الموازنة العامة - 1-3

تعترب املوازنة أهم أدوات السياسة املالية يف حتقيق التوازن واإلستقرار اإلقتصادي وضمان حتقيق التشغيل الكامل من خالل   
لتحكم يف حجم اإلنفاق العام واإليرادات العامة وإعادة توزيع الدخل من خالل السياسة الضريبية واإلنفاقية، و فيما يلي سيتم عرض ا

  .هلذا املؤشر
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  2012-1990يمثل مؤشر عجز الموازنة للجزائر خالل الفترة  :)06(جدول رقم 
  مليون دج: الوحدة 

  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات
  مؤشر عجز 

  - 48700  +100548  -147886  - 89148  -162698  -108267  +36800  +16000  الموازنة

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنوات
  مؤشر عجز 

  -673223  -392000  -335669.9  -102094.167  -217414.176  +14655.2  -161476.715  -14696.65  الموازنة 

    2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات
  مؤشر عجز 

  /  - 4276447.056  - 3626026.634  - 3545460.823  - 2295874.750  - 2119190.696  -2115460.625  - 1872134.143  الموازنة 

  : باإلعتماد على لباحثني من إعداد ا: مصدر
ü صاء، نشرات الصندوق النقد العريبالديوان الوطين لإلح   
ü 2002قد العريب، التقرير اإلقتصادي العريب املوحد للسنوات الصندوق الن. 
ü  2003الصندوق النقد العريب، التقرير اإلقتصادي العريب املوحد للسنوات. 
ü  2004الصندوق النقد العريب، التقرير اإلقتصادي العريب املوحد للسنوات.  

مليون دينار جزائري حتول  8100: مبلغ 1989سنة  لقد كان رصيد امليزانية يف �اية الثمانينات يف حالة عجز حيث بلغ  
مليون دينار  16000هذا الرصيد إىل حالة فائض مع بداية التسعينات كنتائج لإلصالحات اليت إنتهجتها الدولة حيث بلع الفائض 

 %4.26، %2.88أي ما ميل نسبة  1991مليون دينار جزائري سنة  36800حتسن هذا الفائض إىل  1990جزائري يف عام 
من الناتج الداخلي اخلام، كما أن هذا التحسن يف رصيد امليزانية يعود كذلك إىل تضاعف إيرادات اجلبائية البرتولية حيث إنتقلت من 

لكن هذا الفائض مل يستمر حيث  1991مليون دينار جزائري سنة  161500إىل  1996مليون دينار جزائري سنة  100548
حيث أصبح  1993مليون دينار جزائري تفاقم هذا العجز سنة  108267مببلغ  1992من سنة  ظهر العجز مرة ثانية إبتداءا

، ميكن تفسري ذلك برتاجع أسعار  PIBعلى التوايل من  %13.67، %10.07مليون دينار جزائري أي ما ميثل  162267
ا ترتب عن ذلك من إخنفاض يف مع م 1990دوالر سنة  24.34عوضن عن  1993دوالر للربميل سنة  17.5النفط إذا بلغت 

كما ال ننسى خدمة املديونية  %26.49بنسبة  1993اجلباية البرتولية باإلضافة إىل ذلك إرتفاع النفقات العامة، و قد إرتفعت سنة 
  .26%82.2اخلارجية أين عرفت أكرب نسبة هلا من حجم الصادرات حيث بلغت 

دينار جزائري والسبب يف ذلك هو اإلجراءات املنتهجة من طرف مليون  89148إىل  1994تقلص عجز املوازنة سنة   
، كما نالحظ أن الرصيد السالب قد 1995الدولة واملتمثلة يف تعميق اإلصالحات اهليكلية غري أن هذا العجز زادت حدته سنة 

ة النفقات رغم الزيادة كذلك تزايد عجز املوازين بدا واضحا، وهذا توازيا مع زياد 1999-1996غطى على موازنات خالل السنوات 
 قدره فائضا امليزانية فيها عرفت اليت الوحيدة السنة وهي 2000 سنة أما، النفقات الكليةيف اإليرادات اليت مل تستطع تغطية 

مليون دينار  937100 من ارتفعت حيث امليزانية إيرادات يف الكبري االرتفاع عن ناجم وهذا مليون دينار جزائري 14655.2
 مقابل ،مليون دينار جزائري  253650 قدرها بزيادة أي ، 2000سنة مليون دينار جزائري 1190750 إىل 1999 سنةئري جزا
 احلاصل الفائض يفسر ما وهذامليون دينار جزائري  77518.085 بـ قدرت الزيادة حيث للميزانية، الكلية النفقات يف طفيفة زيادة
 اإليرادات يف الزيادة فرغم ملحوظا، عجزا خالهلا امليزانية عرفت فقد املتبقية، 2012 إىل  2001 من السنوات ، أما2000 ميزانية يف
  :27أساسيني عاملني إىل راجع هذا و ذلك، فاقت قد النفقات أن زيادة إال

v و  25.2إىل  2000سنة   28.5من  2002-2001خالل السنتني  النفط ألسعار النسيب االخنفاض هو األول العامل 
 .التوايل على 2002 ،2001يف للربميل دوالر 24.3
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v الركود حالة من االقتصاد خترج جديدة اقتصادية وسياسة االقتصادي اإلنعاش سياسة بتطبيق الدولة شروع فهو الثاني العامل 
 باإلضافة ناإلسكا ومشاريع القاعدية واملنشآت التحتية البىن يف إىل االستثمار خاصة املوجهة النفقات يف الزيادة طريق عن
  .  االضطراب وتائر وتراجع السياسي، االستقرار عودة  نتيجة هذا املعيشة، وكله مستوى حتسني إىل

  للجزائر لخارجي مؤشرات األداء ا -2
املاليــة هــي مؤشــر التــوازن الــداخلي، كمــا تعــرب السياســة النقديــة مؤشــر علــى التــوازن  السياســة أنيعتــرب الكثــري مــن اإلقتصــاديني 

، وهذا األخري ميثل ذلك املستوى من توازن ميزان املدفوعات حبيث ال يكون يف حالة عجز تصل علـى عـدم قـدرة الدولـة علـى اخلارجي
  .تسديد ديو�ا، وال يف حالة فائض يضع بقية العامل يف نفس وضعية العجز عن السداد اجتاهه

  مؤشر أسعار الصرف -2-1
ولوجود عالقة عكسية بني أسعار الصرف والرحبية , مارات األجنبية املباشرةيعترب ختفيض قيمة العملة عامال جلذب االستث

املستثمر كما ان , النسبية للعوائد االستثمارية يف الدول املضيفة، فتقلبات أسعار الصرف املتوقعة حتدد حجم التدفقات االستثماري
قلبات يف سعر الصرف تصعب حتقيق اجلدوى كما فضًال على ت, األجنيب ينجذب إىل الدول بعد حدوث ختفيض يف قيمة العملة

  .ميكنها أن تعرض املشروعات خبسارة شديدة غري متوقعة
  2012-1990يمثل مؤشر أسعار الصرف بالنسبة للدوالر للجزائر خالل الفترة  :)07(جدول رقم 

  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  57.7  54.8  47.7  35.1  23.4  21.8  19  9  مؤشر أسعار الصرف

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنوات

  91.3  89.6  87.5  75.4  69.3  69.4  66.6  58.7  مؤشر أسعار الصرف

    2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

    77.5519  72.7537  99.2  101.3  94.9  100  91.2  مؤشر أسعار الصرف

  : باإلعتماد على لباحثني من إعداد ا: مصدر
ü الديوان الوطين لإلحصاء، نشرات الصندوق النقد العريب.  

  :من التحليلنا للجدول أعاله نالحظ
إن التقلبات يف أسعار صرف العمالت الرئيسية يف العامل كاألورو والدوالر لديها تأثري كبري على اإلقتصاديات اليت متتلك أقل   

تلك إحتياطي كبريا، الوضع الذي إستلزم على اجلزائر تعزيز آلية مرنة لتسيري تدخل البنك إحتياطي أجنيب، ناهيك عن تلك اليت مت
املركزي يف عمليات الصرف فيما بني البنوك يف اجلزائر، وذلك بتتبع اليومي بتطورات قيمة سعر الصرف االمسية مزامنا مع توقعات 

  .28األسعار النسبية
الصرف للدينار اجلزائري مقابل الدوالر يف إرتفاع مستمر بداية من سنة  نالحظ من خالل اجلدول أن معدالت أسعار

وهذا راجع إىل أن الدينار اجلزائري يف إخنفاض متواصل مقابل الدوالر األمريكي بسبب ضعف اآللة  2005إىل غاية  1990
نب آخر أن الدولة اجلزائرية مل تويل اإلهتمام اإلنتاجية لإلقتصاد اجلزائري مما إنعكس سلبا على القدرة الشرائية هذا من جانب ومن جا

يف وضع حدا هلذه احلالة عن طريق تشجيع اإلستثمارات األجنبية املباشرة وكذلك احمللية منها الرامية إىل حتريك العجلة اإلنتاجية 
 واخنفاضبني إرتفاع الصرف  أسعارفنالحظ تذبذب  2010-2006باإلعتماد على القطاع اخلدمي، أما فيما خيص الفرتة  واكتفت

  . طفيف من سنة إىل أخرى مما يفسر إستقرار نسيب لقيمة العملة
يف واقع احلال نظرا لتقلبات أسعار صرف العمالت الرئيسية وتأثريها على اإلقتصاديات الناشئة يف العامل، واصل البنك 

ي على حسب التغري يف األسعار الرئيسية فبالنسبة املركزي سياسة التعومي مع وضع هدف احملافظة على إستقرار سعر الصرف احلقيق
مقارنة بالسنة اليت تسبقها  2012يف سنة  %0.05ملعدل سعر الفائدة السنوي للدينار اجلزائري مقابل األورو قد إرتفع قليال بنسبة 



 2015- 1990اجلزائر : املصرفية يف الدول العربية وفعاليتها يف إستقطاب االستثمار األجنيب املباشر حالة  اإلصالحات

  يونس زين.د  +أمحد نصري.د         

  110 -95 ص،  2018)  18( العدد /  14ا�لد                  ISSN  6132-1112                                    اديات مشال إفريقيا    جملة اقتص
107 

فض مقابله كذلك ، أما بالنسبة للدوالر األمريكي فقد إخن2012سنة  102.1627إىل  2011سنة  102.2154حيث إرتفع من 
   .%6.45بـ  االخنفاضو قد هنا  2012سنة  77.5519إىل  2011سنة  72.8537من 

لكن تدخل البنك املركزي اجلزائري يف عمليات الصرف بني البنوك ساعد على ختفيض آثار تقلبات أسعار الصرف يف 
احمللية، لكن إمجاال إن الوضع العام لسعر الصرف العموالت الرئيسية على اإلقتصاد الوطين خاصة على األسعار الداخلية للسوق 

  .اجلزائري حساس جدا، حيث أن قيمة العملة اجلزائرية متذبذبة جدا
  مؤشر ميزان المدفوعات-2-2

باعتبار أن ميزان املدفوعات هو املرآة العاكسة للوضعية اإلقتصادية للبلد املستثمر مبعرفة وضعية ميزانه، فإذا كان هذا األخري 
قيود وحقوق مجركية عالية، مراقبة (  من خلل فمن املمكن أن يّتخذ البلد إجراءات تقييدية قد ال تكون يف صاحل املستثمر منها يعاين

الن , من شأنه أن يعيق اإلستثمار األجنيب املباشر) الصرف واحلد من القروض والتخفيف من اإلنفاق على إعداد البىن التحتية وغريها
الن التمويل عن طريق , امرا اجيابيا خاصتا للدول اليت تعاين من اخنفاض يف املصادر الداخليةاملباشرة  األجنبيةمار فوائد تدفق االستث

  .عل االقتصاد ككل آثارينعكس من  وماميزان املدفوعات  ىاثبت عدم فعاليتها لتأثريها عل األجنبيةالقروض 
  2013-1990خالل الفترة يمثل مؤشر ميزان المدفوعات للجزائر  :)08(جدول رقم 

  )مليار دوالر: الوحدة(                                                                                           
  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  )1.74(  1.16  )2.08(  )6.2(  )4.3(  0.302  0.067  0.529  0.084  مؤشر ميزان المدفوعات

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  29.55  17.73  16.94  9.25  7.44  3.65  6.19  7.57  )2.38(  مؤشر ميزان المدفوعات

        2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

    /  /  0.13  12.01  20.14  15.58  3.86  36.99  مؤشر ميزان المدفوعات

  :باإلعتماد على باحثني العداد من إ: مصدرال
ü الديوان الوطين لإلحصاء، نشرات الصندوق النقد العريب.  

مليار  0.084نالحظ أن ميزان املدفوعات قد حقق يف السنوات األوىل من فرتة التسعينات فائض متواصل حيث تزايّد من 
أين بلغ   1994إىل عجز ابتداء من سنة  مث حتول هذا الفائض, 1993مليار دوالر يف سنة  0.302ليصل إىل  1990دوالر عام 

وذلك , 1998سنة  1.74ّمث تراجع ليصل  ,6.2واملقدرة بـ  1995عام أكرب نسبة مليار دوالر وتطور هذا العجز ليصل   4.3
ان التجاري وكذلك عجز امليز , راجع إىل إرتفاع أقساط املديونية وشلل اإلقتصاد الوطين بعد حركة اخلصخصة اليت شهد�ا تلك املرحلة

  .مليون 260، 1994حيث بلغ سنة 
 رغم وذلك ,1999 سنة دوالر مليار  2.38 قدره عجزا سجل املدفوعات ميزان رصيد أن اجلدول، خالل من ونالحظ 

 زاناملي حتقيق إىل باإلضافة دوالر، مليار 7.57 مقداره 2000 سنة خالل فائض املدفوعات ميزان وحقق احملروقات، أسعار يف االرتفاع
 بعد 28.7 بـ قدر إذ البرتول، أسعار عرفته الذي الكبري لالرتفاع يعود وذلك دوالر، مليار 11.14 بـ السنة نفس يف فائض التجاري

اىل توسيع  باإلضافة , السنة هذه خالل كبري بشكل اخلارجية الديون حجم ختفيض على ساعد الذي األمر وهو دوالر، 18ـب كان ما
  .ويفسر ذلك بزيادة قيمة رؤوس األموال املدفوعة على املدى املتوسط والطويل عجز حساب رأس املال

 مليار3.65 املدفوعات  ميزان رصيد فيها بلغ واليت 2002 سنة بعد موجبة إشارة املدفوعات ميزان رصيد سجل كما
 بتحسن يتميز ظرف يف التجهيز مواد ارداتو  بتوسع الزيادة هذه وتفسر دوالر، مليار 12 لتبلغ بقوة ارتفعت فقد الواردات أما دوالر،
اىل  2002واستمر  رصيد ميزان املدفوعات بالزيادة من   الدوالر، مقابل األورو قيمة وارتفاع الوطين االقتصاد يف االستثمار نسبة

  .ومستمرة كبرية بصورة الربميل أسعار الرتفاع يعود وهذا  2008
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 حيث ،2008 يف عليه كان عما مرات 10يقارب مبا  املدفوعات ميزان رصيد يف ا�يار حدث فقد 2009  سنة يف أما
  واخنفض ,اجلزائري لالقتصاد خارجية صدمة سبب مما ،2009دوالر يف  مليار 3.86  ليبلغ 2008 سنة دوالر مليار 36.99

 ىل االخنفاض املفاجئ ألسعارويعود السبب ا 2008مليار دوالر سنة  40.60بعدما سجل , مليار دوالر 7.78امليزان التجاري اىل 
 الثاين للسداسي 2010دوالر لسنة  82.870الربميل  سعر بلغ حيث البرتول، أسعار يف تدرجييا التحسن بدأ الصدمة وبعد البرتول،
 15.58بـ    201و 2010مما حسن يف ميزان املدفوعات لكل من , السنة نفس من األول للسداسي دوالر 77.501كان  بعدما
  .على التوايل 20.14و

  :الخاتمة 
  :ولقد توصلت  الدراسة اىل جمموعة من النتائج نوردها يف التايل 

ü  إن الناظر إىل حجم اإلصالحات و التشريعات املتخذة يف اجلزائر و خاصة اليت مست اإلستثمار منها أ�ا كافية لتهيئة
ايف نظرا أل�ا غري متكاملة و املتغريات اإلقتصادية مناخ إستثماري مناسب، إال أ�ا يف واقع األمر غري مفعلة بالشكل الك

 على املستوى الكلي هلذين البلدين؛

ü  إن بلورة اجلهاز املصريف و تطويره مبا يتماشى و اإلبداعات اليت تسهل مؤمورية اإلستثمار األجنيب املباشر من شأ�ا أن
 حتقق قفزة نوعية يف حجم تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر؛

ü  املصرفية ، إال أ�ا أثبتت عدم فعاليتها و هو ما يثبته حجم اإلستثمار األجنيب املباشر املتدفق يف  تتأخر اإلصالحارغم
 .بصورة ضعيفة  1990اجلزائر  بعد 

ü  مل يكن حجم اإلستثمار األجنيب املباشر معترب باملقارنة مع الناتج احمللي اإلمجايل و هو مايفسره عدم تأثريها على
 األداء الكلي بشكل ملحوظ؛مؤشرات 

ü  بالرغم من النتائج اليت حققها اإلصالح املصريف لإلستثمار األجنيب املباشر، إال أنه بقيت رهينة ألسعار النفط بإعتبار
 .اجلزائر دولة ريعية و هو ما وضعها امام حتدي تنويع إقتصادها مبا يكفل خروجها من نفق ازمة أسعار النفط

 :واقرتاحات ممثلة يف التايل  وحاولنا اعطاء توصيات

ü ضرورة اإلستفادة من جتارب الدول األخرى و اليت حققت نصيبا معتربا من اإلستثمار األجنيب املباشر؛ 

ü تسريع وترية اإلصالح اإلقتصادي و إستكمال برامج اخلوصصة و اليت تعترب من قنوات اإلستثمار األجنيب املباشر؛ 

ü  مبا يكفل زيادة فرص اإلستثمار وتنويعها، وذلك لوضع إقتصادمها يف مأمن من دوامة ضرورة تنويع إقتصادي يف اجلزائر ،
 أسعار النفط اليت يف الغالب غري مستقرة و متقلبة املزاج؛

ü  ضرورة اإلهتمام بالبىن التحتية وتطويرها بإعتبارها من احملفزات اليت يأخذها املستثمر بعني اإلعتبار عند إختاذ القرار
 .  ، وذلك ملا هلا من شأن يف تيسري مأمورية اإلستثمار و تسريعهاإلستثماري
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Stock  Malaysianthe The Case of  :Testing the Efficiency of Emerging Financial Markets
2014-2008 Market  

  
  حنان عبدلي. د ط
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tractAbs 

          The objective of this study is to verify the efficiency of emerging markets in financial 
securities. The study takes the case of the Malaysian financial market 2008-2014. The results of 
this study confirmed that the latter is pleased with an expansion, a depth, a large number of listed 
companies and a large market capitalization. All these indices contributed to its efficiency at the 
low level. 
Key Words: Emerging Financial Market, Efficiency of Financial Markets, Information 
Efficiency, Malaysian Financial Market, test dickey fuller, 
 

  مقدمـة
صاحب حركة التحرر املايل يف بداية الثمانينات ظهور أسواق حديثة العهد سجلت امسها وسط األسواق املالية اصطلح عليها 

، ولقيام هذه األسواق بدور فعال باألسواق املالية الناشئة، حيث شدت انتباه املستثمرين نظرا الرتفاع العوائد فيها واخنفاض املخاطر
يتطلب توفر مقومات الكفاءة اليت تساعد املستثمرين على اختاذ القرار من خالل حتليل البيانات املتاحة وانعكاسها على األسعار دون 

  .أن يتسىن ألطراف أخرى حتقيق أرباح غري اعتيادية
فقدم اختبار على  Famaاألسواق لقياس وحتليل أدائها، أما  وملعرفة مدى كفاءة هذه األسواق ميكن تتبع مؤشرات كفاءة هذه

يتحقق عندما تكون الذي هذا األخري و القوي، املتوسط والضعيف، : ثالث مستويات تبعا لطبيعة املعلومات املنعكسة يف السوق وهي
ت على األسواق املالية الناشئة على أسعار أسهم السوق تعكس املعلومات التارخيية حاز على النسبة األكرب من الدراسات اليت أجري

وجه اخلصوص ألنه يف حال مل يثبث دليل يدعم املستوى الضعيف من الكفاءة فليس من الضروري اختبار الكفاءة على املستوى 
  .املتوسط أو القوي ااألوسع سواء

  إشكالية الدراسة
للموارد وتوجيهها حنو مشاريع منتجة واستثمارات أكثر تعد األسواق املالية الناشئة الكفؤة حجر الزاوية يف التخصيص األمثل 

ويعترب السوق املايل املاليزي أحد أهم األسواق املالية الناشئة ومن أجنح التجارب الرائدة، حيث أوالها العديد من الباحثني . رحبية
   :ة دراستنا على النحو التاليوعلى ضوء ما سبق تتبلور إشكالي ،علمية خاصة جانب كفاءة هذا السوقاهتماما يف حبوثهم ال

- 2008(هل يمكن اعتبار األسواق المالية الناشئة كفؤة؟ وما واقع ذلك في السوق المالي الماليزي خالل الفترة 
  ؟)2014

  :ومن هنا يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية
  ؟2008كيف كان أداء مؤشرات السوق املايل املاليزي بعد األزمة املالية العاملية   -
  ؟)املستوى الضعيف(هل أسعار األسهم يف السوق املايل املاليزي تتبع مسار عشوائي  -
  هل السوق املايل املاليزي كفء عند املستوى املتوسط؟ -
  هل السوق املايل املاليزي كفء عند املستوى القوي؟ -

  :يف نميكن حتديد فرضيتني تتمثال: فرضيات الدراسة
  .2008ليزي حتسنا خالل األزمة املالية العاملية شهد أداء السوق املايل املا -
  ).2014-2008(السوق املايل املاليزي غري كفء عند املستوى القوي خالل الفرتة  -

mailto:dr.abdellihanane@gmail.com
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  أهمية الدراسة
تكتسي الدراسة أمهيتها من خالل ما أثري من جدل حول كفاءة األسواق املالية الناشئة أين حازت على قدر كاف من 

لبنائه نظرية الختبار كفاءة األسواق مركزا  2013مع آخرين جائزة نوبل لالقتصاد سنة فاما في هذا ا�ال منح األحباث العلمية، ف
على أسواق رأس املال والذي ساهم يف التفكري احلايل ألسعار األصول، ويف هذا الصدد سنخترب كفاءة السوق املايل املاليزي الناشئ 

  ).2014- 2008(فرتة ونقوم بتحليل مؤشرات كفاءته خالل ال
  ف الدراسةهد

�دف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على مفاهيم األسواق املالية الناشئة وكفاءة األسواق املالية، ومعرفة تطور مؤشرات كفاءة 
املستوى  عندومدى تأثري األزمة املالية العاملية على أدائها مث اختبار كفاءته ) 2014-2008(السوق املايل املاليزي خالل الفرتة 

  .وباستخدام عدة اختبارات Eviews-07الضعيف، املتوسط والقوي باستعمال الـ 
   حدود الدراسة

  :تتمثل حدود الدراسة يف
تتمثل احلدود املكانية يف حتليل مؤشرات أداء السوق املايل املاليزي باعتباره سوق مايل ناشئ متقدم، واختبار كفاءته  :البعد المكاني
 .الضعيف، املتوسط والقويعند املستوى 
وهي فرتة كافية ملعرفة أداء السوق املايل بعد األزمة املالية العاملية ) 2014-2008(تغطي الدراسة التطبيقية الفرتة  :البعد الزماني

ومعرفة  من خالل حتليل مؤشراته، مث اختبار كفاءته عند املستوى الضعيف، املتوسط والقوي إلعطاء الدراسة مصداقية أكثر 2008
  .تأثري األزمة املالية العاملية على كفاءة السوق املايل املاليزي

  منهج الدراسة
من أجل املعاجلة اجليدة للموضوع وبغية اإلجابة على التساؤالت املطروحة واختبار صحة الفرضيات مت االعتماد على املنهج 

راض اجلانب النظري لألسواق املالية الناشئة وكفاءة األسواق االستنباطي، وذلك بإتباع األسلوب الوصفي التحليلي من خالل استع
ستقرائي املالية، إضافة إىل حتليل مؤشرات كفاءة السوق املايل املاليزي وتقييم أدائه بعد األزمة املالية العاملية، واالعتماد على املنهج اال

السالسل الزمنية للسوق املايل املاليزي خالل الفرتة  لتحليل Eviews-07من خالل استعمال األساليب القياسية عن طريق برنامج 
)2008-2014.(  

  الدراسات السابقة
- 1996(خالل الفرتة " اختبار كفاءة سوق فلسطني لألوراق املالية عند املستوى الضعيف"دراسة مروان مجعة درويش بعنوان -

2008."(  
، فلسطني، حيث 2011العدد الثالث والثالثون، عام مقالة نشرت مبجلة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات، 

توصل الباحث إىل أن السوق املايل الفلسطيين غري كفء عند املستوى الضعيف لضعف السيولة وحجم التداول وذلك باختبار عوائد 
ويعترب . سبة التباينمؤشر القدس ومخس مؤشرات قطاعية مدرجة يف السوق مستخدما االرتباط املتسلسل، التكرارات، جذر الوحدة ون

  .أن هذه النتيجة غري بعيدة عن نتائج الدراسات اليت متت يف معظم األسواق الناشئة
اختبار منوذج السري العشوائي حلركة أسعار األسهم يف إطار كفاءة األسواق املالية يف "بعنوان  دراسة زهري غراية ونبيل هين حمــمد-

  )".2010-2008(خالل الفرتة  -بورصة املغرب والكويت دراسة حالة–البورصات العربية الناشئة 
، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 2012مقالة نشرت مبجلة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد احلادي عشر، جوان            

توى الضعيف وذلك حيث توصل الباحثان إىل أن سوقي املغرب والكويت املاليني يتبعان السري العشوائي فهي كفؤة عند املس
، اختبار فيليبس وبريون، اختبار ديكي فولر املطور واختبار Ljung-Boxباستخدام اختبار التوزيع الطبيعي، االرتباط الذايت، اختبار 

KPSS.  
  الدراسة  خطة

  :حمورين إىلمت تقسيم هذه الدراسة 
 لماليةكفاءة األسواق الألسواق المالية الناشئة و مدخل تعريفي  :المحور األول
  2014- 2008خالل الفترة  اختبار الكفاءة السعرية للسوق المالي الماليزي :المحور الثاني
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 كفاءة األسواق الماليةلألسواق المالية الناشئة و مدخل تعريفي : المحور األول
  الناشئة سوق الماليةاألمفهوم . 1

  ةمفهوم السوق المالي. 1.1
ية بيعا وشراءا، ومتكن من حتويل املوارد املالية بكفاءة من القطاعات االقتصادية ذات آلية يتم من خالهلا تداول األصول املال

 1.الفوائض املالية إىل القطاعات االقتصادية اليت تعاين من العجز املايل
هذا وذلك بغض النظر عن الوسيلة اليت يتحقق �ا  2ذلك اإلطار الذي يضمن اإللتقاء بني عارضي األموال وطاليب األموال،

  3.اإللتقاء أو املكان الذي يتم فيه، ولكن بشرط توفر قنوات اتصال بني املتعاملني يف السوق
  تعريف السوق المالية الناشئة.2.1

ومن " الدول الناشئة"عادة ما كان ُيسند مصطلح -يف الثمانينيات من القرن العشرين  –احلديثة  االقتصاديةيف األدبيات       
وهو اقتصادي باملؤسسة املالية  Antoine van Agtmael الناشئة واألسواق املالية الناشئة، إىل اهلولندي االقتصادياتمشتقا�ا 

من خالل هذا املصطلح التمييز من بني قائمة الدول النامية، بني تلك اليت متثل خطرا للمستثمرين املاليني  1981الدولية، إذ أراد سنة 
  4.ذا آمنا هلؤالء املستثمرين مبا توفره هلم من فرص استثمار بديلة وكفؤةالدوليني، وبني تلك اليت قد تكون مال

  مراحل تطور األسواق المالية الناشئة .3.1
إن متابعة تطور أسواق األوراق املالية الناشئة مكن من وضع إطار ملراحل النمو اليت متر �ا، مع اإلشارة إىل أن طول كل مرحلة 

  5:حلة يزداد هذا السوق نضجا مقارنة باملرحلة السابقة، وفيما يلي عرض هلذه املراحلخيتلف من سوق آلخر، ويف كل مر 
  :تتميز السوق الناشئة يف هذه املرحلة مبا يلي: المرحلة األولى

  .قلة عدد الشركات املسجلة واخنفاض عدد األسهم وتعرضها لتقلبات شديدة يف األسعار -
  .ارتفاع درجة الرتكز واخنفاض السيولة -
  .أسعار األوراق املالية يف هذه املرحلة إىل االرتفاع األمر الذي جيعلها جتذب املدخرات احمللية اليت كانت توجه إىل أنشطة أخرى تتجه -

تتميز السوق الناشئة يف هذه املرحلة بارتفاع مستوى السيولة مع تنوع األسهم، كما يتم البدء يف تطوير اللوائح : المرحلة الثانية
مر الذي يوفر فرصة أكرب لتحقيق الربح ومن مث تبدأ يف اجتذاب املستثمر األجنيب ولكنه مع ذلك تبقى سوق األوراق التنظيمية، األ

  .كان يتزايد االعتماد عليها كمصدر متويل  وإنالدولة، املالية صغرية بالنسبة القتصاد 
  :تتميز السوق الناشئة يف هذه املرحلة مبا يلي: المرحلة الثالثة

  .ئد السوق أقل تقلبا مع زيادة سريعة يف التعامل وحجم األسهم املصدرةتصبح عوا -
تزداد حركة التداول مع قيام شركات القطاع اخلاص أو شركات القطاع العام اليت حتولت إىل قطاع خاص بطرح إصدارا�ا للجمهور  -

املخاطر إىل استحداث وسائل حلماية االستثمار يف  طرحا أوليا األمر الذي خيلق مزيدا من الوساطة الناجحة، وقد تدفع احلاجة لتقليل
 .األوراق املالية

 :وهي آخر مرحلة حيث تصبح هذه األسواق أكثر نضجا وتتميز مبا يلي: المرحلة الرابعة
 .اتساعا ةداد السوق املاليتز  -
 .اخنفاض عالوة املخاطرة لألوراق املالية إىل املستويات الدولية التنافسية -
  .يولة فيها بدرجة كبرية مع أنشطة املتاجرةارتفاع درجة الس -
تعترب أسواق األوراق املالية يف كثري من هذه االقتصاديات مؤشرا للحالة االقتصادية، كما أ�ا تعكس درجة ثقة املستثمرين األجانب يف  -

 .اقتصاد الدولة
  مدخل تعريفي لكفاءة األسواق المالية.2

  األسواق الماليةمفهوم كفاءة .1.2
فاصل زمين، بني حتليل املعلومات اجلديدة الواردة إىل السوق وبني الوصول إىل نتائج  ا ال يوجد فيهيتلك السوق الت يه ؤةالكفالسوق 

 6ومات من أنباء سارة أو غري سارة،وهو ما يضمن تغيري فوري يف السعر مبا يعكس ما حتمله تلك املعل حمددة بشأن سعر السهم،
ية للسهم متاما قيمته احلقيقية واليت يتولد عنها عائد يكفي لتعويض املستثمر عن املخاطر اليت ينطوي حيث تعكس فيه القيمة السوق
  7. عليها االستثمار يف السهم



   2014-2008السوق املايل املاليزي  حالة :اختبار كفاءة األسواق املالية الناشئة
                حنانعبديل. د.ط                                                         

 120 - 111 ص،  2018)  18( العدد /  14ا�لد                ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
114 

  الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية لسوق األوراق المالية. 2.2
 الكفاءة الكاملة لسوق األوراق المالية.1.2.2
عدم وجود فاصل زمين بني حتليل املعلومات الواردة إىل السوق وبني الوصول إىل نتائج حمددة بشأن سعر  الكفاءة الكاملة مبعىن       

السهم، حيث يؤدي إىل تغيري فوري يف السعر، ومن مث ال يتاح ألي مستثمر فرصة تتاح لغريه، وتتحقق الكفاءة الكاملة يف ظل توافر 
  8:شروط هي

مبعىن توافر معلومات كاملة عن األوراق –وبدون تكلفة حبيث تكون توقعات املستثمرين واحدة  توافر املعلومات لكافة املتعاملني -
 . املالية املوجودة يف السوق جلميع املتعاملني وبدون تكاليف إضافية، ومبا يسمح بأن تكون توقعات مجيع املتعاملني متماثلة

 . ت األخرىال يوجد أي قيود على التعامل مثل الضرائب وتكاليف املعامال -
أي أن األسعار املعلنة -وجود عدد كبري من املستثمرين وبذلك ال تؤثر تصرفات البعض منهم تأثريا ملموسا على أسعار األسهم -

 .هي قضية مسلم �ا
 . يتصف املستثمرون بالرشد االقتصادي، وبالتايل سوف يسعى كل منهم إىل تعظيم منفعته اخلاصة -

  وق األوراق المالية الكفاءة االقتصادية لس.2.2.2
يف ظل الكفاءة االقتصادية للسوق يتوقع أن ميضي بعض الوقت منذ وصول املعلومات إىل السوق حىت تنعكس آثار تلك      

املعلومات على أسعار األسهم، وهو ما يعين أن القيمة السوقية لسهم ما قد تكون أعلى أو أقل من قيمته احلقيقية لبعض الوقت على 
 أنه من املعتقد بسبب تكلفة املعامالت والضرائب وغريها من تكاليف االستثمار لن يكون الفرق بني القيمتني كبريا، إىل األقل، غري

اءة ويوضح الشكل املوايل التغري يف السعر يف ظل الكف 9.درجة أن حيقق املستثمر من ورائها أرباحا غري عادية خاصة يف املدى الطويل
  .صاديةالكاملة والكفاءة االقت

  
  التغير في سعر السهم في ظل الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية): 01(رقم  شكل

 
، 2000، الدار اجلامعية، )"اخليارات .وثائق االستثمار .سندات .أسهم(االستثمار يف األوراق املالية "عبد الغفار حنفي، : المصدر
  .212-211:ص ص

  ماليةالصيغ المختلفة لكفاءة األسواق ال.3.2
السوق الكفء يف شكله الضعيف، السوق الكفء يف شكله شبه القوي، : منيز بني ثالثة أشكال خمتلفة لكفاءة السوق هي

  .السوق الكفء يف شكله القوي
إن الشكل الضعيف لكفاءة السوق يعين أن أسعار األسهم تعكس كافة : الشكل الضعيف لكفاءة األسواق المالية.1.3.2

ة املتعلقة باألسعار واإليرادات وغريها من املعلومات التارخيية، كما أنه ال ميكن استعمال هذه املعلومات من قبل بعض املعلومات السابق
  10.أو كل املستثمرين لتحقيق أرباح غري عادية

التغريات أسعار األسهم ال تعكس فقط  أنتقضي صيغة السوق املتوسط القوة : الشكل المتوسط لكفاءة األسواق المالية.2.3.2
أو التنبؤات اليت تقوم على تلك املعلومات سواء للجمهور السابقة يف أسعار تلك السهم، بل تعكس كذلك كافة املعلومات املتاحة 
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متثلت تلك املعلومات فيما ينشر عن الشؤون الدولية، أو الظروف االقتصادية يف الدولة، أو ظروف الصناعة واملنشأة، مبا يف ذلك 
 11.الية وغريها من التقارير والتحليالت اليت تتاح للجمهورالتقارير امل
تقضي الصيغة القوية لكفاءة السوق بأن سعر السهم يف السوق يعكس مجيع : الشكل القوي لكفاءة األسواق المالية.3.3.2

ى أي مستثمر حتقيق أرباح غري املعلومات املتاحة واخلاصة، أي املعلومات املنشورة واملتاحة للجمهور، ويف ظل هذا الفرض يستحيل عل
عادية على حساب املستثمرين اآلخرين، ولكن يف الواقع العملي ال تتوافر الظروف الالزمة لتحقيق ذلك الفرض، إذ أن كبار املوظفني 

األمر الذي واملسامهني بالشركة يتمتعون بإمكانية الوصول للمعلومات اخلاصة بالشركة وذلك قبل إعال�ا بشكل رمسي بفرتة كافية، 
  . مينحهم أفضلية على غريهم يف حتقيق أرباح غري عادية

  2014- 2008خالل الفترة  اختبار الكفاءة السعرية للسوق المالي الماليزي: المحور الثاني
  نشأة السوق المالي الماليزي.1

ور سوق األوراق املالية يف ماليزيا إىل تعد سوق ماليزيا لألوراق املالية أحد األسواق املالية الناشئة الرائدة، ويرجع تاريخ ظه
، حيث أسست مجعية مساسرة بورصة سنغافورة كأول مجعية منظمة رمسية يف إجراءات التعامل باألوراق املالية، أما تأسيس 1930سنة 

أسيس سوق األوراق مت ت 1964، بتأسيس بورصة املاليو، ويف عام 1960سوق األوراق املالية باملفهوم املتعارف عليه تأخر حىت عام 
  12.املالية املاليزي

مت انشاء بورصة لتداول األسهم حتت اسم بورصة كواالملبور لألوراق املالية احملدودة، وتعترب  1976ديسمرب  14ويف تاريخ 
تعامالت وساطة يف الهذه البورصة يف الوقت الراهن أساس سوق رأس املال يف ماليزيا، والكيان الذي حيكم سلوك أعضائه وشركات 

  13.األوراق املالية، ويتحقق من استيفاء شروط ومتطلبات القيد ومعايري اإلفصاح ومراقبة أداء السوق
   .، بتأسيس هيئة األوراق املالية املاليزية وسوق املشتقات1993وقد تطور سوق رأس املال املاليزي تطوراً ملحوظا بعد عام 

  2014-2008ي خالل الفترة تحليل مؤشرات كفاءة السوق المالي الماليز .2
  :ملعرفة تطور أداء وكفاءة السوق املايل املاليزي البد لنا أن نتتبع مؤشرات أداء هذا السوق، وهو ما حناول الوصول إليه فيما يلي

  2014-2008حليل المؤشر العام للسوق المالي الماليزي خالل الفترة ت.1.2
سجل املؤشر العام للسوق املايل املاليزي ، طور أداء املؤشر العام بعد األزمة املالية العامليةت )01(رقم تظهر املعلومات الواردة يف اجلدول 

 73.1متأثرا باألزمة املالية العاملية، حيث سجل أدىن مستوى قياسي له  %39بنسبة  2007مقارنة بسنة  2008تراجعا حادا سنة 
نقطة  155.6ارتفاعا متواصال خالل الست سنوات األخرية مسجال  نقطة، إال أن مالمح التعايف ظهرت سريعا حيث شهد املؤشر

، وذلك الستحداث احلكومة املاليزية الكثري من )األزمة املالية العاملية( 2008وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ بداية عام  2013سنة 
ؤشرات اإلسالمية يف السوق املايل املاليزي ما أثر إجيابا قوانينها املالية واالقتصادية ملواجهة هذه األزمة، باإلضافة إىل تبين العديد من امل

  .2014على أداء الشركات املقيدة يف هذه السوق، لكنه ارتد مرتاجعا بشكل طفيف سنة 
  )2014-2008(تطور المؤشر العام للسوق المالي الماليزي خالل الفترة ): 01(رقم  جدول

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات
  146.8  155.6  140.7  127.6  126.6  106.1  73.1  المؤشر العام بالنقطة

Source: http://sa.investing.com/indices/kl-construction-historical-data  
  الشركات المدرجة في السوق المالي الماليزي تحليل.2.2

  .رجة فيه وذلك بعد األزمة املاليةملعرفة مدى حجم السوق املايل املاليزي نقوم بتحليل الشركات املد
  )2014-2008(عدد الشركات المدرجة في السوق المالي الماليزي خالل الفترة  ):02(رقم  جدول
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

 895 900 911 932 948 952 972  الشركات المدرجة
Source:http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO  

http://sa.investing.com/indices/kl-construction-historical-data
http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO
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ثرة باألزمة املالية العاملية، لتواصل بعدها االخنفاض متأ 2008سنة  972اخنفضت عدد الشركات املدرجة يف السوق املايل املاليزي إىل 
 وهذا على ضوء تداعيات األزمة وانسحاب الشركات األجنبية من السوق املايل 2014شركة كحد أدىن سنة  895التدرجيي مسجلة 

  ال ينفي كرب حجم هذه األخريةاحمللي، وعلى الرغم من الرتاجع املستمر يف عدد الشركات املدرجة يف البورصة املاليزية إال أن ذلك 
  تحليل مؤشر الرسملة السوقية للسوق المالي الماليزي.3.2

  .يعد مؤشر الرمسلة السوقية هو اآلخر من املؤشرات اليت تقيس حجم السوق املالية باإلضافة إىل عدد الشركات املدرجة
  )2014-2008(الل الفترة تطور مؤشر الرسملة السوقية في السوق المالي الماليزي خ ):03(رقم  جدول

200  السنوات
8  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

الرمسلة السوقية من 
 135.8 154.8 148.4 132.8 160.3 143.0 82.0 %إمجايل الناتج احمللي 

الرمسلة السوقية مليار 
 459 500.4 466.6 395.6 408.7 289.2  189.2  دوالر

http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS Source: 
، ويعزى ذلك 2013إىل غاية سنة  تصاعديليأخذ اجتاه  2008مقارنة بسنة  %74.4ارتفع مؤشر القيمة السوقية بنسبة 

بيق تقنيات حديثة ملواكبة التطور السريع يف األنظمة والربامج، باإلضافة إىل إىل إدراج أسهم جديدة واستحداث بيئة تداول متطورة وتط
سنة  مسارهعكس  التصاعديهروب رؤوس األموال الدولية حنو األسواق املالية الناشئة باعتبارها أكثر أمانا وأكثر عائدا، إال أن االجتاه 

  . %8.3مرتاجعا بنسبة  2014
  لسوق المالي الماليزيتحليل مؤشر حجم التداول في ا.4.2

وضح واجلدول التايل ي. نقوم بتحليل أداء هذا املؤشر بعد األزمة املالية العاملية ملعرفة تأثري هذه األخرية على سيولة السوق املايل املاليزي
  .اآليت كما هو موضح يف اجلدول التطور خالل هذه الفرتة

  )2014- 2008(لماليزي خالل الفترة تطور حجم التداول في السوق المالي ا): 04(رقم  جدول
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

حجم التداول من 
 42.2 44.0 39.3 43.7 45.0 40.0  35.7 %إمجايل الناتج احمللي 

Source: http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.TRAD.GD.ZS 
الحتفاظ البنك املركزي املاليزي باحتياطيات نقدية  2009مقارنة بسنة  2009نالحظ ارتفاع يف مؤشر حجم التداول سنة 

ليعاود  2010أجنبية وامتالكها لنظام رقايب متطور جدا من تعرض ماليزيا ملخاطر مالية مرتفعة حيث واصل ارتفاعه إىل غاية سنة 
بسبب تعرض موقع بورصة ماليزيا االلكرتوين هلجوم قرصنة حال  2012االخنفاض مسجال أدىن نسبة منذ األزمة املالية العاملية سنة 

  .دون قدرة املستخدمني على الدخول، مث عكس اجتاهه مرتفعا نتيجة إدراج أسهم جديدة لتعزيز السيولة
  لي الماليزيتحليل مؤشر معدل دوران األسهم في السوق الما.5.2

رقم  كما هو موضح يف اجلدول فة أداء هذا املؤشر نقوم بتحليلهيقيس مؤشر معدل دوران األسهم هو اآلخر سيولة السوق، وملعر 
)05.(  

  )2014- 2008(تطور مؤشر دوران األسهم في السوق المالي الماليزي خالل الفترة  ):05(رقم  جدول
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

معدل الدوران 
من الناتج احمللي 

 %اإلمجايل 
43.5 28.0 28.1 32.9 26.5 28.4 31.1 

Source: http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.TRNR  

http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS
http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.TRAD.GD.ZS
http://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.TRNR
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تراجعا يف معدل دوران األسهم وامتد ذلك لسنة  2008شهد عام  يالحظ أن اجتاه املؤشر خالل هذه الفرتة نازل، حيث
نتيجة تطبيق إجراءات محاية  2011بسبب األزمة املالية العاملية وتداعيا�ا، بعدها نالحظ حتسن يف أداء املؤشر إىل غاية  2009

ملؤشر على اثر قرصنة موقع السوق املايل فقد شهدت اخنفاض يف نسبة ا 2012القطاع املصريف واليت انتهت بنتائج اجيابية، أما سنة 
نتيجة اإلجراءات املتبعة لتخفيض تكاليف  2014املاليزي حال دون قدرة املتعاملني على التداول، مث عاود االرتفاع إىل غاية 

  املعامالت
الدراسة على إثر بعد حتليل مؤشرات كفاءة السوق املايل املاليزي يكفي أن نشري أنه وبالرغم من اخنفاض املؤشرات حمل 

إال أن السوق املايل املاليزي استطاع جتاوز آثارها واحلد منها وبالتايل احلفاظ على كفاءته كأحد أجنح  2008األزمة املالية العاملية لسنة 
  .القياسية احلديثة األسواق املالية الناشئة الكفؤة ولتأكيد هذه النتيجة نقوم باختبار كفاءة السوق املايل املاليزي باستخدام الدراسات

  اختبار كفاءة السوق المالية الماليزية .3
املستوى الضعيف، املستوى املتوسط واملستوى : �دف من خالل هذا إىل اختبار كفاءة السوق املايل املاليزي عند املستويات الثالثة

  ).2014-2008(القوي خالل الفرتة 
  .لسوق املايل املاليزياملؤشر العام ل: FTSE :التعريف بمتغيرات الدراسة

  2014-2008: الفترة الزمنية
  )2014- 2008(كفاءة السوق المالي عند المستوى الضعيف خالل الفترة اختبار  . 1.3

إن اختبار كفاءة األسواق املالية يف السوق املايل املاليزي يكون وفق فرضيتني أساسيتني، اشتملت الفرضية األوىل فيما إذا  
ختبار فيما إذا كانت عوائد التتبع التوزيع الطبيعي، يف حني تصمم الفرضية الثانية ل  السوق املايل املاليزيكانت عوائد األسهم يف

 .السهم يف البورصات تتبع السلوك العشوائي خالل فرتة الدراسة من عدمه
بعدم االستقرارية، وهو ال يتبع توزيع طبيعي وتتميز السلسلة املدروسة  FTSEيهدف هذا االختبار إىل التأكد بأن مؤشر 

، وهي بيانات )2014-2008(بطبيعة احلال ما يثبت تتبع حركة املشي العشوائي حلركة أسعار األسهم يف البورصة خالل الفرتة 
  .شهرية وهي فرتة كافية للتأكد من صحة الفرضيات

  FTSEدراسة استقرارية السلسلة .2.3
باإلضافة إىل ذلك فهو ميكن أن يدلنا على أبسط طريق جلعل السلسة  من أهم اختبارات االستقرارية، ADFيعد اختبار   

  :يف دراسة استقرارية سلسلة املؤشر على النماذج التالية ADFتستقر، ويعتمد اختبار 

 

 

 
  .Schwarz (SC) ،Hannan-Quinn ،Akaikeحسب أقل قيمة للمعايري  Pحيث حيدد مستوى التأخريات 
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 FTSEاختبار استقرارية السلسة  نتائج): 06(جدول رقم 
 االحتمال القيمة احلرجة ADFإحصائية  املعامل النموذج السلسلة

FTSE  
 عند املستوى

05% 

6 b  -  - 0.3525 
j -1.90  -3.47  - 

5 
c  -  - 0.0528 
j -2.63 -2.92  - 

4 j -3.03 -1.94  - 

D(FTSE) 
 عند الفروق من الدرجة األوىل

6 b  -  - 0.069 
j -8.62 -3.48  - 

5 
c  -  - 0.0571 
j -8.23 -2.90  - 

4 j -4.57 -1.94  - 

 Eviews.07باالعتماد على خمرجات برنامج  الباحثةمن إعداد : المصدر

  :أن ميكن التوصل إىل) 06(م اجلدول رقمن خالل بيانات 
متكاملة من الدرجة    FTSEمستقرة عند إجراء الفروق من الدرجة األوىل، وهذا يعين أن سلسلة  D(FTSE)السلسلة 

 . وهي مستقرة عند هذا احلد %5وى معنوية األوىل عند مست
  

  .2014-2008كفؤة عند املستوى الضعيف خالل الفرتة   FTSEوعليه نستنج أن السلسلة 
  )2014-2008(اختبار كفاءة سوق ماليزيا لألوراق المالية عند المستوى المتوسط خالل الفترة .3.3

العوامل االقتصادية، ومن بني هذه العوامل اليت سنخصها بالدراسة،  ة منتتأثر أسعار األوراق املالية يف بورصة ماليزيا مبجموع
  ).07كما هو موضح يف اجلدول . (معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل

  )2014-2008(مؤشر البورصة ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في ماليزيا خالل الفترة  ):07(رقم  جدول
 ناتج المحلي اإلجماليمعدل نمو ال مؤشر البورصة التاریخ
2008  73.0625 6.3 
2009  106.065 4.83  
2010 126.5758333 1.51- 
2011 127.5608333 7.43 
2012 140.7458333 5.29 
2013 155.58 5.47 
2014 146.77708333 4.71 

  باالعتماد على معطيات البنك الدويل الطالبةمن إعداد : املصدر
، مت التوصل إىل أن معامل االرتباط بني مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل واملؤشر Excelسة وبرنامج الدراباالعتماد على بيانات 

ج احمللي اإلمجايل ملاليزيا واملؤشر العام للسوق نات، مبعىن وجود عالقة عكسية بني معدل منو ال)-0.073(العام لبورصة ملاليزيا هو 
تغريين حقيقي وغري زائف نقوم باختبار معنوية معامل االرتباط، مبعىن من أجل اختبار ما املايل، وللتأكد من أن معامل االرتباط بني امل

  :نقوم باختبار. إذا كان هناك ارتباط بني املتغريين أم ال
  أي أنه ال يوجد ارتباط؛ R=0: فرضية العدم-
  .والذي يعين أنه يوجد ارتباط حقيقي بني املتغريين R≠0: الفرض البديل-

 Rبوسط حسايب  Tيكون له  Rبافرتاض أن ا�تمع له توزيع طبيعي فإن معامل ارتباط العينة : وية معامل االرتباطاختبار معن
، وبالتايل تكون خطوات اختبار أن معامل ارتباط ا�تمع يساوي الصفر كما n-2، وذلك بدرجات حرية واحنراف معياري

  :يلي
 أن معامل ارتباط ا�تمع يساوي الصفر، أي ال يوجد ارتباط بني املتغريين؛: فرض العدم -
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  معامل االرتباط ا�تمع ال يساوي الصفر، أي يوجد ارتباط بني املتغريين؛: الفرض البديل -
 :من الشكل Tستكون إحصائية االختبار يف هذه احلالة : إحصائية االختبار

 
، t=1.860، جند أن قيمة  n=8حرية ودرجات α=0.05معنويةتوزيع ستيودنت وعند مستوى  tبالرجوع إىل اجلدول 

، R=0وهو ما يعين قبول فرض العدم بأن . وأن إحصائية االختبار تقع يف منطقة القبول. اجلدولية tاحملسوبة أقل من  Tنالحظ أن 
  .ورفض الفرض البديل

ال يوجد ارتباط بني املتغريين، انطالقا من ذلك ميكن القول أن سوق األوراق املالية املاليزي ليس كفؤا  هذا ما جيعلنا نستنتج أنه
  ).2014-2008(وهو ما يعكس اخنفاض كفاءة التسعري يف بورصة ماليزيا خالل الفرتة . عند املستوى املتوسط

ن السوق املايل كفؤا عند املستوى القوي البد أن يكون يكو إىل أنه حىت من خالل دراستنا للعالقة بني صيغ الكفاءة توصلنا 
أوال كفؤا عند املستوى املتوسط، ومنه فإن السوق املايل املاليزي غري كفؤ عند املستوى القوي نتيجة كونه غري كفؤ عند املستوى 

  .املتوسط
  : خاتمة 

�ايات القرن العشرين، وزاد االهتمام �ا منذ سنة  ظهرت يف لناشئة من بني املفاهيم احلديثة اليتتعد سوق األوراق املالية ا
ن اليزيا احدى الدول اليت استطاعت أدول بريكس وماليزيا وتركيا  واندونيسيا كقوى منافسة للدول املتقدمة، وتعد مم وظهور 2000

، 2008ة املالية العاملية األخرية تربز يف جمال األسواق املالية، بسيطر�ا على أصول مالية ضخمة جدا يف األسواق، خاصة بعد األزم
أ�ا تتميز بالكفاءة عند  اق املالية الناشئة املهمة جدا، إذعد من األسو إىل أن السوق املالية املاليزية توتوصلنا من خالل هذه الدراسة 

  :املتوصل إليهافيما يلي أهم االستنتاجات و . املستوى الضعيف فقط
  االستنتاجات . 1

من الدراسة النظرية أو التحليلية أو  اسة ميكن استخالص جمموعة من النتائج للدراسة، وهي نتائج منتقاة سواءيف ختام هذه الدرا
 :القياسية

بني حتليل املعلومات اجلديدة الواردة إىل السوق وبني الوصول إىل نتائج  سوق الذي ال يوجد فيه فاصل زمينالسوق الكفء هو ذلك ال -
  .حمددة بشأن سعر السهم

السوق الكفء يف شكله الضعيف، السوق الكفء يف شكله شبه القوي، السوق : هيتلفة لكفاءة السوق ز بني ثالثة أشكال خممني -
  .الكفء يف شكله القوي

إن الشكل الضعيف لكفاءة السوق يعين أن أسعار األسهم تعكس كافة املعلومات السابقة املتعلقة باألسعار واإليرادات وغريها من  -
  .لتارخييةاملعلومات ا

تقضي صيغة السوق املتوسط القوة أن أسعار األسهم ال تعكس فقط التغريات السابقة يف أسعار تلك السهم، بل تعكس كذلك كافة  -
املعلومات املتاحة للجمهور أو التنبؤات اليت تقوم على تلك املعلومات سواء متثلت تلك املعلومات فيما ينشر عن الشؤون الدولية، أو 

قتصادية يف الدولة، أو ظروف الصناعة واملنشأة، مبا يف ذلك التقارير املالية وغريها من التقارير والتحليالت اليت تتاح الظروف اال
  .للجمهور

  .تقضي الصيغة القوية لكفاءة السوق بأن سعر السهم يف السوق يعكس مجيع املعلومات املتاحة واخلاصة -
  .ق املالية الناشئة الرائدةتعد سوق ماليزيا لألوراق املالية أحد األسوا -
  .السوق املايل املاليزي يتمتع باتساع يف حجم السوق وعمق يف السوق وعدد كبري من الشركات املدرجة ورمسلة سوقية كبرية -
الية بعد حتليل مؤشرات كفاءة السوق املايل املاليزي يكفي أن نشري أنه وبالرغم من اخنفاض املؤشرات حمل الدراسة على إثر األزمة امل -

إال أن السوق املايل املاليزي استطاع جتاوز آثارها واحلد منها وبالتايل احلفاظ على كفاءته كأحد أجنح األسواق  2008العاملية لسنة 
  .املالية الناشئة الكفؤة

  .راسةالسوق املايل املاليزي كفء عند املستوى الضعيف وغري كفء عند املستويني املتوسط والقوي، وهذا خالل فرتة الد -
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  :التوصيات . 2
عدد الشركات املدرجة والرمسلة السوقية وحجم التداول، كذلك جيب وضع قوانني يتطلب زيادة السوق املالية املاليزية الرفع من كفاءة  -

  .املايل واحملاسيب للشركات اإلفصاحلزيادة 
  .السوقاع واتسللرفع من عمق  األجانب املستثمرينمرونة جلذب  أكثرضرورة وضع قوانني  -
  .اإلسالميةاملنتجات املالية  علىتنويع املنتجات املالية مما خيدم الطلب املتزايد خاصة  -
   .الناشئة، مثل حالة دول بريكس األسواق املاليةتكتل  إطارجديدة ملاليزيا يف  إقليميةتالت كت إجيادضرورة  -
 هوامشال
، الطبعة األوىل، دار  "ضرورات التحول االقتصادي والتحرير املايل ومتطلبات تطويرها أسواق األوراق املالية بني"عاطف وليد أندراوس،  -1

  .21: ، ص2006الفكر اجلامعي، مصر، 
2- Daniel Goyeauet.Amin Tarazi, La Bourse,2e édition, France, 2006, p :11. 
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 الجزائريةاالقتصادية  البيئةفي  )ISA( أهمية تبني المعايير الدولية للتدقيق
The importance of adopting international standards on auditing (ISA) in the Algerian 

economic environment  
  بكيحل عبد القادر. د

 ة يف ظل التحوالت العامليةخمرب األنظمة املالية واملصرفية والسياسات االقتصادية الكلي
  اجلزائر - جامعة الشلف

bekihal@gmail.com 

Abstract 
          As a result of the global economic development, and the increase of openness, with the 
elimination multinational corporations and investors obstacles, accompanied with the 
development of international financial markets in the globalization context, this requires the 
provision of financial information, that is understandable and has investor confidence, as an 
active player in this environment, this helps him to Make better investment decisions. and one of 
the most important factors to increase this confidence, is an independent external audit, due to its 
important role in increasing the reliability of financial reports published by companies, and this 
audit is more effective when it is based on internationally recognized quality standards, which 
applies to the International Standards on Auditing (ISA), which represents an international 
consensus of the most professional organizations around the world, and has been adopted in 
many countries. And Algeria, also, in the context of the reform of their accounting profession 
and after issued of Law 10-01, Algerian standards on Auditing (NAA) were then Published, 
which  are inspired from international standards on auditing. This would lead to improve the 
quality of external audit and promote the accounting profession in Algeria, in accordance with 
international standards, And increase the reliability of the financial information. 
Key words: International Standards on Auditing, Algerian Standards on Auditing, Financial 
Information. 
 

  مقدمـة
يف بيئة دولية تتميز باالنفتاح االقتصادي والعوملة، مبا يسمح بانتقال الشركات واملستثمرين بني الدول، حبثا عن أسواق 
وفرص استثمارية، ينبغي توفر بيئة مالئمة تساعد على طمأنة املستثمرين عند نقل أمواهلم خارج حدود بلدا�م األصلية، ومن بني هذه 

لومة مالية ذات مصداقية وموثوق �ا للمستثمر، باعتبار أن هلذه املعلومة دور هام يف دعم اختاذ قرارات رشيدة على العوامل توفري مع
أسس صحيحة، ومبا أن هذه املعلومة هي نتاج قوائم مالية يعدها املسريون، والذين قد تتضارب مصاحلهم مع مصاحل املستثمرين يف 

اإلدارة، فإنه ينبغي تدخل طرف آخر مستقل وحمايد يزيد من موثوقية املعلومة من طرف املؤسسة، يف ظل انفصال امللكية عن 
  .مستخدميها، ويتمثل يف مدقق احلسابات اخلارجي

 وتزداد فعالية التدقيق اخلارجي كأداة للرقابة، إذا كان يعتمد على قواعد وأخالقيات ومعايري ذات جودة ومتعارف عليها
يصدرها االحتاد الدويل للمحاسبني، واليت متثل نتيجة لتوافق دويل بني  اليت، )ISA(للتدقيق املعايري الدولية دوليا، وهو ما ينطبق على 

 مستوى ريتوفجهات ومنظمات دولية للتدقيق، �دف وضع إرشادات وتوجيهات أمام املدقق اخلارجي عند تدقيق القوائم املالية، و 
  . واليت تبنتها عدة دول عرب العامل، أمهها دول االحتاد األورويب ،جيد من الضوابط اليت حتكم عملية التدقيق

، وما تبعه من مراسيم وقرارات، مت 01- 10واجلزائر كذلك بعد اختاذ خطوات إصالح مهنة احملاسبة، ومنها إصدار القانون 
مبنهجية متثلت يف تبين املعايري عرب  مستمدة من املعايري الدولية، من خالل ثالثة مقررات، )NAA(إصدار معايري جزائرية للتدقيق 

فرتات زمنية خمتلفة، وذلك من أجل تنظيم عمل املدقق اخلارجي القانوين واملتعاقد، باالعتماد على احلل الدويل، لتوفري الوقت وتقليل 

mailto:bekihal@gmail.com
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ما مدى : اآلتيةالبحث  ليةإشكاما استدعى طرح وهو . التكلفة، وتقريب ممارسات التدقيق يف اجلزائر من املمارسات الدولية املتطورة
  أمهية تبين املعايري الدولية للتدقيق يف البيئة االقتصادية اجلزائرية ؟

  :  اآلتيةاحملاور الثالثة  إىلجل دراسة املوضوع مت تقسيم هذا البحث أومن 
  اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتدقيق: المحور األول
    للتدقيق باالعتماد على المعايير الدولية  معايير جزائرية إصدار: المحور الثاني
  المعايير الدولية للتدقيق في الجزائر طبيقت أهمية: المحور الثالث

 

  اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتدقيق: المحور األول
ر نظري موحد دوليا جل وضع إطاأاملعايري الدولية للتدقيق هي تلك املعايري الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبني، من 

 .القانوين أو التعاقدي حول التدقيق اخلارجي
 تعريف المعايير الدولية للتدقيق -أوال

مستويات لألداء املهين بالنسبة ملدققي احلسابات، فهي إطار العمل الذي ميكن من خالله ضبط عمل متثل معايري التدقيق           
ل وباجلودة املالئمة، وهلذا تعمل املنظمات املهنية على إصدار تلك املعايري لرفع كفاءة مثأاملهنيني وتوجيههم يف أداء العمل بشكل 

 )-International Federation of Accountants -IFAC(صدر االحتاد الدويل للمحاسبني أوقد . أعضاء املهنة والنهوض �ا

عايري ميكن عرضها يف شكل إطار، حبيث يتم تقسيمها إىل جمموعة من املباعتباره منظمة دولية �تم بشؤون احملاسبة والتدقيق، 
 American Institute of( صدر املعهد األمريكي للمحاسبني القانونينيأجمموعات، كل جمموعة ختتص بأمور معينة، كما 

Certified Public Accountants -AICPA-( 1.جمموعة من املعايري حظيت بقبول عام من مجيع املمارسني للمهنة  
متكامال  إطاراجمموعة معايري متثل هي ) (-International Standards on Auditing -ISAاملعايري الدولية للتدقيق و 

يتم إصدارها  2املهين، أدائهحىت يساعده يف تسهيل مهمته وتطوير جودة  ،يتعني على املدقق االلتزام به وتطبيقه ،لعملية التدقيق
 International( منيأمن خالل جملسه للمعايري الدولية للتدقيق والت، )IFAC( للمحاسبنيتطويرها من طرف االحتاد الدويل و 

Auditing and Assurance Standards Board -IAASB-(،  وضوابط لسلوك تقنية  وإرشادات جل تطوير توجيهاتأمن
 .لتدقيقوتوفري مستوى جيد من الضوابط اليت حتكم عملية ا 3،دويل للمدققنيذات طابع  املهنة

منظمة مهنية  63من طرف  1977أكتوبر  07، يف )IFAC(وهو اهلدف الذي أنشأ من أجله االحتاد الدويل للمحاسبني 
ماليني من  )03(بلد، جتمع حوايل ثالثة  130منظمة مهنية متثل أكثر من  175والذي أصبح جيمع أكثر من  4بلدا خمتلفا، 49متثل 

 International)، اللجنة الدولية ملمارسات التدقيق )IFAC(حتاد الدويل للمحاسبني وانبثقت عن اال 5.مهنيي احملاسبة

Auditing Practices Committee -IAPC-)  ،منيأملعايري الدولية للتدقيق والتاجلس اليت عوضت مب )IAASB(  2002يف ،
 ISA)(.6املعايري الدولية للتدقيق املكلفة بإصدار  يئةوهي اهل
  لمعايير لمهنة التدقيقأهمية ا - ثانيا

�موعة املعايري الدولية، يف أن تكون قاعدة وأداة لعمل املدقق،  )IFAC(تكمن أمهية إصدار االحتاد الدويل للمحاسبني 
 حبيث متده باإلرشادات واملفاهيم واإلجراءات اليت تساعده يف اجناز مهامه بالكفاءة واجلودة الالزمة، كما أن هلا أمهية بالغة ملهنة

  7:التدقيق من خالل ما يلي
  .متثل املعايري إطار العمل الذي ميكن من خالله ضبط عمل املهنيني وتوجيههم يف أداء العمل بشكل أمثل -
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تساعد املعايري يف حتسني أداء املدقق اخلارجي واالرتقاء بعمله واحلكم على جودة أدائه، من خالل توفري اإلرشادات واملفاهيم  -
  .زمة ألداء مهمة التدقيق وتنفيذهاواملعايري الال

متثل املعايري أداة قابلة للتطبيق على كافة القوائم املالية وبغض النظر عن حجم العميل وطبيعة نشاطه ونوع الصناعة، وهدف  -
  .املؤسسة من حيث الرحبية وغري الرحبية

ن خالل تفعيل دور ومسؤوليات املدقق جتاهها، خاصة وأن هذه تساعد املعايري يف تلبية رغبات ا�تمع املتعلقة بالتقارير املالية، م -
 .الرغبات يف تزايد مستمر

  أسباب نشأة المعايير الدولية للتدقيق - ثالثا
 إلقاءعمل متجانس عاملي النطاق للوفاء بالطلبات الدولية على حنو متزايد، واليت مت  إطار إىلقد مت االعرتاف طويال باحلاجة 

املعايري  اإلطارتتضمن مكونات ذلك . جمتمعات القطاع العام أووالتعليم  األعمالاسبة، سواء من زاوية جماالت عبئها على مهنة احمل
وقد . معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام إىل باإلضافةاحملاسبني املهنيني لالحتاد الدويل للمحاسبني،  أخالقيات، دليل تدقيقالدولية لل

تتمثل يف االلتزام مبجموعة حمورية ملعايري دولية  ،ن الطريقة الرئيسية حلماية املصلحة العامةأللمحاسبني طويال باعرتف االحتاد الدويل 
املصاحل، وهذا يتم حتقيقه من خالل تنظيم  وأصحاباليت يعتمد عليها املستثمرون  ،من مصداقية املعلومات للتأكدمعرتف �ا كوسيلة 

   8.دويل وخطة التزام �ا
فإن أمهية هذه املعايري يف توحيد إجراءات التدقيق وتوفري معلومة مالية ذات مصداقية، كان من أهم أسباب ظهورها  وعليه

حيث نص التوجيه كقوة اقتصادية كربى، وأمهها دول االحتاد األورويب،   9العامل، عرب دولة 100وتبنيها من طرف أكثر من 
)Directive( على أن الدول األعضاء تفرض على املدققني 2006 ماي 17الصادر يف  2006/43رقم  للجنة األوروبية الثامن ،

 10.القانونيني ومكاتب التدقيق، أن تقوم بالتدقيق القانوين للحسابات وفقا ملعايري التدقيق الدولية املتبناة من طرف اللجنة األوروبية
  خصائص المعايير الدولية للتدقيق  - رابعا

  11: الدولية للتدقيق فيما يليخصائص املعايري أهمتتمثل 
ذلك ميزة لن كان إحتريك املدققني، و  إمكانيةالذي يشكل بعض القيود على  األمرالعمل امليداين،  إجراءاتالرتكيز على تفصيالت  -

  .عملية التدقيق إمتامعند  اإلمكان رتتمثل يف تقليل التفاوت واالختالف والقرب من املوضوعية قد
حتفظا، وذلك لتوفري قدر جيد من املرونة لرتك ا�ال  أكثرتلك التسمية  أنتدقيق دولية، وال شك  رشاداتإم لفظ ااستخدمت  -

حىت ميكن تكييفها مع الظروف البيئية  أمامهاالفرصة  وإتاحة ،املنظمات املهنية يف دول العامل لالسرتشاد بتلك املعايري أماممفتوحا 
  .لكل دولة

 اإلطارصادرة عن جتمع دويل كبري يضم معظم دول العامل، وبالتايل هي  أل�اعمومية ومشوال من غريها،  أكثرتعترب هذه املعايري  -
من قبل مزاويل  إتباعهاعامة جيب  أساسيةتعترب قواعد  أ�االعام الذي ينظم مهنة التدقيق ويلقى قبوال عاما على النطاق الدويل، كما 

 .إليهااملهنة عند احلاجة 
 الصادرة الدولية للتدقيق لمعاييراعرض  -خامسا

ملعايري الدولية للتدقيق اجملس و  (IAPC)اللجنة الدولية ملمارسات التدقيق  الصادرة من طرفتتكون املعايري الدولية للتدقيق 
فاهيمي أو م مبثابة إطار تصوري 200ويعترب املعيار  ،810 املعيارإىل غاية  200املعيار ، من معيار 36من  )IAASB( منيأوالت

)Cadre Conceptuel (وفيما  .، وهدف املدققهلذه املعايري، الذي يتطرق إىل اإلطار العام لتدقيق القوائم املالية واملخاطر املرتبطة به
 12:الصادرة، واملقسمة إىل ا�موعات اآلتية )(ISAالدولية للتدقيق يلي قائمة املعايري 
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  مسؤولياتالمبادئ العامة والالمعايير المتعلقة ب -1

 املعايري الدولية للتدقيق وفقالتدقيق  تنفيذ عمليةاملستقل و احلسابات مدقق عمل عامة لال هدافألا: 200املعيار رقم 

  م التدقيقامه أحكام حولاتفاق : 210املعيار رقم 
 تدقيق القوائم املاليةلودة اجلمراقبة : 220املعيار رقم 

 وثائق التدقيق: 230املعيار رقم 

 الغش عند تدقيق القوائم املالية حولمسؤوليات املدقق : 240ر رقم املعيا

 بعني االعتبار النصوص التشريعية والتنظيمية عند تدقيق القوائم املالية األخذ: 250املعيار رقم 

 حوكمة املؤسسة القائمني علىاالتصال مع : 260املعيار رقم 

 ملؤسسة حول ضعف الرقابة الداخليةحوكمة ا القائمني علىاالتصال مع : 265املعيار رقم 
 تقييم المخاطر ومواجهة المخاطر المقيمةالمعايير المتعلقة ب -2

             التخطيط لتدقيق القوائم املالية : 300املعيار رقم 

 اجلوهرية من خالل فهم املؤسسة وبيئتها  األخطاءحتديد وتقييم خماطر : 315املعيار رقم 

 التدقيق تنفيذختطيط و  ية النسبية يفاألمه: 320املعيار رقم 

 ةقيمملخاطر اململواجهة ا املدقق اتءار إج: 330املعيار رقم 

 تطلب شركة خدماتات يف التدقيق متعلقة مبؤسسة عتبار ا: 402املعيار رقم 

 املكتشفة خالل التدقيق طاء اجلوهريةاألختقييم : 450املعيار رقم 
 التدقيق أدلةالمعايير المتعلقة ب -3

 )          أدلة التدقيق(العناصر املقنعة : 500املعيار رقم 

 حمددة لبنود خمتارةاعتبارات  – أدلة التدقيق: 501املعيار رقم 

 ارجيةاخل )املصادقات( تأكيداتال: 505املعيار رقم 

 االفتتاحية األرصدة – األوليةمهام التدقيق : 510املعيار رقم 

 ليليةتحال جراءاتإلا: 520املعيار رقم 

 )اختبارات التدقيق(العينات اإلحصائية يف التدقيق : 530املعيار رقم 

 واالفصاحات ذات العالقةتدقيق التقديرات احملاسبية مبا فيها تقديرات القيمة العادلة : 540املعيار رقم 

 ذات العالقة األطراف: 550املعيار رقم 

 اباتاحلس إقفالالالحقة لتاريخ  حداثاأل: 560املعيار رقم 

 استمرارية االستغالل: 570املعيار رقم 

 التصرحيات الكتابية : 580املعيار رقم 
 اآلخريناالستفادة من عمل المعايير المتعلقة ب -4

االتصال مع مدققي عناصر تلك مبا فيه ( )les groupes(ات لمجمعلتدقيق القوائم املالية اعتبارات خاصة عند : 600املعيار رقم 
 )القوائم

 عمل املدققني الداخليني ماخداست: 610ار رقم املعي

 خبري معني من طرف املدقق أعمالاستخدام : 620املعيار رقم 
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 نتائج التدقيق والتقرير المعايير المتعلقة ب -5

      املالية قوائملاوتقرير تدقيق  الرأي تأسيس: 700املعيار رقم 

 املستقل اباتاحلس يف تقرير مدقق رأيالتعديالت : 705املعيار رقم 

 املستقل احلسابات مدققاإليضاحية املركزة وفقرات األمور األخرى يف تقرير فقرة ال: 706املعيار رقم 

 مقارنة األرقام والقوائم املالية املتقابلة –قارنة املعلومات امل: 710املعيار رقم 

 ق املوجودة يف القوائم املالية املدققةمسؤوليات مدقق احلسابات عن املعلومات األخرى يف الوثائ: 720املعيار رقم 
 اعتبارات خاصة بتدقيق عناصر وبنود محددةالمعايير المتعلقة ب -6

 اعتبارات خاصة يف تدقيق القوائم املالية اليت تعد وفقا ألطر عمل لألغراض اخلاصة: 800املعيار رقم 

 املفردة وعناصر حمددة، أو حسابات من بنود القوائم املاليةاعتبارات خصوصية بتدقيق حسابات القوائم املالية : 805املعيار رقم 

  .تقرير مدقق احلسابات عن ملخص القوائم املالية: 810املعيار رقم 
 

    معايير جزائرية للتدقيق باالعتماد على المعايير الدولية  إصدار: المحور الثاني
�دف حتديد ، 01-10 رقم القانون إصدار 2010جوان  29يف  ، متوالتدقيق يف اجلزائرحملاسبة امهنة  إصالح إطاريف 

تنظيم  إعادةهذا القانون هو  به ما جاء أهممن و  13شروط وكيفيات ممارسة مهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،
افظي احلسابات واملنظمة الوطنية متمثلة يف املصف الوطين للخرباء احملاسبني، الغرفة الوطنية حمل ثالث هيئات إنشاءو  احملاسبة، مهنة

�لس الوطين لوزارة املالية من خالل اكرب أ اتصالحي إعطاءللمحاسبني املعتمدين، بعدما كانت سابقا يف هيئة واحدة، باإلضافة إىل 
 .وتبع هذا القانون صدور مراسيم وقرارات تتضمن كيفيات تطبيقه. يف تنظيم مهنة احملاسبة للمحاسبة

 زائرية للتدقيقاجلعايري جمموعة من امل إصداراجتهت اجلزائر حنو ، إصالح مهنة التدقيقزيادة فعالية طار ومن أجل يف نفس اإلو 
(Normes Algériennes d’Audit -NAA-) ، مأخوذة من املعايري الدولية للتدقيق)ISA( ، الصادرة عن االحتاد الدويل

�دف تنظيم عملية التدقيق اخلارجي على أسس دولية ومعايري متعارف عليها  ومحلت نفس الرقم ونفس التسمية، وذلك للمحاسبني،
 إتباعالتابع لوزارة املالية يف هذا اإلطار، باعتباره اهليئة املكلفة بالتنظيم احملاسيب، بحيث قام ا�لس الوطين للمحاسبة وذات جودة، 

 اجزائريمعيارا  12تتضمن  )Décisions(مقررات صدار ثالثة إوقد مت . املعايري عرب فرتات خمتلفةجمموعة من  إصدارمنهجية 
الرمسية للجمهورية اجلزائرية، وصدرت فقط يف  ، ال حتمل الطابع اإللزامي يف الفرتة احلالية، باعتبار أ�ا مل تصدر بعد يف اجلريدةللتدقيق

هذه املعايري عدة  ق القانوين والتعاقدي األخذ �ا، تضمنتوباإلضافة إىل اإلرشادات اليت ينبغي للمدق. اجلريدة الرمسية لوزارة املالية
 .من املدقق )Diligences Requises(عناصر أخرى أمهها اهلدف من املعيار الصادر، جمال تطبيقه، األهداف والواجبات املطلوبة 

  2016فيفري  04في  مؤرخال 002رقم  مقررال -أوال
ت هذه متثلائم املالية ومجيع أشكال مهام التدقيق قانونية كانت أو تعاقدية، و تستهدف تدقيق القو  معايري أربعة إصدارتضمن 

 14:فيما يلي املعايري
 حول اإلدارة مع لالتفاق املدقق واجبات يعاجل، و "مهام التدقيق أحكامحول  اتفاق" :210المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -1

 الشروط تكون اليت احلاالت يف فقط ،التدقيق مهمة ومتابعة قبول هو دققامل فهد، حيث ينص املعيار على أن التدقيق مهمة أحكام
 على القائمنيو  واإلدارة املدقق بني مشرتك تفاهم وجود من التأكد بعد، و عليها االتفاق مت قد أساسها على التدقيق سيجرى اليت

 .التدقيق مهمة أحكام على املؤسسة، حوكمة
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 اخلارجية التأكيد إلجراءات املدقق استعمال املعيار هذا يعاجل، و "اخلارجية التأكيدات " :505المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -2
 .صداقيةاملو  تتميز باملالءمة (éléments probants)ومقنعة  مثبتة أدلة على احلصول �دف

 األحداث اجتاه املدقق التزامات إىل يتطرق، "احلسابات إقفالالالحقة لتاريخ  حداثاأل" :560المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -3
 الفإق تاريخ بعد تقع اليت األحداث ببعض هذه األخرية تتأثر قد، املالية قوائمال تدقيق إطار يف ، حيث إنهاحلسابات الفإلق الالحقة

 تاريخ غاية إىل تقريره ريختا بعد، أو املدقق تقرير وتاريخ املالية قوائمال إعداد تاريخ بني الواقعة باألحداث األمر ويتعلق ،احلسابات
 مت قد هأن علىه تقرير  تاريخ يدلوعليه يتطلب هذا املعيار من املدقق أن . جملس اإلدارة طرف منواملصادقة عليها  املالية قوائمال اعتماد

 .التقرير إصدار تاريخ غاية إىل والواقعة، علمه إىل املنتهية واملعامالت األحداث أثر االعتبار بعني ذأخ
 الكتابية التصرحيات على املدقق لو حص إلزامية املعيارهذا  يعاجل، "التصرحيات الكتابية" :580المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -4

 مقنعا عنصرا تعترباليت و  للمدقق، الضرورية املعلومات كل يف التصرحياتوتتمثل هذه  .املالية قوائمال تدقيق إطار يف اإلدارة طرف من
(probant) . وجه أكمل على مبسؤوليا�ا قامت قد األخرية هذه أن، اإلدارة طرف من الكتابية التصرحيات على د احلصوليؤكو، 

 .للمدقق املقدمة املعلومات ومشولية املالية قوائمال بإعداد املتعلقة تلك خاصة
   2016 أكتوبر 11المؤرخ في  150رقم  مقررال - ثانيا

 15:تمثل فيما يليمعايري ت أربعة إصدارهذا املقرر تضمن 
، يتطرق إىل التزامات املدقق فيما خيص التخطيط لتدقيق "املالية قوائمتدقيق اللتخطيط ال": 300المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -1

فعالة  وتنظيم مهمة التدقيق �دف جعلها القوائم املالية، حبيث يتطلب املعيار من املدقق إعداد إسرتاتيجية عامة للتدقيق وبرنامج عمل،
 .وذات كفاءة، من أجل مساعدة املدقق على التعرف على املشاكل احملتملة وحلها يف الوقت املناسب

، يوضح هذا املعيار مفهوم العناصر املقنعة يف إطار تدقيق القوائم املالية، "العناصر املقنعة" :500المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -2
ا املدقق قصد الوصول إىل نتائج إلبداء رأيه، ويوضح املعيار واجبات املدقق فيما يتعلق بتصور املتمثلة يف كل املعلومات اليت مجعه

 . ووضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق قصد احلصول على هذه العناصر
املدقق فيما  ، يعاجل هذا املعيار واجبات"االفتتاحية األرصدة – األوليةمهام التدقيق " :510المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -3

تقدمي  خيص األرصدة االفتتاحية، اليت تتضمن املبالغ الواردة يف القوائم املالية والعناصر املوجودة يف بداية الفرتة، واليت على أساسها جيب
ق معلومات، كأن يتم التأكد أنه مت يف بداية الدورة نقل أرصدة إقفال السنة املالية السابقة بشكل صحيح، وتطبيق نفس الطر 

 .احملاسبية
، يتطرق إىل التزام املدقق بتشكيل رأي حول "املالية قوائملاوتقرير تدقيق  الرأي تأسيس" :700المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -4

ة القوائم املالية، وحيدد املعيار شكل ومضمون تقرير املدقق، �دف إعطاء رأيه حول القوائم املالية، بناًء على االستنتاجات املستخرج
 . من العناصر املقنعة املتحصل عليها، ويتم التعبري بوضوح عن هذا الرأي يف تقرير كتايب

  2017مارس  15المؤرخ في  23رقم  مقررال - ثالثا
 16:معايري تتمثل فيما يلي أربعة إصدارتضمن  

 اليت تتمثل يف ،التحليلية لإلجراءات املدقق استخدام وتطرق إىل، "التحليلية اإلجراءات" :520المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -1
 تقنيات إىل باللجوء معقدة أو بسيطة طرق باستخدام وذلك، مشا�ة ؤسساتمل أو مؤسسةلل تقديرية أو سابقة معطيات مع مقارنات
 .وأداة فعالة للرقابة املخاطر تقييممهمة للمدقق يف  جراءاتاإل هذه تبارعبا ،إحصائية
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 استمرارية لفرضية ؤسسةامل تطبيقحول  التزامات املعيار هذا يعاجل، "استمرارية االستغالل" :570يق رقم المعيار الجزائري للتدق -2
 املتوقع املستقبل يف انشاطه يف رةمستمتعد قوائمها املالية على أساس افرتاض أ�ا  املؤسسة أن، أي املالية قوائمال إعداد يف االستغالل

   .االستغالل استمرارية فرضية صحة تقدير أجل من ،ومالئمة كافية مقنعة عناصر مجعدقق وعليه يتطلب هذا املعيار من امل.
 املدقق انتفاع وفرص شروط املعيار هذا يعاجل، "املدققني الداخليني أعمالاستخدام " :610المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -3

 إمكانية إىل اخلارجي املدقق وخلص الداخلي التدقيق وظيفة ؤسسةامل لدى وجدت إذاف .الداخلي التدقيق أعمال من اخلارجي
، عنه يعرب الذي لرأيعن ذلك يف ا الكاملة املسؤولية يتحمل اخلارجي املدققإن ف التدقيق، الحتياجاتواالعتماد عليها  منها االستفادة

 تتمتع باالستقاللية التامة عن ال إال أ�ا الداخلي، التدقيق وظيفة وموضوعية استقاللية درجة بلغت مهمامع األخذ بعني االعتبار أنه 
  .إدارة املؤسسة

 عندما املدقق واجبات املعيار هذا يعاجل، "خبري معني من طرف املدقق أعمالاستخدام " :620المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -4
 يف املسؤولية كامل املدقق ليتحمحبيث  قيق،والتد احملاسبة غري آخر ميدان يف خربة بتتطل خاصة مبراقبة للقيام خيتاره خببري يستعني

  .خبري ألعمال استخدامه بناًء على عنه، يعرب الذي التدقيق رأي
 

  المعايير الدولية للتدقيق في الجزائر تطبيق أهمية :المحور الثالث
املعايري  مأخوذة من )NAA( بعد خيار اجلزائر باالنفتاح على البيئة الدولية للتدقيق من خالل إصدار معايري جزائرية للتدقيق

مزايا تعمل على ترقية مهنة احملاسبة يف اجلزائر وتأهيلها على املستوى الدويل،  ، ينتظر أن تكون لذلك عدة)ISA(للتدقيق الدولية 
  :يف البيئة اجلزائرية يريتطبيق هذه املعا توفيما يلي أهم اجيابيا. املالية الصادرة يف اجلزائر ةاملعلوم علىوإضفاء مزيد من الثقة واملصداقية 

  وتعزيز سمعتها مستوى مهنة المحاسبة تحسين -أوال
 ،العاملية املتطورة اتمن املمارسوالتدقيق يف اجلزائر وتطبيقات احملاسبة  اتتقريب ممارسللتدقيق يف دولية العايري امل تبين ساعدي

كو�ا يؤدي إىل تأهيل حماسبني قادرين على العمل يف بيئة دولية،   مبا ،مهنة احملاسبة يف اجلزائرخرجات ويزيد من االعرتاف الدويل مب
. معايري متطورة باستمرار وتتماشى مع املستجدات االقتصادية، عكس اإلطار القانوين للمهنة يف اجلزائر الذي يتميز يف الغالب باجلمود

املعيار (قيق يف اجلزائر، مثال تقديرات القيمة العادلة كما أ�ا معايري تتطرق إىل بعض العناصر واألمور اجلديدة على ممارسات التد
االعتماد على املعايري الدولية ، فضال عن أن ....،)560املعيار (، األحداث الالحقة )550املعيار (، األطراف ذات العالقة )540

هناك تأكد من أن املعايري أن ، مادام تكلفةالتقليل و  توفري اجلهد والوقت يؤدي إىل ،للتدقيق مباشرة يف إعداد معايري جزائرية للتدقيق
   .العامل لدو واستعماهلا يف كثري من الدولية هلا جودة عالية واعرتاف دويل �ا، جتلى من خالل تبنيها 

التقيد باملعايري الدولية للتدقيق له دور كبري يف تعزيز مسعة شركة التدقيق، والذي يعمل على جذب ن إضافة إىل ذلك، فإ
هذه املعايري هو  إصدارن العمالء للتعامل مع شركة التدقيق، واليت تبدي التزاما ملحوظا �ذه املعايري، وكان السبب الرئيس يف املزيد م

من خالل تبين  ،ويزيد ذلك من مسعة مهنة احملاسبة باجلزائر 17.العامل أرجاءشركات التدقيق الكربى متارس مهنة التدقيق يف خمتلف  أن
ا يف احلصول على السمعة رتف �ا لتدقيق القوائم املالية، كما أن املكاتب الدولية للتدقيق من بني العوامل اليت ساعد�معايري دولية مع

خاصة بعد الفضائح املالية اليت حدثت يف السنوات  ،هو تفضيلها تطبيق هذه املعايري، حيث تعترب السمعة عامل مهم هلذه املكاتب
 تواطؤباليت كانت من بني أسباب ا�يارها مهنة احملاسبة والتدقيق،  )Enron(" نرونإ"األمريكية للطاقة كة شر الاملاضية، وأبرزها فضيحة 

الذي   )Arthur Andersen(لذلك فقد السوق ثقته يف مكتب التدقيق آرثر أندرسون  ونتيجة. دققني مع مسؤويل الشركةبعض امل
سنة من العمل، وكان نتيجة ذلك أن أصبح عدد املكاتب  90حوايل  بعد 2002وا�ار يف كان معنيا بتدقيق حسابات شركة إنرون، 
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مكاتب، وهو ما يربز أمهية الثقة اليت جيب أن يتمتع �ا املدقق ) 5(مخسة  كانما  بعد )Big Four() 4(للتدقيق أربعة  الكربىالدولية 
  18.أمام أصحاب املصلحة يف املؤسسة

اليت لديها مكتب  )KPMG(مثل ما هو احلال مع شركة (ا فروع عرب العامل كما أن املكاتب الدولية للتدقيق لديه
، ولديها مسعة وتنافسية كبرية، وعادة ما يكون هلا عمالء وشركات من أجل تدقيق حسابا�ا، وتكون هلذه املؤسسات فروع )باجلزائر

رب العامل، أل�ا تسهل تدقيق الشركات مع فروعها يف للتدقيق ع عرب العامل، وعليه تستفيد هذه املكاتب من تطبيق املعايري الدولية
 .خمتلف الدول، من خالل مكتب التدقيق وفروعه التابعة كذلك

  تحسين جودة المعلومة المالية - ثانيا
عندما يتم إتباع معايري دولية معرتف جبود�ا يف تدقيق القوائم املالية للمؤسسات الصادرة يف اجلزائر، فإن ذلك يؤدي إىل 

دة الثقة يف هذه املعلومات ويعزز من مصداقيتها داخل وخارج اجلزائر، وخاصة بالنسبة للمستثمرين، الذين يسمح هلم ذلك زيا
باحلصول على معلومة مالية مفهومة وموثوق �ا وقابلة للمقارنة، وهي اخلصائص الواجب توفرها يف املعلومة حىت تصبح ذات جودة 

معايري تعكس اقتصاديات الدول املتطورة، لكون إعدادها مت من طرف منظمات مهنية متطورة تضم وهي . وتساعد يف اختاذ القرارات
دولة،   28حماسبني ومهنيني على أعلى مستوى، ومت تبنيها يف العديد من دول العامل، وعلى رأسها دول االحتاد األورويب املتكون من 

 .كقوة اقتصادية كبرية يف العامل
   الشركات متعددة الجنسيةمعايير تساعد  - ثالثا

ملختلف الفروع التابعة هلا  )Consolidés( عةقوائم مالية جممَّ  إعدادتكون جمربة على  ةنسياجلالشركات متعددة  أنباعتبار 
من  يزيد أخرىمن الناحية احملاسبية يف التجميع وترمجة القوائم املالية، ومن ناحية  أمامهان ذلك يطرح عدة صعوبات إعرب العامل، ف

اجلنسية تستفيد من  ةعددتن الشركات مإ، وعليه فاملطبقة يف البلد كل فرع مت تدقيقه وفق املعايري احمللية  أنتكاليف تدقيقها، باعتبار 
تكون هناك شفافية  أخرىتدقيق القوائم املالية لفروعها، ومن ناحية  ةإعادمن حيث ختفيض تكاليف  ،تطبيق املعايري الدولية عرب العامل

  .من املؤسسة األم على الفروع التابعة هلا ربكأ
 تشجيع االستثمار األجنبي  - رابعا

املستثمر األجنيب عند انتقاله خارج بلده حبثا عن الفرص االستثمارية، حيتاج إىل معلومات مفهومة، مالئمة وموثوق �ا، متكنه         
لك باألساس على القوائم املالية املنشورة من طرف املؤسسات، وكلما كان من تقييم العوائد واملخاطر، واختاذ القرارات، ويعتمد يف ذ

دولية كذلك، كلما زادت قابليتها للفهم واملقارنة دوليا تدقيق إعداد هذه القوائم بناًء على معايري حماسبية دولية، وتدقيقها وفق معايري 
، وتستمد هذه الثقة من كون أمواله اليت قام بنقلها إىل البلد األجنيبمن الثقة واالطمئنان على ذلك يزيد بالنسبة للمستثمر األجنيب، و 

ظر هذه املعايري مت تبنيها يف دول متقدمة تتميز بتطور األسواق املالية وانتشار واسع لثقافة االستثمار والشركات متعددة اجلنسية، وبالن
أن القوائم املالية يتم إعدادها كما . وابط اليت حتكم عملية التدقيقكذلك إىل ما توفره املعايري الدولية للتدقيق من مستوى جيد من الض

من طرف املسريين يف املؤسسة، الذين قد ختتلف مصاحلهم وتتضارب مع مصاحل املستثمرين واملسامهني يف املؤسسة، يف ظل انفصال 
قل يتمثل يف املدقق اخلارجي، الذي يبدي رأيه فإنه من أجل زيادة ثقة املستثمرين يتدخل طرف آخر مستوعليه امللكية عن التسيري، 

حول القوائم املالية ويصادق على صحتها، وذلك بناًء على معايري حملية تضبط عمل املدقق، اليت قد ختتلف من بلد إىل آخر، مما 
اعتماد املدقق اخلارجي يف  يوجد بعض الصعوبات أمام املستثمر يف فهم املعلومة املالية الصادرة وصعوبة مقارنتها دوليا، وعليه فإن

 إعداد تقريره وإبداء رأيه حول القوائم املالية بناًء على معايري دولية حتكم عملية التدقيق اخلارجي، يسمح بعرض معلومة مالية مفهومة
  .، مبا يساعد املستثمر يف اختاذ قرارات اقتصادية رشيدة بناًء على أسس صحيحةوقابلة للمقارنة دولياوموثوق �ا 
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 إجراءات إعداد تقارير محافظي الحسابات توحيد  - خامسا
من خالل تبين املعايري الدولية للتدقيق يصبح التقرير الذي يعده حمافظ احلسابات حول عدالة القوائم املالية موحدا، وفق ما 

 دقق املستقل، وهو نفس املعيار، الذي حيدد شكل وحمتوى التقرير املعد من طرف امل700رقم  للتدقيق ينص عليه املعيار الدويل
الصادر عن وزارة املالية، بنفس  2016 أكتوبر 11املؤرخ يف  150رقم الذي مت اعتماده يف اجلزائر مبوجب املقرر  اجلزائري للتدقيق

وبة دوليا وهو ما يسمح بأن يكون تقرير حمافظ احلسابات موحدا بني مجيع حمافظي احلسابات، ويتضمن عناصر مطل. التسمية والرقم
السيما املرسوم التنفيذي رقم  ،املتعلق بذلك اإلطار القانوين والتنظيمييف اجلزائر ورغم إصدار . من طرف مستخدمي القوائم املالية

 24، الذي حيدد معايري تقارير حمافظي احلسابات وأشكال وآجال إرساهلا، والقرار املؤرخ يف 2011ماي  26املؤرخ يف  11-202
الذي حيدد حمتوى معايري تقارير حمافظ احلسابات، إال أنه توجد بعض االختالفات يف حمتويات بعض تقارير حمافظي ، 2013جوان 

احلسابات، فمثال عند إعداد تقرير أعلى مخس أو عشر مكافآت ملسريي املؤسسة، يتم اإلفصاح يف التقرير أحيانا عن ا�موع الكلي 
 .تقارير أخرى يتم إظهارها بالتفصيل لكل مسريهلذه األجور لكل املسريين، بينما يف 

  المالي تعالج حاالت الغش والفسادمعايير  - سادسا
ملسامهني من تصرفات قد تصدر عن املسريين بتحريف القوائم املالية ايف املؤسسة ومحاية  بالنظر ألمهية الدور الرقايب للمدقق

معيار خاص مبسؤوليات املدقق عن الغش يف القوائم  بتخصيص )IFAC( بأصحاب املصاحل، قام االحتاد الدويل للمحاسبنيلإلضرار 
، وهو املعيار جل معاجلة االختالالتأإجراءات وإرشادات ينبغي للمدقق إتباعها من  قدم، الذي 240يتمثل يف املعيار رقم  ،املالية

  .الذي مل يتم تبنيه بعد يف اجلزائر
عمد تالناجتة عن الغش امل واملخالفات األخطاء أن إىل، حيث يشري لفعالية املطلوبةاملدقق با أداءجنح هذا املعيار يف تطوير و 

عن وجود غش، وال يعد مسؤوال عن اكتشاف الغش يف  مجةاملادية النا األخطاءن املدقق مسؤوال عن اكتشاف أصعبة االكتشاف، و 
مقسمة يف  إرشاداتالبيانات املالية، حيث تضمن املعيار الكتشاف الغش املؤثر على  الالزمة اإلرشادات حد ذاته، كما وفر املعيار

جناح مهمة التدقيق ومن  إىلالذي يؤدي  األمرعن الغش املتعمد،  مجةاملادية النا األخطاءثالث جمموعات ليسرتشد �ا املدقق لتحديد 
يكون دليال  أنحمدد ميكن  أكان خط إذاموضوعات تتعلق باعتبار ما  240املعيار ما تضمنه  أهمولعل . مث ختفيض احتمال الفشل

ملحق  إىل باإلضافة ،اإلدارةمن  إقراراتعلى التدقيق، واحلصول على  وأثرها بشأ�اوالتصرف  األخطاءعلى وجود غش، وتقدير 
بالتخطيط التدقيق لتشمل القيام  إجراءاتتوسيع و على عوامل املخاطرة املتعلقة بالبيانات احملرفة الناجتة عن الغش،  أمثلةيتضمن 

 إقراراتاملدقق باحلصول على  على قيام 240من املعيار  51الفقرة وتشري يف هذا اإلطار  19.اإلدارةواحلصول على االستفسارات من 
  20 :بأ�ا اإلدارةمن 

  .واخلطأاحملاسبة والرقابة الداخلية املصممة ملنع واكتشاف الغش  أنظمةتعرتف مبسؤوليتها عن وضع وتطبيق  -
يكون  أنومن احملتمل  اإلدارة،شك يف وجود غش تعلم به  أوغش  أيلمدقق عن مجيع احلقائق املهمة اليت تتعلق بوجود ل أفصحت -

  .ثر على الشركةأقد 
 .ن البيانات املالية قد تكون حرفت ماديا نتيجة للغشأللمدقق عن نتائج تقييمها للمخاطر ب أفصحت -
  يةاإلبداعالمحاسبة ممارسات الحد من  - بعاسا

تعين احملاسبة اإلبداعية حتكم املسريين يف نتيجة املؤسسة لصاحلهم، من خالل اغتنام الفرص اليت تتيحها هلم املعايري احملاسبية 
عند االختيار بني السياسات احملاسبية وطرق التقييم، فمثال ميكن اختيار طريقة االهتالك اخلطي لألصول الثابتة عوضا عن االهتالك 

أجل زيادة األرباح وتأجيل األعباء إىل سنوات الحقة، وحيدث هذا نتيجة لتحكم املسريين بإعداد القوائم املالية، مبا  املتناقص، من
باعتبار أن املسريين يكونون حتت ضغط املسامهني من أجل حتسني األداء واحلصول  21جيعلهم قادرين على التحكم يف نتيجة املؤسسة،
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املسامهني تتطلب تدخل طرف مؤهل ومستقل يتمثل يف حمافظ احلسابات، من خالل الرأي الذي  على املكافآت، ولذلك فإن محاية
يعطيه حول القوائم املالية، بناًء على معايري التدقيق املطبقة يف البلد، وتزداد أمهية ذلك عندما تكون على أساس املعايري الدولية 

  ....، 315، 540، 240اسبة اإلبداعية، ال سيما املعايري رقم للتدقيق، اليت ركزت على خمتلف اجلوانب املتعلقة باحمل
اجلوهرية، يوفر للمدقق إطار ميكنُّه من تقييم املخاطر، حيث  األخطاءتحديد وتقييم خماطر املتعلق بـ 315 رقم فمثال املعيار

ويعين  22والسياسات احملاسبية وتطبيقها،من هذا املعيار على املدقق فهم كيفية قيام املؤسسة باختيار املمارسات  28تفرض الفقرة 
ذلك أن املدقق ميكنه االستفسار لدى املسريين عن أسباب اختيار طريقة حماسبية دون أخرى واحلصول على املربرات، ومن شأن ذلك 

رات احملاسبية، وهذه يتعلق أساسا بالتقدي 540كما أن املعيار  .أن حيد من قدرة املسريين على القيام باختيار الطريقة اليت تناسبهم
األخرية يتم الرتكيز عليها عادة من طرف املسريين يف القيام باحملاسبة اإلبداعية، كتقدير احلقوق املشكوك يف حتصيلها أو تقدير مبلغ 

  . ، وهي كلها معايري مل يتم تبنيها بعد يف اجلزائر...خسارة القيمة،
حظ املدقق بأن اإلدارة تتعرض لضغوط من أجل الوصول إىل أهداف ، فعندما يال240 رقم ونفس األمر تطرق له املعيار

تتعلق بالنتائج، يستطيع اكتشاف اخلطر أن هذه املؤسسة تزيد اصطناعيا رقم األعمال بإبرام عقود ال تستجيب لشروط التسجيل 
احلصول  240ب ما ينص عليه املعيار ضمن اإليرادات، أو بفوترة مبيعات قبل التسليم الفعلي للسلعة، يف هذه احلالة مثال ميكن حس

على تأكيدات خارجية للتأكد من مبالغ احلقوق اليت مل يتم حتصيلها بعد ومعلومات عن شروط البيع، مبا فيها التاريخ، شروط 
  23...البيع،

ومن  كثريا،  للتدقيق ري الدوليةلذلك ركزت عليها املعاي 24،اإلبداعيةدور كبري يف احلد من احملاسبة  ؤديالرقابة الداخلية ت أنكما        
، الذي يتطلب من املدقق احلصول على فهم شامل عن املؤسسة حول خمتلف 315املتعلق بالرقابة الداخلية، واملعيار  265بينها املعيار 

    25.املخاطر احمليطة باملؤسسة ومن بينها الرقابة الداخلية
  

  خاتمة 
ا�يار شركة إنرون األمريكية للطاقة، والذي تبعه ا�يار  سيما ت املاضية، والالسنواخالل حدثت بعد الفضائح املالية اليت 

كتب الدويل للتدقيق آرثر أندرسون املكلف بتدقيق حسابات الشركة، فقد أوضح ذلك الدور اهلام الذي ميكن أن يقوم به املدقق امل
ن مع املؤسسة يف اختاذ قرارا�م، و احملاسبية، اليت يستفيد منها املتعامل املستقل، باعتباره أداة تضمن املوثوقية واملصداقية الالزمة للمعلومة

 رقم وخباصة التدقيق القانوين الذي يقوم به حمافظ احلسابات بناًء على إطار تشريعي وقانوين، مثل ما هو يف اجلزائر على أساس القانون
إصدار  2016م مهنة احملاسبة يف اجلزائر، وتبعه يف ، الذي شكل مرحلة هامة إلصالح وإعادة تنظي2010 الصادر سنة 10-01

اليت يصدرها االحتاد الدويل للمحاسبني، على غرار عدة  ،جمموعة من املعايري اجلزائرية للتدقيق، مستمدة من املعايري الدولية للتدقيق
ة يف اجلزائر، من جهات دولية، وتأهيل مهنة املعايري الدولية، ملا هلا من دور مساعد يف فهم املعلومة املالية الصادر  تبنتدول أخرى 

وبناًء على ما سبق مت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل عدة نتائج فيما يلي  .احملاسبة ملواجهة حتديات العوملة والعمل يف بيئة دولية
  :أمهها

تقريب ممارسات التدقيق يف اجلزائر  أنه أن يؤدي إىل، من شتبين املعايري الدولية للتدقيق يف اجلزائر من خالل املعايري اجلزائرية للتدقيق -
  .من املمارسات الدولية املتطورة

توفري اجلهد والوقت والتكلفة النامجة عن إصدار معايري جديدة، ويكون من األفضل يساعد االعتماد على معايري دولية للتدقيق يف  -
  .تضم مهنيني من دول متقدمةدولية معرتف �ا،  التوجه حنو معايري عالية اجلودة صادرة باألساس من طرف هيئة
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هو عندما يتم إصدار املعلومات املالية وفق املعايري احملاسبية الدولية وتدقيقها وفق املعايري الدولية للتدقيق، فإن أهم اجيابيات ذلك  -
، خاصة أمام وزيادة مصداقيتها وقابليتها للمقارنة ،جعل املعلومة املالية الصادرة عن الشركات اجلزائرية تتمتع بالثقة على املستوى الدويل

  .املستثمرين الدوليني
توفر املعايري الدولية للتدقيق مستوى جيد من الضوابط اليت حتكم عملية التدقيق، باعتبار أن إعدادها يتم من طرف منظمات مهنية  -

  .تماشى مع التطورات االقتصادية باستمرار، وهي متوافقة مع االقتصاد املعاصر وتدولية هلا مسعة يف جمال التدقيق
تطبيق املعايري الدولية للتدقيق يف االعتماد على مرجع يسهل هلا اليت لديها فروع يف دول خمتلفة،  بالنسبة للشركات متعددة اجلنسية -

  .إعادة تدقيق قوائمها املاليةموحد لتدقيق فروعها، وختفيف تكاليف 
ملكتب التدقيق الدويل  اجلزائر، حبيث ميكن) KPMG(العامل، مثل ة الكربى اليت لديها فروع عرب تستفيد مكاتب التدقيق الدولي -

  .تدقيق شركة متعددة اجلنسية مع فروعها، وذلك من خالل الفروع التابعة ملكتب التدقيق عرب الدول
  .دولية، وتعزيز مسعة التدقيق يف اجلزائركما تفيد املعايري الدولية يف تأهيل حماسبني ومدققني قادرين على العمل يف بيئة   -

  :اآلتية توبناًء على هذه النتائج ميكن تقدمي االقرتاحا
باعتباره معيار أساسي وتتعلق به  200اإلسراع يف إصدار املعايري اجلزائرية للتدقيق األخرى اليت مل تصدر بعد، وخاصة املعيار رقم  -

  .(Cadre Conceptuel)مفاهيمي  املعايري األخرى، والذي يعترب مبثابة إطار
تكون ملزمة وإجبارية،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، حىتإصدار املعايري اجلزائرية للتدقيق عن طريق مراسيم أو قرارات يف  -

كان يف هذا األمر   الرمسية للوزارة، حىت وإنخاصة وأ�ا يف صيغتها احلالية صدرت يف مقررات عن وزارة املالية وصدرت يف اجلريدة 
  .فرصة ألصحاب املهنة حىت يتكيفوا مع املعايري الصادرة

، مع األخذ بعني االعتبار ما تنص ، بناًء على منوذج موحدحمافظي احلسابات من حيث احملتوى العمل على توحيد حمتوى تقارير -
  .عليه املعايري الدولية للتدقيق

  .للتدقيق تطبيق املعايري الدوليةد من استقاللية املدقق، حىت تكون هناك فعالية لعملية تفعيل جلان التدقيق يف املؤسسات مبا يزي -
  .املعايري الدولية للتدقيق حولالرتكيز على التعليم احملاسيب والتكوين العلمي والعملي للمدققني،  -
 .االنضمام إىل االحتاد الدويل للمحاسبني وخمتلف اللجان وا�الس التابعة له -
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Abstract  

This study discusses how successful leasing strategy applied in the Jordanian Islamic banks 
from the standpoint of employees and the concept of leasing. The goals of this study: First, show the 
nature of leasing as a way of funding which is acceptable to Islamic laws. Second, show its 
efficiency in financing productive projects. Third, increase the growth of investments volume in 
various economic activities in Jordan. 

Researchers have used the descriptive and analytical approach; data are collected through a 
questionnaire on a representative sample of workers in some Islamic banks, where the study 
population consisted of all employees in Jordan Islamic Bank and Islamic International Arab Bank. 
It is concluded that the deal of leasing is a form of Islamic modes for financing which is considered 
as a successful method and more effective in Jordan funding forms. Also, results indicate the 
presence of significant differences in answers attributes, due to demographic variables. 
        This study recommendation: First, the necessity to increase the credit facilities which are 
necessary to expand the application of financial leasing by all banks in Jordan. Second, the necessity 
to increase awareness-raising for leasing for banks customers such as credit benefits. Third, the 
importance of continuous development for financial leasing in Jordanian Islamic banks strategies, in 
order to keep pace with technological changes in the general banking sector. Fourth, the need for 
increased attention to the legislative aspects derived from Islamic jurisprudence in financial 
strengthening the role of the Islamic modes of financing as one of the most important factors that 
contribute to increased economic growth in Jordan. 

  
  المقدمة  

 إذ يقوم، ةسالمياإليف املصارف  متويل االستثمارات متوسطة وطويلة االجلأهم االنظمة احلديثة يف كأحد   التمويلي التأجري اتسع استخدام
الشخص املقرتض (واملستأجر وهو املنتفع بالتمويل  )املصرف االسالمي(وهو املمول  املؤجرعلى اتفاق بني طرفني لعقود من ا النوعهذا 

 بعقد بني الطرفني وملدة زمنية) أصل معني(الشخص املقرتض من املصرف االسالمي املمول للمأجور يستاجر  حيث، )بصفته االعتبارية
يتم متليك األصل املؤجرة للمستأجر بعد االيفاء بكامل املستحقات املالية واملعنوية املرتتبة على الطرفني يف قد حمدودة مقابل بدل حمدد، و 

  .�اية العقد وذلك بعقد جديد
ــــي   ؛اريعمشاكل الكثري من اصحاب املش من خالل حلالتنمية االقتصادية، دفع عجلة يف التمويلي  التأجريويساهم عقد  ــل عينـ كونه متويـــ

ــــاريع والشركات املتعثرة مــــن احلصول على املعدات واالالت اليت حيتاجها مقابل اقساط حمددة ودون اال ـــن أصـــــحاب املشـ  إىلضطرار ميّكـ
ـــــة النشـــــاط؛ وبالتايل االنتفـــــاع بـــــاألمو )2002اخلصاونة، ( جتميد جزء كبري من راس املال لشرائها الذي تقوم به الشركة أو  ال ملزاول
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ــويًال استهالكياً، فإنه يوج. املشروع ــــدل أن يكـــــون متـــ ـــل، فبـ ــــوم بتوجيــــه التمويــ أن ميكن القول  وبذلك .التمويل اإلنتاجي إىله هفهو يقـ
 اليت التمويلي التأجريمزايا سببه  اسرتاتيجية لتغيري العمل املصريفو  ،للتمويل غري كالسيكيةالتمويل عن طريق اإلجيار كوسيلة  إىلاللجوء 

كل من املؤجر أو املؤسسة فيها   يستفيد و جعلت منه تقنية مالية ختدم املؤسسات خاصة الصغرية واملتوسطة، املتميزة ببنيتها املالية الضعيفة 
ومبــــا أن  .)2005، صاري، زهريةباملقدام، مصطفى، بن عاتق، حنان، ( .بة ثالث أطرافاملالية واملستأجر واملورد باعتبار هذه العملية تركي

ــــأجري التمــــويلي يف األردن صدر برقم  فقد بدأ  العمل به يف املصارف اإلسالمية األردنية يف أوائل عام  2002لسنة  16أول قانون للت
ـــل اليت تساهم يف التنمية االقت2002 ـــن أجل ذلك ، ونتمنــــى إرســــائه فــــي اقتصــــادنا كوســــيلة مــــن وســــائل التمويـ ــــذا ال بــــد مـ صادية، ل

  .البحث يف مدى جناح اسرتاتيجية التأجري التمويلي املطبقة يف املصارف اإلسالمية العاملة يف االردن
من وجهة  األردنية ةسالمياإليف املصارف  املطبقة التمويلي التأجري اسرتاتيجيةهذه الدراسة تسليط الضوء على مدى جناح اول من هنا حتو  

 التمويلي التأجري، وبيان مفهوم يف الوقت احلاضر سالميمن ابرز صيغ التمويل اإل التمويلي التأجرييف هذه املصارف، باعتبار نظر العاملني 
ــنه وسبل تعزيزهحماولة و  ـــى اآلثــــار النامجــــة عــ ــليط الضــــوء علـ   .تســ

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
من وجهة نظر  األردنية ةسالمياإليف املصارف  املطبقة التمويلي التأجري اسرتاتيجيةجاءت هذه الدراسة �دف التعرف على مدى جناح 

بعد أن الحظ الباحثان ضعف اإلقبال على صيغة التأجري التمويلي من قبل العمالء وقلة وعي اجلمهور �ذه ، يف هذه املصارف العاملني
  :ةالتالي توميكن ابراز مشكلة الدراسة يف التساؤال. مزاياهاالصيغة اهلامة و 

 ؟سالميالتمويلي كصيغة من صيغ التمويل اإل التأجرياسرتاتيجية للتعامل ب األردنية ةسالمياإلهل لدى املصارف : األولالسؤال 
  ناجحا؟ اأسلوب األردنية ةسالمياإليف املصارف  املطبقالتمويلي  التأجري أسلوبهل يعد : السؤال الثاين

 املتغريات الدميوغرافية؟ إىلهل توجد فروقات يف متوسط استجابات املبحوثني تعزى : السؤال الثالث

  أهداف الدراسة
  :حتقيق األهداف التالية إىل�دف هذه الدراسة 

 .التمويلي التأجريبيان ماهية عقد  -
من وجهة  سالميكصيغة من صيغ التمويل اإل األردنية ةسالمياإليف املصارف  التمويلي التأجريللتعامل ب اسرتاتيجيةوجود مدى  بيان -

 .نظر العاملني
 .من وجهة نظر العاملني األردنية ةسالمياإلالتمويلي لدى املصارف  التأجريلتعامل با ناجحا لأسلوب وجودبيان مدى  -
سنوات ، و املستوى التعليمي، و اجلنسو  ،الفئة العمرية : تغرياتم إىلفروقات يف متوسط استجابات املبحوثني واليت تعزى التعرف على ال -

 .اخلربة

  :همية الدراسةأ
من وجهة نظر  األردنيةة سالميالتمويلي املطبقة يف املصارف اإل التأجريتكمن امهية الدراسة يف تسليط الضوء على مدى جناح اسرتاتيجية 

تساهم يف حتقيق عوائد هلذه املصارف ومتكينها من استثمار مواردها بكفاءة وفعالية كونه من ابرز االنشطة اليت يف هذه املصارف،العاملني 
 التأجريف. ويرتقي مبستوى املعيشة الفراده ككل  ويساعد يف حل كثري من مشاكل التمويل الصحاب املشاريع؛ مما ينعكس على ا�تمع

يل مشروعا�ا مبا حتتاجه من اصول متكنها من ممارسة نشاطها باقل ن املؤسسات االقتصادية اليت ينقصها التمويل من متو التمويلي ميكً 
وال بد من . التكاليف مما يزيد من رحبيتها ويشجعها على املسامهة يف تفعيل االنشطة االقتصادية املختلفة اليت تنهض باالقتصاد بشكل عام

  .ز تطبيقهزيادة التعامل به وتعزي هذا املنطلق من تسليط الضوء عليه والبحث يف سبل
  : أبعاد الدراسة

  .مدى وضوح الرؤية واالسرتاتيجية املطبقة يف املصارف اإلسالمية للتعامل بالتأجري التمويلي كصيغة من صيغ التمويل اإلسالمي :أوال
  .مدى جناح اسرتاتيجية التأجري التمويلي املطبقة يف املصارف اإلسالمية: ثانيا
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  فرضيات الدراسة
وفيما يلي . الدراسة وأهدافها، مت صياغة الفرضيات اليت ميكن اختبارها لالجابة عن تساؤالت الدراسة وحتقيق أهدافهااعنمادا على مشكلة 

  :هذه الفرضيات
  .يوجد لدى املصارف اإلسالمية األردنية اسرتاتيجية للتعامل بالتأجري التمويلي كصيغة من صيغ التمويل اإلسالمي: الفرضية األولى
  .يوجد لدى املصارف اإلسالمية األردنية أسلوبا ناجحا للتعامل بالتأجري التمويلي: ةالفرضية الثاني
  .توجد فروقات يف متوسط استجابات املبحوثني تعزى إىل املتغريات الدميوغرافية :الفرضية الثالثة

  :وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية
يف متوسطي البعد األول والبعد الثاين تعزى إىل )  0.05 ≥∞(مستوى معنوية بني  ال يوجد فروقات معنوية عند: الفرضية الفرعية األوىل

  .الفئة العمرية
يف متوسطي البعد األول والبعد الثاين تعزى إىل ) 0.05 ≥∞(ال يوجد فروقات معنوية عند مستوى معنوية بني : الفرضية الفرعية الثانية

  .اجلنس
يف متوسطي البعد األول والبعد الثاين تعزى إىل ) 0.05 ≥∞(فروقات معنوية عند مستوى معنوية بني ال يوجد : الفرضية الفرعية الثالثة

  .املستوى التعليمي
يف متوسطي البعد األول والبعد الثاين تعزى إىل )  0.05 ≥∞(ال يوجد فروقات معنوية عند مستوى معنوية بني : الفرضية الفرعية الرابعة

   .سنوات اخلربة 
  الدراسات السابقةلنظري و اإلطار ا
  التمويلي التأجيرمفهوم 

ومن هذه  ،التمويلي التأجريتعددت املفاهيم للتأجري التمويلي وفقا الختالف الزاوية اليت ينظر اليها كل جانب من املختصني يف عقد 
  :املفاهيم ندرج اآليت

 إىلالتمويلي هو عقد يتمكن مبقتضاه املستأجر من استعمال واستغالل االصول املستأجرة اليت حيتاجو�ا دون احلاجة  التأجريعقد  -
 التأجريشرائها او متلكها خالل مدة طويلة نسبيا تعادل العمر االقتصادي لالصل او تقار�ا مقابل قيمة اجيارية متفق عليها يف عقد 

عبد العزيز، (التزام املستاجر بالصيانة والتامني خالل مدة العقد  إىل ضافةك االصل يف �اية املدة باإلالتمويلي كما يتضمن خيار متل
2000.( 

الذي حيق للمستأجر مبوجبه االنتفاع باملأجور التمويلي العقد  التأجريعقد يقصد ب: " التمويلي التأجريأ من قانون /3املادة ونصت  -
لسنة  16التمويلي االردين املؤقت رقم  التأجريقانون ( لى ان يتحمل املستأجر اي خماطر تتعلق باملأجورمقابل بدل اجيار يدفعه للمؤجر ع

النشاط الذي ميارسه املؤجر بتملك املأجور من أمواله : التأجرينشاط :"  على أنه التمويلي التأجريمن قانون  2ونصت املادة . ) 2002
". التأجريمستأجر مقابل بدل اإلجيار لتمكينه من حيازة املأجور واستعماله واالنتفاع به وفقا ألحكام عقد  إىلاخلاصة أو املقرتضة، وتاجريه 

 :يكون العقد عقد تأجري متويلي، إذا حتقق فيه الشرطان التاليان وبغض النظر عن مشوله أو عدم مشوله خليار الشراء: "  3كما نصت املادة 
 .التأجرين املورد �دف تأجريه مبوجب عقد أن يكون متلك املؤجر للمأجور م -
 .)2008لسنة  45التمويلي رقم  التأجريقانون ( ."أن يلتزم املؤجر بتمكني املستأجر من االنتفاع باملأجور مقابل بدل اإلجيار -
بأجرة حمددة ملدة معلومة صول مثل العقارات أو اآلالت أو غريها، مث يقوم بتأجريها ميتلك البنك األ :االردين سالميويعرفه البنك اإل -

حسب شروط متفق عليها بني الطرفني، مع وعد من البنك للمستأجر بأن يتنازل له عن األصل املؤجر، وأن ينقل له ملكيته يف �اية مدة 
  ) 2017Islamic bank Jordan,( .يبيعه له بثمن رمزي حسب شروط العقد والعقد على سبيل اهلبة، أ

ويل وتركز هذه الدراسة على التأجري التمويلي ملا له من أمهية كربى يف التنمية االقتصادية؛ إذ يربز التأجري التمويلي كأحد أهم صيغ التم 
الكبري عليها  عللمشاريع االستثمارية املختلفة، خاصة منها اليت ال تتوافر لديها املوارد الذاتية الالزمة لالستثمار، فيعود التأجري التمويلي بالنف
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لدى باعتباره متويال متوافقا مع الشريعة اإلسالمية من جهة، وتوفريه للتمويل الالزم من جهة أخرى دون احلاجة الستخدام االموال املتوفرة 
ل شيء إذ أن قواعد اإلجارة تشبه قواعد البيع؛ ففي كلتا احلالتني ينتق صاحب املشروع يف شراء األصول وغريها من لوازم للمشروع،

لشخص آخر والفرق ان العقار يتم نقله إىل املشرتي يف البيع، اما يف االجارة فالعقار يبقى يف ذمة املالك وتنتقل فقط أحقية االنتفاع 
حمققا بذلك الرحبية اليت تسعى هلا هذه  ). AIMS-UK Islamic Banking & Finance,  IJARAH (Leasing(للمستأجر

  .ينعكس على التنمية االقتصادية بشكل اجيايب ويزيد من فرص منوها مما .املشاريع بسرعة أكرب مع امكانية زيادة عدد املشروعات اليت تنفذ
تيازات جبائية، وختفيف امليزانية، التأجري كمصدر للتمويل، وختفيض كلفة اإلفالس، واملرونة، وام: وللتأجري التمويلي عدة مزايا منها

وللتأجري التمويلي أيضا سلبيات من . والتخلص من مشكلة الضمانات، وحتسني قدرات االستدانة، وتوفري السيولة املالية ألغراض أخرى
فعاال لتمويل املؤسسات  ورغم كل ذلك تبقى صيغة التمويل التأجريي أسلوبا. القيمة الباقية، والتكلفة، وحمدودية القرض اإلجياري: أمهها

الصغرية واملتوسطة ملا له من حماسن تفوق سلبياته، حيث ميكن هذه املؤسسات من احلصول على األصول بدل شرائها بأسلوب االقرتاض 
ىل حترمي الذي تشكل فيه معدالت الفائدة عائقا أساسيا عندما تكون مرتفعة إضافة إىل مشكلة الضمانات اليت تتطلبها البنوك باإلضافة إ

). 2006للمزيد انظر بريبش،( معدل الفائدة من الناحية الشرعية؛ مما جيعل هذا النوع من التمويل يطبق بكثرة يف البنوك اإلسالمية
ويساعد التمويل التأجريي هذه املؤسسات أيضا على احداث وحدات انتاجية جديدة أو التوسع يف أنشطتها القائمة، وبالتايل إعطاء فرصة 

ر االقتصاد الوطين وحتريك عجلة التنمية وانشاء مناصب الشغل للقضاء على ظاهرة البطالة، واحلصول على معدات وأجهزة ذات لتطوي
  ) .2006خوين، حساين،  ( تكنولوجيا عالية تساعدها على حتسني نوعية املنتوج والقيام بعملية التصدير

  يةواقع التأجير التمويلي في المصارف اإلسالمية األردن 
ل إن التأجري التمويلي يف االردن اليوم مل يعد رقما ميكن جتاوزه، بل أصبح جزءا مهما من منظومة األدوات التمويلية الرئيسة فيه حيث وص

، مقدم من قبل جمموعة من شركات التأجري اململوكة لبنوك أردنية وكذلك من  2004مليار دينار يف عام ) 1.2(حجمه إىل أكثر من 
  :)اجلمعية األردنية لشركات التأجري التمويلي(ة عامة باإلضافة للتأجري املقدم من البنوك اإلسالمية العاملة يف األردن شركات مسامه

وكة شركات غري ممل 5شركات مملوكة للبنوك و  7التمويلي منها  التأجريشركة تتعامل ب 12يوجد يف االردن حوايل قد بني الصايغ أنه و 
 . )2015التمويلي،  التأجريالصايغ، اجلمعية األردنية لشركات . (اسالميةبنوك  4للبنوك وكذلك 

على مستوى العامل،  يالتمويل التأجريدولة، ويبلغ حجم نشاط  50حالياً، ىف أكثر من ينتشر  يالتمويل التأجرينشاط وأشار ادريس أن 
 1952ىف عام  أمريكا حيث: ي التمويل التأجرييوجد �ا نشاط  أمثلة الدول الىت ومنبليون دوالر،  450حالياً، ما قيمته أكثر من 

والىت أخذت على عاتقها مهمة شراء آالت اإلنتاج متهيداً   UnitedoStatesoLeasingoCorporation تأسست شركة باسم
، وصدر 1957عام  يلتمويلا التأجرينشأت فكرة  ويف فرنسا .التأجريىف �اية مدة عقد وذلك  لتأجريها ومنح املستأجر خيار شرائها

: إجنلرتاويف  .1975، 1972، 1968، 1967عوام األ، وعدلت أحكامه ىف يالتمويل التأجريلوضع ضوابط  1966قانون ىف يوليو 
 صدر 1985، وىف عام 1980منذ عام  يالتمويل التأجريهتمام باالبدأ  فقد تركيايف أما  .1960بإجنلرتا عام  يالتمويل التأجريبدأ نشاط 

 ة الستينيات من القرن العشرين ويفبداي يف يالتمويل التأجريبدأ نشاط ويف اجلزائر  .ي فيهاالتمويل التأجريلينظم نشاط  3226القانون رقم 
ليتضمن كل ما يتعلق �ذا النمط التمويلى وخصائصه وحقوق والتزامات أطرافه وشروط  09/1996صدر القانون رقم  10/01/1996

  . )0152إدريس، (1965باملغرب عام  يمويلالت التأجريبدأ نشاط  وكذلك املغرب فقد .نقل ملكية األصل لصاحل املستأجر
اجياد ادوات متويل متنوعة ومتطورة تتماشى مع متطلبات العمالء وتليب احتياجات  :من ابرزهااملصارف اإلسالمية وظائف عدة إذ تؤدي و 

اجياد ادوات متويل واوعية استثمارية إسالمية مباحة شرعا، ومتنوعة ومتواكبة مع متطلبات العصر لتليب احتياجات عمالئها الذين و السوق 
ونة االخرية كصيغة مناسبة للتمويل من منتجات التمويلي يف اآل التأجريصيغة  ظهرتقد ف .يسعون للمعامالت املقرة واملباحة شرعا

فمعظم . جانب املراحبة واملشاركة، وباتت من ابرز صيغ التمويل اإلسالمية واكثرها شيوعا يف املصارف اإلسالمية إىل ةسالمياملصارف اإل
مضت، وقد كانت تفي حباجات ا�تمعات آنذاك، لكن احلاجات التمويلية األدوات التمويلية املوجودة هي تلك اليت مت تطويرها منذ قرون 

لألفراد واملؤسسات يف الوقت احلاضر تتزايد بشكل مستمر، وهو ما يتطلب إجياد ما يليب تلك احلاجات التمويلية وذلك يف إطار االلتزام 
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عاملون بالعقود املالية مبستجدا�ا احلديثة، فال بد من ابتكار وتطوير باحلالل؛ ورفع احلرج واملشقة عن مجهور املتعاملني من املسلمني الذين يت
  ). 2007قندوز،  ( أدوات وآليات متويلية انطالقا من العقود املسماة يف الفقه اإلسالمي

ة بعدة مراحل بدءا من دراسة الطلب املقدم من طالب االستئجار واملرفق سالميالتمويلي يف املصارف اإل التأجريوكغريه من العقود مير عقد 
دراسة اجلدوى املعدة للمشروع  واليت من أبرزها. به مجيع البيانات والوثائق واملعلومات اليت تساعد املصرف على دراسة الطلب بدقة ووضوح

طلب ويف حال املوافقة يستلم املستاجر العني حمل االستئجار مقابل وبعد دراسة ال. املطلوب متويل ما يلزمه من آليات او معدات او غريه
إما  :التمويلي يكون املستأجر أمام عدة خيارات ، كما ذكرنا سابقا، تتلخص يف التأجريويف �اية مدة عقد . اجرة حمددة ولفرتة حمددة

استهلك الكه، أو يكون العمر االفرتاضي لألصل املؤجر قد ار، أو يرد االصل املؤجر ملمتلك االصل املؤجر، او تقدمي طلب بإعادة االستئج
إال اذا كان قد ورد يف العقد نص على متليك االصل املؤجر يف �اية العقد، فيتم ذلك، ، )2009الشبيلي، (ومل يعد له قيمة اقتصادية

  . ةسالميولكن بعقد جديد مستقل إما هبة أو بيعا؛ للتوافق مع متطلبات الشريعة اإل
ة، كان ال بد من اجراء دراسة ميدانية ملعرفة سالميالتمويلي وكيفية التعامل به يف املصارف اإل التأجريوبعد أن كَونَا فكرة عامة عن مفهوم 

التمويلي املطبقة يف هذه املصارف ومت الرتكيز يف هذه الدراسة على معرفة ذلك من وجهة نظر العاملني يف  التأجريمدى جناح اسرتاتيجية 
وذلك بعد  ةسالمياملصارف حمل الدراسة، لتحاول هذه الدراسة تقدمي ما هو مفيد لتعزيز تطبيق هذه الصيغة اهلامة من صيغ التمويل اإل

  . يف هذا ا�ال من األدب السابقاستعراض بعض الدراسات 
   الدراسات السابقة

  :الدراسات باللغة العربية: اوال
وتسليط  تطبيقه وجماالت اإلسالمي التمويل صيغ أهم التمويلي كأحد التأجري الضوء على تسليط إىل ) 2012مكي، (  دراسة سعت -

 التمويل أساليب أهم من التأجري التمويلي عقد أن إىل وتوصلت. التمويلي التأجري جمال يف اخلليجي جملس التعاون دول جتربة الضوء على
 اجلانب كما ركزت الدراسة على.  التقليدية يف صيغ التمويل املتوفرة يف املؤسسات عديدة ال تتواجد به من مزايا تتمتع ملا اإلسالمية

 ناجحا لألصول وللطاقات واملهارات، من خالل تلبيته الحتياجات ا�تمع من استثمارا حيققالتأجري التمويلي  عقد باعتباراالقتصادي؛ 
الدراسة بضرورة  وأوصت. تملكالوحيتاجه االخر وال ميلك القدرة على فالبعض ميتلك ما يفيض عن حاجته  وغريه؛ النقل ووسائل السكن

بضرورة االستفادة من جتربة دول جملس التعاون و . آثار اإلجارة اإلجيابية ومزاياها العديدة وخماطرها يف نفس الوقت إىلتوعية املواطنني 
 .واملتطلباتاخلليجي يف جمال التمويل بصيغة اإلجارة مع مراعاة التغيري يف الظروف 

استشراف مواطن القصور اليت لي وتوضيح حقيقته وبيان مزاياه و التموي التأجري، للتعريف بنظام )2004الشويات، ( هدفت دراسة  -
والسماح له باخذ مكانه املناسب بني االساليب االستثمارية ذات الطابع  ةسالمياإلحتول دون تفعيل تطبيقه يف مؤسسات التمويل 

دون حاجته  ةسالمياإلان هذا النظام يشتمل على مقومات بقائه واثبات وجوده يف مؤسسات التمويل  إىللت الدراسة وتوص. سالمياإل
للتطوير بل هناك حاجة ملعاجلة بعض العقبات اليت تعرتضه فقط اذ ان هذا النظام يضمن نفسه بنفسه  مما سيكون له كبري االثر على توجيه 

  .ة ويف خمتلف جماالت احلياةالتمويل لصاحل الشرائح الفقري 
التمويلي باستخدام االستبانة اليت مت توزيعها على جمموعة من  التأجريالبحث يف معوقات  إىل) 2003مقابلة، جودة،(هدفت دراسة و  -

وتوصلت . شركة مدرجة يف بورصة عمان 205وعددها  األردنيةلعدد من الشركات املسامهة   90العاملني يف االدارات العليا بلغ عددهم 
معظمها معوقات مالية،  األردنيةالتمويلي عند مدراء الشركات املسامهة  تأجريان هناك مستوى من االدراك لوجود معوقات لل إىلالدراسة 

 .وقانونية، وثقافية
ـن الطـرفني املـؤجر التمـويلي حقـوق والتزامـات كـل مو ري التمـويلي اآلثـار املرتتبـة علـى نفـاذ عقـد التـأج) 2001الونوس، ( دراسة  وبينت -
اء العقد بسبب املسـتأجر التمـويلي خـالل سريان العقد وبيان اآلثـار املرتتبــة علـى انتهــاء عقــد التـأجري التمــويلي بسبب الفسخ و آثار انتهو 

 .أمهية انتشـار هـذا العقـد فـي دول العـامل ألمهيته وفائدته أبرزها احــات، منعــدة نتــائج واقرت  إىلتوصــلت الدراسة و .حلول أجله
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 2014-2009خالل الفرتة من  األردنيةالتمويلي يف البنوك  التأجريمناقشة وحتليل تطبيق  إىل )2001عبد العال،(وهدفت دراسة  -
مقارنة مع  ةسالمياإلبيان االختالفات والفروقات يف تطبيق التاجرب التمويلي يف املصارف  إىل إضافة. سلوب، وأمهية تطبيق هذا األ

املقابالت الشخصية مع   إىل ضافةوقد مت مجع البيانات من خالل استبانه وزعت على عينة من العمالء والعاملني باإل. املصارف التقليدية
 التأجرييعترب بيئة مناسبة لنمو  ةسالمياإلعة من النتائج من أبرزها ان قطاع البنوك جممو  إىلصلت الدراسة و وت. كبار العاملني يف البنوك

التمويلي يف زيادة  التأجريلتطبيق كما أظهرت الدراسة التأثري االجيايب . التمويلي لتمتع هذا القطاع باخلصائص املناسبة  والضرورية لذلك
 .االنتاجية والكفاءة الستثمار رأس املال

التعرض للتأجري التمويلي من جوانب هامة فقد بني أنه من اجلانب املايل ال ميكن ان يكون  إىل، )2000عبد العزيز، (سة وسعت درا -
ومن اجلانب احملاسيب بينت الدراسة ما هي املعايري احملاسبية اليت جيب تطبيقها، وما قد يطرا من . اال متوسطا او طويل االجل سلوبهذا األ

التمويلي ومن اجلانب االقتصادي بني اجلدوى االقتصادية  هلذا النظام والية قياس الربح ومن اجلانب  التأجريمشاكل حماسبية حميطة بعقد 
  .التمويلي يف مصر التأجريرقت الدراسة للقانون اخلاص بالتنشريعي تط

  :الدراسات باللغة اإلنجليزية: ثانيا
 هذه معظم خاصة أن واملتوسطة والصغرية الصغرى للشركات التأجري أمهية على التعرف إىل Eis and Lang, 2012) ( دراسة هدفت -

 يواجه مشاكل ما غالبا التمويل على هذه املؤسسات حصول وأن كما. أنشطتها لتمويل اخلارجي التمويل مصادر تستخدم الشركات
 أدوات من يتجزأ ال كجزء  التأجري أمهية على الضوء تسليط  إىلو�دف الدراسة كما    ام حد إىل شح املصادر مالية منها أو اقتصادية
 بتأجري ختتص شركات إنشاء امهية على بالتأكيد الدراسة وأوصت. واملتوسطة واليت هي العامود الفقري لالقتصاد الصغرية للمنشآت التمويل
العاملة يف النشاطات االقتصادية املتنوعة مبا  يزود الشركات متويلي تأجري سوق إلجياد املتنوعة، االقتصادية النشاطات الرأمسالية يف األصول

 .املشاريع إلقامة رأمسالية حتتاجه من جتهيزات
 إىلالتمويلي  كأحد وسائل التمويل مشرية  التأجريالتعريف ب إىل   ) Georgeta, Teodora, and Mihai, 2009( دراسة وسعت -

واستخدمت الدراسة منوذجا رياضيا الحتساب تكلفة التمويل عن طريق اإلجيار . ان كل وسيلة من وسائل التمويل ال بد وان هلا تكلفة
التمويلي كمنتج متويل إسالمي متعدد االستعماالت ال بد وان يأخذ بعني  التأجريوبينت الدراسة أن . باالعتماد على النسب املالية 

كما بينت الدراسة . مناسب للتمويل أسلوباالعتبار احتياجات ورغبات العمالء خاصة وأنه ميتاز بعدة ميزات تدفع الشركات العتماده ك
ا املنتفع احلاصل على حق االنتفاع بأصل ما مقارنة مبا يكلفه ليس املالك للسلع املقرتضة بقدر ما هو مستفيد منه التأجريأن املنتفع من 

وأن املنتفع ال بد وأن يقوم بعمل حتليل عميق لكل مصدر من مصادر التمويل املتاحة له . مثل هذا احلق اذا حصل عليه بوسائل أخرى 
وأوصت الدراسة الشركات . لبديلة، هو كلفة كل طريقةالفرصة ا إىلالختيار األمثل علما بأن العامل األهم ألخذه بعني االعتبار باإلضافة 

 . التمويلي التأجرياليت تأمل أن تعزز بفاعلية توسع نطاق عمليا�ا أن حتسب مقدما االحتمال الكبري لسوق 
التمويلي يف األردن من منظور  التأجريتقدمي تغطية شاملة لسوق إىل   ) Al- Shiab and Bawnih,2008( دراسة هدفت -

مل لألجهزة تراء الشركات الصناعية كمستأجر حماستطالع آ إىل ضافةتشريعي وحصة سوقية من بني مصادر التمويل األخرى، هذا باإل
) OLS( مت استخدام منوذج ال. عامل احملاسيب والضرييب والتشريعي والتسويقي على استخدام هذا املصدرالواملعدات حول أثر كل من 

استبانة على  154توزيع مت . املقابالت الشخصية إىل ضافةالختبار الفرضيات واعتمدت الدراسة على االستبانة يف مجع املعلومات باإل
دلت نتائج . من ما مت توزيعه% 65ت الصناعية املدرجة يف سوق عمان املايل، وشكلت االستبانات املسرتجعة منها ما نسبته االشرك

استخدام ( للعامل التسويقي على املتغري التابع  ضافة، باإلامل احملاسيب والضرييب والتشريعيوجود أثر ذا داللة احصائية للع الدراسة على
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالعوامل السابقة على اعتبار ا�ا ذات تأثري ذو داللة احصائية وذلك كمحاولة لنشر ) . التمويلي التأجري

  . التمويلي بشكل أوسع ملا لذلك من تاثري على حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة املطلوبة التأجريم فكرة استخدا
على الوقوف ، و األردنية ةسالمياإلالتمويلي يف املصارف  التأجري سلوبرتكز على الواقع التطبيقي واملمارسة الفعلية أللالدراسة احلالية  تأيتو 

باإلضافة إىل نظر العاملني يف هذه املصارف، من وجهة  األردنية ةسالمياإليف املصارف  املطبقة التمويلي التأجري اسرتاتيجيةمدى جناح 
 .تعزيزهلسبل اقرتاح الو  ةسالمياإلمتوافق مع الشريعة  أسلوبالتمويلي ك التأجرينشر الوعي بلسعيها 
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  منهجية الدراسة
توفري البيانات ومجع املعلومات واحلقائق حول موضوع الدراسة لتفسريها والوقوف من خالل استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي 

التمويلي املطبقة يف  التأجرياملعرفة املطلوب البحث عنها حول مدى جناح اسرتاتيجية  إىلمث التوصل  .)2004الفرا ومقداد، ( على دالال�ا
  .املصارف اإلسالمية األردنية من وجهة نظر العاملني فيها

  مجتمع الدراسة وعينتها
حيث مت حتديد  ،التمويلي التأجريممن لديهم تعامل واطالع على موضوع  األردنيةة سالميمت اجراء الدراسة على العاملني يف املصارف اإل

ــجمتمع الدراسة بعد أن مت االتصال مع املصارف املعنية لتحديد العدد ممن لديهم اطالع ومعرفة �ذا املوضوع، ومت حتديدهم  ــ من   105 بـ
رتد منها منهم واس 81ومت توزيع االستبانة عليهم حيث استجاب . البنك اإلسالمي االردين والبنك العريب اإلسالمي الدويلالعاملني يف 

   . كانت صاحلة للتحليل  75
  أداة الدراسة

التعرف على مدى جناح  اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة جلمع البيانات ، حيث صممت وطورت ألغراض هذه الدراسة �دف
وقد توزعت فقرات . التمويلي املطبقة يف املصارف اإلسالمية األردنية من وجهة نظر العاملني فيها، واإلجابة على أسئلتها التأجري اسرتاتيجية

أول ستة  فقرة تقيس 30املعلومات العامة عن أفراد عينة الدراسة، واشتمل القسم الثاين على  األولاالستبانة على قسمني، تناول القسم 
التمويلي كصيغة من صيغ التمويل  التأجريضوح الرؤية واالسرتاتيجية املطبقة يف املصارف اإلسالمية للتعامل بمدى و  عشر فقرة منها

   .التمويلي املطبقة يف املصارف اإلسالمية التأجريمدى جناح اسرتاتيجية  اإلسالمي، وتقيس الفقرات االربع عشر اليت تليها
  صدق االداة وثباتها

يف جامعة البلقاء مت التحقق من صدق االداة االستبانة من خالل عرضها على جمموعة من احملكمني املختصني من أعضاء اهليئة التدريسية 
  .، ومت االخذ برأيهم وتعديل االستبانة حىت أصبحت بالشكل النهائي املرفقالتطبيقية

حيث تشري البيانات الواردة يف اجلدول  كرونباخ الفا،  معامللثبات حسب كما مت التاكد من ثبات اداة الدراسة من خالل حساب معامل ا
وهي قيمة مقبولة مقبولة احصائيا لغايات التحليل واختبار الفرضيات، وتدل على وجود ترابط ) 0.76(أن معامل كرومباخ ألفا إىل) 1(

  .)Sekarna,Bougie,2010( عايل بني عبارات االستبانة
  اختبار ثبات أداة الدراسةنتائج :  )1(الجدول 

N of Items  Cronbach’s Alpha  )قيمة ألفا كرونباخ(  
30  0.76  
  األساليب اإلحصائية المستخدمة

للعينة الواحدة ) T(مت استخدام االحصاءات الوصفية املتمثلة بتوزع عينة الدراسة حسب اخلصائص الدميوغرافية، كما مت استخدام اختبار 
)ONE- SAMPLE T TEST( واختبار ،)T ( للعينات املستقلة Independent samples T- Test واختبار حتليل التباين ،

   .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إىلاضافة   One- Way ANOVAباجتاه واحد 
  خصائص عينة الدراسة الديموغرافية

من %  41.3أن ما نسبته التوزيع النسيب ألفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية،  )2(من بيانات اجلدول  يالحظ: فئات العمر ·
وقد يعزى ذلك . عاما 25فقط من املبحوثني تقل أعمارهم عن %   9.3عاما، يف حني أن  44-35املبحوثني يقع ضمن الفئة العمرية 

 .قد خدموا يف أقسام أخرى سابقايف الغالب  أ�م التمويلي من ذوي اخلربة الطويلة و  التأجريأن العاملني يف جمال  إىل
   



  من وجهة نظر العاملني فيها التأجري التمويلي املطبقة يف املصارف اإلسالمية األردنية اسرتاتيجيةمدى جناح 
 الزياداتعلي عبد الفتاح .د+  زينب حَسان النابلسي.د

 146 - 133 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                       ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
140 

  التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية: )2(الجدول 
  (%)النسبة المئوية  التكرار  يةالعمر الفئات 
 9.3 7  عاما 25أقل من 

 37.3 28  34- 25من 
 41.3 31   44- 35من 
 12.0 9  فأكثر 45من 

 100.0 75  ا�موع

يالحظ أن ثالثة أرباع املبحوثني هم من فئة الذكور يف حني أن الربع املتبقي هم من ) 3(كما هو مبني يف اجلدول : النوع االجتماعي ·
 .تفضل العاملني من الذكور غالبا ، وميكن تفسري ذلك أن البنوك اإلسالميةاإلناث

  االجتماعيالنوع التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب :  )3(الجدول 
  (%) النسبة المئوية  التكرار  البيان
 78.7 59  ذكر
 21.3 16  انثى

 100.0 75  ا�موع

من املبحوثني هم من محلة درجة البكالوريوس، يف حني أن % 393.بأن ) 4(يالحظ من بيانات اجلدول : املستويات التعليمية ·
بأن متطلبات العمل بالبنوك عموما تتطلب أن يكون املؤهل العلمي ال وميكن تفسري هذه النسبة . هم من محلة الدبلوم املتوسط% 6.7

 .يقل عن البكالوريوس

  التعليمي المستوىالتوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب : )4(الجدول 
  %النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

 6.7 5  دبلوم
 93.3 70  بكالوريوس

 100.0 75  ا�موع

سنة  14-10بأن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة مضى على عمله يف هذا ا�ال من ) 5(توضح بيانات اجلدول  :سنوات اخلربة ·
وهذا يعطي مؤشرا إجيابيا للبنك؛ إذ أن ارتفاع هذه . سنوات 5ملن تقل خرب�م عن %  9.3وكانت أدىن نسبة % 45.3وبنسبة بلغت 

 .لكون خربة كافيةالنسبة يدل على أن العاملني يف البنك مي
  التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة في العمل في المصارف االسالمية: )5(الجدول 

  %النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة
  9.3  7  سنوات 5أقل من 

  30.7  23  سنوات 9اىل  5من 
  45.3  34  سنة 14اىل  10من 

  14.7  11  سنة 14اكثر من 
  100  75  ا�موع

 



  من وجهة نظر العاملني فيها التأجري التمويلي املطبقة يف املصارف اإلسالمية األردنية اسرتاتيجيةمدى جناح 
 الزياداتعلي عبد الفتاح .د+  زينب حَسان النابلسي.د

 146 - 133 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                       ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
141 

مدى وضوح الرؤية واالستراتيجية المطبقة في المصارف اإلسالمية  :األولوصف استجابات األفراد المبحوثين فيما يتعلق بالبعد 
  .التمويلي كصيغة من صيغ التمويل اإلسالمي التأجيرللتعامل ب

التمويلي كصيغة  التأجرياملطبقة يف املصارف اإلسالمية للتعامل بواالسرتاتيجية  وضوح الرؤيةباملتمثل  األولللبعد ) 6(يالحظ من اجلدول 
حنو حالة ، وهذا يعين أن هنالك اجتاها اجيابيا عاليا من قبل املبحوثني 4.5725)(أن املتوسط احلسايب قد بلغ  من صيغ التمويل اإلسالمي

  .التمويلي كصيغة من صيغ التمويل اإلسالمي التأجرياسرتاتيجية واضحة يف املصارف اإلسالمية للتعامل ب املوافقة املتعلقة بأن هناك
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة حول مدى وضوح الرؤية واالستراتيجية المطبقة في : )6(الجدول 

  .التمويلي كصيغة من صيغ التمويل اإلسالمي التأجيرالمصارف اإلسالمية للتعامل ب
 االحنراف املعياري الوسط احلسايب  األول البعدمتوسط 

مدى وضوح الرؤية واالسرتاتيجية املطبقة يف املصارف اإلسالمية للتعامل بالتأجري 
 14423. 4.5725  التمويلي كصيغة من صيغ التمويل اإلسالمي

 التمويلي المطبقة في المصارف التأجيرمدى نجاح استراتيجية : وصف استجابات األفراد المبحوثين فيما يتعلق بالبعد الثاني
  .اإلسالمية

 التمويلي املطبقة يف املصارف اإلسالمية التأجريدى جناح اسرتاتيجية أن املتوسط احلسايب للبعد الثاين املتمثل مب) 7(يالحظ من اجلدول 
، وهذا يعين أن هنالك اجتاها اجيابيا عاليا من قبل املبحوثني حنو حالة املوافقة املتعلقة بأن هناك اسرتاتيجية   4.5743)(قيمته بلغت 

  .التمويلي التأجريناجحة يف املصارف اإلسالمية للتعامل ب
التمويلي المطبقة في  التأجيرنجاح استراتيجية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة حول : )7(الجدول 

  .المصارف اإلسالمية
 االحنراف املعياري الوسط احلسايب  متوسط البعد الثاين

 21539. 4.5743  جناح اسرتاتيجية التأجري التمويلي املطبقة يف املصارف اإلسالمية

  اختبار الفرضيات
  :التمويلي كصيغة من صيغ التمويل االسالمي التأجيراالردنية استراتيجية للتعامل بيوجد لدى المصارف االسالمية : ىاألولالفرضية 

حيث ) 8(فكانت النتائج املبينة يف اجلدول ) One – Sample Test(للعينة الواحدة  Tمت اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار 
مما يعين )  0.05 ≥∞(الصفر وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية احملدد والبالغة قيمته  إىليالحظ من النتائج بأن القيمة االحتمالية مساوية 

التمويلي   التأجرييوجد لدى املصارف االسالمية االردنية اسرتاتيجية للتعامل برفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه 
   .كصيغة من صيغ التمويل االسالمي

  للعينة الواحدة  tنتائج اختبار :  )8(جدول 

 األول البعد متوسط
الوسط 
 احلسايب

 tقيمة 
 احملسوبة

Sig. درجات احلرية  
Df 

مدى وضوح الرؤية واالسرتاتيجية املطبقة يف املصارف اإلسالمية للتعامل 
 74 000. 94.420 1.57250  بالتأجري التمويلي كصيغة من صيغ التمويل اإلسالمي
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  .التمويلي المطبقة في المصارف اإلسالمية التأجيرمدى نجاح استراتيجية : الفرضية الثانية
حيث ) 9( فكانت النتائج املبينة يف اجلدول ) One – Sample Test(للعينة الواحدة  Tمت اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار 

مما يعين )  0.05 ≥∞(الصفر وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية احملدد والبالغة قيمته  إىليالحظ من النتائج بأن القيمة االحتمالية مساوية 
 التأجرييوجد لدى املصارف االسالمية االردنية اسرتاتيجية ناجحة للتعامل برفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه 

   .التمويلي كصيغة من صيغ التمويل االسالمي
  للعينة الواحدة  tنتائج اختبار : ) 9(جدول ال

 .Sig احملسوبة tقيمة  الوسط احلسايب األول البعد متوسط
  درجات احلرية

Df 
جناح اسرتاتيجية التأجري التمويلي املطبقة 

 74 000. 63.298 1.57429  يف املصارف اإلسالمية

  .المتغيرات الديموغرافية إلىتوجد فروقات في متوسط استجابات المبحوثين تعزى : الفرضية الثالثة
  :وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية

والبعد الثاني  األولفي متوسطي البعد  )  0.05 ≥∞(توى معنوية بين ال يوجد فروقات معنوية عند مس: ىاألولالفرضية الفرعية 
  .الفئة العمرية إلىتعزى 

  :فكانت النتائج التالية) One Way Anova(واحد مت اختبار هذه الفرضية باستخدام حتليل التباين باجتاه 
  للفروقات في متوسطي البعد األول والثاني تعزى لمتغير العمر) ANOVA(نتائج اختبار : )10(الجدول 

  Fقيمة  متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات التباين
  احملسوبة

الداللة 
 االحصائية

 البعد متوسط
 األول

 097. 2.186 043. 3 130. بني ا�موعات
   020. 71 1.409 داخل ا�موعات

    74 1.539 ا�موع

 البعد متوسط
 الثاين

 003. 5.007 200. 3 599. بني ا�موعات
   040. 71 2.834 داخل ا�موعات

    74 3.433 ا�موع

أما القيمة االحتمالية ملتوسط البعد الثاين  ) 0.05 ≥∞(أكرب من مستوى املعنوية احملدد  األوليالحظ أن القيمة االحتمالية ملتوسط البعد 
أنه ال يوجد فروقات معنوية يف متوسط استجابات املبحوثني يف لذا يالحظ )  0.05 ≥∞(فهي أقل من مستوى املعنوية احملدد والبالغ قيمته 

   .الفئة العمرية إىلتعزى للفئة العمرية كما ان هناك فروقات معنوية يف متوسط استجابات البعد الثاين تعزى  األولالبعد 
 والبعد الثاني األولفي متوسطي البعد  )  0.05 ≥∞(توى معنوية بين ال يوجد فروقات معنوية عند مس: الفرضية الفرعية الثانية

  .الجنس إلىتعزى 
أعلى من مستوى املعنوية  Levene's اجلدولية يف اختبار   Fللعينات املستقلة ومبا أن قيمة  Tمت اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار 

يف حال تساوي التبيانات وقد ظهرت القيمة االحتمالية لكل من  Tلذلك سيتم استخدام اختبار  )  0.05 ≥∞( احملدد البالغة قيمته
يوجد فروقات معنوية يف متوسط  والثاين بأ�ا اعلى من مستوى املعنوية احملدد وعليه تقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال األولالبعدين 

  ).ذكر، أنثى( اجلنس  إىلوالثاين تعزى  األولاستجابات املبحوثني يف البعدين 



  من وجهة نظر العاملني فيها التأجري التمويلي املطبقة يف املصارف اإلسالمية األردنية اسرتاتيجيةمدى جناح 
 الزياداتعلي عبد الفتاح .د+  زينب حَسان النابلسي.د

 146 - 133 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                       ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
143 

 Group Statistics: ) 11(جدول ال
 االحنراف املعياؤي املتوسط احلسايب التكرار اجلنس 

 15101. 4.5572 59 ذكر األول البعد متوسط
 10070. 4.6289 16 انثى

 21367. 4.5726 59 ذكر الثاين البعد متوسط
 22868. 4.5804 16 انثى

والبعد الثاني  األولفي متوسطي البعد  )  0.05 ≥∞(توى معنوية بين مس ال يوجد فروقات معنوية عند: الفرضية الفرعية الثالثة
  .المستوى التعليمي إلىتعزى 

  :فكانت النتائج التالية) One Way ANOVA(مت اختبار هذه الفرضية باستخدام حتليل التباين باجتاه واحد 
  تعزى إلى متغير التعليم للفروقات في متوسطي البعد األول والثاني ANOVA نتائج اختبار : )12(الجدول 

  Fقيمة  متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات التباين
  احملسوبة

الداللة 
 االحصائية

 األول البعد متوسط
 874. 025. 001. 1 001. بني ا�موعات

   021. 73 1.539 داخل ا�موعات
    74 1.539 ا�موع

 الثاين البعد متوسط
 001. 10.903 446. 1 446. بني ا�موعات

   041. 73 2.987 داخل ا�موعات
    74 3.433 ا�موع

أما القيمة االحتمالية ملتوسط البعد الثاين )  0.05 ≥∞(أكرب من مستوى املعنوية احملدد  األوليالحظ أن القيمة االحتمالية ملتوسط البعد 
لذا يالحظ أنه ال يوجد فروقات معنوية يف متوسط استجابات املبحوثني يف )  0.05 ≥∞(فهي أقل من مستوى املعنوية احملدد والبالغ قيمته 

  .املستوى التعليمي إىلكما ان هناك فروقات معنوية يف متوسط استجابات البعد الثاين تعزى ليمي  عتال للمستوىتعزى  األولالبعد 
سنوات  إلىوالبعد الثاني تعزى  األولال يوجد فروقات معنوية عند مستوى معنوية بين في متوسطي البعد : الفرضية الفرعية الرابعة

.الخبرة   
  :فكانت النتائج التالية) One Way Anova(مت اختبار هذه الفرضية باستخدام حتليل التباين باجتاه واحد 

  .سنوات الخبرةمتوسطي البعد األول والثاني تعزى إلى متغير للفروق بين ) (ANOVA نتائج اختبار: )13(الجدول 

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات التباين
 املربعات

  Fقيمة 
 الداللة االحصائية  احملسوبة

 األول البعد متوسط
 000. 17.534 218. 3 655. بني ا�موعات

   012. 71 884. داخل ا�موعات
    74 1.539 ا�موع

 الثاين البعد متوسط
 153. 1.809 081. 3 244. بني ا�موعات

   045. 71 3.189 داخل ا�موعات
    74 3.433 ا�موع
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أما القيمة االحتمالية ملتوسط البعد الثاين )  0.05 ≥∞(من مستوى املعنوية احملدد أقل  األوليالحظ أن القيمة االحتمالية ملتوسط البعد 
فروقات معنوية يف متوسط استجابات املبحوثني يف  هناك لذا يالحظ أن)  0.05 ≥∞(من مستوى املعنوية احملدد والبالغ قيمته  أكربفهي 
  . سنوات اخلربة إىللثاين تعزى فروقات معنوية يف متوسط استجابات البعد اال يوجد  هانيالحظ كما لسنوات اخلربة  تعزى  األولالبعد 

  النتائج والتوصيات
  النتائج
إىل أن التعامل بالتأجري التمويلي كصيغة من صيغ التمويل اإلسالمية، يعد أسلوبا ناجحا ومن أكثر صيغ التمويل  الدراسة توصلت §

 . فعالية يف االردن
 : أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة احصائية يف متوسط اإلجابات تعزى إىل املتغريات الدميوغرافية، وحسب االيت كما §
تعزى للفئة العمرية كما ان  األولال يوجد فروقات معنوية يف متوسط استجابات املبحوثني يف البعد أنه  إىلأشارت نتائج الدراسة  §

  .الفئة العمرية إىلهناك فروقات معنوية يف متوسط استجابات البعد الثاين تعزى 
( اجلنس  إىلوالثاين تعزى  األوليوجد فروقات معنوية يف متوسط استجابات املبحوثني يف البعدين  الأنه  إىلأشارت نتائج الدراسة  §

  ).ذكر، أنثى
تعزى للمستوى التعليمي كما  األولال يوجد فروقات معنوية يف متوسط استجابات املبحوثني يف البعد أنه  إىلأشارت نتائج الدراسة  §

  .املستوى التعليمي إىلان هناك فروقات معنوية يف متوسط استجابات البعد الثاين تعزى 
ال  هتعزى لسنوات اخلربة كما ان األولعد هناك فروقات معنوية يف متوسط استجابات املبحوثني يف البأن  إىلأشارت نتائج الدراسة  §

  .سنوات اخلربة إىليوجد فروقات معنوية يف متوسط استجابات البعد الثاين تعزى 
  التوصيات 

  :نضع التوصيات التالية الدراسة نتائجيف ضوء 
 .املصارف يف األردنضرورة زيادة التسهيالت االئتمانية الالزمة للتوسع يف تطبيق صيغة التأجري التمويلي من قبل مجيع  §
، عن طريق املؤمترات ائتمانية وتعريفهم مبا توفره هلم من مزاياالتمويلي لدى عمالء املصارف  التأجري أسلوبنشر الوعي ب زيادة §

 .وسائل مناسبةاضرات والنشرات وغريه من واحمل
لتتواكب مع التغريات التقنية يف القطاع املصريف بشكل تطوير اسرتاتيجية التأجري التمويلي يف املصارف اإلسالمية األردنية باستمرار  §

 .عام
زيادة االهتمام باجلوانب التشريعية املستمدة من الفقه املايل االسالمي يف تعزيز دور صيغ التمويل االسالمي كإحدى أهم العوامل اليت   §

 .زيادة عجلة النمو االقتصادي يف األردن تساهم يف
  المراجع

التمويلي والتمويل العقاري الواقع  التأجري، بنك فيصل اإلسالمى املصرىمدير إدارة التمويل العقارى، إدريس، حممود حسني،  -
 .2015اغسطس  2 يف مصر،االحد األوىلاجلريدة االقتصادية : البورصة، والتوقعات

 :املوقع اإللكرتوين ،التأجري التمويلي املنتهي بالتمليكالبنك االسالمي األردين ،  -
http://www.jordanislamicbank.com/ar/content 

، التمويل عن طريق االجيار كاسرتاتيجية لتغري العمل املصريف، املؤمتر )2005(باملقدام، مصطفى، بن عاتق، حنان، صاري، زهرية،  -
جامعة فيالدلفيا، كلية العلوم ،  16/3/2005-15اسرتاتيجيات االعمال يف مواجهة حتديات العوملة، : الريادة واالبداع: العلمي الرابع

 .االدارية واملالية

http://www.jordanislamicbank.com/ar/content
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سياسات التمويل "ي كبديل لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، امللتقى الدويل التأجري ، التمويل )2006(بريبش، السعيد،  -
 .، جامعة بسكرة، اجلزائر 2006-نوفمرب-22- 21واثرها على االقتصاديات واملؤسسات، يومي 

 :التمويلي، املوقع اإللكرتوين التأجرياجلمعية األردنية لشركات  -
- http://jalcjo.com/%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9  
ات ، رسالة ماجستري، كلية الدراس)دراسة مقارنة( ، الطبيعة القانونية لعقد االجيار التمويلي 2002اخلصاونة، عالء الدين عبد اهللا،  -

 .الفقهية والقانونية، جامعة ال البيت

ي يف اجلزائر وأمهيته كبديل متويلي لقطاع املؤسسات الصغرية التأجري ، واقع وآفاق التمويل 2006خوين، رابح، حساين، رقية،  -
، اشراف خمرب  2006افريل  18-17متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، يومي : واملتوسطة، امللتقى الدويل

 .العوملة واقتصاديات مشال افريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائر

، مركز عدل للتدريب 21/12/2009-19التمويلي من  التأجري، املعهد العايل للقضاء، دورة عقد 2009الشبيلي، يوسف،  -
 ).القانوين

  .لي يف مؤسسات التمويل اإلسالمية، رسالة ماجستري، جامعة الريموكالتموي التأجريتفعيل نظام  ، 2004الشويات، حممود سليم، -
التمويلي وأمهيته بالنسبة لالقتصاد األردين بالتنسيق  التأجريالتمويلي، ورشة عمل حول  التأجريالصايغ، معني، اجلمعية األردنية لشركات  -

  :على املوقع االلكرتوين )7/9/2015مع دائرة األراضي واملساحة، 
- http://jalcjo.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1- 

التمويلي يف املصارف اإلسالمية األردنية مقارنة مع املصارف التقليدية،  التأجري أسلوب، 2001عبد العال، شريين عبد الفتاح رمضان،  -
 .األعمالرسالة دكتوراة، اجلامعة األردنية، كلية الدراسات العليا، ختصص اقتصاد 

التمويلي ومداخله املالية، احملاسبية، االقتصادية، التشريعية، والتطبيقية، مكتبة ومطبعة االشعاع  التأجري، )2000(عبد العزيز، مسري حممد، -
 .، مصر1الفنية، ط 

 .، غزة، فلسطني1، مناهج البحث العلمي والتحليل االحصائي يف العلوم االدارية، ط2004الفرا، ومقداد،  -

املنشور على الصفحة  2003لسنة  48، املعدل بالقانون املوقت رقم  2002لسنة  16التمويلي االردين املؤقت رقم  التأجريقانون  -
 .2002/5/1 تاريخ 4542من عدد اجلريدة الرمسية رقم  1644

بتاريخ  4924من عدد اجلريدة الرمسية رقم  3422املنشور على الصفحة  2008لسنة  45التمويلي رقم  التأجريقانون  -
17/8/2008. 

 46-3: ، ص ص2ع 20االقتصاد االسالمي، م : قندوز، عبد الكرمي، اهلندسة املالية اإلسالمية، جملة جامعة امللك عبد العزيز -
)2007.( 
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 دراسة تحليلية وصفية لعالقة النمو السكاني باألمن الغذائي في الجزائر
Descriptive and analytical study on relationship between demographic growth and food 

security in algeria  
  ناصف محمد. ط د

  اجلزائر  – 03اجلزائر  جامعة
Nacef.m@gmail.com  

Abstract: 
  This paper aims to explain and analyze the relationship between demographic growth and food 
security in Algeria through the analysis of the components of Algerian’s imports of the main 
food products. Also, in order to identify the main domestics food products and which are 
imported. The study came to a group of results of which the most important are: many products 
such as wheat, meat, vegetables, etc., some of which are produced locally and others are 
imported for insufficient production, also, the Algeria's population structure is characterized by 
the so-called demographic window, in other words, there is a direct correlation between 
demographic growth and the Algerian food gap. The study presented a number of 
recommendations, the most important of which is that the Algerian government would prefer to 
undertake strategic planning to exploit unused agricultural land to achieve self-sufficiency of 
these products. 
Key words: Food security, Food deficit, Demographic growth, Agricultural land. 

  :مقدمة
أورد بعض االقتصاديون كاالقتصادي مالتوس أن البشرية حمكوم عليها باملوت جوعا يف املستقبل، وذلك نظرا ألن عدد السكان 

يتزايد مبتتالية هندسية بينما كمية اإلنتاج الغذائي تتزايد مبتتالية حسابية، وهذا معناه أنه كلما ارتفع عدد السكان كلما  -كما قال هو-
حلاجة للغذاء وارتفع العجز الغذائي، لكن واقعنا يثبت العكس متاما، حيث أن البلد الذي يعاين عجزا غذائيا ميكنه احلصول ازدادت ا

على غذائه من باقي دول العامل حمققا بذلك ما يسمى باألمن الغذائي النسيب، ويكون هذا إما من خالل استرياد األغذية باألموال 
 .ساعدات الغذائية الدوليةاخلاصة، أو من خالل تلك امل

والعجز الغذائي الذي تعيشه معظم الدول هو نتيجة لعدة عوامل منها ما هو بشري كالتزايد السكاين الذي تكلم عنه مالتوس، 
قاليم ومنها ما هو اقتصادي، وكذلك منها ما هو نتيجة لعوامل طبيعية كاملناخ السائد يف البلد، مثل مناخ اجلزائر الذي يتميز بثالث أ

وبتضافر هذه العوامل فإن هذا يؤدي إىل زيادة العجز  .مناخية هي مناخ البحر األبيض املتوسط، املناخ شبه اجلاف واملناخ الصحراوي
الغذائي، ويف ظل ثبات باقي العوامل وارتفاع عدد السكان فإن هذا يؤدي أيضا إىل ارتفاع العجز الغذائي كالعجز الغذائي الذي 

 .والذي ترتفع قيمته كل سنة بالتوازي مع ارتفاع عدد السكان تعيشه اجلزائر
ومن هذا املنطلق جاءت هذه الورقة البحثية لنقوم فيها بتحليل ووصف عالقة النمو السكاين بالعجز الغذائي يف اجلزائر، ومعرفة 

وألجل معرفة هذا جيب اإلجابة  .اد ألجل سدهالعجز الغذائي الذي تعانيه اجلزائر وتلجأ لالستري  علىأم ال  أثرإن كان للنمو السكاين 
  :على السؤال التايل

  هل ارتفاع قيمة العجز الغذائي في الجزائر لها عالقة بزيادة عدد السكان في هذا البلد؟
  :أهداف البحث

اولة التعرف إن كان هناك �دف من خالل حبثنا هذا إىل حتليل هيكل الفجوة الغذائية اجلزائرية من السلع الغذائية الرئيسية، ومن مث حم 
عالقة للنمو السكاين �ذه الفجوة الغذائية، وكذلك معرفة إن كان تعداد السكان يف اجلزائر يشكل مشكل أم ميكن هلذا التعداد 

  .السكاين أن يتم استغالله بشكل جيد يف عملية التنمية الفالحية
  :منهجية البحث 

تمدنا املنهج االستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل، وهذا ألجل وصف وحتليل التداخل من أجل اإلحاطة جبوانب موضوع حبثنا هذا اع
  .بني النمو السكاين واألمن الغذائي يف اجلزائر

mailto:Nacef.m@gmail.com
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  :هيكل البحث
  :قمنا بتقسيم حبثنا هذا إىل ثالثة حماور كما يلي 

  .تعاريف ومفاهيم حول األمن الغذائي :المحور األول
  ).هيكل الفجوة الغذائية(واردات اجلزائر من السلع الغذائية الرئيسية حتليل هيكل  :المحور الثاني
  .2015-1990حتليل عالقة النمو السكاين بالفجوة الغذائية يف اجلزائر خالل الفرتة  :المحور الثالث

  تعاريف ومفاهيم حول األمن الغذائي : األولالمحور 
  تعاريف ومفاهيم حول األمن الغذائي: أوال

  :ريف اليت مت تقدميها حول األمن الغذائي، وفيما يلي سنورد ما أتت به أهم التعريفات املتداولةتعددت التعا
األمن الغذائي هو ضمان أن مجيع الناس يف كل األوقات "هلا مضمونه أن  تعريفا قدمت منظمة األغذية والزراعة، 1983يف عام  -1

 .1" املواد الغذائية األساسية اليت حيتاجو�ايستطيعون من الناحيتني املادية واالقتصادية احلصول على 
األمن الغذائي هو تلك " مفاده أن  البنك الدولي في تقرير حول الفقر والجوعتقدمي تعريف من طرف  ، مت1986يف عام  -2

  .2" احلالة اليت يستطيع فيها مجيع الناس ويف كل األوقات احلصول على الغذاء الكايف حلياة نشطة وصحية
األمن الغذائي يتحقق عندما  "أن  مت تقدمي تعريف حول األمن الغذائي مفاده في مؤتمر القمة العالمي لألغذية، 1996يف عام  -3

احلصول على أغذية كافية وآمنة ومغذية تليب احتياجا�م  من الناحيتني املادية واالقتصادية،األوقات  كليستطيع مجيع الناس يف  
  .3" من أجل حياة نشطة وصحيةالغذائية وتناسب أذواقهم الغذائية، 

إذن فاألمن الغذائي يتحقق يف أي بلد ملا تتوفر القدرة املادية واالقتصادية لسكان هذا البلد ممن يعيشون على خط الفقر فما 
 ألساسيةفوق، وبالتايل متكنهم من احلصول على الغذاء الكايف واملغذي واملناسب واآلمن يف كل األوقات، لسد احتياجا�م الغذائية ا

  .اليت تضمن هلم دوام صحتهم ونشاطهم
ويستحسن عدم تدخل طرف آخر يتحمل الفارق يف أسعار السلع واخلدمات مثل تدخل حكومة البلد يف دعم أسعار السلع 

اول الشعب ، الن تلك احلالة اليت توفر فيها احلكومة السلع واخلدمات بأسعار يف متن)دعم السلع الضرورية(الضرورية كالدقيق واحلليب
  .من خالل حتملها الفارق يف أسعار السلع واخلدمات ال ميكن تسميتها باألمن الغذائي

إن األمن الغذائي ميكن حتقيقه بشكلني، الشكل األول يصطلح عليه باألمن الغذائي النسيب، والشكل الثاين يصطلح عليه باألمن 
  :الغذائي املطلق، وفيما يلي شرح وجيز هلذين املصطلحني

يتحقق األمن الغذائي املطلق ملا تتمكن الدولة من إنتاج كافة االحتياجات الغذائية حمليا لتوفري الغذاء  :ألمن الغذائي المطلقا  . أ
الذي يضمن لسكان هذا البلد احلصول على احتياجا�م الغذائية، وهذا من خالل استغالل كافة املوارد احمللية وتشغيلها تشغيال تاما 

يقصد به قدرة البلد على تلبية احتياجاته  من الغذائي املطلق هو نفسه مضمون االكتفاء الغذائي الذايت الذيومضمون األ. أمثال
 .4الغذائية باالعتماد على إنتاجه الوطين

من األمن الغذائي النسيب يتحقق ملا تعتمد الدولة على مواردها املالية السترياد الغذاء الكايف الذي يض :األمن الغذائي النسبي  . ب
وقد يكون االعتماد على االسترياد يف توفري الغذاء إما بشكل كبري جدا، أي أن استرياد . لسكا�ا احلصول على احتياجا�م الغذائية

الغذاء يفوق اإلنتاج احمللي للغذاء، أو يكون االعتماد على االسترياد بشكل طفيف من اجل سد العجز املنخفض يف اإلنتاج احمللي 
  .للغذاء
 مفاهيم حول العجز الغذائي :ثانيا

يف حال قدرة البلد على توفري احتياجاته الغذائية عن طريق اإلنتاج احمللي، فمثل هذه احلالة يطلق عليها األمن الغذائي املطلق، 
الغذائية عن طريق  البلد توفري احتياجاته فيها بينما تلك احلالة اليت ال يستطيع وبالتايل مثل هذه البلدان ال تعاين من العجز الغذائي،

اإلنتاج احمللي، حيث يتم توفريها بعدة طرق أخرى كاالسترياد أو تلك املساعدات الغذائية الدولية، فمثل هذه احلالة يطلق عليها األمن 
يت تعاين والعجز الغذائي هو مصطلح يعكس لنا حالة البلدان ال. الغذائي النسيب، وبالتايل مثل هذه البلدان تعاين من العجز الغذائي

نقصا يف االحتياجات الغذائية وال ميكنها حتقيق اكتفائها الذايت بسبب ضعف قدرة اإلنتاج احمللي على توفري الغذاء، وهناك من يرى 
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أن العجز الغذائي هو ذلك النقص يف االحتياجات الغذائية الناجم عن عدم توفر املوارد املالية الكافية اليت متكن هذه البلدان من سد 
  .تياجا�ا الغذائية باالعتماد على السوق الدوليةاح

خبصوص املفهومني السابقني حول العجز الغذائي، األول يوحي بأن العجز الغذائي هو عدم قدرة البلد على توفري كافة احتياجاته 
 نقص األموال اليت تساعد على وهو املعىن الصائب، بينما املفهوم الثاين يعزي العجز الغذائي إىل الغذائية من خالل اإلنتاج احمللي

ولتوضيح . استرياد النقص يف االحتياجات الغذائية، وهذا ميكن أن نسميه بالعجز املايل والذي يعين تفوق النفقات على اإليرادات
 عنه ، ضُعف ومل يقدر عليه، أي عَجز: عن الّشيء عجز: معىن كلمة عجز فقد جاء يف معجم املعاين اجلامع من معاين العجز

ِد اْلُقْدَرَة َعَلى َحلَِّها ، ملَْ يـَْقَتِدرْ : َعْن َحلِّ َمَشاِكِلِه  َعَجزَ  ملَْ جيَِ
، والعجز الغذائي هو عدم القدرة على توفري وإنتاج الغذاء باالعتماد 5

  .على املوارد احمللية، كعدم قدرة اجلزائر وعجزها على إنتاج احتياجا�ا الغذائية من اللحوم احلمراء
 :الغذائي نوعان مها والعجز

العجز الغذائي املزمن هو تلك احلالة اليت تعاين فيها البلدان الفقرية بشكل دائم نقصا يف احتياجا�ا  :العجز الغذائي المزمن  . أ
  .الغذائية

يقصد بالعجز الغذائي املؤقت دخول البلدان يف حالة نقص لالحتياجات الغذائية بشكل مؤقت   :العجز الغذائي المؤقت  . ب
 .جة للعوامل الطبيعيةكنتي

يف حالة العجز الغذائي يلجأ البلد إىل استرياد احتياجاته الغذائية، وتلك الكمية من االحتياجات الغذائية اليت يقوم البلد بتوفريها 
 فإن أخرى رةوبعبا الرئيسية، الغذائية السلع من الواردات صايفعن طريق االسترياد يصطلح عليها بالفجوة الغذائية، واليت يقصد �ا 

  .6احمللي لالستهالك الالزمة الكميات وجمملليا حم املنتجة الكميات بني الفرق متثل الفجوة الغذائية
والعجز الغذائي هو من األمور غري احملبذة للدول اليت تعانيه، فهو يف ظاهره يعين وجود فجوة غذائية يتم سدها عن طريق االسترياد 

عين تبعية غذائية للبلدان اليت يتم االسترياد منها لسد الفجوة الغذائية، والتبعية الغذائية هي تلك من دول أخرى، بينما يف جوهره ي
احلالة اليت يكون فيها بلد ما يعتمد على بلدان أخرى لتوفري حاجياته الغذائية، وهذا كنتيجة لعدم قدرة البلد على تلبية احلاجيات 

 . ليالغذائية لشعبه باالعتماد على إنتاجه احمل
  )هيكل الفجوة الغذائية(تحليل هيكل واردات الجزائر من السلع الغذائية الرئيسية : المحور الثاني

اجلزائر هي من بني تلك البلدان اليت تعتمد على مواردها املالية لسد حاجيا�ا الغذائية عن طريق االسترياد من السوق العاملية، 
الرئيسية اليت تستوردها اجلزائر لسد عجزها الغذائي ومن مث تلبية االحتياجات الغذائية  ائيةوفيما يلي توضيح ملختلف أنواع السلع الغذ

  .ملواطنيها
  السلع الغذائية الرئيسية التي تستوردها الجزائر: 01جدول رقم ال

  %النسبة المئوية   القيمة بالمليون دوالر  السلع الكلية  السلعة

  3641.35  .رة الشامية، الذرة الرفيعة، األرزالقمح، دقيق القمح، الشعري، الذ  احلبوب
41.9772485 

 

  88.12  بطاطس  البطاطس
1.01584169 

 
  9.91114267  859.75  سكر خام  السكر اخلام

  229.38  .الفاصولياالعدس، احلمص، الفول اجلاف،   البقوليات
2.64427788 

 

ا، زهرة الفول السوداين املقشور، بذور السمسم، فول الصوي  البذور الزيتية
  85.92  ).طازج أو حمفوظ أو معلب(الشمس، الزيتون

0.99048023 
 

  الزيوت النباتية
زيت فول الصويا، زيت بذرة القطن، زيت الفول السوداين، زيت 

الزيتون، زيت السمسم، زيت الذرة، زيت بذرة الكتان، زيت زهرة 
  الشمس، املرغرين، 

710.09  
8.18587182 

 

 اخلضر الطازجة وا�ففة
  واحملفوظة

الطماطم الطازجة، البصل اجلاف، الفاصوليا اخلضراء، البطيخ 
  32.56  والشمام، اخليار والقثاء، اخلضر ا�هزة واحملفوظة، 

0.37534958 
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الربتقال واليوسفي، الليمون، املوز، التفاح، العنب الطازج، املاجنو،   الفاكهة الطازجة وا�ففة
  392.65  . التمور والبلح الطازج

4.52644393 
 

األبقار احلية واألغنام واملاعز 
  129.93  .أبقار، أغنام، ماعز  احلية

1.49782468 
 

الطازجة (اللحوم احلمراء 
واحملفوظة ومستحضرات 

  )اللحوم

، حلوم األغنام )طازجة أو مربدة أو جممدة(حلوم األبقار
طازجة أو (، اللحوم األخرى )طازجة أو مربدة أو جممدة(واملاعز

ومستحضرات ) ا�ففة واململحة واملعلبة(، اللحوم )دة أو جممدةمرب 
  اللحوم،

306.98  
3.53884568 

 

طازجة أو مربدة أو (الدواجن احلية، الصيصان، الدواجن املذبوحة   حلوم الدواجن
  26.89  ).جممدة

0.30998619 
 

املركز واملكثف،  اللنب الطازج، القشدة، مسحوق اللنب، اللنب  )لنب سائل(األلبان ومنتجا�ا
  2034.45  .اجلنب، الزبد والسمن

23.4530087 
 

  0.87  بيض التفريخ    البيض
0.0100293 

 

اململحة أو ا�ففة (، األمساك)الطازجة أو املربدة أو ا�مدة(األمساك  األمساك
  135.64  ، األمساك املعلبة مستحضرات األمساك، )أو املدخنة

1.56364919 
 

  .2015، 35 باالعتماد على بيانات الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية، ا�لد الباحثمن إعداد  :المصدر
الرئيسية يف مقدمتها احلبوب، مث تليها  الغذائية إذن بناء على اجلدول السابق يتضح لنا أن اجلزائر تستورد جمموعة كبرية من السلع

لنباتية، مث الفواكه، مث البقوليات، مث اللحوم احلمراء، وتليها بقية السلع الغذائية الرئيسية األلبان ومنتجا�ا، مث السكر اخلام، مث الزيوت ا
والشكل املوايل يوضح نسبة مسامهة كل سلعة يف حصيلة السلع الغذائية الرئيسية . بكميات منخفضة مقارنة بالسلع سالفة الذكر

  .املستوردة
  السلع الغذائية الرئيسية التي تستوردها الجزائرنسبة مساهمة كل سلع في حصيلة :  01 رقمشكل 

  
  .01 باالعتماد على بيانات اجلدول رقم الباحثمن إعداد : المصدر

يف مقدمة املواد الغذائية اليت تستوردها اجلزائر احلبوب مبختلف أنواعها، ويف مقدمة احلبوب يأيت القمح، ومن مث الذرة الشامية،  تأيت
  .02 ألرز ومن مث الذرة الرفيعة كما هو موضح يف اجلدول رقمومن مث الشعري ومن مث ا

  الكميات التي تستوردها الجزائر من الحبوب لسد فجوتها الغذائية: 02جدول رقم 
  األرز  الذرة الرفيعة  الذرة الشامية  الشعري  دقيق القمح  القمح  احلبوب والدقيق

  117.31  0.62  4108.04  770.22  0.02  7417.00  )ألف طن(الكمية املستوردة 
  .2015، 35 بيانات الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية، ا�لد باالعتماد على الباحثمن إعداد : المصدر
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مثل الذرة الشامية واألرز، بينما القمح والشعري ميكن  هذا البلديتعذر على اجلزائر إنتاجها حبكم مناخ  اليت بعض احلبوب هناك
، خاصة بتوفر األراضي القابلة للزراعة اليت تبلغ )خاصة الشعري الذي يقاوم امللوحة ونقص املياه بدرجة كبرية( إنتاجه يف هذا البلد

فبمثل هذه املساحة القابلة للزراعة لدى بلدان أخرى مثل فرنسا، ميكنها أن حتقق اكتفاء ذايت من . مليون هكتار 7.6مساحتها حوايل 
رى، بينما يف اجلزائر ال ميكن حىت توفري أدىن االحتياجات الغذائية من القمح والشعري باالعتماد القمح والشعري لنفسها ولبلدان أخ

على اإلنتاج احمللي، ويعزى هذا إىل مجلة من األسباب منها االقتصادية، وكذلك البشرية اليت مت ذكر بعضها مسبقا، ومنها الطبيعية 
سلبا بدرجة كبرية على كمية األمطار املتساقطة، وهذا ألن معظم احملاصيل الزراعية  وخنص بالذكر نوع املناخ يف اجلزائر الذي ينعكس

أي أن حماصيل هذه األراضي تعتمد على اإلمطار، واجلزء القليل منها هي حماصيل مروية تعتمد على  ،يف اجلزائر هي حماصيل بعلية
  .املياه اجلوفية ومياه السدود يف سقيها

غري أن اإلنتاج احمللي ال  ،هذه السلع منها ما ميكن إنتاجه حمليا أنئية الرئيسية اليت تستوردها اجلزائر، جند فيما يتعلق بالسلع الغذا
وبالتايل ال بد من استريادها لسد العجز الغذائي يف مثل هذه السلع  ،يكفي لسد االحتياجات الغذائية، ومنها ما ال ميكن إنتاجه حمليا

انه بالرغم من وجود عجز يف املواد الغذائية الرئيسة إال انه عند النظر هليكل صادرات اجلزائر من السلع كما جند   .الغذائية الرئيسية
يوضح  03واجلدول رقم . بعض من هذه املواد الغذائية مثل السكر واخلضر واألمساكتقوم بتصدير الغذائية الرئيسية جند أن اجلزائر 

  .ائية الرئيسيةبشكل مفصل واردات وصادرات نفس السلع الغذ
  هيكل واردات وصادرات الجزائر من السلع الغذائية الرئيسية: 03 الجدول رقم

  ألف طن: مليون دوالر، الكمية: القيمة

  المواد المصدرة  المواد المستوردة  السلع الكلية  السلعة
  الكمية  القيمة  الكمية  القيمة

 0.64 0.22  123.58  88.12  بطاطس  البطاطس
  476.52  227.90  1928.22  859.75  كر خامس  السكر اخلام

 0.15 0.26  0.42  1.60  زيت الزيتون   الزيوت النباتية

  اخلضر الطازجة وا�ففة واحملفوظة

 0.003 0.003  0.02  0.02  الطماطم الطازجة،
 0.40 0.11 3.14 1.94  البصل اجلاف 
 0.004 0.003 0.53 0.29  البطيخ والشمام 

  26.61  32.03 0.03 0.07  وظة اخلضر ا�هزة واحملف
 25.64 38.31  0.01  0.05  . التمور والبلح الطازج  الفاكهة الطازجة وا�ففة

الطازجة واحملفوظة (اللحوم احلمراء 
 1.82 0.24  80.19  306.98  حلوم محراء   )ومستحضرات اللحوم

اللنب الطازج، القشدة، مسحوق اللنب،   )لنب سائل(األلبان ومنتجا�ا
 0.34 0.25  3579.38  2034.45  .املركز واملكثف، اجلنب، الزبد والسمناللنب 

 1.95 7.75  42.74  135.64  ) الطازجة أو املربدة أو ا�مدة(األمساك  األمساك
  .2015، 35 بيانات الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية، ا�لد باالعتماد على الباحثمن إعداد : المصدر

  2015-1990 تحليل عالقة النمو السكاني بالفجوة الغذائية في الجزائر خالل الفترة: المحور الثالث
هناك حقيقة مفادها أن وجود عجز غذائي يف اجلزائر معناه عدم وجود أمن غذائي مطلق، أو مبعىن آخر، جلوء اجلزائر لسد فجو�ا 

ا ضمان احلد األدىن من احتياجا�ا الغذائية األساسية باالعتماد الغذائية باالعتماد على االسترياد هو دليل على أن اجلزائر ال ميكنه
و مبا أن هذا البلد من بني تلك البلدان اليت ال هي تعاين من الفقر . على إنتاجها احمللي، مبعىن عدم متتع اجلزائر بأمن غذائي مطلق

اردها املالية، فهذا دليل على أن اجلزائر حاليا متمكنة من وقلة مواردها املالية، وال هي من تلك الدول اليت تتمتع بالرفاهية وكثرة مو 
حتقيق أمنها الغذائي النسيب بفضل مواردها املالية، فهي تقوم بسد فجو�ا الغذائية عن طريق االسترياد لتلبية االحتياجات الغذائية 

  .لشعبها
هذا األخري من بني أهم العوامل اليت هلا عالقة باألمن  واألمن الغذائي يتأثر مبجموعة من العوامل أمهها النمو السكاين، حيث يعترب

ففي حالة العالقة السلبية جند أن النمو السكاين يكون مصحوبا ببناء املرافق . الغذائي املطلق، إما عالقة سلبية أو عالقة اجيابية
ن اليد العاملة إىل قطاع الصناعات وقطاع العمومية والتوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية، وكذلك اجتاه السواد األعظم م
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سيؤدي بالضرورة إىل نقص يف الغذاء املنتج حمليا، وبالتايل وجود عجز غذائي يدفع  هذاو اخلدمات واالبتعاد عن القطاع الفالحي، 
من غذاء داخل حدود هذا  عما يتم إنتاجه احتياجات شعبيها من الغذاءالدولة إىل االسترياد لسد فجو�ا الغذائية الناجتة عن ارتفاع 

بينما تكون العالقة اجيابية يف حالة ما إذا مل يكن . مبتعدة بذلك عن األمن الغذائي املطلق حنو حتقيق األمن الغذائي النسيب البلد،
يتها ذلك النمو السكاين على حساب األراضي الصاحلة للزراعة، مبعىن متطلبات السكان من السكنات واملرافق العمومية يتم تلب

 باستهداف األراضي اليت ليس هلا عالقة بالزراعة وال ميكن استصالحها، كما تكون العالقة اجيابية يف حالة وجود يد عاملة كافية ملزاولة
  .اإلنتاج الفالحي

ا كما ذكرنا سابقا، فإن وجود أمن غذائي نسيب يف أي بلد، وخنص بالذكر اجلزائر، معناه وجود عجز غذائي أو ما يسمى أيض
بوجود فجوة غذائية، واجلزائر متعايشة مع هذا الشكل من األمن الغذائي لعدة أسباب، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشري، والنمو 
السكاين هو من بني العوامل البشرية ذات العالقة االجيابية مع العجز الغذائي، حيث كلما ارتفع عدد السكان يف بلد ما كلما أدى 

 وما يزيد من حدة العجز الغذائي .لطلب على الغذاء، ومن مث زيادة العجز الغذائي يف ظل عدم توفر الغذاء الكايفهذا إىل زيادة ا
مرتفعة، بينما قد ال حيدث عجز غذائي يف ظل ما يسمى بالنافذة  *ذلك النمو السكاين الذي تكون فيه نسبة السكان املعالني

  . السريعحىت يف حالة التزايد السكاين **ةالدميغرافي
وعليه فإن الكثافة السكانية الكبرية، وارتفاع معدالت النمو السكاين وأعباء اإلعالة يف بعض الدول النامية يؤدي إىل العديد من 
اإلختالالت اليت تكون هلا آثار سلبية على القطاع الفالحي بصفة عامة، وعلى إنتاجية العامل يف هذا القطاع بصفة خاصة، وميكن 

  :7يلي فيماهذه اإلختالالت  إيضاح أهم
ü زيادة الضغط على املوارد الطبيعية والزراعية وتفاقم مشكلة الغذاء. 
ü توفر األيدي العاملة يف الزراعة وحمدودية األراضي الزراعية. 
ü حدوث فجوة بني معدالت النمو السكاين ومعدالت منو الرقعة الزراعية. 

ا العديد من دول العامل، كما هو احلال مع الوطن العريب الذي عرف تزايد سكاين النمو السكاين املرتفع يعترب مشكلة تعاين منه
مذهل يف العقود املاضية، وهذا التزايد السكاين يعد من العوامل املسببة ملشكلة الغذاء يف املنطقة، فقد شهد حجم السكان تسارعا 

متوسط معدالت منو اإلنتاج الزراعي يف نفس الفرتة، مما  وهو معدل يفوق ،2000 سنويا عام %3ملحوظا مبعدل بلغ تقريبا حوايل 
للسكان رافقه تغيري جوهري يف توزيع السكان بني  بريكما أن هذا التزايد الك. أدى إىل إختالالت على مستوى عرض وطلب الغذاء

، إىل تزايد كبري لسكان )لطالبة للعمالةا(الدول العربية  بني الريف واحلضر، فقد أدت اهلجرة الريفية إىل املدن داخل البلد الواحد أو
  .8املدن وحرمان القطاع الفالحي يف املناطق الريفية من اليد العاملة، مما أدى إىل تراجع أداء القطاع الفالحي يف هذه املناطق

خول الفردية وتغيري كما أدى حتسن الوضع االقتصادي إمجاال يف معظم األقطار العربية يف العقد املاضي، إىل ارتفاع مستويات الد
إىل تراجع نسبة السكان الزراعيني إىل جمموع السكان نتيجة استقطا�م من طرف كما أدى النمط الغذائي االستهالكي تبعا لذلك،  

تعديل يف توزيع السكان بني الريف واحلضر، حبيث يتواىل اخنفاض سكان  -عادة- ويصاحب النمو االقتصادي . القطاعات األخرى
ويؤدي هذا التعديل إىل التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية وبالتايل فإن اهلجرة الريفية . زدياد سكان احلضراألرياف وا

 .9تؤدي إىل تذبذب اإلنتاج الزراعي ما مل يقابلها حتسن ملحوظ يف إنتاجية املزارعني
ضر منه يف الريف، فانتشار احلضر وتركز السكان وقد أثبتت الدراسات أن متوسط االستهالك الكلي أعلى وأكثر تنوعا يف احل

يدفعان إىل زيادة الطلب على السلع الغذائية وتغيري أمناطه بفعل حماكاة النمط االستهالكي املستورد، ونتيجة للتحسن يف القدرات 
   .10الشرائية لألفراد الذين أصبحوا يتوقون إىل استهالك أفضل وأكثر تنوع

إلعالة الكبرية هي من بني أهم املسببات للعجز الغذائي، سنحاول التكلم عن نسبتها يف اجلزائر إن كانت بعد أن أبرزنا مسبقا أن ا
أن اإلعالة العمرية يف اجلزائر ظلت  02حيث نالحظ من خالل الشكل رقم ، 2015-1990 مرتفعة أو منخفضة على طول الفرتة

يف سن العمل، وهذا ما يدل على اخنفاض أعباء اإلعالة يف هذا  مقارنة بتعداد السكان 2015-1990 منخفضة على طول الفرتة
 متوسط اإلعالة العمرية على طول الفرتةمبعىن آخر فإن اجلزائر تعيش ما يسمى بظاهرة النافذة الدميغرافية وهذا لكون أن . البلد

  2015-1990 نسمة بينما بلغ متوسط تعداد السكان يف سن العمل على طول الفرتة 12131297.3 بلغ 1990-2015
 .نسمة 20312974.2



  الغذائي يف اجلزائر باألمندراسة حتليلية وصفية لعالقة النمو السكاين 

  ناصف حممد. ط د

 158 -147 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                 ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
153 

  2015- 1990 اإلعالة العمرية مقارنة بتعداد السكان في سن العمل للفترة تطور :02 الشكل رقم

  
  .باالعتماد على بيانات البنك الدويل الباحثمن إعداد : المصدر

النافذة الدميغرافية معناه وجود اخنفاض يف أعباء اإلعالة مما يعين أيضا عدم وجود تلك اإلختالالت اليت هلا آثار متتع اجلزائر بظاهرة  
سلبية على القطاع الفالحي بصفة عامة وعلى إنتاجية العامل يف هذا القطاع بصفة خاصة، وهذا يف حال وجود يد عاملة كافية يف 

نافذة دميغرافية تتميز فيها العمالة بالكثرة يف القطاع الصناعي واخلدمايت على حساب القطاع إما إذا كانت هناك . القطاع الفالحي
  .القطاع الزراعي علىر سلبية آثاالزراعي، فهذا سيؤدي بالضرورة إىل وجود إختالالت و 

نه ال يوجد أ -نظريا–ر ميكن القول بناء على التحليل السابق لرتكيبة سكان اجلزائر ويف ظل األراضي الزراعية اليت تتمتع �ا اجلزائ
هناك أي خماوف أو خماطر مستقبلية خبصوص تلك اآلثار السلبية للنمو السكاين على األمن الغذائي، وهذا يعتمد على مستوى 

جيات العمالة اليت ستتجه حنو القطاع الزراعي، حيث لن تكون هناك آثارا سلبية يف حالة وجود يد عاملة زراعية كافية تؤمن احلا
بينما ستكون هناك تلك اآلثار السلبية املصاحبة للنمو . الغذائية للسكان يف سن العمل لباقي القطاعات وكذلك للسكان املعالني

  . السكاين يف حالة عدم كفاية اليد العاملة يف القطاع الفالحي لتوفري االحتياجات الغذائية لباقي السكان
  :ميدانية يف اجلزائر أمكننا الوصول إىل التحليل التايل هذا من وجهة نظر نظرية، ومن وجهة نظر

حسب خبصوص حجم اليد العاملة يف القطاع الفالحي باجلزائر هي جد منخفضة مقارنة بالقطاع الصناعي والقطاع اخلدمايت، و 
أي ، مليون شخص 1.2 حوايل 2015 اإلحصائيات الصادرة عن الديوان الوطين لإلحصائيات، فإن قطاع الفالحة كان ُيشغل يف عام

دائمون والباقي عمالة  مليون 1.9 منهم، 2013 مليون عامل سنة 2.5 من اليد العاملة يف الوطن، بعدما كان ُيشغل% 8.7 ما ميثل
 2015 وحسب إحصائيات وزارة الفالحة والصيد البحري بلغ العجز يف اليد العاملة الذي سجله قطاع الفالحة يف بداية عام. مومسية
أزمة حادة مع بداية و�اية كل  يواجهونألف يد عاملة، ما جعل أصحاب األراضي واملستثمرات على وجه اخلصوص  800 حوايل

إضافية يف موسم احلصاد وجين  عامل ألف 150 هذا العجز يرتفع حبوايل أنموسم فالحي، حتديدا عند غرس احملصول وجنيه، كما 
ما نتج عنه ضياع ، 2014 يف عام القمح مزارع إىل تأخر الكثري من الفالحني يف حصدالثمار، وهذا النقص يف اليد العاملة أدى 

  .11من احملصول% 18 حوايل
حيث ظلت ، %13.5هذا القطاع ال تتعدى مسامهته  أنبالنظر إىل مدى مسامهة القطاع الفالحي يف إمجايل الناتج احمللي، جند 

غلب أويعزى هذا االخنفاض إىل العديد من األسباب من بينها اجتاه ، 2015-1990 مسامهته دون هذه النسبة على طول الفرتة
أصحاب الفائض املايل إىل استثمار أمواهلم يف قطاع الصناعات وقطاع اخلدمات، وهذا بسبب اخنفاض العائد احملقق يف حال استثمار 

ذا القطاع فهذا يستلزم بالضرورة اخنفاض الطلب على أمواهلم يف القطاع الزراعي وارتفاع التكاليف، ويف حال اخنفاض االستثمار يف ه
اليد العاملة يف هذا القطاع، ناهيك عن ابتعاد اليد العاملة عن هذا القطاع وكذلك عجز اليد العاملة الذي يتم تسجيله سنويا يف هذا 

  .القطاع
يتضح لنا من خالله أن  إذ، 2015-1990 يف إمجايل الناتج احمللي للفرتة ةيوضح نسبة مسامهة القطاعات الثالث 03 الشكل رقم

القطاع الزراعي، حيث بلغ الوسط  ماكرب مسامهة يف إمجايل الناتج احمللي ويليه قطاع اخلدمات، ويليهأقطاع الصناعة يستحوذ على 
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ي بوسط والقطاع اخلدم، 2015-1990 على طول الفرتة %51.83  احلسايب ملسامهة القطاع الصناعي يف إمجايل الناتج احمللي
   .%10.11 ويف األخري القطاع الفالحي بوسط حسايب ،%38.18 حسايب

  2015-1990تطور نسبة مساهمة كل من قطاع الزراعة والصناعة والخدمات في إجمالي الناتج المحلي للفترة  :03شكل رقم 

  
  .باالعتماد على بيانات البنك الدويل الباحثمن إعداد  :المصدر

كيبة سكان اجلزائر وحجم اليد العاملة منها اليت تشتغل يف القطاع الزراعي، سنحاول فيما يلي حتليل عالقة بعد التحليل السابق لرت 
  .تطور تعداد السكان بتطور الفجوة الغذائية يف اجلزائر

 حيث ازداد، 2015 حىت عام 1990 جند أن تعداد السكان يف زيادة مستمرة من بداية عام 04 باالعتماد على الشكل رقم
 1990 مليون شخص، وكذلك واردات السلع الغذائية يف زيادة مستمرة من بداية 13.754155  عدد السكان خالل هذه الفرتة بـ

 خالل هذه الفرتة مث اخنفضت إىل مليون دوالر 9459.72930061746 حيث ازدادت واردات السلع الغذائية بـ، 2014 غاية إىل
 . 2015 عام يف دوالر مليون 7630.25238301612

 2015-1990 تطور تعداد السكان وواردات السلع الغذائية في الجزائر خالل الفترة: 04 رقم الشكل

 
  .باالعتماد على بيانات البنك الدويل الباحثمن إعداد : المصدر

وهذا  ،تزايد مستمر جيد أن االجتاه العام لكل من تعداد السكان وواردات السلع الغذائية يف 04 إن املالحظ ملنحنيات الشكل رقم
ارتفاع تعداد السكان يؤدي إىل ارتفاع السلع الغذائية  أنعالقة موجبة بني هاذين املتغريين، وهذه العالقة تكمن يف على وجود  يدل

 يوإدخاهلا يف الربنامج اإلحصائ 2015-1990 وبتقدير نوع العالقة بني هذين املتغريين باالعتماد على بيانات الفرتة. املستوردة
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EVIEWS 7 وبافرتاض ثبات العوامل األخرى وجدنا أن العالقة بني تعداد السكان وواردات السلع الغذائية معنوية إحصائيا، حيث ،
وهذا ،  727.7321 معامل وقيمة 0.0 باحتمال %5 أن معامل التعداد السكاين خيتلف معنويا عن الصفر عند مستوى معنوية

نا التغري يف واردات السلع الغذائية، حيث إذا ارتفع تعداد السكان مبليون شخص فالنتيجة هي ارتفاع معناه أن التزايد السكاين يفسر ل
  :وبالتايل هناك عالقة طردية بني هذين املتغريين، واملعادلة التالية اليت مت تقديرها توضح ذلك، دوالر 727.7321 الواردات بـ

FI = 727.732118092*PG - 18644825168.9 
  :حيث أن

FI:  الغذاء املستورد(هي واردات السلع الغذائية.(  
PG: النمو السكاين(تعداد السكان.(  

إن العالقة السابقة هي عالقة منطقية سارية يف كل بلد يعجز عن توفري كامل االحتياجات الغذائية لشعبه عن طريق اإلنتاج احمللي، 
القطاع الصناعي واخلدمايت، فإن هذا  إىلالقطاع الفالحي وتوجهها بكثرة  ألنه يف ظل ارتفاع تعداد السكان واخنفاض اليد العاملة يف

ُحيدث خلل بني الغذاء الذي يتم إنتاجه حمليا واالحتياجات الغذائية للسكان، حبيث تصبح االحتياجات الغذائية للسكان تفوق 
الغذاء عن طريق االسترياد من السوق العاملية، وهذا هو  اإلنتاج احمللي، وألجل سد هذا العجز يتم االعتماد على املوارد املالية لتوفري

  .الواقع الذي تعيشه اجلزائر
يف حال ثبات كل  إذإن العالقة اإلحصائية السابقة بني النمو السكاين والفجوة الغذائية كما قلنا سابقا هي عالقة منطقية، 

دورا مهما يف التأثري بشكل سليب على األمن الغذائي، وهذا إن دل العوامل املؤثرة على األمن الغذائي فإن النمو السكاين يصبح يلعب 
على شيء فإمنا يدل على عدم استغالل اليد العاملة بشكل جيد و�ميش القطاع الفالحي، وهذا ما خلق تلك الفجوة الغذائية 

 ترياد كمية سكر خام قدرهافإنه مت اس 01 بشكل خاص يف بعض املواد الغذائية كالسكر يف اجلزائر، حيث وفقا للجدول رقم
املسمى مبجمع و والسبب يف ذلك هو وجود حمتكر واحد يقوم باسترياد السكر اخلام وتكريره ، 2014 ألف طن يف عام 1928.22

هذا االحتكار وفتح االستثمار يف جمال صناعة السكر، وهو ما دفع بعض املستثمرين  عسيفيتال، لكن احلكومة اجلزائرية قررت من
وهو بقدرة إنتاجية ، 2016 يف مثل هذه الصناعات كمشروع صناعة السكر من التمور الذي مت إ�اء تنصيبه يف أواخر عامللشروع 

طن من سكر التمر سنويا، وهو ما سيخفض من كمية الفجوة الغذائية يف هذه املادة الغذائية يف اجلزائر،  3000 تصل إىل حوايل
السكر، وليس  نتاججل إالقطاع الفالحي لزراعة النخيل وإنتاج التمور لتوفري هذه املادة أل وكذلك سيحفز اليد العاملة للدخول إىل

هناك احتمال فتح مصانع لصناعة السكر باستعمال مادة قصب السكر اليت ميكن إنتاجها حمليا، فقد مت جتريب  أيضاهذا فقط، بل 
 حال تشييد مصانع الستخراج السكر من هذه املادة، فإن هذا سكر يف والية الوادي وقد جنحت العملية، ويفالإنتاج مادة قصب 

وحيفزها القتحام القطاع الفالحي إلنتاج هذه املادة السكرية، وهذا بإمكانه أن جيعل الفجوة الغذائية يف مادة  أيضا سيدفع اليد العاملة
  .السكر تساوي الصفر وبالتايل حتقيق اكتفاء ذايت يف مادة السكر وتصدير الفائض

النمو السكاين ميكن أن يكون اجيايب إذا مت التخطيط بشكل جيد  أنمن خالل التحليل السابق حول مادة السكر ميكن القول 
وتشجيع  السكر كفتح مصانع إنتاج السكر من مادة قصب  ،الستغالله وحتفيزه بفتح ا�ال لالستثمار يف القطاع الفالحي والصناعي

  .الفالحي إلنتاج مادة قصب السكراليد العاملة على دخول القطاع 
كذلك هو األمر مع بعض مكونات الفجوة الغذائية اجلزائرية من املواد الغذائية كالبطاطس، فيمكن ختفيض الفجوة الغذائية يف 

ملة هذه السلعة إىل الصفر، وذلك من خالل فتح ا�ال للتصدير ومساعدة الفالحني على هذه العملية، وهذا ما سيحفز اليد العا
على اقتحام القطاع الفالحي وإنتاج هذه السلعة بشكل يؤدي إىل حتقيق اكتفاء ذايت وكذلك تصدير يف نفس الوقت الفائض من هذه 
املادة، وهذا بطبيعة احلال يتطلب يد عاملة، وهنا تأيت أمهية التعداد السكاين ليتم استغالله بشكل اجيايب، وكما تكلمنا مسبقا 

يف سنة العمل يفوق اإلعالة العمرية  سكانهإلعالة العمرية وتعداد السكان يف سن العمل، فهذا البلد تعداد خبصوص اجلزائر عن ا
بكثري، وهو ما يوحي بالرتكيبة اجليدة لسكان اجلزائر كما يوحي أيضا  بعدم وجود أي خماوف مرتبطة بتعداد سكان اجلزائر وانعكاسها 

  .على األمن الغذائي يف هذا البلد



  الغذائي يف اجلزائر باألمندراسة حتليلية وصفية لعالقة النمو السكاين 

  ناصف حممد. ط د

 158 -147 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                 ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
156 

ي يعزز صدق التحليل السابق هو مساحة األراضي الصاحلة للزراعة يف اجلزائر، فقد أوردنا سابقا أن معظم حماصيل اجلزائر هي والذ
 حماصيل بعلية تعتمد على مياه األمطار، مبعىن أن اجلزء الكبري من األراضي الصاحلة للزراعة يتم سقيه باالعتماد على مياه األمطار كما

 :ل املوايلهو موضح يف اجلدو 
  2014-2010 للفترة تقسيمات األراضي الصالحة للزراعة في الجزائر :04 رقم الجدول

  ألف هكتار: الوحدة

  السنة
  اإلمجايل  *املساحة املرتوكة   مساحة احملاصيل املومسية  مساحة احملاصيل املستدمية

  /  /  املروية  املطرية  املروية  املطرية
2010  482.30  451.24  3691.80  533.98  3275.71  8435.03 
2011  488.28  455.82  3723.70  531.18  3246.51  8445.49 
2012  483.80  465.28  4353.66  577.63  3152.33  9032.7 
2013  510.09  455.11  3818.84  634.38  3043.45  8461.87 
2104  509.10  486.46  3743.15  660.79  3065.54  8465.04 

 أو الري مياه كفاية لعدم املواسم بعض أو حدأ يفيتم استغالهلا  ال اليت الزراعية األراضي من املساحات املساحة املرتوكة تشمل* 
  .أخرى ألسباب أو اإلنتاجية قدر�ا الستعادة
  .35، 34، 33، 32بيانات الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية، ا�لد من إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر

كانت أعلى نسبة من مساحة األراضي الزراعية ذات  2014- 2010نه على طول الفرتة أنالحظ  04رقم  دولإذن من خالل اجل
قدرت مساحة احملاصيل  2014احملاصيل املستدمية يعتمد سقيها على مياه األمطار والنسبة األدىن تعتمد على مياه الري، حيث يف عام 

يعتمد سقيها على مياه الري، وكذلك  %48.86و سقيها على مياه األمطار،يعتمد  %51.13، ألف هكتار 995.56 املستدمية بـ
السواد األعظم من مساحتها يعتمد سقيه على األمطار، بينما اجلزء حيث أن هو األمر مع األراضي الزراعية ذات احملاصيل املومسية، 

 ة األراضي ذات احملاصيل املومسية عامحيث كانت مساح، 2014-2010 الري وهذا على طول الفرتة مياهالقليل يعتمد على 
منها يعتمد سقيه على مياه الري، باإلضافة  %15و، منها يعتمد سقيه على مياه األمطار %85، ألف هكتار 4403.94 2014

ت نسبتها بلغ ، حيثبعض املواسم لعدم كفاية مياه الري أو الستعادة قدر�ا اإلنتاجية أوإىل وجود أراضي زراعية غري مستغلة يف احد 
  .من املساحة اإلمجالية لألراضي الصاحلة للزراعة %34.21 2014 عام

نستنتج من التحليل السابق أن هناك جزء كبري من األراضي الزراعية يف اجلزائر ال يتم استغالله بشكل جيد، أو يعتمد سقيه على 
دول أخرى رغم توفرها على مساحة ال بأس �ا من األراضي  استرياد احلبوب واخلضر من إىلمياه األمطار، وهذا ما يربر جلوء اجلزائر 

ياه الصاحلة للزراعة، فلو مت االهتمام �ذه األراضي وتوفري املياه هلا بإنشاء سلسلة من السدود الصغرية، تنقل املياه إليها سواء من امل
على  %100إىل هذه السدود، فحتما هذا سيقضي  الفائضة على السدود الكبرية، أو يتم استغالل مياه البحر وحتليتها ومن مث ضخها

بعض مكونات الفجوة الغذائية كالقمح والشعري والبطاطس والبصل، وكذلك اللحوم احلمراء اليت تعاين اجلزائر عجزا يف إنتاجها، فقط 
  .ألموال يف غري أمكنتهالاألمر يعتمد على خطط تنموية إسرتاتيجية للقطاع الفالحي وليس جمرد رمي 

هيكل تعداد السكان تفوق فيه نسبة السكان ، 2017 مليون نسمة يف مطلع عام 41.2 تع اجلزائر بتعداد سكان يصل إىلتتم
ألف هكتار، احتياطي صرف  8600 مليون نسمة، أراضي زراعية تتعدى 12 يف سن العمل نسبة اإلعالة العمرية، يد عاملة تفوق

بيعية والبشرية واملالية، ميكننا القول انه ال جمال للتخوف خبصوص تلك ومصادر دخل نفطية، يف ظل هذه اإلمكانيات الط
ملسارعة يف استغالل هذه اإلمكانيات أحسن استغالل ااالنعكاسات السلبية لعدد السكان يف اجلزائر على أمنها الغذائي، لكن بشرط 

  .النفط الذي بفضله تتحصل اجلزائر على العملة القياديةقبل نضوب 



  الغذائي يف اجلزائر باألمندراسة حتليلية وصفية لعالقة النمو السكاين 

  ناصف حممد. ط د

 158 -147 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                 ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
157 

  :خاتمة
تهللنا مقدمة حبثنا هذا بقول لالقتصادي مالتوس وسنستهل أيضا خامتة حبثنا هذا مبا قاله عن النمو السكاين وزيادته بشكل اس

هندسي وعن الغذاء وزيادته مبتتالية هندسية، فما ميكن قوله هو أن تفكريه كان منطقيا يف حدود االقتصاد املغلق الذي يستغل ثرواته 
معرض للمجاعة ومن مث املوت، لكن يف ظل ه ا إلنتاج الغذاء، ففي هذه احلالة مثل هذا البلد جزء من سكانالطبيعية استغالال تام

وجود العديد من الدول والعديد من القارات، والعديد من امليزات لكل بلد من بلدان القارات اخلمس، ال ميكن حدوث شيء مما 
بانية يف اختالف بلدان وقارات العامل ومتيزها عن بعضها بثروا�ا الطبيعية، فقد ختوف منه االقتصادي مالتوس، وهنا تأيت احلكمة الر 

من سورة هود  06 ، وكذلك قول اهللا عز وجل يف اآلية)ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدرٍ (من سورة القمر  49قال اهللا عز وجل يف اآلية 
فحىت ولو استنفذت كل مصادر ، )للَِّه ِرْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستَـَقرََّها َوُمْستَـْوَدَعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبينٍ َوَما ِمن َدابٍَّة ِفي اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى ا(

  .الغذاء يف البلد الواحد، فهناك مساعدات غذائية دولية، وهناك قروض دولية ميكن استغالهلا يف استرياد الغذاء
مل مؤثر بشكل كبري على األمن الغذائي، وهذا ما التمستاه من حتليلنا حلالة اجلزائر يف إذن فالنمو السكاين ال ميكن اعتباره عا

هذا البحث، فبالرغم من معاناة اجلزائر من فجوة غذائية يف بعض السلع الغذائية الرئيسية إال أن هذا ليس مستمرا، فعلى سبيل املثال 
يكفي وبالتايل يتم سد هذا النقص عن طريق االسترياد، فهذا نتيجة لإلمهال  القمح والشعري يتم إنتاجه يف اجلزائر، لكن اإلنتاج ال

والقصور يف استغالل األراضي الزراعية يف اجلزائر، فقد تبني من حتليلنا يف هذا البحث متتع هذا البلد بأراضي زراعية كفيلة بتحقيق 
وبطبيعة احلال حتقيق االكتفاء الذايت يعتمد على اليد العاملة، وهنا اكتفاء ذايت يف بعض من السلع املكونة للفجوة الغذائية اجلزائرية، 

لتعداد تربز أمهية التعداد السكاين للقيام �ذه العملية، خاصة تعداد سكان اجلزائر الذي يتميز مبا يسمى بالنافذة الدميغرافية، وبالتايل فا
  .السكاين ال يشكل أي �ديد على إنتاج الغذاء يف اجلزائر

  :البحث نتائج
 :ميكن إجياز أهم نتائج حبثنا هذا يف النقاط التالية

ü جزء من مكونات الفجوة الغذائية اجلزائرية ميكن إنتاجه حمليا كاللحوم والقمح والشعري واخلضر والسكر. 
ü  ملكونة للفجوة من غذائي يف بعض السلع اأمؤقت وليس دائم نظرا لوجود أراضي زراعية كافية لتحقيق  اغذائي ااجلزائر عجز تعاين

 .الغذائية اجلزائرية واليت يساعد املناخ يف إنتاجها يف هذا البلد
ü  هيكل التعداد السكاين يف اجلزائر يعترب من بني أفضل اهلياكل، نظر الخنفاض نسبة اإلعالة العمرية وارتفاع نسبة السكان يف سن

 .العمل، واتصاف هذا اهليكل مبا يسمى بظاهرة النافذة الدميغراقية
ü  وجدنا أن هناك عالقة إحصائية طردية بني النمو السكاين والفجوة الغذائية يف هذا البلد، إال أننا نؤكد على أن التعداد السكاين

يف اجلزائر ال يشكل أي �ديد على األمن الغذائي يف هذا البلد، وهذا نظرا لوجود مساحات شاسعة من األراضي الزراعية غري مستغلة 
 .أن توفر الغذاء لضعف سكان اجلزائر يف حال مت استغالهلا أحسن استغالل بشكل جيد ميكنها

ü  ،ال ميكن اعتبار النمو السكاين مبثابة مشكلة �دد األمن الغذائي للبشرية ، وهذا ألن اهللا عز وجل قد خلق كل شيء بقدر
 ميوت لن أحدكم إن" صلى اهللا عليه وسلم قال وكذلك وعدنا اهللا عز وجل بأنه ما من دابة يف األرض إال وهو رازقها، كما أن النيب

  .املعلوم وقته يف سيصله وجل عز اهللا له كتبه  الذي قوته فإن حيا اإلنسان مادام وبالتايل ،"رزقه يستويف حىت
  :التوصيات

  :من مجلة ما ميكننا أن نوصي به بناء على نتائج حبثنا هذا ما يلي
ü اليد العاملة إىل كل من القطاع الفالحي، القطاع الصناعي والقطاع اخلدمايت، وذلك  على اجلزائر أن تقوم بالتوفيق يف توجهات

من خالل تقدمي التحفيزات وتوفري املتابعة واإلشراف للراغبني يف االستثمارات الفالحية، وهذا من أجل االستغالل الكامل لألراضي 
ر بتلك السلع الغذائية اإلسرتاتيجية اليت ميكن إنتاجها حمليا كالقمح الصاحلة للزراعة وختفيض الفجوة الغذائية خاصة ملا يتعلق األم

 . والشعري
ü  السماح للخواص باالستثمارات يف السلع الغذائية الرئيسية اليت يتم استريادها كالسكر، كاستثمار صناعة السكر من التمور الذي

اع الفالحي نظرا ألن مدخالت مثل هذه الصناعات مصدرها أصبح يؤيت أُكله يف والية بسكرة، ومثل هذه االستثمارات تُنشط القط
 .القطاع الفالحي من قصب سكري، متور وبنجر سكري
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ü  استهداف الثروة البشرية العاطلة عن العمل وتوعيتها مبدى أمهية القطاع الفالحي بالنسبة هلم وبالنسبة للبد وبالنسبة لألجيال
 .القادمة
ü على حساب املناطق الصخرية وليس على حساب األراضي الزراعية لضمان حقوق األجيال  انتهاج إسرتاتيجية التوسع العمراين

 .ن ظاهرة التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية أصبحت ظاهرة طبيعية يف اجلزائرأالقادمة من أراضي زراعية، خاصة و 
ü نا حىت يوفقنا اهللا عز وجل يف تنمية اقتصادنا بشكل تطبيق مبادئ الشريعة يف حياتنا العملية، واإلخالص هللا عز وجل يف أعمال

ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى يـَُغيـُِّروا َما (من سورة الرعد  11 عام وفالحتنا بشكل خاص مصداقا لقول اهللا عز وجل يف اآلية
 ).َوَما َلُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ  بِأَنـُْفِسِهْم َوِإَذا َأرَاَد اللَُّه بَِقْوٍم ُسوًءا َفال َمَردَّ َلهُ 
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Abstract 

          Concluded that this study indicated that the banks under study, the limited efficiency in 
achieving profitability and minimize costs, and the current sitution of the banks Algerian 
characterized by control of the public sector, so the study recommends that the  algerian 
authorities to work to raise the efficiency of Algerian banks by increasing thier independence, 
and espicially public banks, as well as inprove the efficiency of the luman element and 
modernization of banks, as well as to provide innovative banking services to meet the intense 
competition in the light of liberalization of trade in banking services. 

  
  :مقدمـة
ا كانت البنوك تلعب دورا مهما يف احلياة االقتصادية وتواجه بيئة سريعة التغري من املتطلبات و املوارد، الذي يفرض عليها مل

 االستجابة السريعة و التوجه لتطوير تقنيا�ا و اسرتاتيجيا�ا لتكون قادرة على مواجهة تلك التغريات، أو لتحقيق هذا التطور بكفاءة و
 .ة برزت أمهية تقييم الكفاءة يف البنوك وحتديد اجلوانب اليت تتطلب التغري والتطوير و التحسني املستمرفاعلي

وتشكل البنوك يف اجلزائر جزءا كبريا يف احمليط االقتصادي وتواجه حتديات كبرية يف ظل الظروف واملستجدات البيئية و االقتصادية و 
فهي يف حاجة ماسة أيضا لتقييم أدائها من منظور أمشل يأخذ يف اإلعتبار املقاييس املالية  االجتماعية اليت تعمل فيها و بالتايل 

  :التاليةو عليه نطرح اإلشكالية   ومقياس العائد على  حقوق امللكيةكمقياس الرحبية ومقياس العائد على اإلستثمار 
 لى تحقيق التوازن بين الربحية و المخاطرة ؟ما مدى تمتع البنوك الجزائرية بالكفاءة المصرفية التي تعكس قدرتها ع

  :و هذا التساؤل يقودنا إىل طرح التساؤالت الفرعية التالية 
 ؟ هل للبنوك العاملة باجلزائر القدرة على التحكم يف تكاليفها .1
 ؟ ما هي وضعية مؤشرات األداء املصريف يف اجلزائر .2
 ؟ بة التحوالت املالية و املصرفية الدوليةلبات االصالح املصريف الواجب اعتمادها ملواكطما هي مت .3

  
  :الدراسةأهمية 

تكمن أمهية املوضوع يف كون األداء املصريف ميثل املِؤشر احلقيقي ملدى جناعة البنوك يف ممارسة نشاطها، كما أن مستويات هذا 
  .و املالية يف اجلزائر األداء تتأثر بشكل مباشر بل وتسهم فيه سياسات اإلصالح املتبعة من طرف السلطات النقدية

  :دراسةأهداف ال
 :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية

 .إبراز كفاءة وفعالية أسلوب التقييم يف قياس الكفاءة املصرفية .1
 .التعرف على مستوى األداء يف البنك التجاري اجلزائري .2
 .فسة املصرفية عامليا نتيجة العوملة املالية أساساتقييم الكفاءة البنكية باعتبارها متطلبا راهنا يف ظل اشتداد املنا .3
 .حماولة اختبار مدى قدرة البنك العمومي اجلزائري التأقلم و مسايرة املتغريات العاملية .4

mailto:profkada@gmail.com
mailto:profkada@gmail.com
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  :الفرضيات
  :بغرض اإلملام حبيثيات املوضوع و حماولة اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية قمنا باالستعانة مبجموعة من الفرضيات

 .نوك التجارية اجلزائرية بالكفاءة املصرفية اليت تعكس قدر�ا على حتقيق التوازن بني الرحبية و املخاطرةتتمتع الب .1
 .يلتزم البنك التجاري اجلزائري بتحقيق أعلى عائد ممكن باالستغالل األمثل ملوارده املتاحة .2

  .رفيةميكن اعتبار منوذج العائد على حقوق امللكية مؤشر كايف لقياس الكفاءة املص
  :منهج الدراسة

قصد اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة و اختبار صحة الفرضيات املذكورة و الوصول إىل األهداف املرجوة استعملنا املنهج الوصفي 
  .التحليلي

  :الدراسة خطة
  :ملعاجلة اإلشكالية املطروحة مت تناول هذا املوضوع عرب ثالثة حماور

ü صرفية وطرق قياسهامفهوم الكفاءة امل -:المحور األول. 
ü املالمح الرئيسية للقطاع املصريف اجلزائري -:المحور الثاني. 
ü الدراسة التطبيقية لعينة من املصارف -:المحور الثالث.  

  :مفهوم الكفاءة المصرفية و طرق قياسها .1
 :طبيعة المؤسسة المصرفية .1.1

خرجات، وأن كانت مجيعها تؤدي إىل خالصات استخدمت الكتابات يف جمال  كفاءة القطاع املصريف عدة مداخل لقياس امل
، وبرغم من ذلك فإن عمليات قياس الكفاءة تواجه مشكلة أخرى و هي غياب [1]متشا�ة حول هيكل التكاليف للِمؤسسات املالية 

ت و مقياس واضح و حمدد ألسعار املدخالت املستخدمة يف عمليات اإلنتاج و بشكل عام هناك ثالثة مداخل لتعريف املدخال
  :املخرجات حلساب الكفاءة يف املؤسسات املالية يف الكتابات السابقة كأليت

  )Production approach : ([2]مدخل اإلنتاج: أوال
و الذي قدمه شريمان و جولد و الذي ينظر إىل البنوك على أ�ا مؤسسات تنتج املودعات و القروض وعادة ما يقوم هذا املدخل 

  .ا عدد العمال و اإلنفاق الرأمسايل على االصول الثابتة بتحديد املدخالت على أ�
و يوجه نقد أساسي ملدخل اإلنتاج يتمثل يف أنه يتجاهل تكلفة الفوائد اليت تدفعها البنوك ضمن قائمة التكاليف و إعطاء اهتمام 

اهل طبيعة الوظيفة األساسية للمؤسسات أكرب لتكلفة العمالة و التكاليف الثابتة و اإلجيارات يف حتديد املدخالت و هو ما قد بتج
  .املصرفية

  الذي قدمه برجر و اهلمفري ) Intermediation approach( :[3]مدخل الوساطة: ثانيا
تأخذ وجهة النظر هذه البعد املايل للعمليات اليت تتحصل يف البنك خالل فرتة زمنية معينة و يقاس اإلنتاج البنكي عن طريق       

ية للبنك مقيمة بالوحدات النقدية و اليت عبارة عن الودائع، القروض، و بقية اإلستثمارات املالية ، و �ذه املقاربة فإن ا�معات املال
  .الودائع تعترب كمدخالت مثلها مثل العمل و رأس املال

  )Sealy and Lindley(و الذي اقرتحه سياديل  و لنديل   :[4]مدخل األصول: ثالثا
ور األساسي للمؤسسات املالية على أ�ا منتجة للقروض و بالرغم من أن املدخل يعد شكال خمتلفا ملدخل و ينظر إىل أن الد

  .يعرف املخرجات على أنه رصيد القروض و األصول اإلستثمارية  الوساطة  إال أنه
دراسة اجلدوى و بشكل عام فإن مدخل اإلنتاج مناسب لقياس كفاءة التكاليف بينما يفضل استخدام مدخل الوساطة ل

  .اإلقتصادية للبنوك
  :مفهوم الكفاءة المصرفية .2.1

  :تعريف الكفاءة المصرفية  .1.2.1
عالقة بني مدخالت البنك و خمرجاته " تعرف الكفاءة املصرفية من حيث املعىن املتمثل يف اإلستغالل األمثل للموارد على أ�ا 

حتقيق نفس القدر من املخرجات باستخدام مدخالت أقل او مت  حبيث إذا زادت املخرجات باستخدام نفس القدر من املدخالت أو
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، و املالحظ أن هذا التعريف ال خيتلف عن تعريف "[5]تقدمي املخرجات بأقل فاقد ممكن من املدخالت دل ذلك على الكفاءة
فة املعيارية لتلك املخرجات، و الكفاءة يف املؤسسات اإلقتصادية األخرى و تقاس الكفاءة مبقارنة الكلفة الفعلية للمخرجات مع الكل

  .[6]الكفاءة تعين استخدام بعض النواحي اهلندسية وصوال إىل حتديد كمية املخرجات املطلوبة من استخدام مدخالت معينة 
  .[7]و الكفاءة متثل كمية املوارد املستهلكة إلجناز خطط املنظمة باستخدام احلد األدىن املطلوب من املوارد

باملخرجات القياسية حلجم ) حجم اإلنتاج(ثل عالقة املدخالت باملخرجات أي بتعبري أوضح عالقة املخرجات الفعلية فالكفاءة إذا مت
  .مدخالت معني

و املالحظ ان التعاريف السابقة ركزت على العالقة بني املدخالت و املخرجات وافرتضت ثبات كل من التغري يف احلجم و 
 هذه التعاريف حتدد الكفاءة باملعىن الضيق، أما إذا أردنا تعريف الكفاءة املصرفية بطريقة أمشل فإنه التكنولوجيا لذلك ميكننا أن نعترب

  :[8]ميكن تعريفها كالتايل
تكون املؤسسة املصرفية كفؤة إذا استطاعت توجيه املوارد االقتصادية املتاحة حنو حتقيق أكرب قدر ممكن من العوائد بأقل قدر ممكن " 

التحكم الناجح يف طاقا�ا املادية و البشرية، هذا من جهة و بتحقيقها احلجم األمثل  وعرضها لتشكيلة واسعة من  من اهلدر أي
  :[9]و بتحليلنا ملا سبق جند أن الكفاءة املصرفية تشمل عدة جوانب نلخصها يف النقاط التالية" املنتجات املالية من جهة أخرى 

 .ة بالتحكم يف التكاليف و هو ما يسمى بكفاءة التكاليفالكفاءة يف استخدام املوارد املتاح ·
 .الكفاءة يف توزيع التكاليف من خالل السعي وراء حتقيق احلجم األمثل و يطلق عليها كفاءة احلجم ·
 .الكفاءة يف توزيع املنتجات املالية من خالل تنويع النشاط و يعرف هذا النوع من الكفاءة بكفاءة النطاق ·

  :المصرفيةأنواع الكفاءة  .2.2.1
  :[10]الكفاءة اإلنتاجية: أوال

اإلنتاجية و بني الناتج من تلك العملية و العالقة بني كمية املوارد املستخدمة يف العملية "ميكن تعريف الكفاءة اإلنتاجية بأ�ا 
فإن  Coclliو ) farrel )1957وحسب ". بذلك ترتفع الكفاءة اإلنتاجية كلما ارتفعت نسبة الناتج إىل املستخدم من املوارد

 :الكفاءة اإلنتاجية تتألف من عنصرين مها
 "Technical efficiency"الكفاءة التقنية   -  أ

) 1(و ميكن توظيف الشكل [11]و اليت يقصد �ا مقدرة املصرف لتحقيق أعظم ناتج أو خدمة يف ظل جمموعة املوارد املتوفرة 
  لتوضيح هذا املفهوم

  .الكفاءة الفنية : )01( شكلال
  

 source :Rowena jecobs, Peter C. Smith and andrew Street 2006, P5 
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ميثل منحىن إمكانيات اإلنتاج   OCيف هذا الشكل نفرتض أن املصرف يستخدم عنصر إنتاجي واحد و حيقق منتج واحد، اخلط 
للبنك أما النقاط اليت أسفل املنحىن فهي متثل حالة عدم الكفاءة  احلدودي و أي نقطة على هذا املنحىن متثل الكفاءة الفنية الكاملة

  . [11]هي مصرف  كفؤة فنيا  *P0متثل مصرف غري كفؤة بينما نقطة  P 0فالنقطة 
 :[12]الكفاءة التخصيصية  -  ب

أقل تكلفة ممكنة تشري إىل إنتاج أفضل توليفة من السلع عن طريق استخدام توليفة من عناصر اإلنتاج أي توليفة من املدخالت ب
  :[13]لذا يقال أن الكفاءة التخصيصية تشري إىل العناصر األتية

  .اإلستخدام الصحيح لتوليفة املدخالت  -
  .اإلختيار الصحيح لتوليفة املخرجات -
 .مهما يف حتديد الكفاءة التخصيصيةمتارس األسعار النسبية دورا  -

   :"  "Scale efficiencyالكفاءة الحجمية: ثانيا
قيس مقدار الدرجة اليت ميكن أن يتوسع �ا املصرف طبقا حلجم عملياته، أو تعرف على أ�ا مقدار التغري يف اإلنتاج و هي ت

  .[14]نتيجة لتغري عناصر اإلنتاج يف وقت واحد،  فقد يعمل املصرف عند غلة احلجم املتناقصة، املتزايدة أو الثابتة
ميثل منحىن  OVو هنا لدينا عنصر إنتاجي واحد مع منتج واحد، املنحىن ) 2(و لتوضيح الكفاءة احلجمية نستعني ب الشكل 

 اإلنتاج احلدودي، هو ميثل احلاالت الثالثة لغلة احلجم ، املتزايدة ، الثابتة و املتناقصة أعلى مستوى حلجم اإلنتاج يكون عند النقطة
P* النقاط (النقطة  عندها تعظم نسبة اإلنتاج إىل العنصر اإلنتاجي، أعلى و أسفل هذهP1  وP2 (  ميثالن حالة عدم الكفاءة

  .حالة غلة احلجم املتناقصة P2 متثل حالة غلة احلجم املتزايدة و النقطة  P1احلجمية لإلنتاج، حيث أن النقطة 
  .الكفاءة الحجمية : )02( شكلال

  

 
source :Rowena jecobs, Peter C. Smith and andrew Street 2006, P10 

  : [15]كفاءة النطاق: اثالث
تعرف وفورات النطاق بأ�ا اإلدخار يف التكاليف من خالل استخدام املدخالت نفسها إلنتاج أمناط عدة من املنتجات و بذلك 
ا  تشري إقتصاديات النطاق إىل زيادة الكفاءة أو اخنفاضها بناءا  على التنويع يف املنتجات و جند أن إقتصاديات النطاق تؤدي دورا مهم

يف املؤسسة املصرفية خاصة بعد اندماج األسواق املالية، و اشتداد املنافسة يف جذب العمالء، لذا جلأت معظم البنوك إىل توسيع 
  .منتجا�ا عن طريق تنويع حافظا�ا املالية و القيام خبدمات غري تقليدية

  :طرق قياس الكفاءة المصرفية .3.2.1
نوعني من املداخل مها املداخل العشوائية املعلوماتية القائمة على أساس حتليل اإلحندار  تتم القياسات التطبيقية للكفاءة باستخدام

  .أو ما ميكن أن نطلق عليه األساليب التقليدية و األساليب غري العشوائية الالمعلوماتية القائمة على أساس الربجمة اخلطية
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  :األساليب التقليدية: أوال
فاءة أسلوب حتليل املايل الذي يتمثل يف استخدام املقاييس الكمية لتقييم األداء املايل لعمالء من األساليب التقليدية لقياس الك

البنك طاليب اإلئتمان البنكي من خالل إجياد عالقات بني بنود قوائمهم املالية اليت تكشف عن مدى إمكانية سدادهم اإللتزامات اليت 
  .ترتتب على منحهم اإلئتمان

ايل أيا كانت صورته على منهج املقارنة لذا تتعدد أساليبه حسب إجتاه و طبيعة و جمال املقارنة على النحو و يقوم التحليل امل
  : [16]التايل

حتليل أي قائمة من القوائم املالية يف مدة واحدة و يتم ذلك عن طريق مقارنة البنود التفصيلية بإمجايل البنود حىت  :التحليل الراسي  -  أ
 .ند من البنود بالتسبة إلمجايل البنودميكن معرفة قيمة كل ب

 .هو مقارنة األرقام الفعلية للقائم املالية على مدار عدد من السنني :التحليل األفقي  - ب
  :الطرق المعلمية: ثانيا

  هي الطرق اليت تعتمد على التحليل اإلحصائي لنماذج معلمية، تبىن كدوال خطية ملتغري تابع، عادة ما تكون هذه الدالة يف شكل
  .يف حالة اإلنتاج أو لوغاريتمية يف حالة التكاليف) Cobb Douglas(كوب دوغالس 

 : DEAأسلوب تحليل مغلف البيانيات   -  أ
  .و أول من طرح هذا النموذج كل من جارنز، كوبر، رودز) 1957(عام  Farel إىل املقالة اليت نشرها  DEAيستند مفهوم 

دم لتقييم الكفاءة اإلنتاجية �موعة من املؤسسات املتجانسة مثل املدارس، و حتليل مغلف البيانات هو أسلوب رياضي يستخ
املستشفيات و املصارف، و هذا املفهوم يعتمد يف تقييم الكفاءة �موعة من املؤسسات على األوزان املثلى للمدخالت و املخرجات 

ن غريه إلنتاج نفس مستوى اإلنتاج يعترب حقيقة بسيطة بأن أي مصرف يستخدم مدخالت أقل م  على DEA و يستند حتليل 
و يتشكل من خالل توليف مصرف إفرتاضي و هو عبارة عن أفضل  DEAو منحىن الكفاءة احلدودي وفق مفهوم  [17]أكثر كفْاءة 

  .توليفة من املشاهدات لنسبة املخرجات إىل املدخالت، و هذا املنحىن يغلف كل املشاهدات حتت الدراسة
 : )SFA(ة العشوائية طريقة حد التكلف  - ب

تعتمد هذه الطريقة على تقنيات اإلحندار لتقدير دالة التكاليف الكلية كمتغري تابع لعدة متغريات مستقلة تتضمن مستويات 
املخرجات و أسعار املدخالت، و تشكل التكلفة الكلية املتوقعة احلد العشوائي الذي ميثل أفضل تطبيق، و عليه فإن املصرف الذي 

  .[18]الذي تكلفته احلالية تساوي تكلفته املتوقعة  سيمثل أفضل تطبيقتكلفته 
و بالتايل يوصف البنك بالالكفاءة إذا كانت تكلفته احلالية أعلى من تلك املتوقعة، يف حني أن الفرق بني التكلفة احلالية و املتوقعة 

و تكون موزعة توزيعا نصف طبيعي و   - X-كفاءة يسمى حبد اإلضطراب العشوائي و يشمل عنصرين مها األخطاء الناجتة عن ال
  .[19]األخطاء العشوائية لإلحندار و اليت تتوزع توزيعا طبيعياٍ 

 :TFA( [20](طريقة الحد السميك   -  ت
تعتمد هذه الطريقة على إبراز األخطاء العشوائية من الالكفاءة احلقيقية حيث تفرض بشكل حدودي دون فرضيات مسبقة على 

اءة و ال حىت على األخطاء، و تقسم العينة على أساس التكلفة اإلمجالية لكل وحدة من األصول إىل أربع شرائح كل مستويات الالكف
شرحية متثل ربيع حتدد أو تعرف البنوك ذات التكلفة املنخفضة املتوسطة بأ�ا تلك البنوك اليت تقع يف الربيع األدىن من حيث متوسط 

�ا البنوك األكثر كفاءة بينما البنوك ذات التكلفة املتوسطة املرتفعة فأ�ا تقع يف الربيع األعلى من التكلفة ضمن العينة حيث نفرتض أ
  .حيث متوسط التكلفة وهي البنوك األقل كفاءة حبسب هذه الطريقة

 ):DFA(طريقة التوزيع الحر   -  ث
الالكفاءة مستقرة عرب الزمن يف حني أن تطبق هذه الطريقة عندما تتوافر البيانات و املعطيات ألكثر من سنة و تفرتض أن 

الالكفاءة و اخلطأ العشوائي، : [21]األخطاء العشوائية تتوسط عرب الفرتة نفسها و مبا أن اإلضطراب العشوائي يتكون من عنصرين مها 
  .فإن متوسط اإلضطراب العشوائي �موعة من السنوات يعد مقياس لالكفاءة البنوك عرب كل سنوات الفرتة
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  :المح الرئيسية للقطاع المصرفي الجزائريالم .2
  :هيكل القطاع المصرفي الجزائري .1.2

 14مصارف حكومية و 6مصرفاً، مشلت  20مارس من هذا العام / بلغ عدد املصارف العاملة يف اجلزائر يف �اية شهر آذار
عدد الفروع الداخلية للمصارف اجلزائرية وقد بلغ جممل . مصرفًا خاصاً، وهذه األخرية تتوزع بني مصارف حملية، وعربية، وأجنبية

  .موظف 35,000ويعمل يف القطاع املصريف اجلزائري حنو . فرعاً  1,328
أما بالنسبة إىل التقسيم من حيث امللكية احمللية . مصارف إسالمية 3مصرفاً جتارياً، و 17كذلك تنقسم املصارف يف اجلزائر إىل 

وتسيطر املصارف احلكومية على احلصة األكرب من النشاط املصريف يف . مصرفًا أجنبياً  13مصارف حملية و 7أو األجنبية، فيوجد 
يضم . يف املئة من الودائع 90يف املئة من القروض و 85يف املئة من موجودات القطاع املصريف، و 80اجلزائر، إذ تستحوذ على حنو 

  .الئحة باملصارف العاملة يف اجلزائر ونوعها 1اجلدول رقم 
 توزع المصارف العاملة في الجزائر) : 1( رقم جدول

  مصارف أجنبية  مصارف عربية *مصارف محلية
  تجارية  إسالمية  تجارية  تجارية

  سييت بنك  بنك الربكة  البنك العريب  بنك الجزائر الخارجي
  بنك ناتكسيس  املؤسسة العربية املصرفية  بنك اخلليج  البنك الوطني الجزائري

  سوسيته جنرال  بنك السالم  بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  ة الريفيةبنك الفالحة و التنمي
 HSBC      بنك التنمية المحلية

  BNP Paribas      القرض الشعبي الجزائري
  Credit Agricole      الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط

        ترست بنك
  لةمجيعها مملوكة من قبل الدو    *.البنك املركزي اجلزائري: المصدر

ا حقق القطاع املصريف اجلزائري تطورًا كبرياً خالل األعوام القليلة املاضية، وواكب التطورات اإلقتصادية واملالية والنقدية اليت شهد�
فعلى سبيل املثال، يشكل . وعلى الرغم من اإلجنازات الكبرية اليت حققها القطاع املصريف، ال يزال أمامه الكثري من العمل. اجلزائر

 8.4يف املئة فقط من القطاع املصريف العريب، على الرغم من أن اإلقتصاد اجلزائري يشكل نسبة  4.9طاع املصريف اجلزائري نسبة الق
وعلى . يف املئة من اإلقتصاد العريب، ويدل هذا األمر على وجوب مواكبة القطاع املصريف يف اجلزائر أمهية وحجم اإلقتصاد اجلزائري

ذي شهدته املصارف اجلزائرية من حيث زيادة أصوهلا ورؤوس أمواهلا، إىل أ�ا ال تزال تعاين من صغر احجامها الرغم من التطور ال
وجتدر االشارة اىل أن املصارف اخلاصة املوجودة يف اجلزائر هي فروع لبنوك أجنبية مما يعين غياب . مقارنًة مع املصارف العربية واألجنبية

وهذا يؤثر على درجة املنافسة بني املصارف ومستوى اخلدمات املقدمة وعلى تطوير املنتجات . اخلاصة املصارف الوطنية ذات امللكية
  .املصرفية
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  بيانات أكبر عشرة مصارف جزائرية) : 2( رقم جدول
  مليون دوالر: الوحدة 

  األرباح  حقوق الملكية  قروض  ودائع  موجودات  
  2013  2012  2011  2013  2012  2011  2013  2012  2011  2013  2012  2011  2013  2012  2011  

  198  455  268  2،476  1،799  1,598  7،425  7،371  9،614  28،702  23،632  21،491  34،675  29،475  27،018  بنك الجزائر الخارجي

  458  348  م.غ  1،410  1،644  م.غ  11،841  14،517  م.غ  12،764  16،963  م.غ  21،312  26،369  م.غ  البنك الوطني الجزائري

  176  197  م.غ  901  951  م.غ  5،784  6،854  م.غ  9،145  10،457  م.غ  13،137  14،651  م.غ  الشعبي الجزائريالقرض 

  133  72  م.غ  451  809  م.غ  4،832  5،323  م.غ  10،364  10،737  م.غ  12،116  12،606  م.ع  بنك الفالحة و التنمية الريفية

  25  27  م.غ  363  379  م.ع  2،600  3،434  م.غ  3،744  3،768  م.غ  5،694  5،779  م.غ  بنك التنمية المحلية

  50  54  52  272  274  286  755  832  802  1،363  1،481  1،197  1،760  1،917  2،010  بنك البركة الجزائري

  34  52  64  131  219  258  587  832  1،040  575  838  1،173  989  1،347  1،778  بنك الخليج الجزائر

  12  17  17  147  197  218  426  257  362  283  318  325  552  606  650  بنك المؤسسة العربية المصرفية

  14  18  20  132  163  183  130  151  205  159  222  285  398  519  592  بنك اإلسكان للتجارة و التمويل

  12  13  18  212  229  234  241  241  341  163  189  235  396  466  524  ترست بنك الجزائر

  1،312  1،254  م.غ  6،495  6،475  م.ع  34،641  40،039  م.غ  67،262  68،603  م.غ  91،029  93،738  م.غ  المجموع

  املواقع اإللكرتونية للمصارف املذكورة :المصدر 
ومن الضروري االستمرار يف عملية إصالح القطاع املصريف واملايل اجلزائري من خالل معاجلة أبرز التحديات اليت تواجه هذا القطاع 

طوير وتوسيع استعمال بطاقات اإلئتمان، العمل على احلد من التفاوت الكبري يف ومنها تطوير القوى العاملة، حتسني إدارة املخاطر، ت
    .احلجم بني املصارف، والتوّسع يف جماالت اإلقراض للشركات اخلاصة واملؤسسات املتوسطة والصغرية

وهذه اخلطوة من . 2015م ومن املتوقع إنشاء مركزية جديدة وعصرية ألخطار القروض ودخوهلا حيز اخلدمة يف النصف الثاين من عا
    .2شأ�ا أن تساعد املصارف اجلزائرية على تطبيق املعايري االحرتازية لبازل 

يف املئة من جمموع موجودات  77مصارف جزائرية حنو  10يتميز القطاع املصريف يف اجلزائر بنسبة تركز عالية حيث تدير أكرب 
بلغت احلصة السوقية ألكرب ثالثة مصارف جزائرية . يف املئة من القروض 62حنو يف املئة من الودائع و  75القطاع، ولديها أكثر من 
 72.3يف املئة من جممل موجودات القطاع، فيما بلغت احلصة السوقية ألكرب مخسة مصارف حنو  57.3من حيث املوجودات حنو 

أما . يف املئة 75.3ئة، واملصارف اخلمسة األوىل يف امل 59.4وبالنسبة للودائع، بلغت حصة املصارف الثالثة األوىل حنو . يف املئة
. يف املئة 57.7يف املئة، وحصة أكرب مخسة مصارف حنو  44.2بالنسبة إىل القروض، فقد بلغت حصة أكرب ثالثة مصارف حوايل 

  .رية وترتيبها حبسب حجم املوجوداتمصارف جزائ 10بيانات أكرب  2يبني اجلدول رقم 
  :تطور القطاع المصرفي الجزائري. 2.2

 109، وارتفع اىل 2008مليارات دوالر يف �اية العام  103بلغ حجم املوجودات ا�معة للمصارف التجارية اجلزائرية حنو 
 مليارات دوالر عام 107يف املئة اىل  1.8، و اخنفض بنسبة )يف املئة 5.8بزيادة بنسبة ( 2009مليارات دوالر يف �اية العام 

 2012مليار دوالر عام  123، واىل )يف املئة 14بزيادة بنسبة ( 2011مليار دوالر يف �اية العام  122، لريتفع اىل 2010
مليار دوالر  135، و)يف املئة 5.7بزيادة بنسبة ( 2013مليار دوالر يف �اية العام  130، ليصل اىل )يف املئة 0.8بزيادة بنسبة (

  ).يف املئة 3.8ة بزياد( 2014آذار /يف مارس
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    )مليار دوالر(تطور بيانات القطاع المصرفي الجزائري : ) 01(رسم بياني 

  
يف  4.8، حمققة نسبة منو 2014آذار العام /مليار دوالر يف �اية شهر مارس 95.8بلغت ودائع القطاع املصريف اجلزائري حنو 

يف  0.4، 2013يف املئة خالل العام  7.2ع سجلت نسبة منو بلغت مع االشارة إىل أن هذه الودائ. 2013املئة عن �اية العامل 
  .2009يف املئة عام  6واخنفاض بنسبة  2010يف املئة عام  10، 2011يف املئة عام  17.4، 2012املئة عام 

  تطور الميزانية المجمعة للمصارف الجزائرية) : 3( رقم جدول
 مليار دوالر : الوحدة 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014*  
  135  130  123  122  107  109  103  الموجودات

  96  91  85  85  72  66  70  الودائع
  67  65  55  50  44  43  38  القروض

  32  31  26  23  20  20  18  للحكومة و المؤسسات العامة 
  35  35  29  27  24  23  20  للقطاع الخاص 

  9،1  9،2  8،5  8،3  7،2  6،6  4،5  رأس المال و االحتياطات
 2014اذار / مارس  *.البنك املركزي اجلزائري :المصدر

مليار دوالر يف �اية شهر  66.5وبلغ جمموع االئتمان املقدم من قبل القطاع املصريف اجلزائري للقطاعني العام واخلاص حنو 
يف املئة عام  9.1غ مع االشارة إىل أن القروض سجلت منواً بل. 2013يف املئة عن �اية العام  2، بزيادة 2014آذار العام /مارس

. 2009يف املئة عام  12و 2010يف املئة عام  2.3، 2011يف املئة عام 14.8، 2012يف املئة عام  8.3، 2013
يف املئة من جممل  52.6، فقد نال األول نسبة 2014وبالنسبة إىل تقسيم االئتمان بني القطاعني اخلاص والعام خالل العام 

  .ة للثاينيف املئ 47.4االئتمان، مقابل 
 1.1، باخنفاض 2014آذار /مليار دوالر يف �اية شهر مارس 9أخرياً، بلغ جمموع حقوق امللكية للقطاع املصريف اجلزائري حنو 

يف املئة عام  2.4، 2013يف املئة خالل العام  8.2وكانت حقوق امللكية قد سجلت منوًا بلغ . يف املئة عن �اية العام السابق
  .2009يف املئة عام  46.67و 2010يف املئة عام  9.1، 2011ئة عام يف امل 15.3، 2012

  جزائريتطور مؤشرات المالية األساسية للقطاع المصرفي ال) : 4( رقم جدول
  %ئوية منسبة : الوحدة 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014* 
  49،63  50،00  44،72  40،98  41،12  39،45  36،89  األصول/ القروض و التسليفات 
  69،79  71،43  64،70  58،82  61،11  65،15  54،29  الودائع/ القروض و التسليفات 

  36،46  38،46  34،12  31،76  33،33  34،85  28،57  الودائع/ القروض و التسليفات للقطاع اخلاص 
  12،59  13،33  15،29  15،84  13،98  10،99  9،57  موجوع املوجودات/ املوجودات السائلة 
  6،74  7،08  6،91  6،80  6،73  6،06  4،37  األصول/ تياطي رأس املال و االح

  2014آذار /مارس *. البنك املركزي اجلزائري: المصدر
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يف  36.5حنو  2014آذار/القروض والتسليفات للقطاع اخلاص نسبة منخفضة من الودائع، واليت بلغت يف �اية شهر مارسمتثل   
يف املئة يف التاريخ  69.79شكلت نسبة ) ك املمنوحة للقطاع اخلاص واحلكومةأي تل(كذلك أن جممل القروض والتسليفات . املئة

 .وهذا يدل على خماطر إئتمان معتدلة تواجه القطاع املصريف يف اجلزائر. نفسه
  :الدراسة التطبيقية لعينة من المصارف .3

نشاط للمصارف لذا قيدت الدراسة التطبيقية هلذا تعتمد النماذج تقييم كفاءة املصارف على البيانات املالية و احملاسبية و تقارير ال
  :املوضوع مبا هو متوفر من بيانات و معلومات و اقتصرت على أربع مصارف هي

 .البنك الوطين اجلزائري -
 .القرض الشعيب اجلزائري -
 .بنك الفالحة و التنمية الريفية -
 .بنك الربكة اجلزائري -

  ):RoE( العائد على حقوق الملكية - 1
  )  2014-2008(لكية لبنوك العينة خالل الفترة العائد على حقوق الم: ) 5( رقم جدول

 %نسبة مئوية : الوحدة 
  المتوسط  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  البنك

  البنك الوطني الجزائري 
BNA 

24  30  47 42.35  49.07 32.46 21.16  35.14 

   القرض الشعبي الجزائري
CPA 

16.28  0.6  14.14  14.90  15.95  6.25  18.05  14.61  

  بنك الفالحة و التنمية الريفية
BADR 

33.26 
  

21.84  7.95  2.16  19.23  14.41  8.95  15.4  

    بنك البركة الجزائري
BARAKA 

55.18  44.77  43.28  25.32  26.90  29.35  29.42  36.31  

 .بنوك العينةلباإلعتماد على القوائم املالية لمن إعداد الباحثني : المصدر
أحد مؤشرات كفاءة البنوك و تقاس بقسمة صايف الربح ) معدل العائد على حقوق امللكية( [22]ترب مردودية األموال اخلاصة تع

نصيب كل دينار من األموال اخلاصة من صايف دخل الفرتة و بشكل   RoEقبل الضرائب على إمجايل األموال اخلاصة و تعكس قيمة 
أن بنك الربكة اجلزائري و البنك الوطين اجلزائري حققت معدالت  5قوق امللكية يف اجلدول رقم ح عام تظهر نتائج مؤشر العائد على

على التوايل يليه بنك الفالحة و التنمية الريفية و  %  35.14و   36.31 %متقاربة يف العائد على األموال اخلاصة مبتوسط قدره
 %و   15.4 %وسط العائد على حقوق امللكية مبتوسط مقداره القرض الشعيب اجلزائري مبعدالت منخفضة و متقاربة يف مت

14.61  
و مضاعف حق  )RoA(إذا ما حللنا هذه النتائج إىل مصادرها أي إىل املؤشرين املسامهني يف حتقيقها و مها العائد على األصول 

وطين اجلزائري يعو د بدرجة كبرية إىل مؤشر ، جند أن معدل العائد على حقوق امللكية لبنك الربكة اجلزائري و البنك ال)EM(امللكية 
العائد على األصول و بدرجة أقل إىل مضاعف حق امللكية خبالف القرض الشعيب اجلزائري و بنك الفالحة و التنمية الريفية اليت 

خالل سنوات  إعتمدت على مضاعف حق امللكية بدرجة أكرب من العائد على األصول يف حتقيق معدالت العائد على حقوق امللكية
  .الدراسة
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 ).2014 - 2008(ية لبنوك العينة خالل الفترة معدل العائد على األصول العين:  )6(رقم  جدول
 %   نسبة مئوية : الوحدة  

  المتوسط  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  البنك
 طني الجزائريالبنك الو 

BNA 0.6 0.9 0.7 1.7  2.3 2.1 1.3  1.37 

  الجزائري القرض الشعبي
  CPA  1.61  0.67  1.39  1.38  1.58  1.33  1.32  1.32  

   بنك الفالحة و التنمية الريفية
BADR  2.67  1.41  0.55  0.15  1.34  1.10  0.74  1.13  

   بنك البركة الجزائري
BARAKA 2.76  2.34  3.70  2.88  2.70  2.84  2.65  2.83  

  .ية لبنوك العينةباإلعتماد على القوائم املالمن إعداد الباحثني : المصدر
بعترب معدل العائد على األصول أحد مؤشرات الرحبية حيث يعكس هذا األخري مستوى الكفاءة اإلدارية للبنك يف توظيف موارد 

  .[23]البنك يف أفضل البدائل املتاحة و يقاس بقسمة صايف األرباح على إمجايل األصول
بتحقيق أكرب متوسط عائد على األصول لبنك الربكة اجلزائري مبعدل   6 العائد على األصول يف اجلدول رقمتظهر نتائج مؤشر 

و القرض الشعيب اجلزائري مبتوسط  1.37 % مث يليه مبتوسطات متقاربة كل من البنك الوطين اجلزائري مبتوسط  2.83 %قدره 
صول يعكس مستوى الكفاءة و مبا أن معدل العائد على األ 1.13 %و بنك الفالحة و التنمية الريفية مبتوسط   1.32 %

العامل ب اجلزائر حتقق ) الربكة(اإلدارية للبنك يف توظيف موارد البنك يف أفضل البدائل املتاحة، فإننا نستنتج أن البنك اخلاص 
  .مستويات كفاءة أعلى من البنوك العمومية

  :مضاعف حق الملكية 
 ).2014 - 2008(وك العينة خالل الفترة لبن) الرافعة المالية(مضاعف حق الملكية  ) :7( رقم  جدول

 %نسبة مئوية : الوحدة                                                                                                                              

  المتوسط  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  البنك
 البنك الوطني الجزائري

BNA 39.27 49.47 38.59 24.4  21.4 15.11 16.26  29.21 

  القرض الشعبي الجزائري
CPA 10.48  08.94  10.12  10.76  10.08  12.16  13.66  10.88  

 بنك الفالحة و التنمية الريفية
BADR  12.45  15.45  14.36  14.48  14.38  13.12  12.14  13.76  

  بنك البركة الجزائري
BARAKA 19.96  19.07  11.70  08.77  10  10.33  11.08  12.98  

  .باإلعتماد على القوائم املالية لبنوك العينةمن إعداد الباحثني : المصدر
إىل أي مدى يعتمد البنك يف متويل األصول ) Financial leverage(يشري مضاعف حقوق امللكية أو ما يعرف بالرفع املايل
كرب من مصدر متويل األصول داخل البنوك يعتمد على الديون مقارنة حبقوق على الديون مقارنة حبقوق امللكية  يعين أن اجلانب األ

  .[24]امللكية و من مث فإن مضاعف حقوق امللكية يقيس الرفع املايل، كما ميثل مقياسا لكل من املخاطرة و الرحبية 
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مرة مث يليه بنك  29.21 ة ب يتبني أن البنك الوطين اجلزائري حقق أكرب متوسط ملضاعف حقوق امللكي  7 و من اجلدول رقم
مرة مث يليه على التوايل بنك الربكة اجلزائري و القرض الشعيب اجلزائري مبتوسط  13.76 الفالحة و التنمية الريفية مبتوسط قدره 

  .مرة على الرتتيب 10.88مرة و   12.98قدره
  ):منفعة األصول(الهامش البنكي 

 ).2014 - 2008(البنوك خالل الفترة معدل منفعة األصول لعينة  ) :8( رقم جدول
 %نسبة مئوية : الوحدة                                                                                                                                  

  المتوسط  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  البنك
   البنك الوطني الجزائري

BNA 
5   4     5   5    7   4   5    5   

  القرض الشعبي الجزائري
CPA 

3.50  3.02  3.30  2.88  2.77  2.33  1.93  2.81  

 بنك الفالحة و التنمية الريفية
BADR  

33.26  21.84  7.95  2.16  11.65  5.32  2.65  10.17  

  بنك البركة الجزائري
BARAKA 

12.45  7.96  8.91  6.32  6    5.87  4.38  7.41  

  .باإلعتماد على القوائم املالية لبنوك العينةمن إعداد الباحثني : المصدر
مقدار اإليراد الكلي الناتج عن تشغيل كل دينار من إمجايل األصول، و هو مؤشر ) Assets Utility( تقيس منفعة األصول

امش البنكي بقسمة إمجايل اإليرادات على يعكس مدى قدرة إدارة البنك على توليد إيرادات مقابل كل دينار من األصول و يقاس اهل
بياناته متقاربة بني مجيع البنوك خالل سنوات الدراسة ) UA(أن مؤشر منفعة األصول  8 حيث بشري اجلدول رقم [25]إمجايل األصول

بنك مث يليه ال 7.41 %مث يليه بنك الربكة اجلزائري مبتوسط قدره  10.17 %أعلى متوسط مقدر ب  BADRفقد حقق بنك 
  .على الرتتيب 2.81 %و  5 %الوطين اجلزائري و القرض الشعيب اجلزائري مبعدالت 

 :تقييم كفاء التكاليف - 2
  نعتمد يف تقييم التكاليف على مؤشر هامش الربح، و الذي يبني قدرة البنك يف التحكم يف تكاليفه

 ).2014 - 2008(معدل هامش الربح لعينة البنوك خالل الفترة ) : 9( رقم جدول
  %نسبة مئوية : الوحدة                                                                                                                                

  المتوسط  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  البنك
 البنك الوطني الجزائري 

BNA 
12   25.8 14.5 32.7  33.7 54   28.1  28.86 

  القرض الشعبي الجزائري
CPA 

46.25  22.23  42.31  48.00  57.14  57.32  68.46  48.81  

 بنك الفالحة و التنمية الريفية
BADR  

26.40  9.38  2.90  2.03  11.48  20.64  27.81  14.27  

  بنك البركة الجزائري
BARAKA 

22.18  29.50  41.48  45.67  44.78  48.41  60.61  41.80  

  .باإلعتماد على القوائم املالية لبنوك العينةن إعداد الباحثني م: المصدر
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  :هامش الربح
 [26]حيث تتأثر نسبة هامش الربح بشكل كبري باألرباح اليت حيققها البنك وهي تعكس كفاءة البنك يف إدارة و مراقبة التكاليف

و جيب اإلشارة إىل  41.8 %توسط قدره مث يليه بنك الربكة مب 41.80 %أعلى هامش ربح مبتوسط قدره  CPAحيث حقق 
أن إرتفاع هامش ربح البنكية يرجع إىل إخنفاض مصروفات تشغيل البنك نتيجة ختفيض املرتبات و املزايا العينية األخرى مث يليه البنك 

 ره دتوسط قبينما حقق بنك الفالحة و التنمية الريفية أقل متوسط هامش الربح مب 28.68 %الوطين اجلزائري مبعدل قدره 
%14.27   

  :تلخيص مؤشرات العائد
  .ليل السابق للنتائج ميكننا تلخيص التوضيحات التاليةلتحمن خالل ا 

  :من حيث الربحية
يتم قياس رحبية البنك من قدرته على توليد عائد من توظيف وحدة نقدية واحدة و تتمثل مؤشرات الرحبية يف كل من العائد على 

  ) AUَ(، منفعة األصول )RoA(لعائد على األصول ، ا)RoE(حقوق امللكية 
و يعترب بنك الربكة اجلزائري و البنك الوطين اجلزائري أفضل بنوك العينة من حيث العائد على حقوق امللكية و العائد على األصول 

  فقد أبدى هذان البنكان كفاءة عالية يف استغالل األموال اخلاصة لتوليد األرباح 
الربكة اجلزائري بتحقيقه ألكرب معدل حقوق امللكية نتيجة الختالف النشاط األساسي لبنك عن البنوك األخرى و  و بعود حتقيق بنك

  .اعتماده صيغا متويلية مضمونة الرحبية كبيع املراحبة و التأجري التمويلي
  :جانب الكفاءة

كفاءة يف التحكم بتكاليفه و أكثر حتكما و مراقبة و   أظهر مؤشر الكفاءة أن الٌقرض الشعيب اجلزائري و بنك الربكة اجلزائري أكثر
تدنية لتكاليف نشاطه مقارنة بالبنوك األخرى و قد يعود ذلك إىل قلة الفروع و الوكاالت هلذان البنكان و إىل إقبال املتعاملني على 

  .طلب منتجات بنك الربكة اجلزائري املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
  :جانب اإلنتاجية

مؤشر منفعة األصول أن بنك الفالحة و التنمية الريفية و بنك الربكة اجلزائري حقق أفضل معدل و هذا يعود إىل جدارة إدارة  يبني
  .البنكني يف اإلستغالل األمثل ألصوهلما بتحقيق أفضل إنتاجية و بقدر أقل من املخاطرة

  : جانب المخاطرة
 متويل أصوله بأموال الغري و بالتايل مدى املخاطرة بأموال الغري يف استثماراته و يظهر مؤشر الرافعة املالية مدى مسامهة البنك يف

  .   تبني الدراسة أن البنك الوطين اجلزائري أكثر خماطرة من بني بنوك العينة نظرا العتماده على الديون للتمويل
  :النتائج و التوصيات 

  :من خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية
 .إحتكار البنوك العمومية للنشاط املصريف اجلزائري، سواء كان بالنسبة للملكية أو بالنسبة للقروض املمنوحة -1
سامهت عملية اإلصالح اليت يشهدها القطاع املصريف اجلزائري يف حتسن أداء البنوك و املؤسسات املالية الناشطة حىت و إن   -2

 .املعايري العاملية بشكل سليم كانت نتائج هذا األداء غري كافية للتوافق مع
عملية إصالح القطاع املصريف منهج عام البد من اختاذه و لكن مضمونه و منهجه خيتلف من بلد ألخر و من ظرف ألخر،  -3

حيث البد من األخذ بعني اإلعتبار خصائص كل قطاع مصريف على حدى و بناء اسرتاتيجية تتماشى و هذه اخلصائص، كما 
 .الظروف الزمنية و تأثريها البد من حساب عامل

ترتبط مقدرة املصارف اجلزائرية على النمو و التطور مبقدر�ا على مواكبة التحوالت اجلديدة، و على املنافسة املفتوحة يف جمال  -4
و تطوير اخلدمات و املنتجات املصرفية و استخدام التكنولوجيا احلديثة و نظم املعلومات و تأهيل اإلطارات البشرية و اإلدارية 

 .أساليب إدارة املخاطر
مما  سبق يتضح أن احلاجة ملحة اليوم لقيام السلطات العمومية باختاذ جمموعة من اإلجراءات و اإلسراع يف جتسيدها ميدانيا، بغية 

  .الرفع من أداء هذه البنوك إستجابة للتطورات احلاصلة يف مجيع امليادين
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  : تقدمي جمموعة من التوصيات للمؤسسات املصرفية اجلزائريةبناءا على النتائج املتحصل إليها نقوم ب
جيب على البنوك العاملة باجلزائر حماولة املواكبة من حيث التقنيات املتطورة املستخدمة يف الصناعة املصرفية و مبا تتمتع به من  ·

 تكنولوجيا عالية 
 .رفية اجلزائريةخوصصة بعض البنوك العمومية للتقليل من حدة سيطر�ا على السوق املص ·
 .فتح ا�ال أكثر أمام إنشاء املزيد من البنوك اخلاصة �دف زيادة املنافسة و تقدمي منتجات أفضل ·
 .العمل على رفع كفاءة املوارد البشرية باعتبارها عنصر أساسيا لتحقيق الكفاءة يف البنوك ·
 .ة يف مواقعها اإللكرتونية بشكل دوريإلزام البنوك اجلزائرية على القيام بنشر قوائمها و مؤشرا�ا املالي ·
 .التشجيع على فتح بنوك إسالمية ·
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Abstract : 
Inflation is an economic phenomenon that it faced by developed and developing countries, with 
varying degrees, its continuity weakens the purchasing power of consumers, devours wages and 
profits, it manifests instability and fear among policymakers, to this end it leaves a series of 
imbalances, budgetary and monetary paths, whether at the national or international level. 
     Algeria, like other countries, has seen varied inflation degrees in different periods - especially 
in the nineties, which influenced economic sectors of the nation both internally and externally 
Based on the above study, this work aims to measure the impact of inflation on the Algerian 
economy in period 1980-2012, we observed the existence of a negative impact of inflation on the 
real gross domestic product variable and also a positive impact that reflects the exchange rate 
and existence of a inverse relation of inflation, on the competitiveness of national exports, as 
well as the metric study showed the absence of a direct linear relationship statistically significant 
between inflation and savings. 

    :مقدمة
موجات متفاوتة من التضخم،تتزامن وظهور األزمة املالية   - على خالف أنظمتها - تشهد اقتصاديات بلدان عامل اليوم           

ى نفسها وسط حرية ،بني ختفيض معدل الفائدة للحد من أثار هذه األزمة ، العاملية الراهنة ، حيث وجدت املصارف الدولية الكرب 
  .فائدة لكبح مجاح التضخممن الوبني اعتماد مستويات عالية 

مسجلة ، %  3.76التضخم على املستوى العاملي إىل ، وصلت معدالت2013فحسب إحصائيات صندوق النقد الدويل لسنة 
 ،و يف اروبا %1.14:،وكندا مبعدل  %1.39يف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية  بنسبة و ،%1.36:بذلك الدول املتطورة معدل

 %2.31:املغرب ، مسجلة بذلك %11.72:بينما قدر متوسطه يف إفريقيا ب، %1.60:وأملانيا %1.01:يف فرنسا إىل  معدلهوصل 
 1.% 5: حني وصلت نسبته  يف اجلزائر إىل يف،

،إال انه مع سنوات السبعينيات والثمانينيات ) يف املتوسط% 2.5(زائر إىل مرحلة الستينيات وبنسب ضئيلةمتتد جذور التضخم يف اجل
، ويف إطار سياسة حتديد األسعار متكنت  1975يف سنة %  7ومامت تسطريه من خمططات تنموية ،ظهرت مالمح التضخم لتصل اىل 

رة عليها  ،أما فرتة التسعينيات فقد تفاقم التضخم ليأخذ منحى الصعود ليصل احلكومة اجلزائرية من كبح تقدم هذه الظاهرة والسيط
، أين مت تغذيته بفعل سياسة حترير األسعار ، وفك القيد عن  التجارة اخلارجية ،والتخلي عن سياسة تثبيت  21994سنة %31.4اىل

ا  على التكاثر ، فتضاعفت عدة مرات،وأصبح أسعار الصرف ، يف ظل هذه الظروف وجدت األسعار األرضية اخلصبة اليت ساعد�
ا�تمع اجلزائري يعاين من ظاهرة غالء املعيشة،اليت دفعت به إىل سحب مدخراته لسد حاجاته ، خاصة ذوي الدخول الضعيفة 

  .واحملدودة ،كما عانت ايضا املؤسسات من خماطرها ، أين  فقدت منتجا�ا صفة  التنافسية أمام املنتجات الدولية
ارتفعت أسعار البرتول ، واخنفضت املديونية اخلارجية ، و زاد احتياط الصرف،  وبفضل فعالية  2013و إىل غاية 2000ويف عام 

  .20133سنة%5السياسة املالية والنقدية،  تقلص حجم التضخم اىل 
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التضخم �ائيا، وإمنا  يتواجد بنسب واخنفضت بذلك تكلفة العيش للمواطن اجلزائري ،لكن هذا اليعين أن هذه السنوات،يغيب فيها 
  .ضئيلة 

انطالقا مما سبق  تبينت لنا مدى خطورة التضخم على االقتصاد، و ارتأينا تقدمي إشكالية ، تتمحور حول أثار التضخم على االقتصاد 
ته واألسباب الكامنة ، للوقوف على مؤشرا 2012اىل غاية عام 1980اجلزائري، من خالل تشخيص خمتلف مراحله ،  ابتداء من عام 

قياسي يفسر اثر التضخم على بعض املتغريات  -بغرض بناء منوذج اقتصادي . وراء وجوده، ومن مث معرفة السياسات املتبعة يف حماربته 
  . االساسية يف االقتصاد الكلي اجلزائري خالل فرتة الدراسة 

  :تتلخص اإلشكالية الرئيسية للدراسة يف التساؤل التايل 
 انعكاسات التضخم على االقتصاد الجزائري ؟  ماهي

:وتتفرع عن هذه االشكالية جمموعة من التساؤالت  
  ماذا نقصد بالتضخم؟ ،ما أسبابه؟ ما جدوى السياسات المتبعة لمحاربته ؟

  :تتمثل يف:فرضيات الدراسة
،فكل زيادة يف حجم اإلصدارات  M2نية ،واملمثلة بالرمز متغرية الكتلة النقدية تتمثل يف أشباه النقود ،النقود الورقية ، والنقود االئتما-

  .النقدية تفسر بالتضخم، طاملا اإلنتاج يزيد مبعدل اقل 
 .، ويتأثر سلبيا مع متغري التضخمPIBRمتغري الدخل يكون ممثل يف الناتج احمللي اخلام احلقيقي-
 .التضخم يؤثر سلبيا على االدخار والصادرات -
 .اجلزائري الدينارمقابل الدوالر األمريكي صرف سعر ا على متغري التضخم يؤثر اجيابي-
  :اهمية الدراسة واهدافها 

تتجلى أمهية الدراسة، من كون التضخم ظاهرة اقتصادية تواجهها معظم اقتصاديات عامل اليوم ،فهي لصيقة باحلياة االقتصادية، هلا 
- االنفاق احلكومي -االدخار–االستهالك (متغريات االقتصاد الوطين تلقي باثارها على خمتلف  أبعاد وجوانب متعددة ومتشعبة

،  فضال عن أ�ا تثري وتطرح الكثري من القضايا النظرية والتطبيقية القابلة للقياس ، خاصة وان إجياد القيم ) الواردات-الصادرات 
 .املستقبلية ملعدالت التضخم اصبح ممكنا 

 :وتتلخص أهداف الدراسة يف
 .عطاء منظور جديد لظاهرة التضخم من زوايتني، أحدمها نظري واآلخر تطبيقيحماولة إ-
التعرف على النماذج اخلطية وغري اخلطية اليت هلا عالقة مبعدالت التضخم، واليت تساعد يف عملية قياس اثره على متغريات االقتصاد -

  .الكلي اجلزائري  
  :المنهج المتبع

ي التحليلي  الذي يقوم على التحليل النظري ألبعاد املشكلة  يف اطار موقعها يف النظرية لقد مت االعتماد على املنهج الوصف
حيث يتم تتبع ،كما مت االعتماد على التحليل الكمي املقارن عرب الزمن .االقتصادية، من خالل االطالع على املراجع العربية واالجنبية

ادا على البيانات املنشورة بواسطة اجهزة االحصاء املتواجدة يف اجلزائر مثل اعتم 2012اىل غاية1980مشكلة الدراسة عمليا منذ سنة 
ONS مثل  الديون الوطين لإلحصاء ، واملتواجدة خارج اجلزائرIMF باإلضافة اىل التحليل القياسي الذي مت ، صندوق النقد الدويل

  .الدراسة  فيه استخدام اساليب القياس االقتصادي املالئمة لتحليل موضوع

:اساسيةمت تقسيم الدراسة اىل ثالث حماور  :محاور الدراسة  
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  .إلطار النظري لظاهرة التضخم يف اجلزائرا :لمحور األول ا
  2012-1980:دراسة حتليلية ملراحل تطور التضخم يف االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة :المحور الثاني 
  2012- 1980: اجلزائري خالل الفرتة منذجة قياسية ألثر التضخم على االقتصاد: المحور الثالث 

  :اإلطار النظري لظاهرة التضخم في الجزائر:لمحور األول ا
، وباختالف املقصود منه، "كينز"و"فيشر " تتعدد وختتلف تعاريف التضخم باختالف املفكرين والعلماء االقتصاديني يف آراءهم أمثال 

،ونظرا هلذه "1945-1900:"غري ذلك املتداول يف الفرتة " 2012- 1975"لفرتة والفرتة اليت حل فيها، فمثال التعريف املتواجد يف ا
  :   االختالفات ارتائينا وضع التعريف التايل

"                                                   التضخم حركة صعودية لألسعار تتصف باالستمرار الذاتي تنتج عن فائض الطلب الزائد عن مقدرة العرض "
  :أنواع التضخم و طرق قياسه: أوال 

  :توجد عدة أنواع للتضخم: أنواع التضخم-1
يتسم بارتفاع األسعار دون أي تدخل من الدولة، وتضخم مكبوت يتجلى يف تدخل الدولة لضبط حركات ):مفتوح(تضخم ظاهر

  .اخل. . بإضافة إىل التضخم الكامن  4األسعار وحتديدها
  5.%2،  والتضخم الزاحف يف حدود %60و %50نواع التضخم يرتاوح معدله بني خطر أأ: تضخم جامحو 

وتضخم بالطلب ينشا عن اخللل املتواجد ما بني الطلب الكلي والعرض الكلي ،وتضخم بالتكاليف ناتج عن زيادة تكاليف 
تضخم مستورد وتضخم مصدر،ومن  حسب تغريات العالقات االقتصادية هناك،و  عوامل اإلنتاج بنسبة تفوق الزيادة يف اإلنتاجي

  معيار الظواهر اجلغرافية والطبيعية يوجد تضخم طبيعي وتضخم استثنائي 
   :تقاس الفجوة التضخمية بـ  :معايير قياس التضخم ومظاهره -2
  :ويأخذ الصياغة التالية     :مؤشر أسعار االستهالك - أ

 
ميثالن السعر والكمية املستهلكة يف الفرتة :  P1 ،Q1نة األساس ،  ميثالن السعر والكمية املستهلكة عند  س P0  ،Q0: حيث
  . اجلارية

  : ويتم حساب معدل التضخم بالعالقة التالية

   100*
1

21
IPC

IPCIPCINF
-

 مؤشر األسعار يف السنة األوىل و يعرب عن IPC1 ميثل معدل التضخم و INFحيث =

IPC2  يف السنة الثانية.  
  :ار المؤشر الضمني لألسع - ب

  : ،ويكتب بالعالقة التالية  déflation) :إزالة التضخم(يطلق على هذا املؤشر باملكمش
                                           PIB       باألسعار اجلارية  
                                     100×                                              = الرقم القياسي الضمين 

                                    PIB باألسعار الثابتة  
   :االستقرار النقدي معامل-جـ

  :التالية ويكتب بالعالقة
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Y.
Y
MΔMفجوة D-=

  :حيث
B :،ميثل معامل االستقرار النقدي ΔM  :،التغري يف وسائل الدفع M   :،حجم الكتلة النقدية ΔPIB  : التغري يف حجم الدخل

   .اتج الداخلي اخلام احلقيقيالن  PIBاحلقيقي، 
يدل على وجود فجوة B< 1 يدل على وجود فجوة تضخمية ،  B>1 فهذا يدل على استقرار نقدي ،=B 1:  اذا كان 

 6.انكماشية 
املمثل يف الفرق بني حجم الطلب الكلي النقدي وبني حجم اإلنتاج القومي احلقيقي املمثل  معيار الفائض الطلب الكلي-د

  . لي عند مستوى االستخدام التام بالعرض الك
عبارة عن الفرق مابني الطلب الكلي على النقود والعرض الكلي هلا خالل فرتة زمنية  ووه :النقديمعيار فائض المعروض  -ه

    :بالعالقة التالية  بويكت. معينة
  
  

 M ،ميثل الناتج الوطين اخلام و اإلمجايل Y وطين اإلمجايل،متثل التغري يف الناتج ال YΔمتثل التغيري يف عرض النقود،  MΔ: حيث 
  .متثل عرض النقود

  :االقتصادي وتطوره في الفكر مصادر التضخم: ثانيا 
:مصادر التضخم -1  

  :تتمثل يف العوامل الدافعة بالطلب الكلي إىل االرتفاع والعوامل الدافعة بالعرض الكلي حنوى االخنفاض
والعجز يف املوازنة ومتويل  ،واالستثماري والتوسع يف االعتمادات من قبل املصارف اإلنفاق االستهالكي لخص يف زيادةفاألوىل تت

أما الثانية فتتلخص يف حتقق التشغيل التام،وعدم  ،العمليات احلربية والزيادة يف معدالت األجور باإلضافة إىل العوامل النفسية 
 .  إلنتاجية ونقص يف رأمسال العيين كفاية اجلهاز اإلنتاجي والنقص يف العناصر ا

  :التضخم في الفكر االقتصادي -2
أن كل زيادة يف كمية النقود ترتجم بالضرورة إىل زيادة املستوى العام لألسعار مع ثبات أنصارها يعتقد  :النظرية الكمية لنقود - أ

دوران النقود وحياد�ا  ،والعالقة الكاملة واملوجبة ثبات حجم اإلنتاج وسرعة :العوامل األخرى ،وهي مبنية عل الفرضيات التالية 
والفريد مارشال ومعادلته لألرصدة النقدية 7ومن أهم روادها فيشر  ومعادلته للتبادل .بني املستوى العام لألسعار وكمية النقود 

   .احلاضرة
  : يتزعمها االقتصادي جون مينارد كينز ويفسر التضخم يف مرحلتني:النظرية الكينزية  - ب
أين  يعاين االقتصاد فيها من تعطيل يف قسم من موارده اإلنتاجية القابلة لتشغيل ،فكل زيادة :مرحلة تحقيق التشغيل الجزئي -

التشغيل الكامل فال يستطيع فائض الطلب  يف الطلب الكلي تقابلها زيادة يف العرض الكلي، اىل ان يصل االقتصاد اىل مرحلة
  8.إلنتاج فقط بل تبدأ االجتاهات التضخمية يف الظهور ويطلق عليه بالتضخم اجلزئي التعبري عن نفسه بزيادة ا

فكل زيادة يف الطلب ترتجم إىل زيادة األسعار ويطلق على هذا النوع من التضخم بالتضخم البحت :مرحلة التوظيف الكامل -
  9.او جبذب الطلب ويف هذه املرحلة يتوافق كينز مع فيشر يف تفسري التضخم 
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  :النظرية المعاصرة  -جـ
اعترب ان الطلب يتوقف على حمدداته ،حيث يفسر و 1956وتتمثل يف النظرية الكمية لنقود اجلديدة اليت طورها فريدمان يف سنة 

مستدال على ذلك بان كل بلد مر بالتضخم مرتفع أيضا مبعدل مرتفع يف العرض ، التضخم بانه ويف كل األحوال ظاهرة نقدية 
كذا فالتضخم عند فريدمان يرجع إىل زيادة الرصيد النقدي يف ا�تمع عن احلجم األمثل الذي حيقق استقرار يف النقدي، ه

  .املستوى العام لألسعار
  :السياسات المتبعة في محاربته  وأثار التضخم  - ثالثا

:أثار التضخم -1  
  : ينعكس التضخم على االقتصاد فيؤدي اىل

  .10وهم أصحاب املشاريع على حساب اصحاب الدخول احملدودة زيادة مدا خيل بعض الفئات  -
  .إعادة توزيع الثروة من املقرضني إىل املقرتضني، و إىل إضعاف جهاز األسعار يف ختصيص املوارد االقتصادية  -
ألساسية رفع األجور واألرباح واألسعار يف القطاعات اإلنتاجية املخصصة لالستهالك على حساب القطاعات االستثمار ا -

لتحقيق النمو االقتصادي وبالتايل حيدث اختالل يف اجلهاز اإلنتاجي ليرتتب عنه نتائج تنعكس يف جمملها على مجيع القطاعات 
  . االقتصادية وبالتايل يصبح االقتصاد يعاين من معدالت منو بطيئة 

م  ومن مث تنتعش املضاربة وتزداد قنوات التسويق يرتب نتائج اجيابية على هيكل التسويق والتوزيع فهو يزدهر يف فرتات التضخ -
متفوقا يف ذلك الربح التجاري على الربح الصناعي ،مما يؤدي اىل دخول وسطاء جدد ومن مث زيادة نفقات التسويق وبالتايل 

  .  األسعار 
  .فشل النقود يف تأدية مهامها وظائفها األساسية كوسيط للمبادلة وخمزن للقيمة  ومقياسا هلا  -
إحداث اختالل يف ميزان املدفوعات وميكن لتضخم أن يتسرب من الدول اليت تعاين منه إىل الدول األخرى عرب منفذ التجارة  -

  .اخلارجية ،وإحداث بالتايل انزال قات يف البلدان املستوردة له 
  :السياسات المتبعة في محاربته  -2
نقدية من خالل ترشيد األدوات الكمية و النوعيةو السياسة املالية من خالل يف إطار حماربة التضخم تتبىن السلطات السياسة ال 

  .الرقابة على الضريبة ،  على الدين العام و اإلنفاق العام
  . وتكمن فعالية السياستني يف عملية املزج والتكامل بينهما 

  2012-1980:الفترة دراسة تحليلية لمراحل تطور التضخم في االقتصاد الجزائري خالل :المحور الثاني
  :نقوم بتقسيم الدراسة إىل مرحلتني 

  :1989-1980مرحلة التضخم المكبوت :أوال
،كما  198912-1985 ،198411-1980 :واصلت اجلزائر سياسة التنمية يف هذه املرحلة من خالل املخططني اخلماسيني

  هناك أسعار حمددة مركزيا وأسعار املراقبة :1989-1980انتهجت اجلزائر سياسة لتثبيت  وحتديد األسعار متثلت يف  نظام األسعار 
  :تظهر من خالل: مظاهر التضخم-1
وصل معدل 84-80:نالحظ أن حركة األسعار يف ارتفاع مستمر، ففي خمطط اخلماسي األول :مؤشر الرقم القياسي لألسعار - أ

يف املتوسط نتيجة أزمة البرتول % 7.49 ىلوصل معدل التضخم فيه إ89-85، خمطط اخلماسي الثاين %   8.23:التضخم إىل
1986.  
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     13.راجع إىل حترير املزيد من األسعار وسياسة التنمية املنتهجة%9متيزت هذه الفرتة مبعدل تضخم يف املتوسط 
،،مما يفسر باستقرار نقدي راجع  ) %13.66(1989سجل أعلى معدل له يف سنة  :الرقم القياسي الضمين لألسعار - ب

  14.تثبيت االسعارلسياسة 
  :معامل االستقرار النقدي -جـ

وهذا مايفسر بالزيادات اهلائلة يف إصدارات النقدية وذلك راجع لزيادة اإلنفاق احلكومي و  21.52اىل 1980وصل يف سنة 
فشهدت 1987- 1988بينما سنيت  1986و1981مابني  6و5وتراوحت قيمته ما بني . التمويالت الضخمة للمشاريع

  . 15متيزت باالستقرار النقدي 1989،وأخريا سنة 40-،20-نقدية انكماشات 
  : يف  تتمثل :مصادر التضخم -2
يف هذه الفرتة نالحظ أن تطور الكتلة النقدية ومكونا�ا يف اجتاه تصاعدي راجع لإلصدارات النقدية املتكررة :األسباب النقدية - أ

ذمة حنوى االقتصاد تزيد مبعدل  منو مرتفع مبقارنة مبعدل منو الذمة على  قديةوتطور مقابالت الكتلة الن.لتمويل العمليات التنموية 
 البنوك وزيادة الطلب على القروض الدولة وعلى اخلارج ،والسبب يف ذلك يعود اىل تطور مداخيل البرتول اليت تقلل من فائدة 

  :األسباب المالية - ب
،بينما نفقات التسيري التغطى بالكامل مما يستدعي الزيادة يف عرض النقود  ميكن القول أن نفقات التجهيز مت تغطيتها باإليرادات

  .وبالتايل ارتفاع األسعار 
  :تتمثل يف عامل التخلف:األسباب الهيكلية - جـ 
وبالتايل هناك دخل فائض يقدم للعامل يزيد من طلبه  1989- 1981بني  % 1631حجم السكان ارتفع مبعدل :السكان  -

باإلضافة إىل التضخم اجلهوي ،والتضخم الناشئ من قلة املنشات . ايل الطلب الكلي متسببا يف ارتفاع األسعاراالستهالكي و بالت
  .القاعدية يف تلك الفرتة 

،حيث أوقفت املشاريع االستثمارية  وأخضعت إىل )1986(سنوات الثمانينيات متيزت باخنفاض البرتول  :التجارة الخارجية -
مما دفع  1988سنة  %2.9- إىل  1987سنة   % 1.9-اىل 1985يف سنة  %4.6اخنفض معدل  النمو  إعادة اهليكلة  وبالتايل

وظهور التضخم نتيجة رفع الدعم عن املنتجات ذات االستهالك الواسع ،حىت انه أصبح يكاد يكون ) البطالة ( إىل ظهور أزمات
 .صرحيا 

 :تضخم التنمية  - 
يف سنة  %30.7الثمانينيات اخنفض معدل االستثمار ليصل اىل  ،ففي سنوات تطور االستثمارمن خالل كن الكشف عنه ومي

غري منتجة وختلي عن دعم اسعار  وارتفاع التوجه اىل االهتمام بالصناعات ومن مث ،1986بسبب تدهور اسعار البرتول 1989
ع الالمتساوي للسكان ،واملوارد الطبيعية  كما ان هناك مصادر اخرى للتضخم تنبع من التوزي.املديونية  وبالتايل ارتفاع االسعار 

اىل التناقض بني القطاعات املختلفة، كما ان ندرة السلع تلعب دورا يف ظهور التضخم سواء ندرة السلع على املستوى  باإلضافة
  .17الوطين او العاملي 

  2012-1990:مرحلة التضخم الصريح :ثانيا
د املخطط اىل اقتصاد السوق  فتم حترير أسعار السلع  وحترير التجارة اخلارجية  متيزت هذه الفرتة بانتقال اجلزائر من االقتصا

  .وأسعار الصرف
  :املؤشرات التالية حتليل ويتم الكشف عنه من خالل:مظاهر التضخم -1
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له يف انه يف تزايد مستمر حيث بلغ أعلى معدل هذا املؤشر  حتليل منيتضح  :تطور مؤشر أسعار االستهالك السنويتحليل - أ
  .2012عام % 5، مث اخنفض معدله حىت وصل إىل ) %31.7( 1994سنة 

،نتيجة حترير %18.4مبتوسط 1998- 1990اذن التضخم استطعنا الكشف عنه �ذا املقياس فكانت طبيعته تتميز بالشدة خالل 
- 1999 املتوسط الفرتة يف،%3.80فاخذ طبيعة التضخم الصريح  1998،وسعر الصرف  اما بعد )مت حتريرها %  85(األسعار 

2013.18  
يف 129.73مؤشر الرقم القياسي الضمين يتزايد من سنة إىل أخرى فقد بلغ :تحليل تطور الرقم القياسي الضمني لألسعار - ب

مث  2001،حيث استقر يف سنة 1997ويرتاجع بعد سنة ،%57يف السنة املوالية أي مبعدل 204.20،لينتقل إىل 1990سنة 
،وبالتايل ميكن القول ان الرقم الضمين كشف لنا بان التضخم بدى قويا يف فرتة التسعينيات ،مث  %9و %2بني تراوحت نسبته ما

  .اخنفض وأصبح صرحيا يف السنوات الباقية
بانكماشات نقدية أما بقية السنوات فقد اتسمت 1994-1993-1991متيزت السنوات  :معامل االستقرار النقدي تحليل -جـ

-2003وما يالحظ انه يف سنوات  16.55احلد األقصى ملعامل االستقرار النقدي  1997حيث سجلت سنة بفجوات تضخمية 

  . كان معامل االستقرار فيها قريبا من الواحد الصحيح   2005
  :مصادر التضخم -2
  :المصادر النقدية - أ

ننتيجة زيادة 1992-1991مابني ،%24إىلوصلت قد معدالت ارتفاع  الكتلة النقدية جند ان حتليل تطور الكتلة النقدية من 
،وهذا راجع إىل اخنفاض معدل %15،%21فقد اخنفضت إىل  94- 93االئتمان لتلبية طلبات املؤسسات العمومية  أما السنوات 

-1999والتخلي عن الوسائل الغري املباشرة ملراقبة قروض االقتصاد ،وسنوات  %20تدخل البنك اجلزائري يف السوق النقدية 

ختص برنامج اإلنعاش االقتصادي وبالتايل ارتفاع حجم السيولة  ولكن نظرا لتشابك املتغريات فينا بينها فعدل التضخم مل 2007
  19 .2005سنة %2يرتفع بنسبة كبرية 

ملياردج مما 89.3ملياردج و162.6:سجلت عجزا على التوايل 1994-1993بينت الدراسة ان سنوات  :المصادر المالية - ب
عن طريق .ادة نفقات الدول على اإليرادات  مما يتسبب يف حدوث زيادة يف األسعار العامة نتيجة متويل هذا العجز  يفسر بزي

  .زيادة السيولة النقدية يف ا�تمع أما السنوات األخرية فتميزت بوجود فوائض نتيجة حتسن مداخيل البرتولية وبالتايل تضخم قليل 
  :يف وتتمثل  :األسباب الهيكلية - جـ 
نالحظ أن معدالت التضخم اخلارجي يف تناقص مستمر نتيجة اخنفاض تكلفة الواردات بسبب حترير :التضخم المستورد -

أسعار الصرف  وما ميكن قوله أن التضخم املستورد مل يؤثر كثريا على التضخم احمللي يف السنوات األوىل من فرتة الدراسة ،أما بعد 
اج  التضخم نتيجة االرتفاعات املتوالية ألسعار احملروقات ، وعالقة ذلك بسعر الصرف للعملة فقد كان فعاال يف إنت 2000سنة 

  .الوطنية 
اىل ارتفاع التضخم نتيجة اخنفاض 1991سنة )%25.5(أدى اخنفاض معدل سعر الصرف  :اثر سعر الصرف على التضخم -

وقات،أما السنوات البقية فكانت هناك عالقة موجبة بني الواردات فضال على متيز هذه الفرتة باخنفاضات يف أسعار احملر  حجم
معدل التضخم ومعدل الصرف حىت ان منحىن الصرف ينطبق مع منحىن التضخم يف السنوات األخرية مما يدل على أن سعر 

  .الصرف يلعب الدور األول ان مل نقل وحده يف تفسري التضخم 
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لسكان، ومن وراء ذلك زيادة الطلب االستهالكي وكذلك تقادم ويتمثل يف زيادة ا:التضخم بسبب التخلف االقتصادي -
باإلضافة إىل التضخم الناتج من التحول .اهلياكل القاعدية، نتيجة التطور االقتصادي، ضعف اإلنتاجية والندرة يف السلع واخلدمات

  . إىل اقتصاد السوق وحترير األسعار  وتطور حجم املديونية 
  :ى االقتصاد الجزائري وطرق محاربته انعكاسات التضخم عل - ثالثا

  :وطنيانعكاسات التضخم على االقتصاد ال-1
  :تتلخص اثار التضخم على االقتصاد اجلزائري يف 

  :اثر التضخم على االستهالك واالدخار-أ
مليار دج سنة  0.13و 1964ملياردج يف سنة 0.09كان مستوى االدخار للعوائل بعد االستقالل ضعيف وصل اىل 

فكان معدل 1980-1970هذه األرقام تعكس نظام املعيشة  املتوسط للعوائل أما فرتة  1966مليار دج سنة 0.27،و1965
نفي %16اخنفض االدخار  ووصل إىل   1989-1981،يف متوسط الفرتة  لكن فرتة  %29وصل إىل  20االدخار يف تزايد

تضخم املكبوت دفعت باألشخاص إىل  االدخار  إلشباع حاجيا�م  املتوسط  وبالتايل نستطيع القول أن هذه الفرتة واملتميزة بال
  .الغري متوقعة يف املستقبل 

شهد االقتصاد  2000أصبحت اغلب األسر توجه غالبية مداخيلها إىل سد حاجيا�ا اليومية ،وبعد سنة   1999-1990:أما يف 
فاع أسعار احملروقات ، وهكذا ارتفاع أسعار احملروقات يؤدي إىل استقرارا نقديا أعاد التوازن يف توزيع مداخيل األسر خاصة بعد ارت

  .اخنفاض القوة الشرائية ونقص املدخرات  اليت يتسارع أصحا�ا إلنفاقها  ،كما أن التضخم له أثارا اجيابية على الدائنني 
  :انعكاسات التضخم على إعادة توزيع مداخيل  العمال -ب 

يف سنوات الستينيات كانت األجور تتماشى مع طبيعة االقتصاد آنذاك ،حيث أن السياسة تثبيت األسعار من شا�ا القضاء على  
كل  حماولة الرتفاع األسعار ،أما سنوات السبعينيات  والثمانينيات فتميزت بارتفاعات متتالية يف أسعار األساسية ،إال أن سياسة 

د�ا،  اما التضخم املسجل  يف سنوات التسعينيات فقد  مس أصحاب الدخول  احملدودة حيث األسعار متكنت من ختفيض ح
وحبلول سنة ،1997سنة %0.5إىل  1996سنة %3،اىل 1995سنة %7اىل 1994سنة  %10اخنفضت قو�م الشرائية من 

سنة %11.47،اىل 2001،سنة %10.48:شهد االقتصاد اخنفاضا يف معدالت التضخم مما زاد يف تكلفة األجر من 2000
2004.  

  :أثار التضخم على ميزان المدفوعات - جـ 
  :يعكس التضخم أثاره على تنافسية الصادرات  وتدفق رؤوس األموال

  :تنافسية الصادرات الجزائرية -
ف ، فالعجز يف ففي االقتصاد املوجه كانت له أثار مباشرة وسلبية على الصادرات اجلزائرية، وذلك بفعل سياسة تثبيت أسعار الصر 

مما اثر  %40فتم ختفيض سعر الصرف إىل  1994ميزان التجاري آنذاك كان مسجال بسعر صرف غري حقيقي ،اما يف سنة 
  .اجيابيا على ميزان املدفوعات 

 و  رؤوس األموال اخلارجية إىل اجلزائرتدفق حجم  اثر التضخم علىفقد :حجم تدفق رؤوس األموال الخارجية إلى الجزائر -
لدفع عجلة النمو وترقية االستثمار األجنيب املباشر يف  ومت عقد عدة اتفاقيات شراكة،لكن يف السنوات االخرية اخنفض املعدل 

  .اجلزائر 
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  :اثار التضخم على االستثمار -  د
اعية  ،يف احلني أن يف فرتات التضخم تزداد مردودية االستثمارات يف القطاعات ذات املردودية العالية لكن ليس هلا أمهية اجتم

القطاعات  ذات مردودية املنخفضة  ولكنها ضرورية تتاثر سلبا به، فمثال  االستثمارات يف القطاع الفالحي اخنفض من نسبة 
إىل %2.73، يف حني قطاع النقل ارتفعت مردوديته من )2000- 1993( يف الفرتة %3إىل )1989-1985(يف الفرتة  14.30%

12%  
 :ملعاجلة التضخم منها اختذت اجلزائر عدة سياسات :محاربة التضخم -2
  :وتتجلى من خالل :السياسة النقدية - أ

  .%10.5اىل 1990حيث وصل معدله يف سنة :تاطري االئتمان  -
  .2001يف سنة   %4.25لينتقل إىل  %2: 1994معدل االحتياط اإللزامي كان يف سنة  -
  21 .1996سنة  %18.5دة إىل أين مت ختفيض اسعارالفائ":السوق املفتوحة " سياسة -
  ).1995( يف سنة%5،)1990( %7 إىليف سنوات الثمانينيات  %2.5مت رفع معدالت اخلصم من :سعر اخلصم -
الرقابة على الضريبة من خالل جمموعة من اإلصالحات اليت باشر�ا اجلزائر يف سنوات : متثلت يف:السياسة المالية  - ب

إال انه يف فرتة االقتصاد احلر مت حترير ،1989-1962: اق فتمت مبراقبة األسعار خالل الفرتة التسعينيات ،أما الرقابة على اإلنف
  .األسعار ،فضالعن الرقابة على األجور 

يف افريل من نفس  40.17اىل 1994يف مارس  7.3كما عملت اجلزائر على حترير أسعار الصرف، حيث اخنفض الدينار من 
  .السنة 

  2012-1980: االقتصاد الجزائري خالل الفترة علىالتضخم  ثرقياسية ألنمذجة : المحور الثالث
  :ر والتحديد العملي لمتغيراتهنموذج المقترح في الجزائال :أوال

 :رنموذج المقترح في الجزائال-1
تغريات مض أثر منو األسعار على بع تفسر اشتقاق مناذجميكن  ،1963سنة  cagan :لـ لطلب على النقودامنوذج  على باالعتماد

 :التالية عطى بالعالقةم caganالنموذج املقرتح من طرف  ،حيث ان االقتصاد الكلي 
 (M/ P)d = f (Y, i) ، M، متثل النقود االمسيةP: سعارلأل العام ستوىاملميثل،Y، ميثل الدخل احلقيقي iوحسب  ،ميثل الفائدة

تضخم مع إضافة بعض املتغريات مثل أسعار الصرف ،الصادرات استبدال معدل الفائدة مبعدل المت بعض الدراسات التطبيقية 
 ا النموذج اللوغاريتم على هذ إدخال ومن اجل منذجتها خطيا وجب.cagan منوذج إىلاخل ..العجز يف املوازنة  والواردات،

   :فنحصل على 
  
  

b، a ميثل املتغري املستقل،Xميثل املتغري التابع ،Y:حيث i،ثوابتζ ميثل األخطاء العشوائية.  
  :التضخم على أسعار الصرف بالصياغة التالية ألثرفمثال ميكن وضع دالة 

  
   

  . األخرى اليت حنن يف صدد اقرتاحها واختبارهاونفس الشيء لباقي النماذج 

( ) ( ) za b
i

n

ii XY ii ++= å =1lnln

zbaa ipibriLncpiiLnLnTS +++= 21
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  :في الجزائر النموذجالتحديد العملي لمتغيرات -2
  : ت اليت تعرضنا هلا يف اجلانب النظري ، نستعمل املتغريات التالية يف عملية التقديرمن الدراسا انطالقا

  .اخل...أشباه النقود، النقود الورقية ،االئتمانية: وحسب معطيات البنك اجلزائري فهي تتكون منM2 : يرمزلها بـ:متغيرة النقود -
  .PIBRخلام الناتج الداخلي االدخل يف  تتمثل متغرية  :متغيرة الدخل -
    :متغيرة سعر الصرف -

  .الدينار اجلزائري يف السوق الرمسية بالدوالر األمريكي يف اجلزائر، نعتمد على صرف 
  :متغيرة الصادرات والوردات -

   Exportations, ( f.o.b)وImportations, (f.o.b) :أي fobنقصد �ا تلك احملسوبة بطريقة 
  :العجز في الموازنة -

  .والنفقات اليت يتم اخذ قيمها مباشرة من معطيات الديوان الوطين لإلحصاء  اإليراداتن الفرق بني فهو عبارة ع
نشري إىل أن البيانات املستخدمة يف الدراسة التطبيقية، تتمثل يف مجيع املعطيات املرتبطة باالقتصاد اجلزائري، يف شكل سالسل 

، مع إجراء بعض ءمأخوذة من معطيات الديوان الوطين لإلحصا وهي، 2012 –1980مشاهدة ،منذ سنة  33زمنية سنوية طوهلا 
كسنة أساس مشرتكة جلميع هذه   1989و تعترب سنة ).IMF(عليها بواسطة إحصائيات صندوق النقد الدويل  اتاإلمتام

  : السالسل، و املتغريات املوافقة هلذه البيانات نعرضها يف اآليت
CPI: ،املعرب عنه مبؤشر أسعار االستهالك للجزائر على املستوى الوطين ميثل املستوى العام لألسعار.  

PIBR: الناتج الوطين اخلام باألسعار احلقيقية.  
DB: ميثل رصيد امليزانية.  

X: ميثل الصادرات من السلع و اخلدمات.  
M: الواردات املتأتية من اخلارج.  

 Tc:  العملة الوطنيةب الدوالر االمريكيسعر صرف.  
لكل   lnحتويل هذه املتغريات إىل متغريات أخرى، مع إبقاء نفس الداللة من خالل إدخال رمز اللوغاريتم النيربي  كما ميكن

  املتغري منو الذي ميثل معدلT متغرية أو إدخال احلرف
  :واإلحصائي للنماذجالتحليل االقتصادي :ثانيا

،حيث حتصلنا على عدة مناذج  مت   Eviewsتخدام برنامج باسمت االعتماد على طريقة املربعات الصغرى يف عملية النمذجة 
رفض البعض منها لعدم توافق إشارات معاملها مع مبادئ النظريات االقتصادية ،ومت رفض كذلك النماذج اليت التتوافق مع 

 .  مناذج  ليتم  عرضها مرة اخرى على اختبارات االستقرارية3االختبارات اإلحصائية  لنتحصل يف األخري على 
كما مت حذف ،AR(q)وجتدر اإلشارة إىل أنه من أجل التخلص من مشكل االرتباط الذايت مت إدخال  معامالت التصحيح 

  .%5املتغريات اليت مل تصل إىل مستوى معنوية 

  :نموذج اثر التضخم على أسعار الصرف -1
  :أعطت النتائج النموذج التايل

Ln(TC)=1.06ln(CPI) 

R2=0.98      tcal=43.22    D.W=1.99   N=31 
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 لوغاريتمالعملة الوطنية بالدوالر األمريكي  مقابل سعر صرف لوغاريتم وجود عالقة طردية وقوية تربط   منوذج أسعار الصرف يبني  
وهذا مايوافق . األسعار احمللية خالل الفرتة املدروسة ، وبالتايل هناك اثر واضح وموجب  ملعدل التضخم على أسعار الصرف 

فإذا ارتفع معدل التضخم لسبب ما يصاحبه اخنفاض يف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية يف األسواق ،لنظرية االقتصادية ا
الدولية وهذا مايؤدي إىل زيادة امليل احلدي لالسترياد  ومن مث حيدث  عجز يف ميزان املدفوعات،حيث �تز قيمة العملة قياسا 

زادت أسعار % 100احمللية  مبعدل  ،فكلما تغريت االسعار 1.06وذج يتميز مبيل موجب يساوي بالعمالت األجنبية، وهذا النم
 لسعر الصرفيف تفسرياته  دورا أساسيا ؤديوبالتايل ميكن القول ان التضخم ي، 0.05،عند مستوى معنوية %106الصرف مبعدل 

لنتائج قوة العالقة اليت تربط أسعار الصرف باألسعار احمللية اما من الناحية االحصائية فقد أظهرت ا،هذا من الناحية االقتصادية 
أي ان املتغريات املستقلة واملمثلة يف متغري أسعار احمللية استطاعت ان تفسر املتغري ) R2=0.98(اليت متثلت يف معامل التحديد 

 .تشرحه العوامل العشوائية%2،والباقي  % 98بنسبة) أسعار الصرف(التابع 
تقع خارج جمال قبول الفرضية الصفرية أي أ�ا اكرب من القيمة ا�دولة ) 43.22(  الطبيعيعيارية لتوزيع ان القيمة امل

 . 0.05بالقيمة املطلقة وبالتايل توجد معنوية ملعلمة النموذج عند مستوى خطأ)1.96(
 باإلضافة اىل ان  ألخطاء العشوائيةفتشري إىل عدم وجود ارتباط ذايت بني ا D.W=1.99=2) (إحصائية ديريبن وواتسن كما ان 

ة اختبار دالة االرتباط الذايت الكلية واجلزئية  لألخطاء العشوائية تقع داخل جمال املعنوية،مما يعين ان سلسلة  هذه األخطاء العشوائي
 .مستقرة 

  :نموذج اثر التضخم على الناتج المحلي الخام الحقيقي-2
  :النتائج العالقة التاليةأظهرت 

  
  

سعار احمللية ،وهذا ماورد يف النظرية لوغاريتم األباحلقيقي الناتج احمللي اخلام  لوغاريتمهذا النموذج يبني وجود عالقة عكسية تفسر 
اض القوة الشرائية للمستهلك وبالتايل اخنفاض االستهالك االقتصادية الكلية حيث كل زيادة يف معدالت التضخم تتسبب يف اخنف

الوطين ومع بقاء األشياء األخرى على حاهلا فسوف يؤدي ذلك إىل اخنفاض الناتج الداخلي اخلام،وحسب النموذج هناك اثر 
بعه اخنفاض يف يت) %100(بني التضخم والناتج الداخلي اخلام ،فكل زيادة يف معدل األسعار)  0.15-امليل يساوي (عكسي 

  .،وهذا ماشهدته اجلزائر خالل سنوات التسعينيات )%15(بنسبة الناتج الداخلي اخلام معدالت النمو 
  : والنتائج اإلحصائية بينت ان

النموذج مشروح  اخلام، أييفسر قوة العالقة اليت تربط معدل التضخم بالناتج احمللي  0.99يساوي  التحديدمعامل  -
 .العشوائيةتشرحه العوامل  )%1(املستقلة والباقيبالعوامل  %99بنسبة 

وبالتايل يتم رفض 1.96وهي اكرب بالقيمة املطلقة من القيمة املعيارية ا�دولة 3.53-القيمة املعيارية الطبيعية تساوي  -
 .للنموذج)B≠0(اليت تنص على وجود املعنوية  H1،وقبول الفرضية البديلةH0فرضية العدم 

 .  )D.W=2.01(ن وواتسون اثبت عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء العشوائية باختبار إحصائية دير  -

يعين ان سلسلة  األخطاء  املعنوية مماا�ا تقع داخل جمال  أثبت اختبار دالة االرتباط الذايت الكلية واجلزئية  لألخطاء العشوائية -
  .العشوائية مستقرة 

Ln(PIBR) = -0.15*Ln(CPI)  
 R2=0.99      tcal=-3.53     D.W=2.01   N=27 
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  :الصادراتنموذج اثر التضخم على تنافسية   -3
  :بعد عملية النمذجة حتصلنا على النموذج التايل 

Ln (X)=3(Lnpibr)-2.5(Lncpi)+1.56(Lntc)  

           ( 2.3)     (  -3.45)     ( 3.94)    R2=0.93     D.W=2.04  

لوغاريتم موجبة بني  ،وعالقة لوغاريتم اسعار احمللية الصادرات ولوغاريتم بني )2.5-امليل يساوي(هذا النموذج يظهر عالقة سالبة 
  وعالقة طردية مع لوغاريتم الناتج الوطين ، )1.56+(العملة الوطنية ب الدوالر األمريكيسعر صرف لوغاريتم  الصادرات و

   .)+3(احلقيقي 
عار ارتفاع األساىل  تعيننالحظ ان إشارات النموذج جاءت موافقة ملا تنص عليه النظرية االقتصادية ،فارتفاع معدالت التضخم 

العملة سعر الصرف  رتفاعا يؤدي اىلميزان املدفوعات  يف عجزوجود ال ،كما ان اخنفاض حجم الصادرات احمللية ومن مث  
أسعار السلع الوطنية باملقارنة مع السلع األجنبية  الذي  تنخفضومن مث )يف حالة الصرف املرن (العملة الوطنية  مقابلاألجنبية 

أي صادرات باقي  هوارداتزيادة  يؤدي اىل البلد يف زيادة الدخل الوطين باإلضافة إىل ان ،لصادراتحجم ا زياد اىليؤثر بدوره 
  .الذي يؤدي اىل زيادة واردا�ا أي زيادة صادرات البلد  الشيء هاليخادماليت تؤثر بدورها على زيادة  اليه الدول

مع   %250الصادرات بنسبة  حجميف  اخنفاض صاحبهاي  %100وحسب النموذج فكل زيادة يف مستوى األسعار بنسبة 
اغلب  أن البرتول باعتبار أسعارثبات ( وكذلك ثبات الدخل الوطين ) نظام االقتصاد املخطط(اعتبار ان أسعار الصرف تبقى ثابتة

 )1989بعد سنة  التخلي عن نظام الصرف الثابت يف اجلزائر(ويف حالة األسعار املرنة .)من عوائد البرتول تأيتاجلزائر  مداخيل
فكل زيادة يف التضخم  يصاحبها اخنفاض يف حجم الصادرات ولكن مرونة أسعار الصرف ،كما ان اسعار البرتول غري ثابتة ،

وكذلك زيادة مداخيل الدولة  تدفع بالصادرات إىل االرتفاع مما يقلل من معدل اخنفاضها باملقارنة يف حالة معدل الصرف الثابت
  .حيث ارتفعت اسعار البرتول مماساهم يف زيادة الصادرات 1999خاصة بعد سنة 

  :أما النتائج اإلحصائية فقد أظهرت 
 .1.96اكرب بالقيمة املطلقة من  )3.45،2.3-،3.94(القيم املعيارية احملسوبة هلا : النوجود املعنوية ملعامل النموذج  -
 .  )D.W=2.04=2(ألخطاء العشوائية ابني اختبار إحصائية ديربن وواتسون اثبت عدم وجود ارتباط ذايت  -

األخطاء  أثبت ا�ا تقع داخل جمال املعنوية،مما يعين ان سلسلة  لألخطاء العشوائية الكلية واجلزئية  اختبار دالة االرتباط الذايت  -
  .العشوائية مستقرة 

   تالنتائج المتوصل اليها واقتراحا ،اختبار الفرضيات :  خاتمة
لنا إىل ان التضخم ظاهرة اقتصادية تواجهها معظم بلدان العامل سواء كانت متقدمة أو سائرة يف طريق النمو توص يف هذه الدراسة

تتصف باالستمرار الذايت تنتج عن فائض الطلب عن مقدرة العرض، فتزايده يعرب عن فشل  ،،فهو يعرب عن حركة صعودية لألسعار
ة للعملة الوطنية، وميثل هاجسا خميفا ومقلقا لدى املستثمرين حملني كانوا أو وهشاشة االقتصاد الوطين،حيث يضعف القوة الشرائي

ردات، ومن مث يقل حجم عرض النقود حنو اخلارج ، ويرتفع اأجانب ، كما يلقي بآثاره على القطاع اخلارجي، فرتتفع تكاليف الو 
دهور قيمة العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية، حجم الطلب على النقود من اخلارج  عرب ارتفاع حجم الصادرات ، وبالتايل تت

هكذا تنتقل خملفات التضخم إىل املتغريات املتحكمة فيه، اليت تتفاعل من جديد فيما بينها  لتزيد من مضاعفة األسعار، ومن مث 
  .تستمر دورة التضخم يف االنتشار
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  :اختبار الفرضيات-1
 فرضية صحيحة حيث"تفسر بالتضخم، طاملا اإلنتاج يزيد مبعدل اقل M2ية كل زيادة يف حجم اإلصدارات النقد"فرضية  - أ

 1997وقد سجلت سنة  .قتصاد اجلزائري خالل التسعينيات مزيدا من االصدارات النقدية قابلها ارتفاعات يف االسعاراالشهد 
  .16.55احلد األقصى ملعامل االستقرار النقدي 

يتأثر سلبا مع متغري التضخم،هي فرضية  PIBRل املمثل بالناتج احمللي اخلام احلقيقيان  الفرضية القائلة بان متغري الدخ - ب
دائما يصاحبه اخنفاض يف قيمة الدخل صحيحة حيث بينت الدراسة التطبيقية والتحليلية لالقتصاد اجلزائر ي ان وجود التضخم 

 ).0.15-(يتأثر مبتغري التضخم مبيل سالب  PIBRاحلقيقي ،كما اظهرت الدراسة القياسية ان الناتج احمللي اخلام احلقيقي
هي كذلك فرضية صحيحة حيث اثبتت الدراسة التحليلة لواقع  "ا على االدخار والصادراتالتضخم يؤثر سلب :"فرضية  - جـ 

وات ان تضاعف األسعار عدة مرات يف سنمتثلت يف  اتوبني التضخم والصادر اجلزئر وجود عالقة عكسيةبني التضخم واالدخار 
إىل االمتناع عن االدخار واالجتاه حنو حتويل النقود إىل أصول عقارية أو قيم  أدى  قيمة العملةتدهور التسعينيات، و 

،وهذا مابينته الدراسة القياسية باالضافة اىل اخنفاض كمية الصادرات خارج احملروقات مما اثر سلبا على موازين اخلارجية.منقولة
  .بقيمة الصادرات) 2.5يل سالب م(حيث ارتبط التضخم سلبا 

فرضية صحيحة حيث شهد  " اجلزائري الدينارمقابل الدوالر األمريكي التضخم يؤثر اجيابيا على متغري صرف :"فرضية  تعترب -د
ءه ارتفاعا ت ملموسة يف االسعار قابلها اخنفاض يف قيمة النقد اجلزائري ومن وراخاصة يف سنوات التسعينيات اقتصاد اجلزائري 

،وهذا ما فسرته الدراسة القياسية حيث اكدت على وجود عالقة طردية بني زيادة اسعار صرف الدوالر مقابل الدينار اجلزائري 
  .كمتغري تابع الديناربالدوالر االمريكي وسعر صرف ) 1.06(التضخم كمتغري مستقل مبيل موجب 

  :قتصاد اجلزائري توصلنا إىلبقياس اثر ظاهرة التضخم على اال :النتائج المتوصل اليها-2
عار السلع واخلدمات ظهر يف شكل ارتفاعات يف أستظاهرة ملموسة لدى مجيع أفراد ا�تمع اجلزائري ، التضخم  ان-أ 

هو و  مؤشر أسعار االستهالك الرقم الضمين لألسعار، معامل االستقرار النقدي،: قاس بثالث معايري أساسيةتاالستهالكية ،و 
 .اماخداألكثر است

 همعدل بلغ قد فرتة االقتصاد املخطط و يف ، مرحلة التضخم املكبوت الذي ساد لتضخم لرحلتني ماالقتصاد اجلزائري  شهد-ب 
من فضل سياسة حتديد األسعار أن تقيد التضخم  ما وب حد إىلواستطاعت اجلزائر  ،"1989-1980 "فرتة يف متوسط  % 9

 )1999-1990( الفرتةذي تزامن مع فرتة االقتصاد احلر وقد وصل معدله يف متوسط ومرحلة التضخم الصريح ال جانب الطلب،
  ). 2012- 2000(الفرتة  متوسطيف %4واىل ، % 18 اىل
تضاعفت األسعار عدة مرات يف سنوات ف،انعكس سلبا على جممل القطاعات االقتصادية الداخلية واخلارجية للوطن   -جـ

حتويل النقود إىل أصول عقارية أو قيم  حنواالمتناع عن االدخار واالجتاه  إىل أدتاليت  ةتدهورت قيمة العملو ات، يالتسعين
 الصرف واملوازين اخلارجية  وأسعار،السياسات اإلصالحية  السلبية علىباإلضافة إىل تأثرياته ،منقولة

صلنا على ثالث حت،حيث  الكلي تصادبعض متغريات االق علىاثر التضخم وحتليل  قياسنتائج القياس االقتصادي متثلت يف -د 
كو�ا تستويف مجيع   إحصائيامعاملها مع ما تنص عليه النظرية االقتصادية ومقبولة  إشاراتمناذج خطية مقبولة اقتصاديا لتوافق 

يل مبقيقي احلالناتج الداخلي اخلام  سلبيا علىيؤثر ان التضخم  إىل يف االخري و توصلنا .الالزمة  اإلحصائيةشروط االختبارات 
، ويؤثر 1.06+مبيل قدرهفانه يتأثر بالتضخم تأثريا اجيابيا الدينار مقابل الدوالر األمريكي سعر صرف  أما،0.15-قيمته سالب 

  . )2.5(على تنافسية الصادرات اجلزائرية مبيل سالب التضخم 
   :االقتراحات -3
 اثر التضخم على متغريات االقتصاد الوطين ، دمن احل يعلىتبين سياسة نقدية ومالية فعالة تكون كفيلة نقرتح  - أ
حيث جتاوزها يؤثر سلبا على ته الستهداف ظاهرة التضخم وحتديد عتبحكومية وضع سياسة العمل على  باإلضافة اىل- ب

 .حيافظ على االستقرار االقتصادي مادو�ا،و االقتصاد
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تربط بني اسعار البرتول و اسعار الصرف والتضخم رياضية اذج ستخراج منمن اجل ا سيةقيا اقتصادية نقرتح القيام بدراسات- ـج
 .وحماولة التنبؤ �ا لتجنب اثارها  واثار هذه املتغريات على االقتصاد الوطين ،

وهذا ما قد يؤثر سلبا على صادرات ،هذا االخري عرضة لالخنفاض  فأسعاريع البرتويل ،العمل على اجياد بدائل حتل حمل الر  -د 
 .ومن وراءه ارتفاع قيمة الواردات وبالتايل التضخم املستورد الذي يؤثر بدوره على زيادة التضخم الوطيناجلزائر 
 :الهوامش
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  وأهميته لدى المؤسسات اإلقتصادية الحديثة  ERPنظام 
ERP System and its importance to the Modern Enterprises  

  بن الطيب إبراهيم. د
  - DECOPILS– خمرب تنمية تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  اجلزائر  – لشلفا –حسيبة بن بوعلي  جامعة
i.benettayeb@univ-chlef.dz   

tractAbs 
       Enterprise resource planning systems serve as the organization’s backbone in providing 
fundamental decision-making support. In the past, departments made decisions independent of 
each other. ERP systems provide a foundation for collaboration between departments, enabling 
people in different business areas to communicate. ERP systems have been widely adopted in 
large organizations to store critical knowledge used to make the decisions that drive 
performance. 

To be competitive, organizations must always strive for excellence in every business process 
enterprisewide, a daunting challenge if the organization has multisite operations worldwide.  

To obtain operational efficiencies, lower costs, improve supplier and customer relations, and 
increase revenues and market share, all units of the organization must work together 
harmoniously toward congruent goals. An ERP system will help an organization achieve this 

Keywords: Enterprise resource planning, systems, Information Technology, Applications, 
Software. 
 

  :مقدمـة
مبثابة العمود  ERP، حيث يعترب )ERP(أنظمة ختطيط موارد املؤسسة وتعمل ب املؤسسات اليوم على اختالف أنواعها تنفذ

الفقري للمؤسسات املتعددة الوظائف، والذي يدمج آليا الكثري من العمليات الداخلية ونظم املعلومات وخمتلف الوظائف من تصنيع 
  .والتوزيع، واحملاسبة، والتمويل، واملوارد البشرية للمؤسسةواخلدمات اللوجستية 

يف التسعينيات كإطار مفاهيمي وحافزا إلعادة هندسة  ERPإنشاء نظم بوبدأت املؤسسات الكبرية يف مجيع أحناء العامل 
  .لعمليات الوظيفية اليت نتجتبوصفه الربجمية أو احملرك احليوي والالزم لدمج وإجناز خمتلف ا ERPعمليا�ا التجارية، وعمل أيضا 

بوصفه مكونا ضروريا يف العديد من املؤسسات من أجل احلصول على الكفاءة  ERPويف وقتنا احلاضر، يتم االعرتاف بأمهية 
  .والفعالية، والقدرة على االستجابة املطلوبة لتحقيق النجاح يف بيئة األعمال الديناميكية اليوم

ما هو نظام تخطيط موارد المؤسسة ؟ وكيف يساعد على تحسين : إلشكالية التاليةوعلى ضوء ما سبق ميكننا طرح ا
  العمليات الداخلية والخارجية لدى المؤسسات اإلقتصادية ؟

  :التاليةاحملاور ولإلجابة على اإلشكالية سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التطرق إىل 
  .شرح وتعريف نظم ختطيط موارد املؤسسة -
 .ى املهام والفوائد الرئيسية من إستخدام نظم ختطيط موارد املؤسسةالتعرف عل -
 .وصف مكونات وعناصر نظم ختطيط موارد املؤسسة -
 .التعرف على املراحل اليت تطور فيها هذا النظام -
 .ERPذكر أهم مصنعي وموردي برجمية  -
  :ةنظام تخطيط موارد المؤسستعريف  -الأو 

مت استخدامه منذ التسعينيات، فمنذ ذلك احلني، كانت حماوالت عديدة لتحديد جمال إن مصطلح ختطيط موارد املؤسسة، قد 
  :ما يلي ، ومن بني أبرز وأهم التعاريف نذكرERPاستخدام 

mailto:i.benettayeb@univ-chlef.dz
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نظـم ختطـيط مـوارد املؤسسـة تعتمـد علـى أسـاليب العمـل للتنظـيم "Kelly & Brad & Casey (2014) يعـرف كـل مـن  ·
، واســـتخدام مجيـــع مـــوارد املؤسســـة، وقاعـــدة البيانـــات، وتوظيـــف منصـــة الربجميـــات العـــام مـــن أجـــل دمـــج التخطـــيط واإلدارة

 .1"املشرتكة
هــو جمموعــة مــن التطبيقــات، قاعــدة بيانــات، وجمموعــة مــن العمليــات "ختطــيط مــوارد املؤسســة  )Kroenke )2015ويعــرف  ·

 .2"الالزمة لتعزيز وتنسيق العمليات التجارية يف منصة آلية واحدة
· Haag & Cummings )2009( " نظـــام ختطـــيط مـــوارد املؤسســـة هـــو عبـــارة عـــن جمموعـــة مـــن الـــربامج املتكاملـــة إلدارة

األعمال، واحملاسبة، والتمويل، إدارة املوارد البشرية، وإدارة املشاريع، وإدارة املخزون، خدمة وإدارة الصـيانة، والنقـل، والتجـارة 
ئن، والتعاون اإللكرتوين، فهو يشمل مجيع أنظمة التكنولوجيا والربجميات يف اإللكرتونية، وسلسلة التوريد، وإدارة عالقات الزبا

 .3"املؤسسة
· Turban & Volonino & Wood )2013 (يشـري ERP   أو التطبيقـات الـيت تـدعم /البنيـة التحتيـة للتكنولوجيـا و"إىل

 .4"اليت يتم شراؤها كوحداتاألعمال األساسية والعمليات، فنظم ختطيط موارد املؤسسة هي حزم برجميات جتارية 
· (2009) Baltzan & Phillips "ERP  يــدمج مجيــع اإلدارات والوظــائف يف مجيــع أحنــاء املؤسســة يف نظــام تكنولوجيــا

 .5"املعلومات واحد حبيث ميكن للموظفني اختاذ القرارات عن طريق عرض معلومات عن مجيع العمليات
 .6"عبارة عن برامج متكاملة لتشغيل أعمال املؤسسات ERPة أنظم" )Brown  )2012التعريف املختصر لـ  اأم ·

سـتخدم ي، غالبا ما يشار إليـه باسـم الـنظم، علـى الـرغم مـن أنـه ERPمن التعاريف السابقة نستنتج أن ختطيط موارد املؤسسة 
  :ليس فقط للتخطيط ولكن أيضا إلدارة العمليات اليومية، كما نستنتج من التعاريف السابقة ما يلي

 .نظام ختطيط موارد املؤسسة هو نظام املعلومات القائم على التكنولوجيا -
تــدمج كــل خمتلــف وظــائف املؤسســة، املاليــة، املــوارد البشــرية، اإلنتــاج، واملبيعــات، والبيانــات احملاســبية يف نظــام  ERPأنظمــة  -

  .واحد
- ERP  ة وتدعم إجراءات األعمال اخلارجيةهي البنية التحتية للربامج اليت تربط التطبيقات الداخلية للمؤسس.  

  .ERPهي وحدات، حيث يتم دمج الوحدات مع بعضها البعض لتوسيع القدرات وتشكيل ما يسمى بنظام  ERPتطبيقات  -
- ERP  يساعد املديرين من تشغيل األعمال األمامية واخللفية، وبالتايل ميكن لكل األقسام البقـاء بسـهولة علـى اإلطـالع  مبـا
  .األقسام األخرى واليت تؤثر على عمليا�ا أو أدائهاحيدث يف 

  :ختطيط موارد املؤسسةوالشكل التايل يبني باختصار نظرة شاملة عن نظام 
  ERPنظرة عامة عن نظام :  )01(الشكل 

 

 
Source : Paige Baltzan, Business Driven Technology, 5th ed, McGraw-Hill, USA, 2013, p :34. 
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ن خمتلـف العمليـات داخـل مـموارد املؤسسة هي تكـوين �موعـات مـن نظـم املعلومـات الـيت تتكامـل بكـل سـهولة  فنظم ختطيط
  .املؤسسة  وعرب مجيع ا�االت الوظيفية كاملالية، واحملاسبة، واملوارد البشرية، وسلسلة التوريد، ومعلومات عن الزبائن

، ووجود برنامج واحد من )البيانات واملعلومات، وذكاء األعمال(ا�االت  والنتيجة املنبثقة منه هي معلومات متكاملة يف مجيع
  .ERPالتطبيقات، وواجهة واحدة عرب املؤسسة بأكملها، والشكل التايل يبني باختصار مقارنة بني استخدام وعدم استخدام نظام 

  ERPمقارنة قبل وبعد إستخدام نظام : )(2الشكل 

 
Source : Efraim Turban, Linda Volonino, Gregory R. Wood, op.cit, p :310. 

 مثــل األساســية، التجاريــة عمليا�ــا نعــ احلقيقــي الوقــت يف متكاملــة رؤيــة للمؤسســات يعطــي ERPمــن الشــكل نالحــظ أن نظــام 
 بـرامج بواسـطة معـا املرتبطـة، و اخل...والوظائف األخـرى كاحملاسـبة واملاليـة وإدارة املـوارد البشـرية املخزون، وإدارة الطلبيات، ومعاجلة إنتاج

  .البيانات قواعد إدارة نظم �ا حتتفظواليت  مشرتكة بيانات قاعدةاليت ترتبط ب ERP اتتطبيقو 
  :ERPعمل نظام  -ثانيا

نظام ختطيط موارد املؤسسة هو قاعدة البيانات املركزية اليت تقوم جبمع املعلومات من مجيع مكونات التطبيقات إن جوهر عمل 
دية اليت تسمى الوحدات لكل وظائف األعمال املتنوعة مثل احملاسبة، والتصنيع، التسويق، واملوارد البشرية، فعندما يدخل املستخدم الفر 

  :أو يقوم بتحديث املعلومات يف وحدة واحدة، فعلى الفور النظام بأكمله يقوم بعملية التحديث التلقائي، كما يظهر يف الشكل التايل
  ERPج تدفق البيانات عبر نظام دم :)3( الشكل

 
Source : Paige Baltzan, op.cit, p :159. 
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فمع نظام ختطيط موارد املؤسسة، عندما يأخذ ممثل خدمة الزبائن طلبية من الزبائن، فإنه لديه كل املعلومات الالزمة إلمتام هذه 
، فـاجلميع يف املؤسسـة )ون للمؤسسة، واجلـدول الـزمين للتسـليمالتصنيف االئتماين والعمليات السابقة للزبون، ومستويات املخز (الطلبية 

يرى نفس املعلومات وبإمكا�م الوصول إىل قاعدة البيانات اليت حتتوي طلبية الزبون اجلديد، وعنـد انتهـاء قسـم معـني مـع الطلبيـة، يـتم 
الــة الطلبيــة يف أي حلظــة، حيتــاج املســتخدم فقــط توجيههــا تلقائيــا مــن خــالل نظــام ختطــيط مــوارد املؤسســة إىل القســم املــوايل، وملعرفــة ح

  .تسجيل الدخول إىل نظام ختطيط موارد املؤسسة ويتتبع العملية، كما هو موضح يف الشكل التايل
  

  ERPعمل نظام : )4( الشكل

Source : Paige Baltzan, op.cit, p :159. 
  

صل على طلبيته بشكل أسرع وبأقل خطأ ممكن مـن ، والزبون حيERPطلب الشراء تتحرك بسرعة من خالل نظام  اتفإجراء
ميكـــن تطبيـــق ذلـــك علـــى نفـــس العمليـــات الرئيســـية األخـــرى، مثـــل اســـتحقاقات املـــوظفني أو التقـــارير  ERP ونظـــام أي وقـــت مضـــى،

  .اخل...املالية
  :ERP نظام فوائد وتحديات -ثالثا

وجدت العديد من املؤسسات الكربى قيمة األعمال يف  ميكن لنظم ختطيط موارد املؤسسة إنشاء فوائد كبرية للمؤسسات، وقد
  :7استخدام هذا النظام يف العديد من الطرق األساسية منها

دمج وحيسن العمليات التجارية للمؤسسة، والـيت تـؤدي إىل حتسـينات كبـرية يف نوعيـة اإلنتـاج ي ERPنظم  :الجودة والكفاءة -
 . والتوزيع، وخدمة الزبائن

د مــن املؤسســات تقــر بوجــود ختفيضــات كبــرية يف تكــاليف معاجلــة املعــامالت واألجهــزة، والربجميــات، العديــ :خفــض التكــاليف -
ودعم تكنولوجيا املعلومات لفريق العمل باملقارنة مع النظم السابقة غري املتكاملة واليت حلت حملها نظم ختطيط موارد املؤسسة 

 .اجلديدة
سية عن أداء األعمـال عـرب ا�ـاالت الوظيفيـة، هـذه املعلومـات حتسـن بشـكل  املعلومات األسا ERPتوفر أنظمة  :دعم القرار -

 . كبري قدرة املديرين على اختاذ أفضل القرارات يف الوقت املناسب عرب املؤسسة بأكملها
مـن  تنفيذ نظم ختطـيط مـوارد املؤسسـة تتعـدى العديـد مـن احلـواجز السـابقة الـيت كانـت يف اإلدارات الوظيفيـة :مرونة المؤسسة -

العمليــات التجاريــة، ونظــم املعلومــات، ومــوارد املعلومــات، وهــذا يــؤدي إىل مزيــد مــن املرونــة يف اهلياكــل التنظيميــة واملســؤوليات 
اإلداريـة، وأدوار العمــل، و�ــذه الطريقــة تصــبح املؤسســة أكثــر مرونـة وقابليتهــا للتكييــف، وبالتــايل ميكــن للمؤسســات االســتجابة 

 .تغرية واالستفادة من الفرص التجارية اجلديدةبسرعة لظروف األعمال امل
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نظـم ختطـيط مـوارد املؤسسـات تعمـل عـرب قاعـدة بيانـات  :تحسين الوصول إلى البيانات الالزمة التخاذ القرارات التشغيلية -
ت متكاملـــة باســـتخدام جمموعـــة واحـــدة مـــن البيانـــات لـــدعم مجيـــع وظـــائف العمـــل، فيـــتم دمـــج البيانـــات لتســـهيل اختـــاذ القـــرارا

التشغيلية، حيث يسمح للمؤسسات من توفري أكرب خدمة للزبائن والدعم، وتعزيز العالقات مع الزبائن واملوردين، وتوليد فرص 
 .8أعمال جديدة

ميكن أن يكون صعبا وميكن أن حيدث خلال يف املمارسات احلالية لألعمال، وعلى الرغم من أن فوائـد  ERPوإن تنفيذ نظم 
ERP  لتكــاليف واملخــاطر هــي أيضــا كبــرية، ويوضــح الشــكل التــايل النــوع واحلجــم النســيب لتكــاليف تنفيــذ نظــام ختطــيط كثــرية، إال أن ا

  .موارد املؤسسة
  جديد ERPالتكاليف النموذجية لتنفيذ نظام : (5)الشكل 

 

Source : George Marakas, James O’Brien, op.cit, p :340. 

ربجميات هي جزء صغري من التكلفة اإلمجالية، وأن تكاليف تطوير عمليات جديدة نالحظ من الشكل أن تكاليف األجهزة وال
يشـكلون اجلـزء األكـرب يف تنفيـذ نظـام ختطـيط مـوارد املؤسسـة ) التـدريب وإدارة التغيـري(وإعداد املوظفني للنظـام اجلديـد ) إعادة اهلندسة(

يط موارد املؤسسة اجلديـد هـو مشـكل رئيسـي آخـر مـن تكـاليف تنفيـذ نظام ختطإىل  اجلديد، كما أن حتويل البيانات من النظم السابقة
  :9ختطيط موارد املؤسسة، وميكن ذكر بعض العيوب الرئيسية ألنظمة ختطيط موارد املؤسسة فيما يلي

ة احلصول على الفوائـد الكاملـة لتخطـيط مـوارد املؤسسـة يتطلـب بعـض الوقـت واملـال، فالشـركات الكبـري  :تكاليف ووقت التنفيذ-
  .سنوات وتنفق عشرات املاليني من الدوالرات لتنفيذ نظام ختطيط موارد املؤسسة الناجح 5-3عادة ما حتتاج إىل 

يف بعض احلاالت، إذا كانت املؤسسة  لديها تغيري جذري للطريقة اليت تعمل �ا لتتوافق مع نظام ختطيط  :صعوبة تنفيذ التغيير-
  .عمل غري مناسب للمؤسسة ويسبب عطل ألعماهلا الكثرية أو حىت التأقلم مع النظام اجلديدموارد املؤسسة اجلديد، فرمبا يكون ال

معظم املؤسسات لديها أنظمة أخرى والـيت جيـب أن تكـون متكاملـة مـع نظـام ختطـيط مـوارد  :صعوبة التكامل مع أنظمة أخرى-
ها من التطبيقات، هلذا شهدت العديـد مـن املؤسسـات صـعوبة املؤسسة، مثل برامج التحليل املايل، وعمليات التجارة اإللكرتونية، وغري 

يف جعــل األنظمــة األخــرى تعمــل مــع نظــام ختطــيط مــوارد املؤسســة اخلــاص �ــا، كمــا أن هنــاك بعــض املؤسســات الــيت حتتــاج إىل بــرامج 
  .إضافية إلنشاء هذه الروابط

مطلـوب عمـل كبـري مـن أجـل حتميـل البيانـات  :صعوبة فـي تحميـل البيانـات فـي النظـام الجديـد لتخطـيط مـوارد المؤسسـات-
اجلديد، فنظام ختطيط موارد املؤسسات اجلديد قـد يكـون لديـه القـدرة علـى  ERPاملوجودة من مصادر خمتلفة إىل قاعدة بيانات نظام 
، كمــا يتطلــب )اخل... علــى ســبيل املثــال اســم الزبــون، العنــاوين، وصــف املنتجــات،(ختــزين مئــات أو حــىت آالف مــن عناصــر البيانــات 

  .تنظيف البيانات ألن النظم القدمية ومن احملتمل أن حتتوي على بيانات غري دقيقة أو ناقصة، أو غري متناسقة
لبائع آخر جيعل من غري املـرجح أن تقـوم املؤسسـة   ERPإن ارتفاع تكلفة التحول إىل نظام  :مخاطر في استخدام مورد واحد-

ـورد لديـه حـافز أقـل لإلسـتماع والـرد علـى استفسـارات الزبـائن،   بذلك، فبعد أن تعتمـد املؤسسـة نظـام
ُ
ختطـيط مـوارد املؤسسـة، يصـبح امل
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يشمل لـيس فقـط علـى اختيـار أفضـل منـتج للـربامج، ولكـن  ERPكما أن التكلفة العالية يف التحول أيضا تزيد اخلطر، فاختيار نظام 
 ,PeopleSoftأيضا أفضل شريك جتاري لفرتة طويلة، فمثال كان األمر مقلقا للعديد من املؤسسات اليت استخدمت برامج لشركات 

J.D. Edwards, Siebel Systems عندما مت شرائها من قبل شركة ،Oracle.  
ملؤسســة كبــرية هــو صــعب للغايــة ويتطلــب كميــات هائلــة مــن املــوارد، وأفضــل املــوظفني  ERP تنفيــذ نظــام :خطــر فشــل التنفيــذ-

ونظم املعلومات، والكثري من الدعم اإلداري، ولألسـف، املؤسسـات الكبـرية تفشـل يف بعـض األحيـان، وإن هـذه املشـاكل لتنفيـذ نظـام 
ERP ،ميكن أن يتطلب حلوال باهظة الثمن  

  :ERP 10ح لتجنب العديد من األسباب الشائعة عند تنفيذ  نظام وتوفر النقاط التالية نصائ
 .تعيني مدير تنفيذي متفرغ إلدارة املشروع• 
 .تعيني ذوي اخلربة لتوفري الرقابة على املشروع والتأكد والتحقق من صحة أداء النظام• 
  .جلديد والعمليات اجلديدةإتاحة الوقت الكايف لالنتقال من الطريقة القدمية لتسيري األمور إىل النظام ا• 
  .ختصيص ميزانية لتدريب املوظفني• 
 .حتديد مقاييس لتقييم التقدم احملرز يف املشروع وحتديد املخاطر املرتبطة به• 
 .احملافظة على نطاق املشروع احملدد بدقة اخلاص بالعمليات التجارية األساسية• 
  .أعمال املؤسسة لتتوافق مع ممارسات ERPاحلذر عند تعديل برجميات • 

  :ERPتطور واتجاهات نظم  -رابعا
أمر ضروري لفهم التطبيق احلايل وتطوراته املستقبلية، والشكل التايل يسـتعرض أهـم مراحـل  ERPإن معرفة تاريخ وتطور نظام 

  :تطور نظم ختطيط موارد املؤسسة
 ERPتطور نظام : )6( الشكل

Source : Stephen Haag, Maeve Cummings, op.cit, p :199. 
 Materialsمـــن خـــالل نظـــام يســـمى ختطـــيط متطلبـــات املـــواد  1970منـــذ ســـنة   ERPمت تنفيـــذ املرحلـــة األوىل مـــن 

Requirement Planning )MRP( وكــان تركيــز برنــامج ،MRP  علــى ختطــيط اإلنتــاج الــداخلي، مــن خــالل حســاب متطلبــات
كــز علــى أي نــوع مــن اخلــدمات، وإمنــا وضــع لتــوفري املــواد املناســبة يف الوقــت ال ير  MRPالوقــت، واملشــرتيات، وختطــيط املــواد، فربنــامج 

  . 11مثل خطوة كبرية إىل األمام يف عملية التخطيط MRPاملناسب، 
 Manufacturingحتـــت اســـم ختطـــيط مـــوارد التصـــنيع  1980مث مت إدخـــال اجليـــل اجلديـــد مـــن هـــذه األنظمـــة مـــع بدايـــة 

Resources Planning  أوMRPIIفقــام ، MRPII  بــدمج نظــم احملاســبة واإلدارة املاليــة، كمــا اجتــازت أنظمــةMRPII  حــدود
، فـــألول مـــرة ميكـــن EIS، وكـــذلك نظـــم املعلومـــات التنفيذيـــة DSSوظـــائف اإلنتـــاج والـــيت بـــدأت ختـــدم فيمـــا ظهـــر بـــنظم دعـــم القـــرار 

والقـدرات، فاملعلومـات اجليـدة تـؤدي إىل قـرارات  للمؤسسة بأن يكون لديها نظام متكامل لألعمال والذي قدم رؤيا للمتطلبات املاديـة
  .12جيدة، وبالتايل قدمت أنظمة تكنولوجيا املعلومات املتكاملة ميزة تنافسية هلذه املؤسسات

وكـان التحــول الكبـري يف أواخــر الثمانيــات وبدايـة التســعينات، فظهــرت احلاجـة إىل تطــوير نظـام متكامــل حمكــم مـن شــأنه ميكــن 
املخزنــة يف قواعـــد البيانـــات املشــرتكة علـــى نطــاق واســـع، والـــذي أصــبح أولويـــة قصــوى للمتخصصـــني يف تكنولوجيـــا اســتخدام البيانـــات 

  .ERPاملعلومات، هذه قاعدة البيانات املشرتكة، املستخدمة على نطاق واسع، كان امسها ختطيط موارد املؤسسات 
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ERP ات، والتخـزين، ختطـيط املـواد، القـدرة علـى التخطـيط، يشـمل مجيـع ختطـيط املـوارد للمؤسسـة مبـا يف ذلـك تصـميم املنتجـ
تســاعد املؤسســات علــى أن تصــبح أصــغر حجمــا وأكثــر مرونــة مــن خــالل دمــج معــامالت الــربامج  ERPونظــم االتصــاالت، فــنظم 

  . األساسية جلميع اإلدارات، مما يتيح الوصول السريع إىل املعلومات يف الوقت املناسب
، فخالل السنوات القليلة املاضية، بدأت احلدود الوظيفية لنظم ERP IIشار إليه حاليا باسم إىل ما ي ERPوقد تطور نظم 

ERP II  تتوسع من خالل إدارة سلسلة التوريدSCM  وإدارة عالقات الزبائنCRMذكاء األعمـال / ، مستودع البياناتDWBI ،
  . 13واألعمال اإللكرتونية

األساسـية هـي  ERP يتكون من عنصرين، األساسـي واملوسـع، مكونـات ERP IIاجليل احلايل من ختطيط موارد املؤسسات، 
املوســعة هــي  ERPوتركــز يف املقــام األول علــى العمليــات الداخليــة، فمكونــات ERP املكونــات التقليديــة املدرجــة يف معظــم أنظمــة 

ة وتركــــز يف املقــــام األول علــــى العمليــــات املكونــــات اإلضــــافية الــــيت تلــــيب االحتياجــــات التنظيميــــة الــــيت ال تغطيهــــا املكونــــات األساســــي
  .ويقدم الشكل التايل مثال لنظام ختطيط موارد املؤسسة ومكوناته األساسية واملوسعة. 14اخلارجية

  II ERPالمكونات األساسية والموسعة لنظام  :)7( الشكل

 
Source : Paige Baltzan, op.cit, p :323. 
 

  :ERPبرامج نظام  -خامسا
، ولكـن املهـام األساســية ERPيف السـوق اليـوم كلهـم يقـدمون حلـول خمتلفـة لـنظم  ERPجـي ومقـدمي بـرامج العديـد مـن منت

  .هي نفسها بالرتكيز على كل من الوظائف املالية، واحملاسبية، واملبيعات، والتسويق، واملوارد البشرية، والعمليات، واخلدمات اللوجستية
وإدارة  CRMمثــل أنظمــة إدارة عالقــات الزبــائن  جديــدة إضــافيةقــدمي وظــائف مييــزون أنفســهم مــن خــالل ت املنتجــنيوهــؤالء 
  .15ال يليب التوقعات ERPالعديد من الزبائن جتد أن الذي اختاروه من  ألن، SCMسالسل التوريد 
يف  23( Microsoft، )يف املئــة 24( Oracle، )يف املئــة SAP )36يهــيمن عليــه أربعــة شــركات كــربى هــي  ERPوســوق 

  ).يف املئة 17(للربجميات  Sage، )املئة
األخرين مثل  ERPالرائدة يف هذا ا�ال لعدة سنوات، خاصة بعد االستحواذ على مطوري  Oracleو  SAPوتعترب شركات 

J.D. Edwards  16وSiebel Systems .  
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   ERPأشهر منتجي برامج : )1(الجدول 

  
Source : Stephen Haag, Maeve Cummings, op.cit, p :53. 

 
، فكلهـا معـا SAP, Oracle/PeopleSoft, SSA Global, Microsoftهـم املـوردين  ERPفاملهيمن يف سوق برجميات 

يف  SAP يف املئة من السوق العامليـة، وكـل شـركة، ألسـباب تارخييـة، لـديها ختصـص يف جمـاالت معينـة مـثال  70تسيطر على أكثر من 
  .17يف إدارة البيع بالتجزئة Microsoftيف التصنيع،  SSA اع املايل، يف القط Oracleجمال اخلدمات اللوجستية، 

شــركة حديثــة النشــأة ســواء صــغرية أو متوســطة احلجــم مبــا فــيهم مطــوري الــربامج والــذين يتنافســون  50كمــا يوجــد أيضــا حــوايل 
  . املربح ERPعلى سوق 

  :نت اخلاصة �ااجلدد ومواقع األنرت  ERPالتايل قائمة أمساء بعض شركات  اجلدولويعرض 
  الجدد ERPموردي برامج : )2(الجدول 

 
Source : Stephen Haag, Maeve Cummings, op.cit, p :198. 
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داخل املنتجــات فيمــا بينهــا ممــا يصــعب متييــز والتفريــق بينهــا، هلــذا تــهنــاك منافســة قويــة بــني هــذه الشــركات املنتجــة، وبالتــايل تف
وإضافة امليزات القائمة على التكنولوجيـات اجلديـدة، وتعتـرب الرؤيـا الطويلـة األجـل، وااللتـزام  يقومون بتحديث منتجا�م بشكل مستمر

باخلدمات والدعم، وميزات التخصص واخلربة، والقوة املالية يف البحث والتطوير من الصـفات الرئيسـية للمـوردين األقويـاء ممـا يـؤدي إىل 
  .اختيار وتركيب منتجا�م

يف املئة سنويا، وتشري التوقعات إىل إستمرارية منوه يف املستقبل، وقد عزز منو سوق  30دل أكثر من ينمو مبع ERPوإن سوق 
ERP  من قبل األعمال والعوامل الفنية، والسبب األكثر شيوعا هو العوملة، واليت عزز�ا عمليات الدمج وحتفيز إنشاء الشركات الكبرية

  .ن نظم املعلومات الفردية السابقة قادرة على أدائهامع متطلبات املعلومات العالية، اليت مل تك
وهناك عامل آخر هو نضج السوق العام يف البلدان املتقدمة، واليت عزز�ا املنافسة بني مجيع املؤسسات وزيادة قوة املستهلكني، 

  .مما دفع املؤسسات على رفع كفاءة عمليا�ا التجارية
، وذلــك مــن خــالل الســماح لقاعــدة ERPملعلومــات واالتصــاالت يف تطــوير نظــم وأخــريا، جعــل التقــدم يف جمــال تكنولوجيــا ا

  .ERPالبيانات املركزية بدجمها مع بيئة 
  
  :خاتمةال

نقص يف التواصـل بـني ا�ـاالت الوظيفيـة، اللتصحيح  ERPمت التعرف على الدور الكبري الذي تلعبه نظم  الدراسةمن خالل هذه 
تـوفر أنظمـة يـق دمـج بإحكـام ا�ـاالت الوظيفيـة وأنظمـة املعلومـات بقاعـدة البيانـات املشـرتكة، فحتل هذه املشاكل عـن طر  ERPفنظم 
ERP ،وعلى الرغم من املخاطر والتكاليف الكبرية اليت حتويها هذه النظم،  املعلومات الالزمة للتحكم يف العمليات التجارية للمنظمة

  .يف أعماهلا ERPفإن عددا متزايدا من املؤسسات تعتمد على نظم 
يوفر احلل الوحيد لكل الوظـائف املتكاملـة حـول العمليـات الداخليـة كاإلنتـاج والتوزيـع واملبيعـات والتمويـل وإدارة  ERPهلذا فنظام 

املــوارد البشــرية، فمــع وجــود نظــام ختطــيط مــوارد املؤسســة يســاعد علــى احلــد مــن املخزونــات، وتقصــري الــدورات، وختفــيض التكــاليف، 
  :العمليات، كما خلصنا إىل عدة نتائج منها وحتسني جممل

حتسني الوصول إىل البيانات الالزمة الختاذ القرارات التشغيلية وإلغاء األنظمة القدمية أو غري  ERPتشمل املزايا الرئيسية لتنفيذ  -
  .الفعالة، وحتسني إجراءات العمل، وتوحيد التكنولوجيا

ء علــى عشــرات أو حــىت مئــات مــن األنظمــة املنفصــلة واســتبداهلا بنظــام واحــد، أو ميكــن املنظمــة مــن القضــا ERPاعتمــاد نظــام  -
  .جمموعة متكاملة من التطبيقات للمشروع بأكمله

يضمن إجراءات عمل جيدة اسـتنادا إىل أفضـل املمارسـات لزيـادة الكفـاءة والفعاليـة الـيت تتضـمنها العمليـات  ERPتنفيذ نظام  -
  .ى لألنشطة، مع توفري لكافة املستخدمني املعلومات واألدوات اليت حيتاجو�ا إلمتام كل خطوةاليومية من تتبع السلسلة املثل

) اخل... األجهـزة وأنظمـة التشـغيل وقواعـد البيانـات،(، املنظمـة لـديها فرصـة لرتقيـة تكنولوجيـا املعلومـات ERPعند تنفيـذ نظـام  -
  .اليت تستخدمها

  . بائن وتوفري ميزة تنافسية من خالل خفض التكاليف وحتسني اخلدمةهو إرضاء الز  ERPاهلدف النهائي لنظم  -
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Abstract 
          This research aimed at employing the Data envelopment analysis method in assessing the 
internal  efficiency of the Hassiba Ben Bouali university faculties. The number teaching staff, 
number of registred graduation and the number of registred post graduation were used as inputs, 
and the numbers of graduates, and post graduates used as outputs. 
It was found that the number of faculties with maximum efficiency (100%) was 2 in the season 
2013-2014 and 4 in the season 2014-2015; and the percentage of efficiency was determined for 
each inefficient faculté, together with the extent of inputs that could be reduced and the extent of 
outputs that could be increased, for each of the inefficient faculties bench-marking provinces 
were defined.  
Key words: Internal efficiency; data envelopment analysis DEA, Hassiba Ben Bouali university 
 

  :مقدمـة
دم املتسارع يف وتعاظم اإلبداعات التكنولوجية والتق ر الكبري يف ميدان العلم واملعرفة،إن ما مييز عصرنا اليوم هو التطو   

لذا كان لزاما على  ة اليت تقود حاضره وتؤمن مستقبله؛حيث أصبحت احلصيلة املعرفية ألي جمتمع هي القو  ا�االت التقنية،
ى للبقاء يف الساحة العاملية أن تقوم بإعداد رأس مال بشري، يتمكن من استيعاب املعرفة ويستطيع التعامل مع االقتصاديات اليت تسع

  .خمرجات هذا العصر والتكيف مع نتائجه
، ومن هذا وتعترب اجلامعة من أهم مصادر انتاج وتوطني ونشر املعرفة، كما أن هلا دورا كبريا يف إعداد الطاقات البشرية وتنمية مهارا�ا  

مية املنطلق فإن التعليم العايل يعترب استثمارا اسرتاتيجيا لكل بلد، والعمل على تطويره وزيادة تنافسيته مل يعد اختيارا بل هو ضرورة حت
  .تفرضها متغريات احلاضر وأفاق املستقبل

جابته الفعالة للتغريات احلاصلة يف ا�تمع احمللي وحىت يساهم التعليم العايل يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية البد من است  
مما يتطلب مراجعة مستمرة لنظمه التعليمية وأساليبه البحثية، كما جيب الوقوف بصورة دورية على مستوى كفاءته الداخلية والدويل، 

عامة، وعلى ما حيققه اخلريج من واخلارجية، حيث تعتمد هذه األخرية على ما حيققه النظام من منجزات علمية ختدم ا�تمع بصفة 
مهارات تساعد يف تنمية املؤسسات العامل �ا بصفة خاصة؛ كما تعتمد الكفاءة الداخلية على قدرة اجلامعة يف احلصول على نتائج  

  .كثرية من نوعية جيدة وبأقل قدر من االنفاق
سواء من عدد املسجلني اجلدد، عدد اخلرجيني وهيئة التدريس أو  وعلى الرغم من التوسع الكبري الذي عرفه التعليم العايل يف اجلزائر   

و عدد املؤسسات التابعة له، إال أننا جند اجلامعات اجلزائرية تتذيل الرتتيب العاملي، وال حتتل مراكز متقدمة حىت يف الرتتيب العريب أ
 Webometrics Ranking of World 1يةرتكس لرتتيب اجلامعات العامليلنظام الويب م 2016اإلفريقي فحسب إصدار جانفي 

Universities عامليا، املرتبة  1733أول جامعة يف الرتتيب الوطين وهي جامعة اجلياليل اليابس بسيدي بلعباس حتتل املرتبة  جند
  .عربيا 21إفريقيا واملرتبة  27

ائرية، واليت تنعكس بالضرورة على الكفاءة اخلارجية إن التأمل يف هذه االحصاءات يزيد احلاجة لرفع الكفاءة الداخلية للجامعات اجلز 
هلا، وهذا ما جعلنا حناول من خالل هذه الورقة البحثية قياس الكفاءة الداخلية لكليات جامعة حسيبة بن بوعلي كنموذج عن 

م الويب مرتكس فجامعة اجلامعات اجلزائرية، من أجل الوقوف على واقع أدائها وحتديد أوجه القصور فيه؛ وحسب نفس اإلصدار لنظا
  .عامليا 6874عربيا واملرتبة  171إفريقيا املرتية  164وطنيا، املرتبة  32حسيبة بن بوعلي حتتل املرتبة 

mailto:Zahra.5fleur@gmail.com
mailto:alikhelid@yahoo.fr
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  :ومن هنا فإنه ميكن حتديد مشكلة البحث يف التساؤل الرئيسي التايل 
  ؟ ل البيانات المغلفةلداخلية لكليات جامعة حسيبة بن بوعلي باستخدام أسلوب تحليما مستوى الكفاءة ا

  :التالية وتندرج ضمن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية
  ها؟ف يتم قياسيكماهي الكفاءة التعليمية؟ و  -1
   طريقة حتليل البيانات املغلفة؟ما هي  -2
  على كليات جامعة حسيبة بن بوعلي؟ DEAتطبيق أسلوب  ما هي نتائج -3

  : أهمية الدراسة 
ه من أمهية التعليم العايل يف ا�تمع، نظرا للدور الذي يلعبه يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما يعترب يستمد هذا البحث أمهيت

أحد الدعامات الرئيسية لتوفري اليد العاملة املؤهلة؛ باإلضافة إىل أمهية موضوع قياس الكفاءة الذي يساعد يف تقييم وتقومي أداء 
  .بصفة خاصةاملؤسسات بصفة عامة والتعليمية 

  :هدف الدراسة 
اهلدف الرئيسي هلذه الورقة البحثية هو قياس الكفاءة الداخلية النسبية لكليات جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، من خالل النقاط 

  :التالية
  حتديد مستوى الكفاءة يف كل كلية؛ -
  حتديد أسباب عدم الكفاءة؛ -
  .حتديد الوحدات املرجعية للكليات غري الكفؤة -

  :منهج الدراسة 
االستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل، حيث استخدمنا ع مت اإلعتماد على املنهج و من أجل اإلحاطة مبختلف جوانب املوض

إعتمدنا  ، كماDEAالكفاءة التعليمية وكيفية حسا�ا ويف تقدمي أسلوب التحليل البيانات املغلفة يف إعطاء مفاهيم حول  الزصف
  .جامعة حسيبة بن بوعليياس الكفاءة الداخلية لكليات قيف  التحليلعلى 

  : خطة الدراسة 
  :سنتناول احملاور التالية الت السابقةلإلجابة على التساؤ 

  مفاهيم عن الكفاءة التعليمية : المحور األول
  DEAتقديم أسلوب تحليل البيانات المغلفة : المحور الثاني
  ت جامعة حسيبة بن بوعليعلى كليا DEAتطبيق أسلوب : المحور الثالث

  
  مفاهيم عن الكفاءة التعليمية: المحور األول

تستنفذ املؤسسات التعليمية بصفة عامة واجلامعية بصفة خاصة موارد بشرية معتربة، من خالل تقدميها برامج وخدمات تعليمية لشرحية  
على املستوى احلقيقي للنشاط الذي تقوم به، ومعرفة  كبرية من ا�تمع، مما جيعل عملية تقييم أداء اجلامعات ضرورة ملحة للوقوف

  .مدى حتقيقها ألهدافها املرسومة وهل كانت بالكفاءة املطلوبة أو ال
  :تعريف الكفاءة -1

أما عن تعريفها من قبل الباحثني فال يوجد هلا ، "احلالة اليت يكون فيها الشيء مساويا لشيء آخر" :2الكفاءة لغة على أ�اتعرف 
موحد أو مفهوم مطلق، على اعتبار أ�ا فكرة نسبية جيب قياسها ومعرفة ما طرأ عليها من تغيري مقارنة مبستواها زمنيا أو تعريف 
  .3مكانيا

القدرة على حتقيق أقصى املخرجات من مدخالت حمددة، أو القدرة على حتقيق احلجم نفسه من " :4حيث تعرف الكفاءة على أ�ا
  "در من املدخالتاملخرجات باستخدام أدىن ق

  "معيار الرشد يف استخدام املوارد البشرية واملادية واملالية، وخاصة أن البيئة تتصف بقلة املوارد املاحلة" :5كما تعرف على أ�ا
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ى ومما سبق نستنتج أن الكفاءة هي االستغالل األمثل للموارد املتاحة للوصول إىل النتائج املطلوبة، ويتم ذلك من خالل حتقيق أقص
  .املخرجات من مدخالت حمددة، أو بتحقيق أدىن املدخالت ملخرجات حمددة

  :تعريف الكفاءة التعليمية -2
العالقة بني املدخالت واملخرجات، فأكثر النظم التعليمية كفاءة هي اليت حتقق أكرب " :6تعرف الكفاءة يف النظام التعليمي على أ�ا
دخالت يف أقصر وقت وبأكرب قدر من الرضا واالرتياح؛ وهي القدرة على إحداث تغيري قدر من املخرجات باستخدام أدىن قدر من امل

  " يف مدخالت النظام التعليمي على حنو حيقق خمرجات أفضل دون تغيري أو زيادة يف الكلفة
  "العالقة بني االنتاج الذي يعطيه النظام التعليمي واملدخالت اليت حتقق هذا االنتاج" :7وتعرف على أ�ا
  "احلصول على أكرب قدر من املخرجات التعليمية مع أكرب اقتصاد يف املدخالت" :8كما تعرف أ�ا

  .ومن خالل التعاريف السابقة جند أن الكفاءة تعترب من املؤشرات اليت يعتمد عليها يف تقييم أداء املؤسسات التعليمية
  :أنواع الكفاءة التعليمية -3

  :9نيتنقسم الكفاءة التعليمة إىل نوع
يقصد �ا حتقيق النظام التعليمي ألهدافه داخليا، أي العالقة بني املدخالت واملخرجات، وبعبارة أخرى هي درجة  :كفاءة داخلية -

  .الرشد يف استخدام املدخالت
م يف النشاطات ه باخلرجيني لإلسهاويقصد �ا مدى قدرة النظام التعليمي على حتقيق أهداف ا�تمع، من خالل مدّ  :كفاءة خارجية -

  .املتعددة ومقدرة هؤالء اخلرجني على إجناز أعماهلم بكفاءة
  . كل من النوعني السابقني للكفاءة التعليمية ينقسم إىل كفاءة كمية وكفاءة نوعية، حيث األوىل �تم بالعدد والثانية �تم بالكيف

  .ت جامعة حسيبة بن بوعليوفي بحثنا هذا سنعتمد على الكفاءة الكمية الداخلية لقياس أداء كليا
  :طرق قياس الكفاءة الكمية الداخلية -4

ان التداخل بني مدخالت وخمرجات العملية التعليمية جيعل قياس الكفاءة أمرا صعبا، ولكن هذا ال مينع وجود جمموعة من الطرق مت 
  :10الثالثة التالية كثرها انتشارا الطرقأاعتمادها لتقييم األداء الكمي الداخلي للمؤسسات التعليمية، 

تقوم على أساس اختيار عينة من الطلبة املستجدين من املرحلة أو املؤسسة املراد قياس كفاء�ا، وتتبع مسار  :طريقة الفوج احلقيقي -
دراستهم من خالل السجالت املدرسية واملعلومات املتاحة عن كل فرد يف الفوج؛ ويعاب على هذه الطريقة أ�ا حتتاج إىل نظم 

  .علومات متطورة وهذا ما ال تتوفر عليه األنظمة التعليمية يف الدول الناميةم
يقصد بالفوج الظاهري كل التالميذ املقيدين يف الصف األول بغض النظر عن املستجد والراسب، كما ال  :طريقة الفوج الظاهري -

آخر، ويتم تتبع الفوج بظاهره ال حبقيقته، ورغم سهولة يؤخذ بعني االعتبار اذا كان الطالب منقول من مدارس أخرى أو حمول من فوج 
  .هذه الطريقة إال أن نتائجها تكون بعيدة عن الدقة أل�ا ال تسبعد الراسبني واملتسربني

تستلزم احلصول على بيانات عدد املسجلني يف كل صف وعدد املعيدين، وتتم من خالل  :طريقة إعادة تركيب احلياة الدراسية -
ياة املدرسية لفوج معني من وقت التحاقه بالصف األول حىت خترجه، وتسمح هذه الطريقة باإلضافة اىل قياس الكفاءة متابعة احل

  .حساب معدل اإلنتقال، معدل الرسوب ومعدل التسرب
نظمة باإلضافة إىل هذه الطرق فقد كانت هناك دراسات كثرية اعتمدت على مناذج قياسية وأساليب رياضية يف قياس كفاءة األ

  .التعليمية، ملا توفره من وقت ومال باإلضافة إىل النتائج الكمية الدقيقة
نظرا لطبيعة التفاعل بني مدخالت وخمرجات األنظمة التعليمية، وأمهية معرفة مواطن عدم الكفاءة وأسبا�ا، فإنه ميكن اعتبار أسلوب 

كاختيار أفضل، لقياس الكفاءة النسبية لكليات جامعة حسيبة بن بوعلي حتليل البيانات املغلفة الذي هو أحد تطبيقات الربجمة اخلطية  
  :11نظرا للمزايا اليت يقدمها واملتمثلة يف

  عدم احلاجة لوضع فرضيات تربط بني املدخالت واملخرجات؛ -
  اجلمع بني الكفاءة الداخلية واخلارجية، مع امكانية التعامل مع املتغريات الكيفية؛ -
  حتديد أوزان أو أسعار سابقة للمدخالت واملخرجات؛عدم احلاجة إىل  -
  التعامل مع املتغريات ذات وحدات القياس املختلفة؛ -
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  .توفري نتائج تفصيلية تساعد يف حتديد مواطن اخللل -
   DEA تقديم أسلوب تحليل البيانات المغلفة: المحور الثاني

الذي كان يعمل يف أطروحته للدكتوراه  Edwardo Rhodesمع طالب الدكتوراه  DEA أسلوبلقد كانت بداية   
، على برنامج تعليمي ملقارنة أداء جمموعة من  Cooperاألمريكية حتت اشراف الربوفسور  Carmegie Mellonيف جامعة

يف تقدير املتعثرين دراسيًا يف املناطق التعليمية املتماثلة، وكان التحدي الذي واجههما يتمثل ) السود واألسبان(طالب األقليات 
الكفاءة الفنية للمدارس اليت تشمل جمموعة من املدخالت وجمموعة من املخرجات بدون توفر معلومات عن أسعارها؛ وللتغلب على 

، وسبب CCR، ليتمكنوا من صياغة منوذج عرف فيما بعد بنموذج Charnesهذه املشكلة قاما الباحثني بالتعاون مع الربوفسور
حتليل البيانات املغلفة يعود إىل كون الوحدات ذات الكفاءة اإلدارية تكون يف املقدمة، وتغلف الوحدات تسمية هذا األسلوب باسم 

 . 12اإلدارية غري الكفؤة
  :DEAتعريف أسلوب  -1

أداة تستخدم الربجمة اخلطية : "13على أ�ا DEA (Data Envelopment Analysis(املعطيات املغلفة تعرف طريقة 
متماثلة  DMUs( Decision Making Units(ثل �موعة مدخالت وجمموعة خمرجات لوحدات إدارية لتحديد املزيج األم

  ". األهداف وذلك بناء على األداء الفعلي هلذه الوحدات
 : 14مها مفهومني أساسينيويعتمد أسلوب حتليل املعطيات املغلفة على 

  :هي على الصورة التالية (j)أن كفاءة أي وحدة اختاذ قرار والذي حدد فيه   Farellتعريف الكفاءة الذي وضعه فاريل :أوال
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              Yrj   : كمية املخرجr من الوحدةj ؛                          Xij  : كمية املدخلi  إىل الوحدةj؛  

               Ur   : الوزن املخصص للمخرجr؛                             Vi  : الوزن املخصص للمدخلi.  

أي وحدة اختاذ قرار تكون غري " 15واليت تنص على أن  (Optimality Pareto)النظرية االقتصادية املعروفة بأمثلية باريتو :ثانيا
كفء إذا استطاعت وحدة إدارية أخرى أو مزيج من الوحدات اإلدارية األخرى إنتاج نفس الكمية من املخرجات بكمية مدخالت 

  ".أقل وبدون زيادة يف أي مورد آخر وتكون الوحدة اإلدارية هلا كفاءة باريتو إذا حتقق العكس
  :DEAم نموذج تقدي -2

  :16يعطى النموذج العام لطريقة حتليل البيانات املغلقة كما يلي
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yrj  : كمية املخرجr  من الوحدةj                            xij  : كمية املدخلi  من الوحدةj    
ur  :الوزن املخصص للمخرجr                                vi  : الوزن املخصص للمدخلi   
e :عدد موجب صغري                                       h0  : قيمة الكفاءة للوحدةj                    

أي أن املطلوب هو تعظيم النسبة بني جمموع املخرجات املوزونة إىل جمموع املدخالت املوزونة للوحدة حمل التقييم وبشرط أن تكون 
ءة النسبية لكل وحدة، كما ويتم حل هذا الربنامج إلجياد قيمة الكفاهذه النسبة أقل أو تساوي الواحد الصحيح بالنسبة لكل وحدة، 

  :17تساعد أيضا طريقة حتليل البيانات املغلفة على إجياد
تسمى (جمموعة وحدات مرجعية، تكون ذات كفاءة تامة  DEAمن أجل كل وحدة غري كفؤة يقدم أسلوب : الوحدات املرجعية

ات مماثلة نوعا ما للوحدة غري الكفؤة، ، وتقدم هذه الوحدات املرجعية اليت تكون هلا مدخالت وخمرج)Peersأيضا باألنداد 
  ملساعد�ا يف حتسني مستوى كفاء�ا؛

التعرف على طريقة عمل الوحدات ذات الكفاءة التامة ونشرها بني الوحدات يف املنظمة، يؤدي إىل  :الوحدات ذات الكفاءة التامة
  ا للوحدات ذات الكفاءة التامة؛حتسني كفاءة الوحدات األخرى اليت تعاين من تواضع أدائها، من خالل حماكا�

متخذ القرار على اختاذ القرارات املناسبة من خالل إعطاء التوليفات  DEAتساعد طريقة  :وضع األهداف وحتديد املوازنة التخطيطية
  . املناسبة من املدخالت واملخرجات للوحدات غري الكفؤة

  .وارد وحتسني مستوى املخرجات عند الوحدات غري الكفؤةتقديرا إلمكانية ترشيد امل DEAتعطي طريقة  :ختصيص املوارد
  :DEAمحددات استخدام أسلوب  -3

  :18لضمان جناح أسلوب حتليل  البيانات املغلفة جيب مراعاة القاعدتني التاليتني
من أجل  ،)3(جيب ان يكون حجم العينة أكرب من حاصل ضرب جمموع املدخالت واملخرجات يف العدد ثالثة :القاعدة األوىل -

  التأكد من جودة النموذج قبل إجراء التقييم؛
  .جيب أن ال يفوق عدد الوحدات ذات الكفاءة الكاملة ثلث العينة املدروسة، لضمان جودة النتائج املتحصل عليها :القاعدة الثانية -
  :أنواع نماذج أسلوب تحليل البيانات المغلفة  -4

أو املؤشرات ذات التوجيه ) جانب املدخالت( املؤشرات ذات التوجيه اإلدخايل م إماميكن يف قياس مؤشرات الكفاءة استخدا
، ويتم االختيار اعتمادا على درجة حتكم إدارة الوحدة يف حتديد املدخالت واملخرجات، وكال التوجيهني )جانب املخرجات(اإلخراجي 

  : 19املتمثلة يف  DEAنستطيع العمل �ما ضمن أنواع مناذج حتليل طريقة 
   CRSمنوذج اقتصاديات احلجم الثابتة : 4-1

 xiمن الوحدات اإلنتاجية، جنعل  Nمن املخرجات ل  Mمن املدخالت و  Kلصياغة هذا النموذج نفرتض وجود بيانات عن
متثل مصفوفة   Y و (K×N)متثل مصفوفة املدخالت  Xترمز للوحدة االنتاجية، مع   iللمخرجات، و yiترمز للمدخالت و

  .(M×N)املخرجات 
 :نستطيع كتابة منوذجي التوجيهني اإلدخايل واإلخراجي كما يلي iولقياس مؤشر الكفاءة للوحدة 

  
  التوجيه اإلخراجي  التوجيه اإلدخايل
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)حيث  )1´Mu متثل أوزان املخرجات و( )1´Kv متثل أوزان املدخالت.  
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  يف النمذجة اخلطية، ميكن تبسيط النموذجني السابقني على الصورة التالية (Duality)وباستخدام نظرية االزدواجية 
  التوجيه االخراجي  التوجيه اإلدخايل
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qfميثل أوزان املفردات و  lحيث    .متثل قيم مؤشرات الكفاءة لنموذجي التوجيه اإلدخايل واإلخراجي على التوايل,

تناسبيا إىل أقل حد ممكن مع اإلبقاء على إمكانية حتقيق  iللوحدة  xiإن منوذج التوجيه اإلدخايل يسعى إىل تقليص املدخالت 
مع اإلبقاء على نفس مستوى  iللوحدة  yiأما منوذج التوجيه اإلخراجي فيهدف إىل تعظيم املخرجات ، yiخرجات عند مستوى امل
  .  xiاملدخالت 

   VRSمنوذج اقتصاديات احلجم املتغرية : 4-2
ة متنع هذه الوحدات ألنه توجد ظروف خارجي نتاجية،طبق على كل الوحدات واملنظمات اإلإن افرتاض ثبات اقتصاديات احلجم ال ين

  .من العمل يف مستوى أحجامها املثلى، كاملنافسة غري التامة مثال
ل منوذج اقتصاديات احلجم الثابتة بإضافة قيد  VRSإىل منوذج اقتصاديات احلجم املتغرية  DEAيف أسلوب  CRS وهلذا عدِّ

  :ليصبح النموذجني كما يلي lZ¢=1:جديد هو قيد احلجم
  التوجيه االخراجي  لتوجيه اإلدخايلا
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  .(Unit Vector)ترمز ملتجهة الوحدة  Z (N×1)مع 

أو منوذج اقتصاديات احلجم   CRSإن درجة الكفاءة اليت يتم احلصول عليها من خالل منوذج اقتصاديات احلجم الثابتة
تعربِّ عن الكفاءة التقنية، ويف حالة اختالفهما فذلك يعين أن الوحدة االنتاجية تعاين من عدم كفاءة حجمية، إذن   VRSغريةاملت

  . VRSو CRSهي الفرق بني معديل الكفاءة التقنية لنموذجي  SE (Scale Efficiency) فالكفاءة احلجمية
للوحدة اإلنتاجية أو املؤسسة االستفادة منه بالعودة إىل احلجم األمثل وحتسب  مع العلم أن الكفاءة احلجمية تعين املدى الذي ميكن

على الكفاءة احملسوبة حسب منوذج اقتصاديات   CRSبقسمة الكفاءة التقنية احملسوبة حسب منوذج اقتصاديات احلجم الثابتة
  . VRSاحلجم املتغرية

حجم متزايدة أو  إذا كانت الوحدة االنتاجية تعمل يف ظل اقتصادياتإّال أن هذه الطريقة يف حساب الكفاءة احلجمية ال توضح 
، وهو نفسه منوذج اقتصاديات 20(NIRS)ذلك نستعني بنموذج ثالث هو منوذج اقتصاديات احلجم غري املتزايدة متناقصة، ول
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          :يليلنموذج كماأقل أو يساوي، ليصبح امع تعديل عالمة املساواة يف قيد احلجم إىل عالمة  VRSاحلجم املتغرية 
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فإذا تساوا املعدلني نقول عن الوحدة أ�ا متناقصة احلجم، وإذا   NIRSو VRSوتتم مقارنة معدل الكفاءة التقنية للنموذجني 
اقتصاديات : وى للنماذج الثالثةوللتوضيح أكثر نستعني بالشكل املوايل الذي يبني لنا احلدود القص .اختلفا نقول أ�ا متزايدة احلجم

، ومواقع عدد من  NIRSومنوذج اقتصاديات احلجم غري املتزايدة  VRS، اقتصاديات احلجم املتغرية CRSاحلجم الثابتة
  .     xومدخل واحد  yالوحدات االنتاجية بالنسبة هلذه احلدود، وذلك من أجل دالة انتاجية بسيطة تتكون من خمرج واحد

  NIRSو CRS ،VRSمقارنة بين نماذج ):1(الشكل رقم  
  
  

      
     

  
                                                             

  
    

  
  
  
  

متثل مدى عدم الكفاءة التقنية هلذه الوحدة يف ظل منوذج ثبات  PPc، املسافة Pمن خالل الشكل وبالنسبة للوحدة االنتاجية 
فعدم الكفاءة التقنية لنفس الوحدة ميثل باملسافة  VRSما يف ظل منوذج اقتصاديات احلجم املتغرية ، بين CRSاقتصاديات احلجم

PPv  فقط، يف حني عدم الكفاءة احلجمية متثل بالفرق بني املسافتني أي املسافةPcPv.  
NIRSVRSتتصف بتزايد اقتصاديات احلجم ألن  Pكما نالحظ من خالل الشكل أن الوحدة  TETE  ؛¹

NIRSVRSCRCتتصف بثبات اقتصاديات احلجم ألن  Rوالوحدة اإلنتاجية  TETETE   ؛==
NIRSVRSتتصف بتناقص اقتصاديات احلجم ألن  Qوالوحدة اإلنتاجية  TETE =.  

  على كليات جامعة حسيبة بن بوعلي DEAتطبيق أسلوب : المحور الثالث
مؤسسة للتعليم  111حيث أصبحت الشبكة اجلامعية تغطي كل الرتاب الوطن، بر تطورا كبريا عرف التعليم العايل يف اجلزائ  لقد   

  .21طالب 1300000أستاذ وأكثر من  4700مركز حبث وأكثر  30خمرب،  1000العايل وأكثر من 

 

x

y 

CRS NIRS 

VRS 

 

     ، مرجع سبق ذكرهتحليل مؤشرات الكفاءة: مصطفى بابكر :المصدر
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 23ؤرخ يف امل 01/209ومن ضمن هذه الشبكة جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اليت ظهرت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
إىل جامعة، وقد عرفت عدة إصالحات لتتم هيكلتها  -1992الذي مت إنشاؤه سنة -واملتضمن حتويل املركز اجلامعي  2001جويلية 

  : 22كليات ومعهدين  7إىل  2010/2011مع حلول املوسم اجلامعي 
  كلية العلوم         -                         كلية اهلندسة املدنية          -كلية التكنولوجيا                               -
  كلية العلوم اإلنسانية      -كلية احلقوق                                          -كلية العلوم االقتصادية                         -
  معهد الرتبية البدنية-                 معهد العلوم الزراعية                -كلية األداب واللغات                          -

خالل  DEAوسنحاول قياس مستوى الكفاءة الكمية الداخلية هلذه الكليات واملعهدين باستخدام أسلوب حتليل البيانات املغلفة 
مت باالعتماد على البيانات املقدمة من طرف مركز اإلحصاء باجلامعة و  2015-2014واملوسم  2014-2013املوسم اجلامعي 

  .للحصول على النتائج DEAPاالستعانة بربنامج 
  :اختيار النموذج -1

حلساب مستويات الكفاءة ألنه أكثر ديناميكية من منوذج عوائد احلجم  VRSلقد مت االعتماد على منوذج عوائد احلجم املتغرية 
التعامل مع  النتائج، وحماولة توجيهها حسب  ، ووظفنا التوجيه اإلدخايل والتوجيه اإلخراجي حىت تكون مرونة أكثر يفCRSالثابتة 

  .األهداف املسطرة
  :يرات الدراسةتقديم متغ -2

إن حتديد املدخالت واملخرجات يف أسلوب حتليل البيانات املغلفة يعترب من أهم اخلطوات للوصول إىل نتائج دقيقة وبالتايل تفسري 
  :التالية، وقد مت االعتماد على املتغريات النتائج بطريقة صحيحة

  عدد الطلبة املسجلني يف التدرج -1  :املدخالت
  عدد الطلبة املسجلني فيما بعد التدرج - 2             
  عدد األساتذة - 3             
  عدد املتخرجني يف التدرج -1  :املخرجات

  عدد املتخرجني فيما بعد التدرج  - 2             
، حدات الداخلة يف التقييم ثالثة أضعاف العدد اإلمجايل للمدخالت واملخرجات أو أكثرأن يكون عدد الو وكما ذكرنا سابقا البد 

وحدات متمثلة يف الكليات  9وحدة على اعتبار أنه لدينا  18وبالنسبة لدراستنا فقد مت استفاء هذا الشرط ألن عدد الوحدات هو 
، ونوضح معطيات هذه املتغريات 2015-2014ي ونفس الوحدات للموسم الدراس 2014-2013واملعهدين للموسم الدراسي 

  ).أنظر ملحق اجلداول)(1(يف اجلدول رقم
  :الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة -3

الذي يعطي القيمة املتوسطة ) أنظر ملحق اجلداول( )2(من خالل اجلدول رقم نستطيع أن نقدم الوصف اإلحصائي ملتغريات الدراسة
الذي من خالله نعرف مدى تشتت قيم املتغري حول املتوسط احلسايب كما يبني لنا أكري قيمة وأقل قيمة  لكل متغري واالحنراف املعياري

  .شهد�ا سلسلة املعطيات لكل متغري

  عدد املشاهدات  Nحيث                    :يعطى املتوسط احلسايب بالعالقة

) :واالحنراف املعياري بالعالقة  )å
=
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N

i
i xx

N 1

21
s  



  قياس الكفاءة الداخلية لكليات جامعة حسيبة بن بوعلي باستخدام أسلوب حتليل البيانات املغلفة

              خليد علي  . د.أ+ زياين زهرة. د.ط

 212 -197 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد               ISSN  6132-1112                                    مشال إفريقيا    جملة اقتصاديات 
205 

  :نتائج الدراسة -4
، من بينها حتديد كما بينا سابقا من مزايا أسلوب حتليل البيانات املغلفة توفريه �موعة من النتائج اليت تساعد يف اختاذ القرارات

وحدات مصادر عدم الكفاءة يف كل من املدخالت واملخرجات اخلاصة بال ،الوحدات اإلدارية غري الكفء ونسبة عدم الكفاءة فيها
  .كميات عدم الكفاءة والكميات املقرتحة لكل وحدة لكي تصبح كفءكذلك  و  ،غري الكفء

وهي أن تكون الوحدات ذات الكفاءة التامة أقل  DEAمن حدود أسلوب  2قبل حتليل النتائج البد من التأكد من حتقق القاعدة 
كلية للتقييم وبينت نتائج كل من التوجيهني اإلدخايل   18 أو تساوي ثلث عدد الوحدات الداخلة يف التقييم، ويف دراستنا لدينا

  :كليات، وبالتايل القاعدة حمققة ونستطيع تقدمي النتائج فيما يلي  6واإلخراجي أن الوحدات الكفؤة هي 
  نتائج التوجيه اإلدخايل: 4-1

يبني أمهية هذا التوجيه يف قياس  تالتحكم يف املدخالت وتوجيهها للوصول إىل قدر معني من املخرجاإن قدرة املؤسسات على 
مستويات الكفاءة، حبث يكون اهلدف منه هو ختفيض املدخالت دون تقليص كمية املخرجات، مع احملافظة على جوهر العملية 

  :االنتاجية، ويف اخلطوات املوالية نبني النتائج
  مؤشرات مستوى الكفاءة :1- 4-1

وفق منوذج عوائد احلجم املتغرية ذو ) الكليات(قيم مؤشر الكفاءة لوحدات الدراسة  )أنظر ملحق اجلداول( )3(نقدم يف اجلدول رقم
معلومات عن قيم مؤشر الكفاءة وفق منوذج عوائد احلجم الثابتة، قيم مؤشر الكفاءة  DEAPالتوجيه اإلدخايل، ويضيف لنا برنامج 

مبا أنه لدينا مومسني دراسيني فسنحلل كل موسم على احلجمية وكذا نوع غلة احلجم، وقد أضفنا ترتيب الكليات لكل موسم، و 
  :حدى

 VRSوحسب منوذج  0,752هو  CRSإن متوسط كفاءة كل الوحدات حسب منوذج : 2014-2013الموسم الجامعي 
،  أما الوحدات اليت حققت الكفاءة الكاملة فهي كلية األداب واللغات 0,891، ومتوسط الكفاءة احلجمية كان 0,833هو 

  :العلوم الزراعية، مما يعين االستغالل األمثل للمدخالت، أما بقية الكليات فجاء ترتيبها كما يليومعهد 
، يف CRSحسب منوذج  0,730ومستوى  VRSحسب منوذج  0,981معهد الرتبية البدنية يف املرتبة الثالثة مبستوى كفاءة  -

، كما أن غلة احلجم كانت متزايدة ٪26رة املعهد على التوسع يف حدود مما يعين قد 0,743حني كان مستوى الكفاءة احلجمية 
  واليت تعين أن أي زيادة يف املدخالت ينجم عنها زيادة أكرب يف املخرجات؛ 

، يف CRSحسب منوذج  0,724ومستوى  VRSحسب منوذج  0,931مبستوى كفاءة  كلية العلوم االنسانية يف املرتبة الرابعة  -
  ، وكانت غلة احلجم متزايدة؛٪22مما يعين إمكانية التوسع يف حدود  0,777لكفاءة احلجمية حني كان مستوى ا

، CRSحسب منوذج  0,892ومستوى  VRSحسب منوذج  0,893مبستوى كفاءة  يف املرتبة اخلامسة جاءت كلية احلقوق -
أن غلة احلجم كانت متناقصة واليت تعين أن  مما يعين عدم القدرة على التوسع، كما 0,999يف حني كان مستوى الكفاءة احلجمية 

  أي زيادة يف املدخالت ينجم عنها زيادة أقل يف املخرجات ومع الوقت تصبح زياة املدخالت بدون فائدة؛
، CRSحسب منوذج  0,853ومستوى  VRSحسب منوذج  0,858مبستوى كفاءة  يف املرتبة السادسة جاءت كلية العلوم_ 

  مما يعين استغالل كامل حلجم الكلية، كما أن غلة احلجم كانت متناقصة؛ 0,994جمية و كان مستوى الكفاءة احل
، CRSحسب منوذج  0,669ومستوى  VRSحسب منوذج  0,708مبستوى كفاءة  كلية اهلندسة املدنية يف املرتبة السابعة  -

  وكانت غلة احلجم متزايدة؛، ٪2مما يعين إمكانية التوسع يف حدود  0,983يف حني كان مستوى الكفاءة احلجمية 
حسب  0,593، 0,594كلية العلوم االقتصادية احتلت املرتبة الثامنة مبستويات كفاءة نوعا ما ضعيفة، حيث كانت قيمتها _ 

على الرتتيب، يف حني بينت الكفاءة احلجمية أنه هناك استغالل كامل حلجم الكلية حيث كان  CRSومنوذج  VRSمنوذج 
  غلة حجم متناقصة؛مع  0,999مستواها 

 0,278مستوى  CRSاملرتبة األخرية كانت من نصيب كلية التكنولوجيا مبستويات كفاءة ضعيفة، حيث سجلت حسب منوذج _ 
بغلة حجم متزايدة، مما يعين قدرة الكلية التوسع مبا  0,524والكفاءة احلجمية كانت  0,530مستوى  VRSوحسب منوذج  

  .على عدم استغالل املوارد وهي نسبة كبرية تدل ٪48يقارب 
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حسب منوذج عوائد احلجم الثابتة  0,692يف هذا املوسم متوسط كفاءة كل الكليات قدر ب : 2015-2014الموسم الجامعي 
وهو أقل بكثري من مستوى املوسم السابق، على عكس متوسط الكفاءة لنموذج عوائد احلجم املتغرية الذي سجل ارتفاعا خفيفا 

  .0,829، أما متوسط الكفاءة احلجمية فقد عرف هو اآلخر اخنفاضا طفيفا ووصل إىل مستوى 0,835حيث قدر ب 
فيما خيص الوحدات اليت حققت الكفاءة الكاملة فقد زاد عددها ليصبح أربع كليات بعدما كان كليتني فقط، حيث التحقت كل  -

كلية األداب واللغات اليت بقيت حمافظة على مستوى كفاء�ا التام، يف من كلية العلوم اإلقتصادية وكلية احلقوق ومعهد الرتبية البدنية ب
  ؛VRSحسب منوذج  0,974حني تدىن مستوى معهد العلوم الزراعية قليال، ليصبح يف املرتبة اخلامسة مبؤشر كفاءة قدر ب 

  ؛0,870رابعة املوسم السابق مبستوى كفاءة جاءت كلية العلوم اإلنسانية يف املرتبة السادسة هذا املوسم بعدما كانت يف املرتبة ال  -
  ؛0,638حافظت كلية اهلندسة املدنية على املرتبة السابعة ولكن مبستوى كفاءة أقل حيث سجلت  -
  أقل بكثري من مستوى الكفاءة يف املوسم الفارط حمتلة املرتبة ما قبل األخرية؛ 0,555كلية العلوم سجلت مستوى كفاءة   -
 .بقيت حمافظة على ذيل الرتتيب ومبستوى كفاءة أقل من سابقه كلية التكنولوجيا  -
  حتديد مصادر وكميات عدم الكفاءة :2- 4-1

أنه يوفر جمموعة من املعلومات املفيدة، من بينها مصادر وكميات عدم الكفاءة يف  DEAكما ذكرنا سابقا من مزايا أسلوب 
ب النموذج اإلدخايل كمية املدخالت اليت نستطيع ختفيضها مع مدخالت وخمرجات الوحدات غري الكفؤة، حيث يقدم لنا وحس

فؤة إىل مستوى احلصول على نفس كمية املخرجات، وتسمى القيم املستهدفة أي القيم الواجب التعامل �ا لتصل الكليات غري الك
ملوارد من طرف كل الكليات، نالحظ عدم استغالل ا، إذ )أنظر ملحق اجلداول( )4(الكفاءة التام، وهذا ما يوضحه اجلدول رقم

حيث القيم املستهدفة أقل بكثري من القيم الفعلية يف كل املدخالت، فمثال يف كلية التكنولوجيا ميكن الوصول إىل نفس قيم املخرجات 
- 2013خرجيني فيما بعد التدرج للموسم  3خريج يف التدرج و 248بتوظيف نفس املدخالت ولكن بقيم أقل، حيث للوصول إىل 

  .أستاذ 48طالب مسجل فيما بعد التدرج؛    52طالب مسجل يف التدرج؛    740 :يكفي قيم املدخالت التالية 2014
خريج فيما بعد التدرج إىل قيم املدخالت  2خريج يف التدرج و 298حنتاج للوصول إىل  2015-2014وبالنسبة للموسم الدراسي 

  .أستاذ 49 -لب مسجل فيما بعد التدرج؛  طا 51 -طالب مسجل يف التدرج؛   788 -:  التالية
  .ونرجع أسباب هذا اهلدر يف املدخالت إىل نسب الرسوب العالية ونسب التسرب اليت تعاين منها الكليات خاصة التقنية منها

بالنسبة لكل وبنفس الطريقة يتم حتليل بقية نتائج اجلدول ومعرفة قيمة التخفيض الالزمة يف املدخالت للوصول إىل نفس املخرجات 
  .  الكليات غري الكفؤة يف كال املومسني

  ؤةت غري الكفحتديد الوحدات املرجعية للكليا :3- 4-1
يقصد بالوحدات املرجعية تلك الكليات اليت حققت الكفاءة الكاملة وتتميز بنفس خصائص بعض الكليات غري الكفؤة، مما يؤهلها 

نالحظ يف املوسم نوضح ذلك، حيث  )أنظر ملحق اجلداول( )5(ا، ويف اجلدول رقملتكون مرجعا هلذه األخرية وتستطيع االقتداء �
ظهر معهد العلوم الزراعية كمرجع لكلييت التكنولوجيا واهلندسة املدنية نظرا لتشابه التخصصات املعتمدة  2014-2013الدراسي 

ابه يف اهليكل، يف حني ظهرت كلية األداب واللغات كمرجع واملقاييس املدرسة، كما ظهر مرجعا ملعهد الرتبية البدنية ونرجع ذلك للتش
لبقية الكليات، حيث مرجعيتها لكلية العلوم رغم اختالف نوع التخصصات نرجعه للتشابه يف الكم سواء من حيث عدد الطلبة أو 

  .لتخصصاتهيئة التدريس، أما مرجعيتها لبقية الكليات فأكيد يعود لعلم االجتماع الذي تنطوي حتته كل هذه ا
نالحظ غياب كلية األداب واللغات كمرجع وظهرت كلية احلقوق كمرجع لكلية العلوم  2015-2014ويف املوسم الدراسي 

  .اإلنسانية وكلية العلوم، يف حني ظهر معهد الرتبية البدنية كمرجع لكل الكليات غري الكفؤة
  نتائج التوجيه االخراجي: 4-2

جية أو خدماتية هو زيادة خمرجا�ا دون زيادة يف املدخالت أو التكاليف وهذا ما يتبناه التوجيه إن هدف أي مؤسسة سواء كانت انتا
  :بتوظيف هذا التوجيهاالخراجي يف قياس مستويات الكفاءة، وسنعرض يف اخلطوات التالية نتائج أسلوب حتليل البيانات املغلفة 

  مؤشرات مستوى الكفاءة :1- 4-2
وفق منوذج عوائد احلجم املتغرية ذو ) الكليات(قيم مؤشر الكفاءة لوحدات الدراسة ) ر ملحق اجلداولأنظ( )6(يوضح اجلدول رقم

التوجيه اإلخراجي، وكما رأينا سابقا ستظهر مؤشرات الكفاءة وفق منوذج اقتصاديات احلجم الثابتة ومؤشرات الكفاءة احلجمية، ونوع 
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رات الكفاءة وفق منوذج اقتصاديات احلجم الثابتة هي نفسها حسب التوجيه غلة احلجم والرتتيب؛ وجتدر اإلشارة إىل أن مؤش
  .اإلدخايل

 VRSوحسب منوذج  0,752هو  CRSإن متوسط كفاءة كل الوحدات حسب منوذج : 2014-2013الموسم الجامعي 
 وهي كلية األداب ، والوحدات الكفؤة نفسها كما يف التوجيه اإلدخايل0,923، ومتوسط الكفاءة احلجمية كان  0,806هو 

  :واللغات ومعهد  العلوم الزراعية، أما بقية الكليات فقد كان ترتيبها كما يلي
على  0,990، 0,946، والكفاءة احلجمية 0,901اشرتكتا كلية العلوم وكلية احلقوق يف املرتبة الثالثة  مبستوى كفاءة قدر ب -

  يتني؛الرتتيب، يف حني كانت غلة احلجم متناقصة يف كال الكل
  وكانت غلة احلجم متزايدة؛ 0,883، والكفاءة احلجمية 0,826معهد الرتبية البدنية جاء يف املرتبة اخلامسة مبستوى كفاءة  -
  وغلة احلجم متزايدة؛  0,882والكفاءة احلجمية  0,821يف املرتبة السادسة كانت كلية العلوم اإلنسانية مبستوى كفاءة قدر ب -
  وغلة احلجم متناقصة؛ 0,864، والكفاءة احلجمية 0,805ية يف املرتبة السابعة مبؤشر كفاءة كلية اهلندسة املدن  -
  وغلة احلجم متناقصة؛ 0,865والكفاءة احلجمية  0,686يف املرتبة الثامنة جاءت كلية العلوم االقتصادية مبستوى كفاءة قدر ب -
  .وغلة احلجم متناقصة 0,881والكفاءة احلجمية  0,351فاءة واملرتبة األخرية احتلتها كلية التكنولوجيا بأدىن معدل ك -

هو  VRSوحسب منوذج  0,692هو  CRSمتوسط كفاءة كل الوحدات حسب منوذج  :2015-2014الموسم الجامعي 
، والوحدات الكفؤة أصبحت أربعة حيث أضيفت كلية احلقوق وكلية العلوم 0,879، ومتوسط الكفاءة احلجمية كان  0,786
دية ومعهد الرتبية البدنية إىل كلية األداب واللغات، وتدىن مستوى معهد العلوم الزراعية بنسبة كبرية حيث احتل املرتبة السادسة االقتصا

، وحتسن ترتيب كلية اهلندسة املدنية لتحتل املركز اخلامس بعدما كانت يف املركز السابع املوسم السابق ولكن 0,721مبؤشر كفاءة 
، واملرتبة السابعة كانت من نصيب كلية العلوم اإلنسانية برتاجع يف املستوى والرتتيب عن املوسم 0,729ن أقل مستوى الكفاءة كا

  .السابق، أما كلية التكنولوجيا فبقيت حمافظة على آخر الرتتيب ولكن بتحسن طفيف يف مستوى الكفاءة
  حتديد مصادر وكميات عدم الكفاءة :2- 4-2

نالحظ أن هناك تباعد بني خمرجات الكليات غري الكفؤة والقيم املستهدفة أي اليت  ) نظر ملحق اجلداولأ() 7(من خالل اجلدول رقم
كلية التكنولوجيا مثال   2014- 2013الموسم الجامعي كان من املمكن الوصول إليها لو وظفت املدخالت بشكل جيد؛ جند يف 

 787حني أنه ومن خالل مدخال�ا كان بإمكا�ا الوصول إىل خرجيني فيما بعد التدرج، يف  3خرجيا يف التدرج و 248سجلت 
خرجيني فيما بعد التدرج؛ ولو نظرنا إىل كلية العلوم االقتصادية جندها يف خمرجات التدرج بعيدة عن القيم  10خرجيا يف التدرج و

ونفس املالحظة بالنسبة . خرجيا واحدا خرجيا، وبالنسبة ملخرجات ما بعد التدرج فلم يكن الفرق إال 328املستهدفة حيث كان الفرق 
لبقية الكليات غري الكفؤة حيث جندها يف خمرجات التدرج بعيدة عن القيم املستهدفة على عكس خمرجات ما بعد التدرج اليت كان 

  .  فيها نوعا ما تقارب
عن القيم املستهدفة بالنسبة  مل حيدث اختالفا كبريا، فقد كانت الكليات اخلمس غري الكفؤة بعيدة 2015-2014الموسم ويف 

  .خلرجيي التدرج يف حني كان تقارب خلرجيي ما بعد التدرج
الذي يعتمد على  LMDونرجع هذا التباعد يف مستوى التدرج إىل نسب الرسوب املرتفعة بني الطلبة ومنط التدريس يف نظام 

  .   لسنوات متعددة) دين(رجيا الرتباطه مبقياس أو مقياسني أسلوب الديون، إذ يستطيع الطالب اكمال سنوات الدراسة ولكن ال يعترب خ
  ؤةت غري الكفحتديد الوحدات املرجعية للكليا :3- 4-2

ظهر معهد العلوم الزراعية كمرجع لكلية اهلندسة املدنية ومعهد الرتبية البدنية، يف حني بقية الكليات  2014-2013الموسم يف 
ظهر معهد الرتبية البدنية كمرجع لكل الكليات  2015-2014الموسم ب واللغات؛ ويف غري الكفؤة كانت مرجعيتها كلية األدا

غري الكفؤة ما عدا كلية العلوم، اليت كانت مرجعيتها كل من كلية األداب واللغات وكلية العلوم االقتصادية، وظهرت هذه األخرية أيضا  
 .)اجلداول أنظر ملحق()8(كمرجع لكلية التكنولوجيا كما يبينه اجلدول رقم
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  : الخاتمة 
قياس كفاءة املؤسسات اجلامعية يعترب عملية مهمة وجيب أن تطبق بصفة دورية، للوقوف على مستوى أدائها الفعلي ومعرفة إن 

مواطن اخللل، ويتم ذلك بإبراز األداء املقارن للجامعات مع نفسها عرب الزمن أو مع جامعات أخرى، وقد حاولنا من خالل هذه 
باستخدام أسلوب حتليل البيانات املغلفة  -كنموذج عن اجلامعة اجلزائرية-البحثية قياس كفاءة كليات جامعة حسيبة بن بوعليالورقة 

DEA وفيما يلي أهم االستنتاجات ، وفق منوذج عوائد احلجم املتغرية بتوظيف كل من التوجيه اإلدخايل والتوجيه اإلخراجي
  :التوصيات املتوصل إليهاو 
  : نتاجات االست. 1

كليات ظهرت   9من بني  2014-2013سواء بتوظيف التوجيه اإلدخايل أو اإلخراجي فقد تبني أنه يف املوسم اجلامعي  -
فقد  2015-2014وحدتني فقط تتميز بالكفاءة التامة، ومها كلية االداب واللغات ومعهد العلوم الزراعية، أما املوسم 

  ي كلية االداب واللغات، كلية احلقوق، كلية العلوم االقتصادية ومعهد الرتبية البدنية؛كليات الكفاءة التامة، وه  4حققت فيه 
كان اختالفا يف ترتيب الكليات غري الكفؤة من جانب التوجيه اإلدخايل  واإلخراجي لكال املومسني، لكن كلية التكنولوجيا مل   -

  ؛ختضع هلذا االختالف حيث بقيت يف كل احلاالت صاحبة آخر ترتيب
حسب التوجيه اإلدخايل تبني أن هناك هدرا يف املدخالت للكليات غري الكفؤة نظرا لضعف املخرجات، والفارق الكبري بني  -

  للوصول إىل نفس املخرجات؛  ) املستهدفة(املدخالت املستعملة وماكان يكفي منها 
هدف باالعتماد على املدخالت احلالية لكل كلية بني التوجيه اإلخراجي أن هناك تباعد بني املخرجات الفعلية وما هو مست -

غري كفؤة فيما خيص خرجيي التدرج، وبالنسبة خلرجيي ما بعد التدرج فهناك نوعا ما تقارب بني ما مت الوصول إليه وما كان 
  جيب حتقيقه لو استخدمت املوارد استخداما أمثليا؛

عمال التوجيهني اإلدخايل واإلخراجي تبني أن باستطاعة أغلب بالنسبة ملؤشرات الكفاءة احلجمية لكال املومسني وباست -
  .الكليات التوسع الستغالل احلجم األمثل

  :التوصيات . 2
  توفري قاعدة بيانات للدراسات القياسية، خاصة ما يتعلق مبعطيات البحث العلمي واالنتاج الفكري؛ -
خرى للمقارنة بني كليات جامعة حسيبة بن بوعلي وكليات من االستفادة من نتائج هذه الدراسة، وحماولة اجراء دراسات أ -

  جامعات أخرى؛
  .اجراء دراسات عن الكليات الكفؤة وحماولة حماكا�ا من طرف الكليات غري الكفؤة  -
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  :ملحق الجداول
  مدخالت ومخرجات كل وحدة): 1(جدول رقم 

  الكليات
  املخرجات  املدخالت

عدد الطلبة املسجلني 
  يف التدرج

عدد الطلبة املسجلني 
عدد الطلبة املتخرجني   عدد األساتذة  فيما بعد التدرج

  يف التدرج
عدد الطلبة املتخرجني 

  فيما بعد التدرج
  3  248  91  99 3451  كلية التكنولوجيا

  9  491  74  114  1658  كلية اهلندسة املدنية 
  6  749  194  36  3330  كلية العلوم

  6  716  123  239  3798  كلية العلوم االقتصادية
  5  857  98  60  2956  كلية احلقوق

  0  977  138  11  4369  كلية العلوم اإلنسانية
  0  1565  160  9  4051  كلية األداب واللغات
  13  143  38  69  291  معهد العلوم الزراعية
  0  358  50  52  1293  معهد الرتبية البدنية
  2  298  109  112  2248  *2كلية التكنولوجيا 
  3  515  84  104  1516  *2دنية كلية اهلندسة امل

  2  834  214  48  4029  *2كلية العلوم 
  17  867  131  254  3589    *2كلية العلوم االقتصادية 

  1  506  110  7  2921  *2كلية احلقوق 
  0  1001  145  22  4053  *2كلية العلوم اإلنسانية 
  9  1018  163  71  4121  *2كلية األداب واللغات 
  9  145  42  66  1803  *2معهد العلوم الزراعية 
  9  530  54  43  995  *2معهد الرتبية البدنية 

  2015-2014يعين معطيات املوسم اجلامعي  2الرقم  *        جامعة حسيبة بن بوعلي -مركز اإلحصاء  :المصدر
  وصف إحصائي لمتغيرات الدراسة): 2(الجدول رقم

  االحنراف املعياري  أدىن قيمة  أعلى قيمة  املتوسط  املتغري
  1266.99  291  4369  2804  د الطلبة املسجلني يف التدرجعد

  69.89  7  254  78.66  عدد الطلبة املسجلني فيما بعد التدرج
  51.30  38  214  112.11  عدد األساتذة

  367.93  143  1565  656.55  عدد الطلبة املتخرجني يف التدرج
  4.94  0  17  5.22  عدد الطلبة املتخرجني فيما بعد التدرج

  باحثنيمن إعداد ال :المصدر 
  قيم مؤشر الكفاءة لوحدات الدراسة باستخدام التوجيه اإلدخالي): 3(جدول رقم

 VRSالرتتيب   غلة احلجم  الكفاءة احلجمية VRSمؤشر الكفاءة  CRSمؤشر الكفاءة   الكليات
  2013/  9  متزايدة  0,524  0,530  0,278  كلية التكنولوجيا

  2013/  7  متزايدة  0,983  0,708  0,696  كلية اهلندسة املدنية 
  2013/  6  متناقصة  0,994  0,858  0,853  كلية العلوم

  2013/  8  متناقصة  0,999  0,594  0,593  كلية العلوم االقتصادية
  2013/  5  متناقصة  0,999  0,893  0,892  كلية احلقوق

  2013/  4  متزايدة  0,777  0,931  0,724  كلية العلوم اإلنسانية
  2013/  1  ثابتة  1,000  1.000  1,000  اتكلية األداب واللغ
  2013/  1  ثابتة  1,000  1.000  1,000  معهد العلوم الزراعية
  2013/  3  متزايدة  0,743  0,981  0,730  معهد الرتبية البدنية
  2014/  9  متزايدة  0,616  0,542  0,279  *2كلية التكنولوجيا 

  2014/  7  متزايدة  0,999  0,638  0,683  *2كلية اهلندسة املدنية 
  2014/  8  متزايدة  0,885  0,555  0,492  *2كلية العلوم 
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  2014/  1  متناقصة  0,713  1,000  0,713    *2كلية العلوم االقتصادية 
  2014/  1  ثابتة  1,000  1,000  1,000  *2كلية احلقوق 

  2014/  6  متزايدة  0,870  0,811  0,705  *2كلية العلوم اإلنسانية 
  2014/  1  متناقصة  0,645  1,000  0,645  *2كلية األداب واللغات 
  2014/  5  متزايدة  0,733  0,974  0,714  *2معهد العلوم الزراعية 
  2014/  1  ثابتة  1,000  1,000  1,000  *2معهد الرتبية البدنية 

  DEAPبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الباحثني: المصدر
  باستخدام التوجيه اإلدخالي لكليات غير الكفؤةالقيم الفعلية والمستهدفة لمدخالت ا): 4(جدول رقم

  الكليات غري الكفؤة
  عدد األساتذة  عدد الطلبة املسجلني فيما بعد التدرج  عدد الطلبة املسجلني يف التدرج

القيم   القيم املستهدفة  القيم الفعلية  القيم املستهدفة  القيم الفعلية
  القيم املستهدفة  الفعلية

  48  91  52  99  740 3451  كلية التكنولوجيا
  52  74  46  114  924  1658  كلية اهلندسة املدنية

  84  194  31  36  1908  3330  كلية العلوم
  73  123  37  239  1544  3798  كلية العلوم االقتصادية

  87  98  32  60  1961  2956  كلية احلقوق
  128  138  10  11  3296  4369  كلية العلوم اإلنسانية
  49  50  51  52  778  1293  معهد الرتبية البدنية
  49  109  51  112  788  2248  *2كلية التكنولوجيا 

  53  84  44  104  968  1516  *2كلية اهلندسة املدنية 
  95  214  27  48  2238  4029  *2كلية العلوم 

  118  145  18  22  2911  4053  *2كلية العلوم اإلنسانية 
  41  42  64  66  419  1803  *2معهد العلوم الزراعية 

  DEAPبناء على خمرجات برنامج  د الباحثنيمن إعدا: المصدر
  الكليات المرجعية باستخدام التوجيه اإلدخالي): 5(جدول رقم

  الكليات املرجعية  الكليات غري الكفؤة
  معهد العلوم الزراعية  كلية التكنولوجيا

  معهد العلوم الزراعية  كلية اهلندسة املدنية
  كلية األداب واللغات  كلية العلوم
  كلية األداب واللغات  وم االقتصاديةكلية العل

  كلية األداب واللغات  كلية احلقوق
  كلية األداب واللغات  كلية العلوم اإلنسانية
  معهد العلوم الزراعية  معهد الرتبية البدنية
  *2معهد الرتبية البدنية   *2كلية التكنولوجيا 

  *2معهد الرتبية البدنية   *2كلية اهلندسة املدنية 
  *2،   كلية احلقوق *2معهد الرتبية البدنية   *2لوم كلية الع

  *2،   كلية احلقوق *2معهد الرتبية البدنية   *2كلية العلوم اإلنسانية 
  *2معهد الرتبية البدنية   *2معهد العلوم الزراعية 

  DEAPبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الباحثني: المصدر
  خراجيات الدراسة باستخدام التوجيه اإلقيم مؤشر الكفاءة لوحد ):6(جدول رقم 

 VRS  الرتتيب  غلة احلجم  الكفاءة احلجمية VRS  مؤشر الكفاءة CRS  مؤشر الكفاءة  الكليات
  2013/  9  متناقصة  0,881  0,315  0,278  كلية التكنولوجيا

  2013/  7  متناقصة  0,864  0,805  0,696  كلية اهلندسة املدنية 
  2013/  3  متناقصة  0,946  0,901  0,853  كلية العلوم

  2013/  8  متناقصة  0,865  0,686  0,593  كلية العلوم االقتصادية
  2013/  3  متناقصة  0,990  0,901  0,892  كلية احلقوق
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  2013/  6  متزايدة  0,882  0,821  0,724  كلية العلوم اإلنسانية
  2013/  1  ثابتة  1,000  1.000  1,000  كلية األداب واللغات

  2013/  1  ثابتة  1,000  1.000  1,000  لزراعيةمعهد العلوم ا
  2013/  5  متزايدة  0,883  0,826  0,730  معهد الرتبية البدنية
  2014/  9  متناقصة  0,863  0,323  0,279  *2كلية التكنولوجيا 

  2014/  5  متناقصة  0,875  0,729  0,683  *2كلية اهلندسة املدنية 
  2014/  8  متناقصة  0,827  0,595  0,492  *2كلية العلوم 

  2014/  1  متناقصة  0,713  1,000  0,713    *2كلية العلوم االقتصادية 
  2014/  1  ثابتة  1,000  1,000  1,000  *2كلية احلقوق 

  2014/  7  ثابتة  1,000  0,706  0,705  *2كلية العلوم اإلنسانية 
  2014/  1  متناقصة  0,645  1,000  0,645  *2كلية األداب واللغات 

  2014/  6  متناقصة  0,990  0,721  0,714  *2راعية معهد العلوم الز 
  2014/  1  ثابتة  1,000  1,000  1,000  *2معهد الرتبية البدنية 

  DEAPبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الباحثني: المصدر
  خراجيباستخدام التوجيه اإل القيم الفعلية والمستهدفة لمدخالت الكليات غير الكفؤة ):7(جدول رقم 

  عدد الطلبة املتخرجني فيما بعد التدرج  عدد الطلبة املتخرجني يف التدرج  الكليات
  القيم املستهدفة  القيم الفعلية  القيم املستهدفة  القيم الفعلية

  10  3  787  248  كلية التكنولوجيا
  11  9  610  491  كلية اهلندسة املدنية

  7  6  831  749  كلية العلوم
  9  6  1044  716  كلية العلوم االقتصادية

  6  5  951  857  كلية احلقوق
  0  0  1190  977  كلية العلوم اإلنسانية
  0  0  433  358  معهد الرتبية البدنية
  6  2  924  298  *2كلية التكنولوجيا 

  7  3  706  515  *2كلية اهلندسة املدنية 
  4  2  1402  834  *2كلية العلوم 

  0  0  1419  1001  *2كلية العلوم اإلنسانية 
  12  9  201  145  *2ية معهد العلوم الزراع

  DEAPبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الباحثني: المصدر
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  المحاسبة اإلبداعية في المؤسسة االقتصادية بين المفهوم والتطبيق
Creative accounting in the economic business between concept and application 

  
  نوي الحاج .د 

  اجلزائر - جامعة الشلف
noui2011@gmail.com  

Abstract 
   Creative accounting, not an branch of accounting, but it is an concept that practices by the 

accountant, that it’s for fraud, shenanigans and manipulation of accounting data and false 
declaration of information about the real translation of the firm’s economic events, for achieving 
a personal interest or the interest of an anther party, without the rest. He takes risks of absence or 
week of internal controls or loopholes to commit fraud, and being often under the supervision of 
him managers. 
Keywords: Creative Accounting, Financial deception, accounting shenanigans, Financial 
Statements, Accounting organizations. 

  

I - مقدمة                                            
جتدر اإلشارة أوال إىل كيفية منو املؤسسة الصغرية لتصبح عمالقة، فكانت امللكية الفردية اللبنة األوىل إلجياد أي مؤسسة، لسهولة   

جاءت بعدها شركة تضامن شخصني أو أكثر يف تأدية أعماهلا لتحقيق الربح، . إنشائها، قلة تكلفتها، وحمدودية التشريعات املنظمة هلا
نفس املساوئ، مثل املسؤولية القانونية للمالك غري حمدودة، وإمكانية احلجز على ممتلكات املالك، ويتحدد عمرمها بعمر  والنوعان هلما

  . املالك
إىل     جتزئتها و سهولة نقل ملكيتها، مع وأخريا منت املؤسسة وظهرت يف شكل شركة مسامهة، حيث متيزت حبياة غري حمدودة،  

وانعكاس ذلك على أغراض احملاسبة بعد ما كانت احلماية . قانونية حمدودة، وانفصال املالك عن اإلدارةحصص من األسهم، مسؤولية 
  .والرقابة حتتل املكانة األوىل، أصبحت أغراضها يف القياس والتقييم

فهي تصف دوريا . فاحملاسبة تعترب إحدى الوسائل األساسية إليصال املعلومات املتعلقة بأنشطة املؤسسة للعديد من األطراف  
املؤسسة املعنية وتكشف الثروة وتقيسها، وتعرب بشكل ضروري عن كل العمليات اليت تنجزها املؤسسة من خالل الكشوف املالية 

فكلمة كشف أو قائمة تعين يف مفهومها العام إعالم يتعلق بشيء حمدد يعتقد من يقدمه بصحة ما مت اإلشارة إليه،  ).القوائم املالية(
عن ) بصدق(ا يُعد احملاسبون هذه الكشوف، فإ�م يصفون خصائص املؤسسة وفقاً للنواحي املالية اليت يعتقدون أ�ا تعرب بعدالة وعندم

  :  إن الكشوف املالية تشمل جمموعة متكاملة من الوثائق وهي .أنشطتها
  و جدول امليزانية يف �اية الفرتة؛ -
  و جدول حساب النتائج  للفرتة؛ -
  و تغريات رؤوس األموال للفرتة؛جدول  -
  و جدول سيولة اخلزينة للفرتة؛ -
  .امللحق -
يرجع . متثل امليزانية صورة عن الوضعية املالية للمؤسسة وتفصح عن ثرو�ا يف حلظة زمنية معينة، ألن مركزها املايل يتغري بسرعة 

رؤوس األموال (والثاين ميثل اخلصوم ) موجودات املؤسسة( سبب تسميتها بامليزانية إىل التساوي بني طرفيها، األول ميثل األصول
  ).     وااللتزامات

من ضمان لسداد  ، ملا تعرب عنه 1933اُعتربت امليزانية الكشف األكثر أمهية، وذلك حىت �اية األزمة االقتصادية العاملية عام     
  . االلتزامات جتاه الغري، كما توضح املركز املايل للمؤسسة

mailto:noui2011@gmail.com
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حيث اكتسى أمهية بالغة بعد  ،عن نتائجهابالنسبة جلدول حساب النتائج يبني األداء املايل للمؤسسة خالل فرتة معينة، مفصحاً 
أما جدول تغريات رؤوس األموال فهو يبني حركة التغري اليت طرأت على رؤوس  .1973حىت ) 1933(األزمة االقتصادية العاملية 

مع ظهور حاجة املستخدمني إىل معلومات ) جدول تدفقات اخلزينة(وجاء استخدام جدول سيولة اخلزينة أموال املؤسسة خالل الفرتة، 
، حيث توسع اإلفصاح لالهتمام 1973مالئمة عن املقبوضات واملدفوعات النقدية للمؤسسة خالل الفرتة، وكان هذا التحول منذ 

  . ستخدمني يف اختاذ قرارا�م االقتصادية الرشيدةبكل الكشوف املالية مبا فيها املالحق لتلبية احتياجات امل
املؤسسة دون متثل الكشوف املالية وثائق تقيس وحتدد املعلومات احملاسبية الناجتة عن خمتلف األحداث والعمليات اليت متت يف  

ي أثر على جمتمع األعمال الذ) احملاسيب(ما تطورت املؤسسة تطورت احملاسبة وتبع ذلك بعض اخلداع املايل ومثل . خداع وتضليل
، وإن كانت يف حقيقة األمر باحملاسبة اإلبداعيةوخباصة يف الشركات الكربى ويف الدول املتقدمة، وأصبح يدعى يف األدبيات احملاسبية 

م، جاعال متثل اخلداع املايل الذي يـُْقدم عليه معد الكشوف املالية، من أجل حتقيق مصلحة شخصية أو خدمة أطراف معينة دون غريه
  . املعلومات املقدمة يف الكشوف املالية معربة بشكل خيالف الواقع الفعلي يف املؤسسة

  إشكالية البحث -1
  : مما سبق ميكن طرح سؤال اإلشكالية التايل   

بصدق  هل المحاسبة اإلبداعية تجسد تطبيق القواعد واألساليب والمعايير المحاسبية، التي توفر معلومات محاسبية معبرة 
  ؟  عن الواقع الفعلي للمؤسسة

  :هذا السؤال يؤدي إىل طرح األسئلة الفرعية التالية   
  ما املقصود باحملاسبة اإلبداعية، وهل يوجد فرق بينها وبني االحتيال احملاسيب ؟ -
  ؟ احملاسبة االبداعيةماهي أهم أساليب  -
  ؟يف املؤسسات فيما تتمثل اجلهود اليت تقوم �ا اهليئات االقليمية والدولية للحد من أساليب احملاسبة االبداعية  -
  أهمية البحث -2

تربز أمهية هذا البحث يف توضيح اآلثار السلبية لتطبيق مفهوم احملاسبة اإلبداعية، من خالل تقدمي ُمعد الكشوف املالية معلومات  
ع االقتصادية املنجزة يف املؤسسة، وتضليل األطراف املستخدمة هلذه املعلومات، وقيامه باالختيار بني البدائل احملاسبية مغايرة للوقائ

   .املسموح �ا، أو البحث عن الثغرات القانونية لتحقيق مصلحة شخصية أو التحيز ألطراف معينة
  أهداف البحث -3

  :يهدف هذا البحث إىل      
  و احملاسبة اإلبداعية يف األدبيات احملاسبية؛عرض مفهوم  -
  و عرض خمتلف أساليب وطرق اخلداع احملاسيب يف إعداد الكشوف املالية؛ -
  .اإلشارة إىل اجلهد املبذول من طرف اهليئات احملاسبية الدولية لسد خمتلف الثغرات احملاسبية يف إعداد وتقدمي الكشوف املالية -

  منهجية البحث  -4
ة مبختلف عناصر البحث مت اعتماد أدايت الوصف والتحليل من خالل املراجع واملقاالت اليت تطرقت إىل احملاسبة لإلحاط 

  ).أو العمليات احملاسبية املشبوهة(اإلبداعية 
  هيكل البحث -5

  :مت تقسيم البحث إىل ثالثة حماور  
   )أو الخداع المالي( تعريف المحاسبة اإلبداعية أو الخداع المحاسبي  :المحور األول 
  )  Accounting Shenanigans(أساليب الخداع المالي أو المحاسبي   :المحور الثاني 
   إلبداعيةجهود الهيئات الدولية في الحد من أساليب المحاسبة ا:  المحور الثالث
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-IIأو الخداع المالي( تعريف المحاسبة اإلبداعية أو الخداع المحاسبي : المحور األول(  
 اخلداع احملاسيب( أو )Creative Accounting(تناولت العديد من األدبيات احملاسبية تعريف احملاسبة اإلبداعية  

)Accounting Shenanigans( جيب اإلشارة إىل  املعىن اللغوي لكلمة إبداع، أبدع يف عمله أي أجاد يف عمله، تفكري إبداعي ،
ويف قاموس أوكس فورد جاءت مبعىن املهارات . )1(أو ابتكار أو أنشأ من غري سابق مثالجديدة، أي خالق وأصيل، أبدع مبعىن طريقة 

وال يوجد ما يعرب عن . )3(سيس الشيء عن الشيء، اإلبداع إجياد شيء غري مسبوق مبادة أو زمان، أو تأ)2(والقدرة على إنتاج اجلديد
  .و االحتيال يف اللغة لكلمة إبداعاخلداع أ

  ة اإلبداعية تعريف المحاسب -1
  : أذكر ما يلي اجتهت يف خمتلف تعاريفها إىل ما يؤدي إىل الضرر مبجتمع األعمال، ومن هذه التعاريف  احملاسبة اإلبداعية   

  ) Pendlebury Naser and( تعريف ناصر وبندلبيوري 1-1
      فيه املعدون من خالل استغاللعبارة عن حتويل أرقام احملاسبة املالية عما هي عليه فعًال، إىل ما يرغب "احملاسبة اإلبداعية   

  .)4(أو مجيعها/أو جتاهل بعضها و/أو االستفادة من القوانني املوجودة و
  )Arthur Levitt(تعريف آرثر لفييت  1-2

من ) SEC -) Commission ecurities and Exchange تداول األوراق املالية األمريكية استخدم الرئيس السابق للجنة    
تكاليف إعادة اهليكلة، االحتياطات، : يف مهنة احملاسبة، املتعلق بـ  ، مصطلح لعبة األرقام ملمارسة التالعب 1998إىل   1993سنة 

  . )5(إيرادات يف غري أوا�ا
  تعريف الخشاوي، وآخرون  1-3

عملية تالعب باألرقام من خالل انتهاز الفرصة للتخلص من االلتزام  بالقواعد احملاسبية وبدائل القياس "احملاسبة اإلبداعية     
وتطبيقات اإلفصاح، لنقل الكشوف املالية مما جيب أن تكون عليه، إىل ما يُفضل معد هذه الكشوف أن يُبلغ عنه، وهي أيضا عملية 

  .)6("عامالت لكي تنتج نتائج حماسبية مطلوبة، بدًال من اإلبالغ عن هذه املعامالت بطريقة منسقة وحياديةتتم من خالهلا هيكلة امل
  )Jacques Renard( تعريف جاك برنارد 1-4

  .)7("مجيع املخالفات واألفعال غري القانونية اليت ترتكب بقصد اخلداع"يقدم تعريف أوسع لالحتيال بأنه      
  International Auditing and Assurance Standards Boardالدوليةيير المراجعة تعريف مجلس معا 1-5

)(IAASB  
أو املوظفني، أو أطراف  املكلفني باحلوكمة،تصرف متعمد من قبل فرد واحد، أو أكثر من بني اإلدارة، أو  "عرف الغش بأنه  

  .)8("ثالثة، ينطوي على استخدام التضليل للحصول على ميزة غري عادلة، أو غري قانونية
ومن  ؛وال املفهوم الفعلي للكلمةاملدلول اللغوي لكلمة اإلبداع،  ريف يتبني أن مصطلح احملاسبة اإلبداعية ال يتضمنامن هذه التع 

مث يتضح أن مفهوم احملاسبة اإلبداعية احلقيقي هو الذي يظهر يف خمتلف اإلجنازات اليت استطاعت احملاسبة من خالهلا إجياد احللول 
 فاحملاسبة اإلبداعية هي التالعب املتعمد باألرقام وحتويلها. املناسبة للمشاكل احملاسبية، اليت صادفت مراراً التطورات املختلفة للمحاسبة

إىل التعبري عن الواقع غري الفعلي للمؤسسة، من خالل استغالل الفرص والثغرات القانونية، والبدائل احملاسبية املسموح �ا، لتحقيق 
 مصلحة شخصية 
ُ
  . د الكشوف املالية أو ألطراف معينةعمل

إىل أرقام خمالفة ومضللة ختدم أطراف معينة،  حتويل األرقام عن ترمجة الوقائع االقتصادية الفعلية بصدق يف املؤسسة االقتصادية،    
كما مساها ) Accounting Shenanigans(بغية الوصول إىل نتائج حمددة، فهذا ال يُعترب إبداعًا وإمنا حتايًال وخداعًا ماليا 

  .   )Schilit)9سشيليت 
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ألن حجم املؤسسات توسع واإليرادات  كانت الثمانينات من القرن العشرين بيئة خصبة لظهور ومنو مثل هذا اخلداع املايل،
مما دفع ببعض املؤسسات إىل إعالن نتائج  ؛اخنفضت نتيجة الركود االقتصادي، فكان سعي املؤسسات لتحقيق الربح، صعبا جدا

  . ومهية غري صحيحة، وهذا يف حد ذاته تضليل ملختلف األطراف ذات املصاحل
لثمانينات من القرن العشرين، وأصبحت من خالهلا تزدهر مشروعات االستثمار ومن مناذج االحتيال اليت ُعرفت حىت قبل ا    

اليت تغري املستثمرين باستالم عوائد أعلى مما تعود به أموال غريهم من ) Ponzi(اليت ُمسيت بطريقة بونزي  1920عام  االحتيالية
 Bernard( مينع النمو واال�يار السريعني لشركة برنارد مادوف واإلطار التنظيمي احملكم يف الواليات املتحدة األمريكية، مل. املستثمرين
Maadof ( من ا�يار مشروعات عديدة  ، وما تاله2008مليار دوالر يف أواخر عام  65الومهية لتوظيف األموال واليت بلغت تعامال�ا

  .)10(أخرى أبان األزمة املالية العاملية
ثالث طرق أساسية يستعملها معد الكشوف املالية للخداع  هناك مناذج متعددة لالحتيال أو اخلداع املايل، ميكن حتديدها يف  
  : )11()أي التالعب مبعلومات الكشوف املالية(املايل 
  و عملية نقل األرباح من املستقبل إىل احلاضر؛ -
  و ؛)التهرب الضرييب(عملية جتنب الضرائب  -
  .ة إخفاء الديونعملي -
إن سوء االستخدام هذا وغريه من االستخدامات السيئة، جعل الكونغرس األمريكي يصدر قانون سايربانس أوكسلي    

)Sarbanes-Oxley Act ( وهو نتيجة حتمية للتضليل املايل الذي قامت به العديد من الشركات األمريكية 2002يف سنة ،
ألدوات اإلعالم اآليل، وأرثر ) Xerox(لالتصاالت، وزيروكس ) WorldCom(للطاقة، وورلد كوم ) Enron(الكبرية مثل أونرون 

  .للتدقيق) Arthur Andersen( أندرسون
، ومن مث تعترب املؤهالت )12(إن معد الكشوف املالية يعترب الطرف الوحيد الذي يُعد الكشوف املالية حتت مسؤولية مسري املؤسسة 

  . أمر ضروري ينعكس يف تأدية عمله-كاملستوى التعليمي، الكفاءة املهنية، واألخالق املهنية - الشخصية 
  المتطلبات الواجب توفرها في ُمعد الكشوف المالية -2

طلب االعتماد على القدرات إن توفر ممارسني أكفاء يف مهنة احملاسبة إلعداد الكشوف املالية واملشكالت احملاسبية، يت   
وتطبيق املعايري املهنية ) الكفاءة املهنية(هذه القدرات املتضمِّنة يف كل من التكوين، احلكم املهين . الشخصية ملعد الكشوف املالية

ن ، ومواألخالقية، ستؤثر بشكل خاص يف إعداد الكشوف املالية، وبشكل عام على مصاحل األطراف اليت تستعمل هذه الكشوف
  :ما يلي  )13(يف الفقرة الثانية 315ما أشار إليه معيار املراجعة الدويل رقم أهم هذه املتطلبات 

 الكفاءة  2-1
مع     املقصود بالكفاءة أداء املهام على حنو ميكن من خالله توفري معلومات حماسبية مناسبة، ميكن االعتماد عليها، التفاقها    

يف         ، جللب الثقة )اجلمهور(فالكفاءة أمر هام جدًا لدى جمتمع األعمال . القوانني، التنظيمات، واملعايري الفنية بشكل مالئم
لتحقيق الكفاءة عند معد الكشوف املالية ُتكون معاهد متخصصة للتكوين احملاسيب . للمحاسبني) الكفاءة املهنية(احلكم املهين 

  .ددين تضعهما اهليئات املشرفة على احملاسبة يف خمتلف الدولمبستوى وشروط حم
 السلوك األخالقي -2-2

إن االهتمام بالكفاءة املهنية ال يقلل من أمهية االلتزام بالسلوك األخالقي، أي أداء الشيء على الوجه الصحيح، لتحقيق مطلب   
اليت يقوم �ا     أو السلوك املهين أمراً ضرورياً، لتوجيه األنشطة القي ث أصبح ميثاق السلوك األخحي. السالمة يف املعلومات احملاسبية

  .األعضاء يف املنظمات املهنية،  وعلى اهليئات املشرفة على مهنة احملاسبة أن تويل ذلك بالغ األمهية
   عدم التحيز  2-3

ميارسه القائم بإعداد وعرض الكشوف املالية إن خلو املعلومات من التحيز حيقق خاصية احلياد واليت تعين جتنب التحيز الذي  
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�دف التوصل إىل نتائج حمددة مسبقًا أو �دف التأثري على قرارات مستخدمي هذه الكشوف يف اجتاه معني، سواء ارتبطت أسباب 
  .التحيز بشخص احملاسب أو بقواعد القياس

 : ينقسم حتيز القياس احملاسيب حسب مصادره إىل ثالثة أنواع 
 و حتيز مصدره قواعد القياس؛  - 
 و حتيز مصدره الشخص القائم بعملية القياس؛  - 
 .حتيز مصدره الشخص القائم بعملية القياس وقواعد القياس اليت يستخدمها هذا الشخص، أي حتيز مشرتك - 

  السرية  2-4
  .على معد الكشوف املالية أن ال يستخدم معلومات سرية أطلع عليها يف إطار تأدية مهنته لتحقيق نفع خاص 

  السالمة  2-5
  .تتمثل السالمة يف جتنب تضارب املصاحل، وأن يرفض اهلدايا واملنح اليت تقدم إليه لتحقيق أغراض معينة  

  )عدالة العرض(الموضوعية   2-6
مات على حنو عادل وموضوعي أي كما حدثت يف واقع املؤسسة، وأن يتم اإلفصاح عن كافة املعلومات جيب توصيل املعلو    

  .املناسبة
  المسؤولية  2-7

تعترب املسؤولية من األمور ذات األمهية الكبرية، خلدمة الصاحل العام على أفضل وجه، حيث يتم استخدام املعلومات احملاسبية يف   
حسب الدراسة اليت  ومن مث يعود األمر بشكل أساسي يف املسؤولية عن عمليات الغش، .ية لتنفع ا�تمعختصيص املوارد االقتصاد

علـى     التقاريـر املاليـة املنطويـة "حتـت عنـوان، ) COSO-  Committee of Sponsoring Organizations(أعد�ا جلنـة 
مـن      أظهـرت أيضـًا مؤشـرات تـدل علـى أن أنواعـًا معينـة  ،"األمريكيـة العامـةحتليـل للشـركات  1998-2007 : الغـش لألعـوام 

مـن عمليـات الغـش بالكشوف  89%وأشـارت الدراسـة إىل أن أغلبية واسـعة . عمليـات الغـش ترتبط على حنو أساسـي بإدارة املؤسسة
  .)14(الـيأو املديـر امل/ املاليـة يشـارك فيهـا الرئيـس التنفيـذي و

III - أساليب الخداع المالي أو المحاسبي  : المحور الثاني)Accounting Shenanigans  (  
تنوعت أساليب االحتيال بتنوع نشاطات املؤسسات، فهي مل تقتصر على مؤسسات معينة ويف نشاط حمدد،  إال أن األمر      

الذي قدمه  الذي تشرتك فيه مجيع عمليات اخلداع املايل أو التضليل الذي يقوم به ُمعد الكشوف املالية ميكن إجيازها يف الدليل 
  .)Accounting   Shenanigans()15( للخدع احملاسبية) Schilit(سشيليت 

  
يشري سشيليت يف هذا الدليل إىل أهم اخلدع املالية املتبعة من قبل معدي الكشوف املالية، يف اخلدع : دليل الخدع المالية  -1
  :التالية 
  :أو مشكوك في جودتها، مثل تسجيل النواتج في وقت مبكر  1-1
  و املستقبلية مل تقدم بعد؛تسجيل النواتج  يف حني أن  اخلدمات  -
  و تسجيل النواتج قبل عملية الشحن أو دون شروط على الزبون؛ -
  .ألطراف تابعة للمؤسسةبيع  -
  :تسجيل النواتج الوهمية، مثل  1-2
  و اتفاقات جانبية؛ -تسجيل مبيعات تفتقر إىل اجلوهر االقتصادي  -
  و تسجيل نواتج متأتية من االستثمار؛ -
  و تسجيل نواتج لصاحل املورد مرتبطة بطلبيات الشراء يف املستقبل؛ -
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  .التخلي عن نواتج بطريقة غري مالئمة قبل االندماج - 
  :تعزيز النواتج واألرباح مرة واحدة، مثل  1-3

  و تسجيل مكاسب عن مبيعات األصول  بالقيمة املسجلة �ا؛ -
  و التشغيل؛مبا يف ذلك نواتج االستثمار واحلد من نفقات  -
  .إحداث نواتج من خالل إعادة تصنيف املكاسب االستثمارية -

  :تحويل نفقات حالية إلى فترة الحقة أو سابقة، مثل  1-4
  و رمسلة تكاليف التشغيل العادية ال سيما إذا متت قريبا من النفقات؛ -
  و سابقة؛تغيري السياسات احملاسبية والتحايل لتحويل النفقات اجلارية إىل فرتة  -
  و ؛)املتناقص(استخدام طريقة االهتالك البطيئة  -
  .الفشل يف ختفيض قيمة األصول أو شطب األصول املتعثرة -
  : لاللتزامات، مثل ) أو التخفيض غير المناسب(عدم التسجيل  1-5
  و عندما تظل االلتزامات مرتبطة باملستقبل؛) واملطلوبات ذات الصلة(الفشل يف تسجيل النفقات  -
  ختفيض االلتزامات عن طريق تغيري االفرتاضات احملاسبية؛ -
  .ومهية) ختفيضات(إنشاء حسومات  -

  :تحويل اإليرادات الحالية إلى فترة الحقة، مثل  1-6
 و إنشاء احتياطات واإلفراج عنها يف فرتة الحقة؛ - 
  .قد غري سليم إليراد قبل احليازةع - 

  :  لحالية، مثلتحويل النفقات المستقبلية للفترة ا 1-7
  ؛ وري صحيحة وإدراجها يف أعباء خاصةبالغ بطريقة غاملتضخيم  -
  و الكتابة غري الصحيحة لعملية تكاليف البحث والتطوير عند احليازة؛ -
  . تسريع اإلنفاق التقديري للفرتة احلالية - 

  دوافع اللجوء إلى الخداع المالي أو المحاسبي -2
  :إن الدوافع اليت تقف وراء إقدام ُمعد الكشوف املالية على اخلداع املايل، ميكن تلخيصها يف ما يلي     

وتظهر  ).التهرب الضرييب(اتفاق ُمعد الكشوف املالية مع مالكي املؤسسة على استغالل الثغرات القانونية يف دفع الضرائب  2-1
  :                                       )16(التالية الفجوة الضريبية لألسباب

   ؛ وسلعية بقصد تقليص األرباح ظاهرياالزيادة يف األعباء على حنو ومهي، إذ يتم زيادة تكلفة املـواد واملـستلزمات ال -
إىل   ختفيض سعر مبيعات السلع واخلدمات ما أمكن، أي ختفيض اإليرادات، إضافة إىل تزوير الفواتري حيث تسهل هذه العملية  -

       و حد كبري ويلجأ هلا مستوردو السلع؛
ها وقبوهلا شكًال ورفض أمكن، إلـى حـني قيـام اإلدارة الضريبية مراجعت تقدمي بيانات خسارة أو أرباح قليلة لتأخري دفع الضريبة ما- 

  . نتائجها وتكليف املكلف على وفـق مبدأ التقدير املباشر
الوفاء بكل االلتزامات املوجودة على عاتق املؤسسة، سواء كانت قانونية، تعاقدية، وكذا متطلبات التنافسية والسعي للمحافظة  2-2

املؤسسة إىل االحتيال واخلداع املايل  ملواجهة عدم كفاية النواتج  تلجأ. على زبائنها وحصتها السوقية واستمرارية نشاطا�ا، ومنوها
  .لتغطية هذه االلتزامات

للمحافظة على التمويالت أو االستفادة  من متويالت جديدة، من أجل احلصول على سيولة، تلجأ املؤسسة إىل تضليل البنوك  2-3
  .ها املالية غري املشبعة بالديونواملؤسسات املالية عن طريق إخفاء مديونيتها، وإظهار وضعيت
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وقد أثبتت بعض الدراسات . تقوم معظم االتفاقات العقدية على نتائج األرقـام احملاسـبية، مـن ذلـك عقـود التعويضات اإلدارية 2-4
باملـديرين إلـى اختيار  وجود عالقة بني ممارسة أساليب احملاسـبة اإلبداعية والعقود التشجيعية للمدراء، حيث أن مثل تلك العقود تـدفع

  .)17(الطرق احملاسبية اليت تزيد من منافعهم الشخصية
 :التايل) 1(يف اجلدول رقم  )Amat and Al()18(غالب عمليات التحايل تأيت من انتهاز الفرص، كما حددها أمات وآخرون 

  الفرص والحلول المقترحة: 1الجدول رقم 
  في المحاسبة التقليديةالتطبيق األسهل   المتاح في التنظيم المحاسبياالختيار   فرص المحاسبة اإلبداعية

  النموذج القاري األوريب  ختفيض االختيار املسموح به  اختيار الطرق احملاسبية
  النموذج القاري األوريب  حتديد نطاق التقدير   التحيز يف التقدير والتنبؤ

  النموذج  األجنلوسكسوين  الشكلاألولوية للجوهر قبل   الدخول يف صفقات اصطناعية 
  النموذج األجنلوسكسوين  وصف إعادة التقييم  توقيت الصفقة  احلقيقية

Source : Oriol Amat, John Blake and Jack Dowds, The ethics of creative accounting, Ethical Issues in 

Accounting, Routledge, 1998, p 28. 

أو    الفرص احملاسبية املتاحة أمام معد الكشوف املالية، اليت يستغلها من أجل حتقيق أهدافه الشخصية) 1(يُظهر اجلدول رقم   
حتقيق أهداف البعض من أصحاب املصاحل على حساب البعض األخر، كما ينب الطرق املتاحة املستعملة يف التنظيم احملاسيب املتبع، 

ويف العمود . املتحدة األمريكية وبريطانيا، أو النموذج القاري الذي تتزعمه فرنساسواء يف األجنلوساكسوين الذي تتزعمه الواليات 
منوذج (األخري من اجلدول، يتضح أن الفرص اإلبداعية للتحايل اليت يُقدم عليها ُمعد الكشوف املالية تكون مناسبة يف تنظيم حماسيب 

  .         أكثر من األخر)حماسيب
لقـد نبـع مثلـث الغـش احملدد يف الشـكل رقم .  عنصر الفرص، عنصر احلافز أو الضغط، وعنصر التربيرمت إعداد مثلث جيمع بني     

فكتابـه الـذي صـدر عـام . الباحـث الشـهري يف علـم اجلرميـة) Donald Cressey(مـن البحـث الـذي قـام بـه دونالـد كرسـيب ) 1(
، قد مت اسـتخدامه على نطاق واسـع  )علم النفس االجتماعي بالنسـبة لعمليات االختالسدراسـة يف : أموال اآلخرين(بعنـوان،  1953

  .)19(كأسـاس لدراسة الغش
 مثلث الغش:  1 الشكل رقم

 
 
  

  
  
   

                                                  
  .37دوغالس بويل، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر        

    :)20(إن كل ضلـع مـن مثلـث الغـش ميثـل حالـة تكـون عمومـا موجـودة عنـد حـدوث عمليـة الغـش
   ؛ اإلدارةوجود عنصر الفرصة  يعين غياب ضوابط الرقابة الداخلية أو استخدام ضوابط غري فعالة أو ضوابط ميكن أن تتجاوزها - 
   ؛ عنصر احلافز، أو عنصر الضغط، ميثل الدافع الرتكاب عمليات الغش -

 الفرصة عنصر

 مثلث الغش
 عنصر التبرير الضغط/ عنصر الحافز
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 Pamelaوجـدت الدكتـورة باميـال ميـريف  .عنصر التربير، وهو ميثل مربرات الشخص الداخلية الرتكاب عملية الغش -
Murphy  والدكتـورة  تينـا داسـنيTina Dacin ون لديهـم مشـاعر سـلبية بسـبب ارتـكاب الغـش تكـ أن معظـم األفـراد الذيـن يقـررون

إضافـة  إلـى ذلـك، فـإن مرتكبـي الغـش يتكـون لديهـم دافـع لتخفيـض هـذا التأثيـر السـليب مـن . أن الغـش يتعـارض مـع قيمهـم األخالقيـة
  .)21(ا النـوع مـن التربيـراتالغـش غالبـاً مـا يكونـون بارعـني جـداً يف هـذ تقـدمي مبـررات للغـش؛ ومرتكبو

  خصائص الغش  -3
  :)22(ميكن اإلشارة إىل خصائص الغش من خالل  ما يلي     
والعامل الذي يفرق بني الغش واخلطأ، هو ما إذا كان . قد تنشأ التحريفات يف الكشوف املالية، إما بسبب غش، أو خطأ -

  .املالية متعمداً، أو غري متعمداإلجراء األساس الناتج عنه التحريف يف الكشوف 
 رغم أن الغش هو مفهوم قانوين واسع ألغراض معايري  املراجعة، إال أن  املدقق يهتم بالغش الذي يرتتب عليه حتريف جوهري  -

التحريفات الناجتة عن تقرير مايل مغشوش، : وهناك نوعان من التحريفات املتعمدة تكون ذات صلة بالتدقيق. يف الكشوف املالية
  .      والتحريفات الناجتة عن اختالس األصول

ان الغش قد ما إذا ك -بصفة قانونية -حيدد حدوث الغش، إال أنه ال حيدد -يف حاالت نادرة -املدقق قد يشك، أو ورغم أن
  .حدث بالفعل

  دور  المدقق -4
يف  -املدقق الذي يقوم باملراجعة، طبقًا ملعايري املراجعة، يكون مسؤوًال عن احلصول على تأكيد معقول بأن الكشوف املالية     
ر ال ميكن جتنبها، وبسبب القيود املالزمة لعملية  التدقيق، هناك خماط. ختلو من حتريف جوهري، سواء بسبب غش، أو خطأ -جمملها

من حيث أن بعض التحريفات اجلوهرية يف الكشوف املالية، قد ال يتم اكتشافها، على الرغم من ختطيط وتنفيذ عملية  التدقيق 
  .)23(بالشكل الصحيح، طبقاً ملعايري املراجعة

مقلقًا للمجتمع وأن عمليات قد كشفت البحوث والدراسات والتقارير أن الغش ما زال متواصال داخل املؤسسات مبعدل يعد 
  .)24(الغش ترتبط عادة بأشخاص رئيسني مطلعني يف كثري من األحيان وهم من كبار املوظفني

IV -  إلبداعيةجهود الهيئات الدولية في الحد من أساليب المحاسبة ا: المحور الثالث   
ال شك أن ما عرفه جمتمع األعمال من مآسي مالية أضرت بالكثري من أصحاب األموال من مستثمرين ومسامهني، جعل اهليئات 

أو           املهتمة مبهنة احملاسبة، حمليًا يف الدول املتقدمة، ودولياً، تسعى جاهدة للحد من التالعب باألرقام أو اخلداع املايل 
  .معايري احملاسبة الدولية، االحتاد الدويل للمحاسبني، واهليئات املشرفة على البورصات العامليةاحملاسيب، وخباصة جملس 

  
  الهيئات المهتمة بتعزيز مهنة المحاسبة -1

توجد هيئات حماسبية حملية ودولية عريقة تارخييا يف جمال احملاسبة، بشكل خاص يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا،      
  املستمر يف تطوير مهنة احملاسبة  )اهليئات( وبالرغم من سعيها. وبشكل عام يف دول عديدة أخرى، وجملس معايري احملاسبة الدولية

يف اإلطار املنظم  الفرص من خالل الثغرات املوجودة،أن املؤسسات تنتهز ختلف املشاكل احملاسبية، إال وإجياد احللول مل
  :ومن هذه اهليئات . للمحاسبة، وحتتال على مستثمريها ومسامهيها

 FASB(Financial Accounting Standards Board( ) األمريكي(مجلس معايير المحاسبة المالية  1-1

املسؤول عن إصدار معايري احملاسبة املالية واملبادئ املقبولة قبوال عاما يف الواليات املتحدة  معايري احملاسبة املاليةجملس يعترب  
الشركة العامة للمحاسبة وإصالح قانون محاية "املعروف أيضا باسم  2002قانون ساربينز اوكسلي لعام جاء و  ؛)25(األمريكية
، ويسمى )بيضيف البيت األ" (مساءلة شركات احملاسبة واملراجعة وقانون املسؤولية"باسم و ) األمريكي يف جملس الشيوخ" (املستثمر
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، والذي وضع معايري 2002جويلية  30هو القانون االحتادي للواليات املتحدة صدر يف و ، )SOX Sarbox(  عادة ساربينز أوكسلي
  .)26(احملاسيب، والزيادة يف اإلفصاح املايلجديدة أو حمسنة حلماية املستثمرين من أعمال اخلداع 

  )IASB- Accounting Standards Board International(مجلس معايير المحاسبة الدولية     1-2
 29يف  IASC -   (International Accounting Standards Committee(   تأسست جلنة معايري احملاسبة الدولية 

أسرتاليا، كندا، فرنسا، أملانيا، اليابان، املكسيك، : بإجنلرتا، مبوجب اتفاق بني هيئات حماسبية وطنية لعشر دول هي 1973جوان 
) 1(أصدرت اللجنة أول مسودة مشروع املعيار رقم  1974يف عام . هولندا، اململكة املتحدة، إيرلندا، والواليات املتحدة األمريكية

مت إعادة هيكلة اللجنة، وحتولت إىل جملس معايري احملاسبة  2001وبداية من سنة . "سات احملاسبيةاإلفصاح عن السيا"حتت موضوع 
، واستمرت اللجنة يف إصدار املعايري منسوبة إىل ا�لس IASB - (International Accounting Standards Board(الدولية 

كما تسعى هذه اهليئة إىل تقليص البدائل احملاسبية املسموح �ا من . )27(الدولية وباسم معايري التقارير املالية الدولية أو املعايري املالية
خالل حتسني املعايري بشكل دوري مع زيادة اإلفصاح؛ وإضافة تفسريات لكل ما ميكن أن يتسبب يف غموض، أو ينتهز كفرصة  أو 

  .ثغرة للتالعب والتحايل على مستخدمي الكشوف املالية
  IOSCO( International Organization of Securities Commissions(ية لهيئات األوراق المالية المنظمة الدول 1-3

ومن أهم أهداف هذه املنظمة ، هيئة خمتلفة من دول العامل) 203(، وتضم مائتان وثالثة 1983تأسست هذه املنظمة عام     
  :ما يلي 
  و املعايري عند القيد اخلارجي؛محاية املستثمرين خارج احلدود من خالل احرتام  -
  و محاية مصاحل أعضائها وفض النزاعات بني األعضاء؛ -
  .)28(العمل من أجل الوصول إىل مستويات أعلى  من التنظيم للحفاظ على كفاءة وسالمة معامالت األسواق -

  ) IFAC -  Accountants  International Federation of(االتحاد الدولي للمحاسبين       1-4
دولة ميثلون ما ) 130(عضواً ومشاركا من مئة وثالثني ) 175(الذي يضم مئة ومخسة وسبعون جاء االحتاد الدويل للمحاسبني   

مليون حماسب، وكل أعضاء االحتاد يعتربون أعضاًء يف جملس معايري احملاسبة الدولية، ومن أهداف االحتاد الدويل  2.84يربو عن 
  :)29(ما يليللمحاسبني 

  و إصدار قواعد أخالقيات املهنة؛ -
  و إصدار املعايري املتعلقة بالقطاع العام؛ -
  و التكفل بإصدار قواعد التعليم املستمر؛ -
  .إصدار معايري املراجعة الدولية ورقابة اجلودة لعمليات  التدقيق، ومعايري خدمات التأكيد األخرى -

معايري فاالحتاد الدويل للمحاسبني من بني أهدافه األساسية التكفل بإصدار قواعد التعليم املستمر، من خالل تأسيس جملس      
الذي خيدم املصلحة العامة  )IAESB-International Accounting Education Standards Board ( التعليم احملاسيب

 فعن طريق وضع معايري يف جمال التعليم احملاسيب املهين اليت تنص على الكفاءة واملهنية واملهارات التقنية، والقيم، واألخالق، واملواق
الية بشكل مستمر ويزيد من خالل أنشطته، كما يعزز التعليم  بتطوير وتنفيذ املعايري الدولية للتعليم، مما يدعم تكوين معد الكشوف امل

  : )IAESB()30(معايري التعليم احملاسيب   اليت أصدرها جملس ومن املعايري .يف ثقة اجلمهور وتعزيز مسامهة املهنة
    و متطلبات االلتحاق بربامج تعليم احملاسبة املهنية؛ -
  و التطوير املهين األويل، الكفاءة املهنية؛ -
  و رات املهنية؛التطوير املهين األويل، املها -
   والتطوير املهين األويل، القيم واألخالقيات والسلوكيات املهنية؛ -
  و التطوير املهين األويل، اخلربة العملية؛ -
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  .التطوير املهين األويل، تقييم الكفاءة املهنية -
املهنة وجتسيدها بإنشاء ا�لس  إصدار قواعد أخالقيات) IFAC(يظهر من األهداف اليت جاء �ا االحتاد الدويل للمحاسبني     

وذلك ) IESBA - International Ethics Standards Board for Accountants- (الدويل ملعايري أخالقيات احملاسبني 
بإصدار العديد من القواعد األخالقية اليت على معد الكشوف املالية االلتزام �ا عند تأدية عمله، وإال أصبح خمال بقواعد العمل 

  . اسيباحمل
ومن أهداف االحتاد إصدار معايري للمراجعة والرقابة والتأكيد، وهذا املسعى يؤكد مدى االهتمام بتوفري معلومات حماسبية ذات  

  . جودة، ومعربة بصدق عن كل العمليات املالية اليت متت يف املؤسسة، ومراقبتها من قبل مدقق احلسابات
  أهم أساليب كشف التحايل المحاسبي -2

يالحظ من خالل التالعب باألرقام الذي يقوم به معدو الكشوف املالية، ال يتعلق بكشف واحد فقط، إمنا ميكن أن يسري   
  .على مجيع الكشوف املالية

ومن املهم أن تشدد اإلدارة، يف . )31(املسؤولية األساسية عن منع واكتشاف الغش، تقع على كل من اإلدارة واملكلفني باحلوكمةف 
على منع الغش، لتقليل فرص وقوعه وردع مرتكبيه، مبا يؤدي إىل إجياد - بشكل قوي -ظل إشراف من جانب املكلفني باحلوكمة 

األمانة والسلوك  وينطوي ذلك على إجياد ثقافة. قناعة لدى األفراد بعدم ارتكاب الغش، بسبب احتمال اكتشافه والتعرض للعقاب
جيب األخذ يف احلسبان إمكانية قيام املكلفني باحلوكمة  .األخالقي، الذي ميكن تعزيزه بإشراف نشط من قبل املكلفني باحلوكمة

األرباح، بتجاوز أدوات الرقابة، أو التأثري غري املناسب على عملية التقرير املايل، مثل املمارسات اليت تقوم �ا اإلدارة من أجل إدارة 
  .)32(تقدير احملللني ألداء، ورحبية املؤسسة للتأثري على

  :يركز الكثري من احملللني املاليني لكشف أساليب التحايل احملاسيب أو املايل على مايلي  
 accounting(  ، الذي خيتلف عن الربح احملاسيب)net cash flow، صايف التدفقات النقدية(صايف سيولة اخلزينة  -

profit.(  ،من خالل فهم العالقة بني سيولة اخلزينة وقياس النواتج، ميكن للمحللني املاليني احلصول على رؤية أفضل ألداء املؤسسة
  ؛، وال يتغري تشغيل سيولة اخلزينةعموما) التحايل(ألن األرباح تتغري من خالل ممارسات احملاسبة اإلبداعية 

وأفضل  رباح والتدفق النقدي التشغيلي للكشف عن املمارسات احملاسبية املشبوهة،كما ميكن للمحللني استخدام العالقة بني األ  -
  ؛)33(دليل على اخلداع، إذا كانت األرباح تزداد بصورة أسرع من التدفقات النقدية مما حيدد دائما التحايل املايل

�ا واإليرادات التشغيلية املرتتبة عن النشاط أيضا من خالل رصد النسبة بني النقد املقبوض من العمليات اليت قامت املؤسسة  -
  .)34(العادي للمؤسسة، اليت متكنهم من احلصول على صورة أكثر وضوحا عن تطور مشاكل املؤسسة

  الخاتمة
  :من خالل تناول وحتليل موضوع البحث مت التوصل إىل النتائج التالية  

يُعرب عن اإلبداع مبعىن االبتكار والسعي يف تطوير احملاسبة وحل مشاكل املمارسة مفهوم احملاسبة اإلبداعية يف األدبيات احملاسبية ال  -
  احملاسبية اليت تواجه أصحاب املهنة؛

واقع احملاسبة اإلبداعية يُظهر الصورة السلبية لعملية اإلبداع واالبتكار، املتمثلة يف تسخري كل  املعارف والقدرات واملهارات لدى  -
ة يف حتريف املعلومات احملاسبية عن التعبري عن حقيقة الوقائع االقتصادية الفعلية يف املؤسسة، وجعلها مضللة ُمعد الكشوف املالي

  طراف معينة على حساب أطراف أخرى؛لألطراف املستخدمة للكشوف املالية، من أجل حتقيق منافع شخصية أو خدمة أ
لتلبية متطلبات األسواق املالية ومحاية أكثر (دة التوسع يف اإلفصاح سعي بعض اهليئات املهتمة بتطوير مهنة احملاسبة، لزيا -

 ، وتقليص البدائل احملاسبية املسموح �ا؛)ألصحاب األموال
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  اإلفريقية للزجاج دراسة حالة الشركة أثر جودة المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية
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Abstract 
      This study aimed to identify the impact of information quality on achieving competitive 
advantage for “African Company of Glass”, and test the differences in the assessment of the 
respondents to information quality in the company depending on their different demographic and 
functional characteristics, we used a questionnaire to collect data from the sample study, data 
was analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS), and the appropriate statistical 
techniques. The study's results showed the weakness of the company's efforts to achieve a 
competitive advantage, and the presence of the impact of information quality on achieving 
competitive advantage. The study also found that there were no significant statistical differences 
in the assessment of the respondents to information quality in the company depending on their 
different demographic and functional characteristics (gender, educational level, function, and 
experience). 

Key words: Information Quality, Competitive Advantage, African Company of Glass. 

  :مقدمة
موارد املنظمة البشرية واملادية، إذ أن توافر املعلومات باجلودة املطلوبة من حيث حمتواها بقية تعترب املعلومات موردا ال يقل أمهية عن 

الستغالل  أمر هام وضروري وشكلها ووصوهلا للمستفيد يف الوقت املناسب، وانسيا�ا بني خمتلف الوظائف واملستويات اإلدارية
ليت ختدم املنظمة وحتقق أهدافها، خاصة وأ�ا أصبحت وضمان التنسيق واختاذ القرارات املناسبة ا ،ف اليت تتوفر عليها املنظمةاملعار 

وحىت . تنشط يف بيئة تتميز حبدة املنافسة اليت قد تكون وطنية أو دولية، يف ظل االنفتاح االقتصادي العاملي وحرية التجارة بني الدول
قاءها واستمرارها ال بد وأن تعمل جاهدة وبشكل مستمر على اكتساب ميزة تنافسية تسمح هلا باحلفاظ على تضمن املنظمة ب

ومات اليت حصتها السوقية وحىت زياد�ا على حساب منافسيها، عن طريق تعظيم استغالل مواردها املادية والبشرية واالستفادة من املعل
اإلبداع واالبتكار لديها هلا بتقدمي منتجات متميزة من حيث جود�ا وأسعارها تعكس روح  اخلارجية، مما يسمحختص بيئتها الداخلية و 

  .وتعزز مسعتها لدى زبائنها وعمالئها وكل أصحاب املصلحة املرتبطني �ا
  مشكلة الدراسة

 ، حيث أصبحتعارفتنشط منظمات األعمال يف عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي وشدة املنافسة والتسارع الكبري يف توليد امل
تسعى عن طريق استغالله لتحقيق أهدافها كاالستمرار يف حتقيق الربح والنمو وامتالك ميزة للمنظمة جودة املعلومات رصيدا اسرتاتيجيا 

  .تنافسية تعمل على استدامتها أو جتديدها باستمرار
  :رئيس التايلوعليه فإن املشكلة اليت تعاجلها هذه الدراسة ميكن صياغتها يف السؤال ال 

  ما تأثري جودة املعلومات يف حتقيق ميزة تنافسية بالشركة اإلفريقية للزجاج؟
  :تنبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

  للزجاج؟ فة يف الشركة اإلفريقيةما مدى جودة املعلومات املتداولة يف العمل بأبعادها املختل -
  لتحقيق ميزة تنافسية؟ما مدى سعي الشركة اإلفريقية للزجاج  -
يقية للزجاج تعزى ملتغريا�م هل هناك فروق ذات داللة إحصائية لنظرة العاملني اجتاه جودة املعلومات املتداولة يف الشركة اإلفر  -

  غرافية والوظيفية؟الدمي

mailto:Moh.abdellouche@gmail.com
mailto:farid.kourtel@gmail.com
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  أهمية الدراسة
، كما ميكن ق امليزة التنافسية يف الشركة اإلفريقية للزجاجتنبع أمهية الدراسة من أمهية متغرييها كو�ا تتناول أثر جودة املعلومات يف حتقي

  :وعلى العموم ميكن تقسيم أمهية الدراسة إىل جانبني. هلا أن تفتح ا�ال لدراسات مستقبلية تربط جودة املعلومات مبتغريات أخرى
ماهية ( ل تناول العناصر التالية حيث تعمل الدراسة على تقدمي معلومات مركزة حول جودة املعلومات من خال :الجانب النظري

تعريف امليزة ( ، أما متغري امليزة التنافسية فسيتم الرتكيز على )املعلومات، أمهيتها، نظام املعلومات وأهم عناصره، وأبعاد جودة املعلومات
  ).شروط فعالية امليزة التنافسية ملنظمات األعمالو التنافسية، أبعادها، 

ية الدراسة هنا من خالل حماولتها معرفة إمكانية وجود أثر جلودة املعلومات يف حتقيق الشركة اإلفريقية للزجاج تنبع أمه :يالجانب العمل
حتث الشركة ميزة تنافسية، والنتائج والتوصيات اليت ستخرج �ا الدراسة واليت من شأ�ا أن تعمل على حتسني واقع جودة املعلومات و 

  .تحسني تنافسيتها من خالل منتجا�احمل الدراسة على االجتهاد أكثر ل
  أهداف الدراسة

  )جودة املعلومات، امليزة التنافسية ( ي الدراسة ري تناول املفاهيم النظرية املتعلقة مبتغ -
  .تداولة يف العمل داخل الشركة اإلفريقية للزجاجالتعرف على مدى جودة املعلومات امل -
  .لتحقيق ميزة تنافسيةمعرفة مدى سعي الشركة اإلفريقية للزجاج  -
  .دراسة إمكانية وجود أثر ذو داللة إحصائية جلودة املعلومات يف حتقيق امليزة التنافسية يف الشركة اإلفريقية للزجاج -
الكشف عن إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية لنظرة العاملني بالشركة اإلفريقية للزجاج اجتاه جودة املعلومات املتداولة  -
  .ترجع ملتغريا�م الدميغرافية والوظيفيةفيها 

  .اخلروج بتوصيات للشركة اإلفريقية للزجاج فيما خيص موضوع الدراسة -
  :أنموذج الدراسة

مت وضع أمنوذج الدراسة اعتمادا على الدراسات السابقة، واعتمادا على ما كتب حول متغريي الدراسة، وكذلك طبيعة العنوان 
  ".دراسة حالة الشركة اإلفريقية للزجاج: علومات يف حتقيق امليزة التنافسيةأثر جودة امل" املتمثل يف 

  :وقد تكون أمنوذج الدراسة من املتغريات التالية
البعد الشكلي جلودة (  :يا على ثالثة أبعاد أساسية هاملتمثل يف جودة املعلومات واليت مت قياسها اعتماد :المتغير المستقل

  ).، وبعد احملتوىاملعلومات، البعد الزمين
النوعية، : ( واملتمثل يف امليزة التنافسية حيث مت قياسها عن طريق صياغة جمموعة من األسئلة تتناول األبعاد التالية :المتغير التابع

  ).الكلفة، اإلبداع واالبتكار، السمعة
  ربة ، واخلاملركز الوظيفيجتماعي، العمر، املؤهل العلمي، النوع اال :االعتماد على املتغريات التاليةمت : المتغيرات الديمغرافية والوظيفية

  أنموذج الدراسة :)1(شكل 
      
    
    

  
  
  
  
  

  

  من إعداد الباحثني: المصدر

 جودة المعلومات     

 بعد المحتوى      

 البعد الزمني         

 البعد الشكلي         

 المیزة التنافسیة       

 نوعیة المنتجات

 الكلفة

 اإلبداع

 سمعة المنظمة

یة والوظیفیةالمتغیرات الدیمغراف  

النوع االجتماعي، العمر، الخبرة، (
) الوظیفي المركزالمؤھل العلمي،   
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  فرضيات الدراسة
  :انطالقا من أمنوذج الدراسة متت صياغة الفرضيات التالية

  :الفرضية الرئيسة األولى
جلودة املعلومات يف حتقيق امليزة التنافسية للشركة اإلفريقية ) α≥0.05( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

  .للزجاج
  :تنقسم هذه الفرضية الرئيسة إلى ثالثة فرضيات فرعية هي

لبعد احملتوى من جودة املعلومات يف حتقيق امليـزة التنافسـية للشـركة ) α≥0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
  .قية للزجاجاإلفري

للبعد الزمين من جودة املعلومـات يف حتقيـق امليـزة التنافسـية للشـركة ) α≥0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
  .اإلفريقية للزجاج

نافســية للبعــد الشــكلي مــن جــودة املعلومــات يف حتقيــق امليــزة الت) α≥0.05(ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  -
  .للشركة اإلفريقية للزجاج
  الفرضية الرئيسة الثانية

لنظرة العاملني اجتاه جودة املعلومات املتداولة يف الشركة ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  .اإلفريقية للزجاج تعزى ملتغريا�م الدميغرافية والوظيفية

  :ريق فرضياتها الفرعية التاليةحيث سيتم اختبار هذه الفرضية عن ط
لنظرة العاملني اجتاه جودة املعلومات املتداولة يف الشركة ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

  .اإلفريقية للزجاج تعزى ملتغري النوع االجتماعي
عاملني اجتاه جودة املعلومات املتداولة يف الشركة لنظرة ال) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

  .اإلفريقية للزجاج تعزى ملتغري العمر
لنظرة العاملني اجتاه جودة املعلومات املتداولة يف الشركة ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

  .زجاج تعزى ملتغري املؤهل العلمياإلفريقية لل
لنظرة العاملني اجتاه جودة املعلومات املتداولة يف الشركة ) α≥0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال توجد فروق -
  الوظيفي ركزفريقية للزجاج تعزى ملتغري املاإل
ة لنظرة العاملني اجتاه جودة املعلومات املتداولة يف الشرك) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

  .اإلفريقية للزجاج تعزى ملتغري اخلربة
  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية-1
: الدور االستراتيجي لتحليل البيئة الداخلية في تعزيز الميزة التنافسـية للمنظمـات"  :، بعنوان)2013صالح الدين، (دراسة   

الدراسـة إىل إثبـات إمكانيـة وجـود أثـر لتحليـل البيئـة هـدفت هـذه  ،"دراسة ميدانية على عينـة مـن المنظمـات الصـناعية فـي الجزائـر
يف جمموعة من املنظمات الصناعية ) ميزة التميز، ميزة قيادة الكلفة(يف بناء املزايا التنافسية ) اهليكل التنظيمي، الثقافة، واملوارد(الداخلية 

وقــد خلصـــت . ى مــدرائها جلمـــع البيانــات وحتليلهـــااســتبيان علـــ) 87(انون النشــطة يف واليــة بـــرج بــوعريريج، حيـــث مت توزيــع ســـبعة ومثــ
وجود عالقة تأثري لتحليل البيئة الداخلية يف بناء املزايا التنافسية، استحواذ املنظمات حمل الدراسة : الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

حاجــة املنظمــات إىل حتســني : يات أمههــاكمــا خرجــت الدراســة مبجموعــة مــن التوصــ. علــى مزايــا تنافســية إال أ�ــا ال تســعى الســتدامتها
هــــا اســـرتاتيجيا�ا التســـويقية، وضـــرورة إيالئهـــا اهتمامــــا أكـــرب إلدارة املـــوارد البشـــرية ملــــا هلـــا مـــن أثـــر يف تعزيــــز نقـــاط قو�ـــا وبالتـــايل مزايا

  .)1(التنافسية
دراســة حالــة : لميــزة التنافســية عمليــات إدارة المعرفــة وتأثيرهــا فــي تحقيــق ا: " ، بعنــوان)2011صــويص وآخــرون، (دراســة   

اكتسـاب (هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى تـأثري عمليـات إدارة املعرفـة السـائدة  ،)"Orange(لمجموعة االتصاالت األردنية 
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يــدة، حتســني أســعار منافســة، منتجــات جد(يف حتقيــق امليــزة التنافســية ) املعرفــة وتطويرهــا، تنظــيم املعرفــة وتقييمهــا، نقــل املعرفــة وتطبيقهــا
مفــردة مــن اهليــأة اإلداريــة يف شــركة جمموعــة ) 84(، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )اجلــودة، الســرعة يف تقــدمي اخلدمــة، احلصــة الســوقية

، حيــث متــت معاجلــة البيانــات اعتمــادا علــى جمموعــة مــن األســاليب اإلحصــائية أمههــا حتليــل االحنــدار )Orange(االتصــاالت األردنيــة 
وجــود تــأثري عــال بــني املتغــري املســتقل وهــو عمليــات إدارة : أهــم النتــائج الــيت توصــلت إليهــا الدراســة. ليــل التبــاين األحــاديالبســيط، وحت

يف تـأثري عمليـات إدارة املعرفـة يف حتقيـق امليـزة املعرفة واملتغري التابع امليزة التنافسـية، كمـا بينـت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية 
تأسـيس إدارة : أهـم مـا أوصـت بـه الدراسـة. زى إىل مدة اخلدمة، يف حني مل تكن هناك فروق تعزى ملتغري املسمى الـوظيفيالتنافسية تع

تظهـر يف اهليكـل التنظيمـي وحتـدد مهما�ـا بإنشـاء املعرفـة وامتالكهـا واملشـاركة ) إدارة املعرفـة(مستقلة يف الشركة قيـد الدراسـة حتـت اسـم 
  .)2(يمواخلزن واالنتفاع والتقي

أثر جـودة المعلومـات فـي رضـا الزبـون دراسـة اسـتطالعية آلراء عينـة مـن زبـائن الخطـوط : " ، بعنوان)2009منهل، ( دراسة   
سعت الدراسة إىل حتديد مستوى جودة املعلومات اليت تقدمها اخلطوط اجلوية العراقية لعمالئها من املسـافرين حـول  ،"الجوية العراقية

هنـاك عالقـة ذات داللـة ( بنيت الدراسة على فرضية مفادها . وصول وغريها، وقياس أثر ذلك على مستوى رضاهممواعيد اإلقالع وال
اسـتبيان علـى جمموعـة ) 60(لتحقيـق أهـداف الدراسـة ومجـع البيانـات قـام الباحـث بتوزيـع ). معنوية بني جودة املعلومات ورضـا العميـل

ضــعف مســتوى : توصــلت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتــائج أمههــا. ن صــاحل للتحليــلاســتبيا) 40(مــن املســافرين، ومتكــن مــن اســرتجاع 
، كما بينت الدراسة وجود عالقة معنوية بني جودة )الزمن، احملتوى، والشكل( جودة املعلومات اليت تقدمها الشركة لعمالئها من حيث 

لوما�ا املقدمـة للمسـافرين علـى مـنت طائرا�ـا، خاصـة مـن ضرورة حتسني جودة مع: أهم ما أوصت به الدراسة. املعلومات ورضا العميل
 .)3(خالل بناء نظام معلومات حموسب متكامل وفعال

 :الدراسات األجنبية -2
عملـت الدراسـة  ،"إطـار مفـاهيمي ومقاربـة وظيفيـة لتقيـيم جـودة المعلومـات الكليـة:"، بعنـوان)Bovee et al, 2003(دراسـة   

ســهولة الوصــول، القــدرة التفســريية، ذات صــلة، : (ة املعلومــات يقــوم علــى أربــع مســات أساســية هلــا هــيعلــى تقــدمي أمنــوذج لتقيــيم جــود
الوجــــود، االكتمــــال، الدقــــة، : (مســــات فرعيــــة هــــي) 4(، وقــــد مت االعتمــــاد يف حتديــــد مــــدى تكامــــل املعلومــــات مــــن خــــالل )والتكامــــل
وقـد خلصــت الدراسـة إىل وجــود أثــار . عمليـة خلــق وإنتـاج املعلومــةب، حيــث مت اعتبـار هــذه السـمات الفرعيــة األربعـة متعلقــة )واالتسـاق

  .)4( ضرورة وضع معايري لضمان جود�اسلبية لضعف جودة املعلومات خاصة إذا كان مصدرها من اإلنرتنت، وإىل
لتقيـيم  هـدفت الدراسـة لوضـع منهجيـة ،"منهجية لتقييم جـودة المعلومـات: AIMQ: " ، بعنوان)Lee, et al, 2002(دراسة   

جــودة املعلومــات، والقيــام باملقارنــة املرجعيــة، لتحديــد الفجــوة بــني جــودة املعلومــات يف أربــع منظمــات ومنظمــة تعتــرب مرجعــا يف جــودة 
معلوما�ـــا، مـــن أجـــل حتديـــد التحســـينات الالزمـــة، كمـــا قامـــت الدراســـة مبقارنـــة جـــودة املعلومـــات لـــدى املختصـــني يف نظـــم املعلومـــات 

قــام الباحثــان بتصــميم اســتبيان جلمــع البيانــات واســتعماهلا لتحقيــق أهــداف هــذه املنهجيــة، حيــث مت االعتمــاد علــى وقــد . ومســتعمليها
إمكانيــة الوصــول، الكميـــة املناســبة، الصــدق، الكمـــال، اإلجيــاز، الثبــات، ســـهولة (جمموعــة مــن خصـــائص جــودة املعلومــات متثلـــت يف 

أهم من ). ، املوضوعية، ذات صلة، السمعة، أمن املعلومات، التوقيت، القابلية للفهمالتشغيل، اخللو من األخطاء، القدرة على التفسري
علومات يف املنظمات حمـل نتج عن التقنيات املستخدمة يف هذه الدراسة هو إمكانية حتديد املناطق واألنشطة الالزمة لتحسني جودة امل

 .)5( الدراسة
 ،"منظمـات ميـزة التنافسـية للنمـوذج الحـديث مـن التحديـد مصـادر ال: " ، بعنـوان)Mitra & Winfrey, 1998(دراسـة   

الـيت تتجـه حنـو زيـادة مســتوى التنسـيق األفقـي، تبسـيط اهلياكــل (واقـع املنظمـات احلديثــة  إطـار مفــاهيمي يـربط هـدف العمـل إىل وضـع 
، بنظـام دعـم القـرار ى املعرفـة أو الزبـائن والعمـالءعتمـدة علـومصادر ميز�ا التنافسية امل) التنظيمية، وتأكيد ضرورة العمل إلرضاء الزبائن

األنشــطة، التســهيالت التكنولوجيــة، (، وقــد توصــلت الدراســة إىل أن نظــام دعــم القــرار اجلمــاعي ببعــده اهليكلــي )GDSS(اجلمــاعي 
، يلعب دورا )التنظيمي واملناخ يادة،صناعة القرار، اإلبداع، الكفاءة، إدارة الصراع، الق(، وبعده الروحي )املرونة، حجم مجاعات العمل

ل حامسا يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمات احلديثة، واليت تعتمد يف قـدر�ا علـى التنـافس علـى املعرفـة وإرضـاء العمـالء والزبـائن، يف ظـ
  .)6( بيئة تتميز بسرعة التغري وشدة املنافسة
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  اسةاإلطار النظري للدر 
دورا مفصـــليا يف بقـــاء منظمـــات األعمـــال واســـتمرارها وتطورهـــا، وذلـــك كو�ـــا مـــوردا مهمـــا  تلعـــب املعلومـــات :جـــودة المعلومـــات -1

وفيمـا يلــي . يسـاهم يف فعاليـة وكفــاءة اختـاذ القـرار وتأديــة األنشـطة والوظـائف بالشــكل املطلـوب ممـا يســاهم يف حتقيـق األهـداف املرجــوة
  :بعض املفاهيم األساسية حول املعلومات وجود�ا

قبل تناول مفهوم املعلومات ال بد إىل اإلشارة إىل اخللط الذي قـد يقـع بينهـا وبـني البيانـات، لـذلك وجـب  :معلوماتمفهوم ال 1-1
  .تعريف املصطلحني توخيا للدقة

فالبيانات هي جمموعة حقائق غري منظمة قد تكـون يف شـكل أرقـام أو كلمـات أو رمـوز ال عالقـة بـني بعضـها الـبعض، أي لـيس هلـا    
  .)7(ي وال تؤثر يف سلوك من يستقبلهاقمعىن حقي

فهي بيانات مت تصنيفها وتنظيمها بطريقة جتعلها ذات معىن بالنسبة للمستفيد منها، فهي تؤكد ملستقبلها أمرا يعلمـه،  أما املعلومات   
لقيمــة اجلديـدة الناجتـة عــن فاملعلومـات هـي ا، )8(أمــرا جديـدا مل يكـن يعرفـه مــن قبـل بكشـفها وتقـدميها" مفاجئـة"أو قـد تكـون هلـا قيمــة 

زا ويعطـــي للمســتفيد فهمـــا حاســـوبيا أو يــدويا أو بالوســـيلتني معــا، فهـــي ذلــك التمييـــز الــذي يصـــنع متــاي) البيانــات(معاجلــة املــادة اخلـــام 
   .)9(وإدراكا

، ة حباجة إىل نظام معلوماتوحىت تتم معاجلة البيانات واحلصول على املعلومات املناسبة وفقا الحتياجات املنظمةـ، فإن هذه األخري    
ر، جمموعة مرتابطة من املكونات اليت تقوم جبمع، معاجلة، ختزين، وتوزيع املعلومات لدعم عمليـات اختـاذ القـرا: ميكن تعريفه بأنه والذي

ــل املكونــات املرتابطــة الــيت تضــمن عمــل نظــام املعلومــات يف )10(التنســيق والرقابــة يف املنظمــة ســواء املســتخدم  شــرياملــورد الب: ( ، وتتمث
نظم املعلومات، موارد األجهـزة مثـل الكمبيـوتر وملحقاتـه، مـوارد الربجميـات كربجميـات التشـغيل والتطبيقـات،  النهائي أو املتخصصني يف

  .)11()شبكات االتصال، وموارد البياناتموارد 
 يـربط البيئـة الـذي اجلسـر متثـل أ�ـا علـى تاملنظمـا مجيـع يف املعلومـات أمهيـة تكمـن :أهميـة المعلومـات لمنظمـات األعمـال 1-2

 جـلأ مـن)  اآلخـرين املصـاحل وأصـحاب بزبائنهـا ممثلـة( واخلارجيـة، )األخـرى ومواردهـا بإدار�ـا ممثلـة الـداخل مـن املنظمـة أي( الداخليـة 
 .أهدافها حتقيق إىل الرامية اإلدارية القرارات دعم يف واالستمرار التواصل

  )12(: من املنظمة متكني خالل من املعلومات أمهيةتنبع 
 متكـن معلومـات علـى احلصـول بـدون مالحقتهـا يصـعب الـيت املفاجئـة وتقلبا�ـا اخلارجية للبيئة واملتالحقة السريعة للتغريات االستجابة -

 �ـا تتميـز الـيت والضـعف القـوةمواطن  متابعة خالل ومن وخارجيا داخليا البيئية الظروف مع ينسجم الذي املالئم القرار اختاذ من اإلدارة
  . �ا احمليطة وحتجيم التهديدات الفرص اغتنام لغرض وكذلك املنظمة

 املعلومات استخدام دائما حتاول احلديثة واملنظمات )ميتلك القوة  املعلومات ميتلك  من(  تعامال�ا جوانب كل يف للمنظمة قوه متثل  -
  . املهش طبيعة وذات متعددة من مصادر عليها حتصل اليت
 جلمـع متطـورة الكرتونيـة معـدات يسـتخدم نظـام متكامـل وهـو اإلداري املعلومـات نظـام لبنـاء أسـاس كو�ـا مـن املعلومـات أمهيـة تظهـر -

  .القرار صنع يف اإلدارة املعلومات اليت تدعم وحتديث ومعاجلة
  .املفاجأة لعنصر اخلضوع وعدم املبادرةبزمام  اإلمساك هلا وتتيح التام التأكد عدم حالة من اخلروج من املنظمة متكن -
لقد أصبحت جودة املعلومات حتظى باهتمام بالغ من طرف املنظمات، وجماال خصبا لبحوث نظم : تعريف جودة المعلومات 1-3

ملــدراء املعلومــات اإلداريــة، إذ إن زيــادة حجــم قواعــد ومســتودعات البيانــات واملعلومــات، وضــرورة الوصــول أليهــا مــن أطــراف خمتلفــة كا
   .)13(اجة إىل معلومات ذات جودة عاليةومستعملي املعلومات أدى إىل زيادة الوعي بأمهيتها واحل

قبل التطرق إىل تعريف جودة املعلومات ال بد أن نتناول يف البداية مفهوم اجلودة، فاجلودة أصـبحت مصـطلحا متـداوال بشـكل كبـري    
 الصـفات مـن جمموعـة عـن عبـارة":  والعمـالء الواسـع، وميكـن تعريـف اجلـودة بأ�ـاأو بـني مجهـور املسـتهلكنيسـواء داخـل املنظمـات 

تصنيعه  املنتج أو تصميم حيث من سواء والعمالء املستهلكني حاجات تلبية إىل تؤدي واليت املنتج أو اخلدمة، �ا يتميز اليت واخلصائص
   .)14(وإسعادهم العمالء هؤالء إرضاء إىل الوصول سبيل يف األداء، على قدرته أو
خصــائص يف املعلومــات متكنهــا مــن تلبيــة االحتياجــات الوظيفيــة والتقنيــة واإلدراكيــة : بأ�ــا )Eppler(أمــا جــودة املعلومــات فيعرفهــا    

   .)15(، واخلرباءاملستهلكني، واجلمالية ملنتجي املعلومات، اإلداريني
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ملها الباحثون لقياس جودة املعلومـات، فلـيس هنـاك اتفـاق علـى معـايري لقد تعددت املعايري اليت استع: أبعاد جودة المعلومات 1-4
   .)16(الغالب تتميز بالتكرار والتداخل معيارا، لكنها يف) 70(حمددة، وقد وصل عددها إىل 

جلــودة تــوى عتمــاد علــى ثالثــة أبعــاد رئيســية جلــودة املعلومــات هــي البعــد الشــكلي، البعــد الــزمين، وبعــد احمليف هــذه الدراســة ســيتم اال   
، حيـث أن كـل )2009منهـل، (، )O’Brien & Marakas, 2011 ( )17( ، )2013الصـرن، : (املعلومـات الـواردة يف دراسـات

  :بعد حيتوي على جمموعة من املعايري كما يوضحه الشكل التايل
  أبعاد جودة المعلومات): 2(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  من إعداد الباحثني: المصدر

  :لكل بعد ومعايري قياسهوفيما يلي شرح    
حتتـاج املنظمـة لتأديـة وظائفهـا مبختلـف أنشـطتها وحتقيـق أهـدافها إىل كـم هائـل ومتنـوع  :بعد المحتوى لجودة المعلومات 1-4-1

من املعلومـات، إذ جيـب أن تتميـز مـن ناحيـة حمتواهـا مبجموعـة مـن اخلصـائص حـىت تكـون ذات فائـدة للمسـتفيد منهـا وتسـاهم بشـكل 
   )18( :وفيما يلي أهم خصائص جودة املعلومات من ناحية احملتوى. ملية صنع القرارفعال يف ع

 قـرارات اختـاذ مـن املسـتفيد متكـن أل�ـا ,جلـودة املعلومـات األسـاس احلجـر الدقـة ومتثـل األخطـاء مـن املعلومـات خلـو وهـي :الدقـة -
  .احلاجة إىل معلومات دقيقة وبالتايل ذات جودة عاليةمهما دعت  املعلومة على النشاط املعتمد أو القرار كان وكلما صحيحة،

  .هو أن تكون املعلومات املستخدمة صادقة وشرعية وصحيحة، وتتطابق مع معطيات الواقع شكال ومضمونا :الصدق -
 املعلومات خلو ىعل التأكيد مع اختالفهم على باحتياجات املستفيدين مرتبطة تكون وأن الواقع، متثل أن للمعلومات البد :الواقعية -
  .رشيدة إىل قرارات للوصول التحيز من
 أن جيـب لـذاالصائب،  قراره اختاذ من ميكنه مبا ستفيدامل يطلبها اليت احلقائق عن متكاملة صورة املعلومات تعطي أن جيب: الشمولية -

  .احملتوى حساب على االختصار عتمادا يتم وال وشامل واسع بشكل أو جوانب املشكلة احلقائق املعلومة تقدم
 مـن واسـع مـدى معـني قـرار يتطلـب فقـد حاجـة املسـتفيد حسـب ميـزة ميثـل منهمـا فكـل الشـمولية مـع اإلجيـاز يتعـارض ال :االيجـاز -

الختـاذ قـراره وبالتـايل ضـرورة  يتطلبهـا اليت املعلومات من املهم على تركيزه من ويقلل املستفيد قد يشوش اإلسهاب إن حني املعلومات، يف
  .كون موجزة ومركزة مبا يتناسب مع املوقفأن ت

يعــد الوقــت عــامال مهمــا لتحديــد جــودة املعلومــات، إذ ال بــد أن تقــدم املعلومــة وقــت  :البعــد الزمنــي لجــودة المعلومــات 1-4-2 
املسـتفيد منهـا مـن احلاجة إليها بفرتة زمنية كافية الستيعا�ا، وأن تكـون حديثـة تتماشـى مـع التطـورات والتغـريات احلاصـلة، وأن يـتمكن 

  :زمنجودة املعلومات من ناحية ال الولوج إليها كلما دعت احلاجة لذلك، وفيما يلي شرح ألهم خصائص

بعاد جودة أ
 المعلومات

 بعد محتوى المعلومات

 الدقة، الواقعیة، الصدق

 الشمولیة، اإلیجاز

 البعد الشكلي للمعلومات

الوضوح، التقدیم، وسیلة 
 العرض، االتساق، المرونة

اتمعلومالبعد الزمني لل  

التوقیت، الحداثة، التكرار، 
 الفترة الزمنیة



 لشركة اإلفريقية للزجاجدراسة حالة ا  التنافسية امليزة حتقيق يف املعلومات جودة أثر
  فريد كورتل  د.أ + حممد عبد اللوش.أ

 242 - 225 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                ISSN  6132-1112                                 جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       
231  

وهو يشري إىل وقت توافر املعلومات لإلجابة على استفسار معني، حيث جيب توافر املعلومات يف الوقت املناسب الختاذ : التوقيت -
   .)19( قرار أو إجراء نشاط معني

 يصبح املعلومات كبرياً من ألن قسماً  اجلارية، واملتغريات التطورات تقابل حبيث للمعلومات املستمر والتطوير التحديث أي :الحداثة -
  . )20( الوقت مبرور متقادماً 

 علومــة مسـتمرة فــإنأي تكـرار تقــدمي املعلومـة للمســتفيد، ألن املعلومـات جيـب أن تقــدم طاملـا حيتاجهــا، ومبـا أن حاجتـه للم :التكـرار -
   .)21( تكرار عرضها وتقدميها حاجة ملحة

إذ ال بد أن يتم عرض املعلومة أمام املستفيد لفرتة زمنيـة حمـددة تكـون كافيـة ليسـتوعبها ويفهمهـا ويسـتغلها بالشـكل  :الفترة الزمنية -
  .الالزم الختاذ قرار ما أو تأدية نشاط معني

يتناول هذا البعد الشكل الذي جيب أن تقـدم عليـه املعلومـة سـواء مـن ناحيـة الوسـائط  :البعد الشكلي لجودة المعلومات 1-4-3
، وفيما يلي شرح ألهـم مؤشـرات .....املستخدمة للعرض، أو ترتيب وتنظيم وتناسق املعلومات، أو قدر�ا على خدمة أكثر من غرض

  :اجلودة الشكلية للمعلومات
سهل فهمها من قبل املستفيد، حبيث تكون املعلومات واضحة وخالية من الغموض حىت تقدمي املعلومات بطريقة وشكل ي :الوضوح -

  .يتم اختاذ قرارات صائبة
لتعظيم االستفادة منها، فقد تقدم بشكل خمتصر أو تفصيلي، وبشكل كمي أو  ال بد من عرض املعلومة بالطريقة املناسبة :التقديم -

  .تلفةوصفي، وقد تكون يف شكل رسومات أو خمططات خم
ال بد من اختيار الوسائط الصحيحة واملناسبة لتقدمي املعلومات، فيمكن أن تقدم علـى ورق مطبـوع، أو عـن طريـق : وسيلة العرض -

  .الفيديو أو أي وسيلة أخرى
طقـي كـي يـتم تعظـيم حيـث جيـب أن تقـدم املعلومـة برتتيـب صـحيح وطريقـة متناسـقة ضـمن معـايري موحـدة، وبتسلسـل من: االتساق -

   .)22(االستفادة منها
  .)23(وأكثر من مستخدم وهي قدرة املعلومات على تلبية احتياجات املستخدم ورغباته، وأن ختدم أكثر من غرض :المرونة -
إن أمهية التعرف على امليزة التنافسية يأيت من الدور احلاسم الـذي تلعبـه يف حيـاة منظمـات األعمـال، العتبارهـا  :الميزة التنافسية -2
  .لعنصر االسرتاتيجي احلرج، الذي يقدم فرصة جوهرية لتحقيق البقاءا

أن امليزة التنافسية تنشأ مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية ) Porter(يشري  :تعريف الميزة التنافسية 2-1
عملية إبـداع انيا، ومبعىن آخر مبجرد إحداث من تلك املستعملة من طرف املنافسني، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميد

قــدرة املنظمـة علــى التفـوق علـى مثيال�ــا، ألن مـدراءها قـادرين علــى خلـق قيمــة بأ�ـا ) Jones, 2007( ، ويعرفهــا)24(مبفهومـه الواسـع
 . )25(أكثر اعتمادا على املوارد املتاحة لديهم

مصـــادر حتقيـــق امليـــزة اســـا�م وإســـهاما�م يف حتديـــد عناصـــر أو ل در لقـــد اختلـــف البـــاحثون مـــن خـــال :أبعـــاد الميـــزة التنافســـية 2-2
  :التنافسية، واجلدول التايل يوضح بعض الدراسات اليت تناولتها

 مصادر تحقيق الميزة التنافسية): 1(جدول 

  الكلفة  السنة  الباحث
الجودة 
  والتمیز

  التركیز  السمعة  المعولیة  التحالفات  النمو  االبداع
تعاون 
  المجهزین

  المرونة
القدرات 
  الجوهریة

  المعرفة

Porter 1979  * *            *          
Hayes W.W  1984  *  *  *      *              
Schuler et al  1987  *  *  *                    
Wiseman’s  1989  *  *  *  *  *                
Mintzberg  1998  *  *  *        *  *  *    *    

Best  1997  *    *  *  *        *    *    
stack  1998    *  *            *  *      
Lyach  2000    *  *  *      *  *          

Rlynche & 2004      *    *    *        *  *  
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p.baines  
                      *  *  2013  صالح الدین

  1  3  1  3  3  3  1  3  3  8  7  7  10المجموع 

  %10  %30  %10  %30  %30  %30  %10  %30  %30  %80  %70  %70  النسبة المئویة

  )27()2014القريويت وآخرون، (، و )26()2006احليايل، (اعتمادا على  ثنيمن إعداد الباح: المصدر
الكلفـة، التميـز واجلـودة، واالبـداع، : من خالل اجلدول السابق يتضح اتفاق الباحثني حول أهم مصادر امليزة التنافسـية، واملتمثلـة يف   

  .مهما لتحقيق امليزة التنافسيةىل مسعة املنظمة اليت أصبحت اليوم مصدرا وبعدا إة معتمدة يف هذه الدراسة، إضافة وهذه املتغريات الثالث
  :وفيمايلي تعريف هلذه األبعاد األربعة

نقــول عــن منظمــة أ�ــا حتــوز ميــزة التكلفــة األقــل، إذا كانــت تكاليفهــا املرتاكمــة باألنشــطة املنتجــة للقيمــة أقــل مــن : الكلفــة 2-2-1
مراقبـة عوامـل تطـور التكـاليف، حيـث أن الـتحكم اجليـد يف  وللحيازة على ميزة التكلفة األقل يـتم االسـتناد إىل. نظريا�ا لدى املنافسني

  . )28(يكسب املنظمة ميزة التكلفة األقلهذه العوامل مقارنة باملنافسني، 
(         وتعين قدرة املنظمة على تقدمي منتج متميز أو فريد أو له قيمـة مرتفعـة مـن وجهـة نظـر املسـتهلك :الجودة والتميز 2-2-2

لذا يصبح من الضروري فهم املصادر احملتملة لتميز املنتج كالنوعية، ...). خاصة للمنتج، خدمات ما بعد البيعجودة أعلى، خصائص 
   )29( ....التسليم، املرونة، واالبتكارية

مـــن الواضـــح أن املنظمـــات القـــادرة علـــى البقـــاء واالســـتمرار يف الســـوق يف الوقـــت الـــراهن هـــي املنظمـــات املبدعـــة  :اإلبـــداع 2-2-3
  .بتكرة، اليت تعمل دائما على استغالل الطاقات اإلبداعية لديها، أو حىت شراء ابتكارات وإبداعات من منظمات أخرىوامل
القــدرة علــى التوصــل إىل أفكــار جديــدة وتطبيقهــا، وقــد تكــون هــذه األفكــار تكنولوجيــا جديــدة، منتجــا : وميكــن تعريــف اإلبــداع بأنــه 

أو شخص أو فكـرة مسـتخدمة يف مكـان آخـر، ليصـبح   دة، كما قد يكون اإلبداع تقليدا ملنتج جديدا، عملية تنظيمية أو إدارية جدي
  .)30(يقا فريدا عند وضعه يف سياق جديدتطب
جـودة، (إن الزبـون أو العميـل إذا تـوفر لديـه منتجـني لشـركتني خمتلفتـني، وكانـا متقـاربني مـن حيـث التوليفـة  :سمعة المنظمة 2-2-4

لـذلك وجـب علـى املنظمـات أن لجأ الختيار املنتج الذي تقدمه الشركة اليت حتظى بسـمعة جيـدة يف جمـال أعماهلـا، ، فإنه غالبا ي)سعر
تعمل جاهدة على حتسني مسعتها باستمرار مما يعزز مكانتها لدى أصحاب املصلحة، سواء كانوا داخليني كاملدراء، العـاملني، وحـاملي 

  ....، البنوك، احلكومة، منظمات ا�تمع املديناألسهم، أو خارجيني كاملوردين، الزبائن
إن اكتسـاب مهـارات وتقنيـات ومـوارد متميـزة يف املنظمـة إلنتـاج منتجـات  :شروط فعالية الميزة التنافسية لمنظمات األعمال 2-3

صـل إليهـا املنظمـة فيمـا خيـص ذات قيمة ومنفعة للعمالء والزبائن، تزيد عـن تلـك املقدمـة مـن املنافسـني، حيقـق الفعاليـة الـيت ينبغـي أن ت
   )31( :وأهم الشروط اليت ينبغي توافرها يف امليزة التنافسية حىت تكون فعالة هي. امليزة التنافسية

  .أن تكون حامسة وتعطي التفوق واألسبقية عن املنافسني -
  .أن تكون مستمرة، حيث ميكنها االستمرار عري الزمن -
  .اكا�ا من طرف املنافسنيإمكانية الدفاع عنها، أو صعوبة حم -

  .وحىت تتجسد الفعالية يف امليزة التنافسية، ينبغي وجود هذه الشروط معا القرتا�ا ببعضها البعض
  منهجية الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصـفي التحليلـي، الـذي قـام علـى تشـكيل جمموعـة مـن األفكـار واألطـر النظريـة  :منهج الدراسة -1
لدراسات املكتبيـة النظريـة، واسـتكمال مجـع البيانـات واملعلومـات بواسـطة األسـلوب امليـداين الـذي اسـتعملت فيـه االسـتبانة، من خالل ا

، مـن أجـل اإلجابـة علـى تسـاؤالت )SPSS(ومن مث القيام بتحليلها إحصائيا باسـتخدام برنـامج احلزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة 
، وحتقيــق األهــداف الــيت قامــت مــن أجلهــا الدراســة، واالعتمــاد علــى التفســريات العلميــة لــدالالت الدراســة، اختبــار صــحة الفرضــيات

  .التحليل اإلحصائي للتوصل إىل شرح النتائج واستخالص التوصيات الالزمة
، ولكـو�م )132(بالشـركة اإلفريقيـة للزجـاج والبـالغ عـددهم  الـدائمني تكون جمتمـع الدراسـة مـن كافـة العـاملني :مجتمع الدراسة -2

، فقـد مت اعتمــاد العينـة الطبقيــة العشـوائية حــىت تكـون ممثلــة )إطــارات، أعـوان حتكــم، وأعـوان تنفيــذ(يتوزعـون علــى ثالثـة أصــناف خمتلفـة 
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) %81,66(أي مـا نسـبته صـاحلة للتحليـل ) 49(اسـتبانة، منهـا ) 50(، واسـرتجاع استبانة) 60(حيث مت توزيع . لكليللمجتمع ا
  .ات املوزعةمن االستبيان

، وذلـــك مـــن أجـــل حتليـــل )SPSS(مت اســـتخدام برنـــامج احلزمـــة اإلحصـــائية للعلـــوم االجتماعيـــة  :أســـاليب المعالجـــة اإلحصـــائية -3
ار جمموعــة مــن األســاليب اإلحصــائية للوصــول إىل يــاختمت البيانــات الــيت مت مجعهــا مــن خــالل أداة الدراســة املتمثلــة يف االســتبانة، حيــث 

  :وقد متثلت هذه األساليب فيما يلي. يب على تساؤالت الدراسة، وتسمح باختبار الفرضياتالنتائج اليت جت
ولوصــف النتــائج . حيــث مت اســتخدام التكــرارات والنســب املئويــة الســتخراج خصــائص عينــة الدراســة :مقــاييس اإلحصــاء الوصــفي -

  .االعتماد على كل من الوسط احلسايب واالحنراف املعياري املتعلقة بإجابات املبحوثني حول أبعاد املتغريين املستقل والتابع، مت
  .من أجل التأكد من االتساق الداخلي ألبعاد املتغريات، وبالتايل ثبات أداة الدراسة :معامل ثبات الدراسة -
  .أثر املتغري املستقل يف املتغري التابعمت استخدامه لتحديد : بسيطتحليل االنحدار الخطي ال -
  .جودة املعلوماتيف رؤية املبحوثني اجتاه  املتغريات الدميغرافية والوظيفيةاستخدم لتحديد أثر  :باين األحادياختبار الت -

: لتحديد الفئة اليت يصنف ضمنها الوسط احلسايب وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي، مت ذلك اعتمادا على العمليات احلسابية التالية      
، نضـيف طـول الفئـة للحـد األدىن 0,80=  4 \ 5: ، بقسمة املدى على عـدد الفئـات جنـد5= ، عدد الفئات 4=  1-5= املدى

فيكــون توزيــع قــيم الوســط . ، وهكــذا نضــيف طــول الفئــة يف كــل مــرة إىل احلــد األدىن للفئــة)1,8 – 1(للمقيــاس، فتكــون الفئــة األوىل 
  :احلسايب حسب مقياس ليكرت اخلماسي كالتايل

  يع قيم الوسط الحسابيدرجات توز ): 2(الجدول رقم 
  درجة التقدير  )Likert(مقياس   وسط الحسابيقيم ال
  منخفضة جدا  غري موافق بشدة  1,80 – 1

  منخفضة  غري موافق  2,60 – 1,81
  متوسطة  حمايد  3,40 – 2,61
  مرتفعة  موافق  4,20 – 3,41

  مرتفعة جدا  موافق بشدة  5 -  4,21
  من إعداد الباحثني: المصدر

، أو مــا )Alpha cronbach( مت التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــالل تطبيــق مقيــاس ألفــا كرونبــاخ: الدراســة ثبــات أداة -4
تـرتاوح قيمـة ألفـا  . يعرف مبعامل االتساق الداخلي، والـذي يشـري إىل درجـة التوافـق بـني البنـود أو األبعـاد الـيت تتكـون منهـا أداة الدراسـة

 )32( .، وكلمــا كانــت أعلــى كــان ذلــك أفضــل)0,7(ة املثاليــة جيــب أن تكــون قيمتــه أعلــى مــن ، ومــن الناحيــ)1(و) 0(كرونبــاخ بــني 
، حيـث )0,7(، جند أن قيمة ألفا كرونباخ، للمتغـريين، أبعادمهـا، وأداة الدراسـة ككـل، كانـت مرتفعـة وفـوق )3(وبالنظر للجدول رقم 

عوليــة العاليــة ألداة الدراســة، وعلــى كو�ــا صــاحلة ألغــراض ، وهــذا يــدل علــى درجــة الثبــات وامل)0,954 – 0,782(تراوحــت مــا بــني 
  .البحث العلمي، ومجع البيانات اليت صممت من أجلها

  ألداة الدراسة وأبعادها) الثبات(معامالت االتساق الداخلي ): 3(جدول رقم 
  )الفا كرونباخ(قيمة   الفقرات التي تقيسها  متغيري الدراسة وأبعادهما

  اتمتغير جودة المعلوم

  0.864  4 – 1  البعد الزمين
 0.926  9 -  5  بعد احملتوى

  0.880  14 -  10  البعد الشكلي
  0.954  14 -  1  الثبات الكلي

  0.782  26 -  14  متغير الميزة التنافسية
  0.908  26 -  1  الثبات الكلي ألداة الدراسة

  (SPSS)من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برجمية : المصدر
  :ائج الدراسة وتحليلهاعرض نت

  .يف هذا اجلزء سيتم عرض نتائج حتليل استبيان الدراسة وفقا إلجابات املبحوثني، مع حتليلها وحماولة إعطاء تفسري علمي هلا   
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  :وصف خصائص عينة الدراسة
النــوع االجتمــاعي، العمــر، املســتوى التعليمــي، املركــز : خصــائص عينــة الدراســة، مــن حيــث انمــن خــالل هــذا اجلــزء ســيتناول الباحثــ   

  ):4(ومن أجل ذلك مت استخدام التكرارات والنسب املئوية كما هو مبني يف اجلدول رقم . الوظيفي، وعدد سنوات اخلربة
  وصف أفراد عينة الدراسة): 4(جدول رقم 

  المئويةالنسبة   التكرارات  الفئات  المتغيرات

  النوع االجتماعي
  % 79.6  39  ذكر
  % 20.4  10  أنثى
  % 100  49  المجموع

  العمر

  % 8.2  4  سنة فأقل 25
  % 44.8  22  سنة 26-35
  % 18.4  9  سنة 36-45

  % 28.6  14  سنة 45أكثر من 
  % 100  49  المجموع

  المستوى التعليمي

  % 57.1  28  ثانوي فأقل
  % 40.9  20  جامعي
  % 2  1  عليا دراسات
  % 100  49  المجموع

  عدد سنوات الخبرة

  % 42.9  21  سنوات فأقل 5
  % 20.4  10  ةسن 6-15

  % 36.7  18  سنة 15أكثر من 
  % 100  49  المجموع

  المركز الوظيفي

  % 18.4  9  إطار
  % 16.3  8  عون حتكم
  %65.3  32  عون تنفيذ

  % 100  49  المجموع
  (SPSS)داد الباحثني اعتمادا على خمرجات برجمية من إع: المصدر             

، هــذا )%79.6(، أي مــا نسـبته )39(أن معظـم أفــراد عينـة الدراســة هـم ذكـور حيــث بلـغ عـددهم ) 4(يتبـني مـن خــالل اجلـدول    
  .لورشيشري إىل اعتماد الشركة على الذكور بصفة كبرية نظرا لطبيعة عملها، وحاجتها لعدد كبري من عمال التنفيذ يف ا

ســنة قــد  35، يف حــني أن مــن أعمــارهم فــوق )%53(ســنة فأقـل قــد بلغــت  35كمـا نالحــظ مــن اجلــدول أن نســبة مــن أعمــارهم    
  .، وهذا يدل على اعتماد الشركة على فئة الشباب بشكل كبري)%47(بلغت 

ثـــانوي فأقـــل حيـــث بلغـــت نســـبة أفرادهـــا أمـــا مـــن ناحيـــة املســـتوى التعليمـــي لعينـــة الدراســـة، فقـــد تبـــني أن أعلـــى فئـــة كانـــت ملســـتوى    
، وأخريا فرد واحـد مـن أصـحاب الدراسـات العليـا، وميكـن تفسـري هـذه )%40.9(، يليها محلة الشهادات اجلامعية بنسبة )57.1%(

النســب حلاجــة الشــركة إىل أفــراد للعمــل يف خطــوط اإلنتــاج دون مســتوى تعليمــي عــايل، وإىل فنيــني ومســريين مــن أصــحاب الشــهادات 
  .جلامعيةا

أمــا بالنســبة خلــربات أفــراد عينــة الدراســة فقــد لــوحظ أن هنــاك مــزيج بــني أصــحاب اخلــربات الطويلــة والقصــرية، كمــا نالحــظ أن أعلــى    
  .على ارتفاع معدل دوران العمل يف الشركة مؤخرا هذا يدل، و )%42.9(سنوات فأقل بنسبة  5نسبة كانت ألصحاب خربة 
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الذي يشغله أفراد عينة الدراسة، فـإن نسـبهم كإطـارات وأعـوان حتكـم وأعـوان تنفيـذ متناسـبة مـع نسـبتهم يف بالنسبة للمركز الوظيفي    
  .جمتمع الدراسة الكلي، حيث مت االعتماد على العينة الطبقية العشوائية

  :اإلجابة على أسئلة الدراسة
ايب واالحنـراف املعيـاري إلجابـات املبحـوثني، حـول  مت استخدام مقاييس اإلحصاء الوصـفي، مـن خـالل اسـتخراج كـال مـن الوسـط احلسـ

  .كل من جودة املعلومات وأبعادها، ومدى سعي املؤسسة لتحقيق امليزة التنافسية
  ما مدى جودة المعلومات المتداولة في العمل في الشركة اإلفريقية للزجاج؟: السؤال األول

  وأبعادها ثني حول جودة املعلوماتاجلدول التايل يوضح إجابات املبحو 
  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة حول جودة المعلومات):5(جدول رقم 

رقم 
الوسط   جودة املعلومات وأبعادها  العبارة

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

األمهية 
  درجة املوافقة  النسبية

  متوسطة  1  0.91  3.11  البعد الزمين جلودة املعلومات #
  متوسطة  1  1.09  3.24  أحتصل على املعلومات الالزمة للعمل يف الوقت املناسب  التوقيت  1
  متوسطة  4  1.04  3.04  .يتم حتديث املعلومات يف العمل بشكل مستمر  احلداثة  2

يتم تكرار عرض املعلومات الالزمة للقيام بعملي كلما   التكرار  3
  متوسطة  2  1.10  3.10  .احتجت إليها

  متوسطة  3  1.09  3.08  .عرض املعلومات أمامي لفرتة كافية لفهمها واستيعا�ايتم   الفرتة الزمنية  4
  متوسطة  3  0.94  2.92  بعد احملتوى جلودة املعلومات  #

تتصف املعلومات املقدمة يف العمل خبلوها من األخطاء   الدقة  5
  متوسطة  5  1.11  2.73  .وبدرجة عالية من الدقة

  متوسطة  3  1.01  2.87  .ة ومرتبطة باالحتياجاتاملعلومات املقدمة واقعي  الواقعية  6
  متوسطة  4  1.12  2.87  .متتاز املعلومات املقدمة يف العمل بالصدق ومطابقة الواقع  الصدق  7

متتاز املعلومات املقدمة بالشمولية، فهي تعطيين كمستفيد   الشمولية  8
  متوسطة  2  1.05  2.97  .صورة متكاملة

العمل موجزة بشكل ميكنين من  املعلومات املقدمة يف  اإلجياز  9
  متوسطة  1  1.08  3.14  .استيعا�ا بسهولة

  متوسطة  2  0.87  3.01  البعد الشكلي جلودة املعلومات  #

يتم عرض املعلومات يف العمل بشكل واضح، حيث تكون   الوضوح  10
  متوسطة  1  1.16  3.12  .خالية من الغموض ويسهل فهمها

يف العمل جيعل منها مفهومة أسلوب تقدمي املعلومات   التقدمي  11
  متوسطة  2  1.02  3.10  .للجميع

تعرض املعلومات للمستفيد بشكل مرتب ومتناسق   االتساق  12
  متوسطة  3  0.96  2.97  .وبتسلسل منطقي

وسائل   13
  العرض

اللوح، ( تعرض املعلومات يف العمل بوسائل مناسبة 
مما ميكن من إيصاهلا للمستفيد ...) الشاشات، الورق

  لةبسهو 
  متوسطة  4  1.12  2.97

املعلومات املقدمة يف العمل مرنة ومكيفة، إذ ختدم أنواعا   املرونة  14
  متوسطة  5  1.01  2.87  .خمتلفة من املوظفني والعاملني

  متوسطة  -  0.85  3.01  مؤشر جودة املعلومات الكلي  #
  (SPSS)من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برجمية  :المصدر             
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املتداولة يف العمل كان متوسطا حسب مقياس الدراسة، حيث كان ، فإن مستوى جودة املعلومات )5(بناء على ما ورد يف اجلدول    
  :جودة املعلومات بالرتتيب التايل أبعاد، وقد جاءت )3.01(الوسط احلسايب ملؤشر جودة املعلومات الكلي 

  .، ومبستوى جودة متوسط)0.91(واحنراف معياري بقيمة  )3.11(سايب قدره البعد الزمين جلودة املعلومات بوسط ح :أوال
  .ومبستوى جودة متوسط، )0.87(واحنراف معياري بقيمة  )3.01(البعد الشكلي جلودة املعلومات بوسط حسايب قدره  :ثانيا
  .وبدرجة جودة متوسطة، )0.94(واحنراف معياري بقيمة  )2.92(بعد احملتوى جلودة املعلومات بوسط حسايب قدره  :ثالثا

  ما مدى سعي المؤسسة اإلفريقية للزجاج لتحقيق ميزة تنافسية؟: السؤال الثاني
  :اجلدول التايل يوضح إجابات املبحوثني حول مدى سعي الشركة اإلفريقية للزجاج لتحقيق ميزة تنافسية

  حول الميزة التنافسية الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة):5(جدول رقم 

  العبارات التي تقيس الميزة التنافسية  رقم العبارة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

درجة 
  الموافقة

  متوسطة  1  1.27  2.91  .تعمل املؤسسة باستمرار لتقدمي منتجات مبواصفات متميزة لزبائنها  15

  متوسطة  2  1.23  2.83  .مقارنة مبنافسيها يف السوق) ودة، سعرج(تقدم املؤسسة منتجات بأحسن توليفة   16

  متوسطة  3  1.16  2.65  .لدى املؤسسة قدرة كبرية لالستجابة حلاجات ورغبات زبائنها  17

  منخفضة  9  1.05  2.40  .تقوم املؤسسة مبراقبة تكاليفها والتحكم يف نفقا�ا بشكل دقيق  18

  منخفضة  10  1.20  2.38  .اربة التبذيرتعمل املؤسسة على تقليل تكاليفها وحم  19

  منخفضة  6  1.06  2.46  حترص املؤسسة على االستفادة من القدرات اإلبداعية للعاملني �ا  20

  منخفضة  11  1.01  2.18  .توفر املؤسسة بيئة وظروف عمل مشجعة على اإلبداع  21

  منخفضة  12  0.95  2.04  .تقوم املؤسسة بتحفيز ومكافأة العاملني واملوظفني املبدعني  22

  منخفضة  5  1,10  2.53  .تسعى املؤسسة باستمرار لالستفادة من االبتكارات املوجودة يف  جمال نشاطها  23

24  
ترى إدارة املؤسسة أن السمعة مهمة لبناء عالقات جيدة على املدى الطويل مع 

  .املتعاملني معها
  منخفضة  4  1.20  2.55

  منخفضة  7  1.17  2.44  .الذي تنشط فيه متلك املؤسسة مسعة قوية يف السوق  25

  منخفضة  8  1.24  2.44  .تعمل املؤسسة باستمرار على حتسني مسعتها وصور�ا يف جمال نشاطها  26

ــنـــــافسيــــة #   منخفضة  -  1.11  2.55  الـــمـيـــزة الـــت

  (SPSS)من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برجمية  :المصدر             
نالحــظ أن اجلهــود املبذولــة مــن طــرف الشــركة اإلفريقيــة للزجــاج لتحقيــق ميــزة تنافســية ضــعيفة وغــري كافيــة ) 5(مــن خــالل اجلــدول    

احنراف معياري بدرجة تقدير منخفضة و  )2.55(الكلي إلجابات املبحوثني عينة الدراسة، حيث بلغ الوسط احلسايب إجابات حسب 
  .)1.11(قدره 

األوساط احلسابية لعبارات امليزة التنافسية، يف الشركة اإلفريقية للزجاج من وجهة نظـر املبحـوثني قـد تراوحـت بـني  كما يتضح لنا أن   
  .، حسب مقياس ليكرت اخلماسي)2.91-2.04(

وسـط أعلـى ، "تعمـل املؤسسـة باسـتمرار لتقـدمي منتجـات مبواصـفات متميـزة لزبائنهـا :والـيت كـان مضـمو�ا) 15(حققت الفقرة  وقد   
وقـــد كانـــت اإلجابـــات حـــول هـــذه الفقـــرة األعلـــى تشـــتتا بـــاحنراف معيـــاري قـــدره ، توســـطةوبدرجـــة تقـــدير م) 2.91(حســـايب مبقـــدار 

تقـوم املؤسسـة بتحفيـز ومكافـأة العـاملني واملـوظفني : " واليت كان مضمو�ا) 22(أما أدىن وسط حسايب فقد حققته الفقرة  ،)1.27(
وقـد كانـت اإلجابـات حـول هـذه الفقـرة األقـل تشـتتا ، )2.04(قـدره يرها منخفضـة بوسـط حسـايب حيث كانت درجة تقـد" .املبدعني

  ).0.95(باحنراف معياري قدره 
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  :اختبار الفرضيات
جلـودة املعلومـات يف حتقيـق امليـزة التنافسـية ) α≥0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللـة  :الفرضية الرئيسة األولى

  .فريقية للزجاجللشركة اإل
  :الختبار الفرضية مت االعتماد على اختبار حتليل االحندار اخلطي البسيط، والذي مت تلخيص نتائجه يف اجلدول التايل

 نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط ألثر جودة المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية): 6(جدول رقم 
  )*Sig(الداللة اإلحصائية   )Beta(قيمة   المحسوبة) F(ة قيم  )R²(قيمة   )R(قيمة   المتغير المستقل
 *0.00  0.647  33.792 0.418 0.647  جودة املعلومات

  (SPSS)من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برجمية : المصدر
وعليــه نــرفض  ،)0.05(وهــو أقــل مــن مســتوى الداللــة املعتمــد ) 0.00(أن مســتوى الداللــة قــد بلــغ ) 6(يتضــح مــن اجلــدول رقــم    

جلـودة املعلومـات ) α≥0.05(الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  . يف حتقيق امليزة التنافسية للشركة اإلفريقية للزجاج

يفســـر مـــا نســـبته ) جـــودة املعلومـــات(ل ، وهـــذا يـــدل علـــى أن املتغـــري املســـتق)R²= 0.418(وقـــد بلغـــت قيمـــة معامـــل التحديـــد    
رتبـاط اال معامـل ، كما نالحظ أن قوة العالقة قـد بلغـت حسـب قيمـة)امليزة التنافسية(من التباين احلاصل يف املتغري التابع ) 41.8%(

  .التنافسية املوجبة فتدل على وجود عالقة طردية بني جودة املعلومات وحتقيق امليزة  )Beta(، أما قيمة 0.647): R(بريسون 
  اختبار الفرضيات الفرعية

لبعـد احملتـوى مـن جـودة املعلومـات يف ) α≥0.05(ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  :ولـىالفرضية الفرعية األ -
  .حتقيق امليزة التنافسية للشركة اإلفريقية للزجاج

  :ي البسيط، والذي مت تلخيص نتائجه يف اجلدول التايلالختبار الفرضية مت االعتماد على اختبار حتليل االحندار اخلط
  نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط ألثر بعد المحتوى لجودة المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية): 7(جدول رقم 

  )*Sig(الداللة اإلحصائية   )Beta(قيمة   المحسوبة) F(قيمة   )R²(قيمة   )R(قيمة   المتغير المستقل
 *0.00  0.589  24.946 0.347 0.589  توىجودة احمل

 (SPSS)من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برجمية  :المصدر
، وعليــه نــرفض )0.05(وهــو أقــل مــن مســتوى الداللــة املعتمــد ) 0.00(أن مســتوى الداللــة قــد بلــغ ) 7(يتضــح مــن اجلــدول رقــم    

لبعـد احملتـوى مـن ) α≥0.05(وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على
  . جودة املعلومات يف حتقيق امليزة التنافسية للشركة اإلفريقية للزجاج

يفســر مــا نســبته ) جــودة حمتــوى املعلومــات(، وهــذا يــدل علــى أن املتغــري املســتقل )R²=0.347(وقــد بلغــت قيمــة معامــل التحديــد    
، كما نالحظ أن قوة العالقة قـد بلغـت حسـب قيمـة معامـل االرتبـاط )امليزة التنافسية(ن التباين احلاصل يف املتغري التابع م) 34.7%(

  .املوجبة فتدل على وجود عالقة طردية بني جودة حمتوى املعلومات وحتقيق امليزة التنافسية) Beta(، أما قيمة 0.589): R(بريسون 
للبعــد الــزمين مــن جــودة املعلومــات يف ) α≥0.05(ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  :الفرضــية الفرعيــة الثانيــة -

  .حتقيق امليزة التنافسية للشركة اإلفريقية للزجاج
  :الختبار الفرضية مت االعتماد على اختبار حتليل االحندار اخلطي البسيط، والذي مت تلخيص نتائجه يف اجلدول التايل

  نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط ألثر البعد الزمني لجودة المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية): 8(جدول رقم 
  )*Sig(الداللة اإلحصائية   )Beta(قيمة   المحسوبة) F(قيمة   )R²(قيمة   )R(قيمة   المتغير المستقل

 *0.00  0.58  23.783 0.336 0.58  البعد الزمين

 (SPSS)ني اعتمادا على خمرجات برجمية من إعداد الباحث :المصدر
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، وعليــه نــرفض )0.05(وهــو أقــل مــن مســتوى الداللــة املعتمــد ) 0.00(أن مســتوى الداللــة قــد بلــغ ) 8(يتضــح مــن اجلــدول رقــم    
مين مـن للبعـد الـز ) α≥0.05(الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللـة 

  . جودة املعلومات يف حتقيق امليزة التنافسية للشركة اإلفريقية للزجاج
يفســر مــا نســبته ) جــودة حمتــوى املعلومــات(، وهــذا يــدل علــى أن املتغــري املســتقل )R²=0.336(وقــد بلغــت قيمــة معامــل التحديــد    
حظ أن قوة العالقة قـد بلغـت حسـب قيمـة معامـل االرتبـاط ، كما نال)امليزة التنافسية(من التباين احلاصل يف املتغري التابع ) 33.6%(

املوجبـــة فتـــدل علـــى وجـــود عالقـــة طرديـــة بـــني البعـــد الـــزمين جلـــودة املعلومـــات وحتقيـــق امليـــزة ) Beta(، أمـــا قيمـــة 0.58): R(بريســـون 
  .التنافسية

للبعـد الشـكلي مـن جـودة املعلومـات يف ) α≥0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللـة  :الفرضية الفرعية الثالثة -
  .حتقيق امليزة التنافسية للشركة اإلفريقية للزجاج

  :الختبار الفرضية مت االعتماد على اختبار حتليل االحندار اخلطي البسيط، والذي مت تلخيص نتائجه يف اجلدول التايل
  لي لجودة المعلومات في تحقيق الميزة التنافسيةنتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط ألثر البعد الشك): 9(جدول رقم 

  )*Sig(الداللة اإلحصائية   )Beta(قيمة   المحسوبة) F(قيمة   )R²(قيمة   )R(قيمة   المتغير المستقل
 *0.00  0.641  32.743 0.411 0.641  جودة الشكل

 (SPSS)من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برجمية  :المصدر
، وعليــه نــرفض )0.05(وهــو أقــل مــن مســتوى الداللــة املعتمــد ) 0.00(أن مســتوى الداللــة قــد بلــغ ) 9(رقــم يتضــح مــن اجلــدول    

للبعـد الشـكلي ) α≥0.05(الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت تـنص علـى وجـود أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة 
  . اإلفريقية للزجاج من جودة املعلومات يف حتقيق امليزة التنافسية للشركة

يفسـر مـا ) من ناحية الشـكل جودة املعلومات(، وهذا يدل على أن املتغري املستقل )R²=0.411(وقد بلغت قيمة معامل التحديد    
، كما نالحـظ أن قـوة العالقـة قـد بلغـت حسـب قيمـة معامـل )امليزة التنافسية(من التباين احلاصل يف املتغري التابع ) %41.10(نسبته 

املوجبة فتدل على وجود عالقة طردية بني البعد الشكلي جلودة املعلومات وحتقيق ) Beta(، أما قيمة 0.641): R(رتباط بريسون اال
  .امليزة التنافسية

  :الفرضية الرئيسة الثانية
اولة يف الشركة اإلفريقية لنظرة العاملني اجتاه جودة املعلومات املتد) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .للزجاج تعزى ملتغريا�م الدميغرافية والوظيفية
، كمـا توضـحه فرضـياتها الفرعيـة وذلـك اعتمـاد علـى اختبـار تحليـل التبـاين األحـاديالختبار هذه الفرضية يجب القيام باختبـار 

  :النتائج التالية
لنظـرة العـاملني اجتـاه جـودة املعلومـات ) α≥0.05(نـد مسـتوى داللـة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع: الفرضية الفرعية األولى

  .املتداولة يف الشركة اإلفريقية للزجاج تعزى ملتغري النوع االجتماعي
نتائج تحليل التباين لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين اتجاه مستوى جودة المعلومات  باختالف متغير ) : 10(جدول رقم 

  النوع االجتماعي
  مستوى الداللة  )F(قيمة   متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  تغير المستقلالم

  النوع االجتماعي
  2.673  1 2.673  بني ا�موعات

  0.683  47  31.082  داخل ا�موعات  0.054  3.916
 (SPSS)من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برجمية  :المصدر

ال توجد : ، ومنه نقبل الفرضية العدمية القائلة) 0.05 :أكرب من 0.054= مستوى الداللة ( دول أعاله نالحظ أن من خالل اجل   
لنظرة العاملني اجتاه جـودة املعلومـات املتداولـة يف الشـركة اإلفريقيـة للزجـاج ) α≥0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .تعزى ملتغري النوع االجتماعي
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لنظـرة العـاملني اجتـاه جـودة املعلومـات ) α≥0.05(ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة : فرضية الفرعية الثانيةال
  .املتداولة يف الشركة اإلفريقية للزجاج تعزى ملتغري العمر

  المعلومات  باختالف متغير العمر نتائج تحليل التباين لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين اتجاه مستوى جودة) : 11(جدول رقم 
  مستوى الداللة  )F(قيمة   متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير المستقل

  العمر
  2.019  3 6.058  بني ا�موعات

  0.638  45  28.697  داخل ا�موعات  0.033  3.166
 (SPSS)جمية من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات بر  :المصدر

، ومنـــه نــرفض الفرضـــية العدميــة، ونقبـــل ) 0.05: أصـــغر مــن 0.033= مســـتوى الداللــة ( مــن خـــالل اجلــدول أعـــاله نالحــظ أن    
لنظرة العاملني اجتاه جودة املعلومات ) α≥0.05(الفرضية البديلة اليت تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .العمراإلفريقية للزجاج تعزى ملتغري  املتداولة يف الشركة
لنظـرة العـاملني اجتـاه جـودة املعلومـات ) α≥0.05(ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة : الفرضية الفرعية الثالثة

  .املؤهل العلمياملتداولة يف الشركة اإلفريقية للزجاج تعزى ملتغري 
اللة الفروق بين رؤية المبحوثين اتجاه مستوى جودة المعلومات  باختالف متغير نتائج تحليل التباين لد) : 12(جدول رقم 

  المؤهل العلمي
  مستوى الداللة  )F(قيمة   متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير المستقل

  املستوى التعليمي
  0.470  2 0.940  بني ا�موعات

  0.735  46  33.815  داخل ا�موعات  0.532  0.639
 (SPSS)من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برجمية  :المصدر

ال : ، ومنـه نقبــل الفرضـية العدميــة القائلــة) 0.05: أكـرب مــن 0.0532= مســتوى الداللــة ( مـن خــالل اجلـدول أعــاله نالحـظ أن    
ني اجتـاه جـودة املعلومـات املتداولـة يف الشـركة اإلفريقيـة لنظـرة العـامل) α≥0.05(توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة 

  .املؤهل العلميللزجاج تعزى ملتغري 
لنظـرة العـاملني اجتـاه جـودة املعلومـات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة  :الفرضية الفرعية الرابعة

  .ركز الوظيفياملتداولة يف الشركة اإلفريقية للزجاج تعزى ملتغري امل
نتائج تحليل التباين لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين اتجاه مستوى جودة المعلومات  باختالف متغير ) : 13(جدول رقم 

  المركز الوظيفي
  مستوى الداللة  )F(قيمة   متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير المستقل

  املركز الوظيفي
  1.387  2 2.775  موعاتبني ا�

  0.695  46  31.980  داخل ا�موعات  0.148  1.996
  (SPSS)من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برجمية  :المصدر

ال توجد : ، ومنه نقبل الفرضية العدمية القائلة) 0.05: أكرب من 0.148= مستوى الداللة ( من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن    
لنظرة العاملني اجتاه جـودة املعلومـات املتداولـة يف الشـركة اإلفريقيـة للزجـاج ) α≥0.05(اللة إحصائية عند مستوى داللة فروق ذات د

  .تعزى ملتغري املركز الوظيفي
لنظرة العاملني اجتاه جودة املعلومات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :خامسةالفرضية الفرعية ال

  .اخلربةاملتداولة يف الشركة اإلفريقية للزجاج تعزى ملتغري 



 لشركة اإلفريقية للزجاجدراسة حالة ا  التنافسية امليزة حتقيق يف املعلومات جودة أثر
  فريد كورتل  د.أ + حممد عبد اللوش.أ

 242 - 225 ص، 2018)  18( العدد /  14ا�لد                ISSN  6132-1112                                 جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       
240  

نتائج تحليل التباين لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين اتجاه مستوى جودة المعلومات  باختالف متغير ) : 14(جدول رقم 
  الخبرة

  مستوى الداللة  )F(قيمة   متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير المستقل

  اخلربة
  1.041  2 2.082  بني ا�موعات

  0.710  46  32.673  داخل ا�موعات  0.242  1.466
 (SPSS)من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برجمية  :المصدر

ال توجد : القائلة ، ومنه نقبل الفرضية العدمية) 0.05: أكرب من 0.242= مستوى الداللة ( من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن    
لنظرة العاملني اجتاه جـودة املعلومـات املتداولـة يف الشـركة اإلفريقيـة للزجـاج ) α≥0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .تعزى ملتغري اخلربة
  مناقشة نتائج الدراسة

  :التنافسية في الشركة اإلفريقية للزجاجواقع كال من جودة المعلومات والميزة ائج الخاصة بآراء المبحوثين حول النت: أوال
كمـا يالحـظ أن مجيـع خصـائص   يالحظ أن مستوى جودة املعلومـات املتداولـة يف العمـل يف الشـركة اإلفريقيـة للزجـاج كـان متوسـطا،   

حســـب مقيـــاس كلهـــا كانـــت ســـائدة بدرجـــة متوســـطة ) التوقيـــت، احلداثـــة، التكـــرار، الفـــرتة الزمنيـــة(جـــودة املعلومـــات مـــن ناحيـــة الـــزمن 
كلهـا كانـت سـائدة بدرجـة ) الدقـة، الواقعيـة، الصـدق، الشـمولية، اإلجيـاز(وأن خصائص جـودة املعلومـات مـن ناحيـة احملتـوى . الدراسة

فهـي أيضـا  ) الوضـوح، التقـدمي، االتسـاق، وسـائل العـرض، املرونـة(أمـا خصـائص جـودة املعلومـات مـن ناحيـة الشـكل . متوسطة كـذلك
  .توسطة حسب مقياس الدراسةكانت سائدة بدرجة م

وهذا يدل على أن املعلومات املتداولة يف العمل بالشركة اإلفريقية للزجاج، تتميز بدرجة متوسطة سواء من ناحية حمتواهـا أو شـكلها    
ودة املعلومـات،  وهذا من شأنه أن يؤثر على تأدية األنشطة داخل الشركة واختاذ القرارات �ـا والـيت تتطلـب مسـتوى مرتفـع جلـ. أو زمنها

  .كما من شأنه أن يؤثر يف اجلهود املبذولة فيها للبقاء يف السوق وكسب ميزة تنافسية
أما بالنسبة لسعي املؤسسة لتحقيق ميزة تنافسية، فقد كانت اجلهود املبذولة حسب إجابات أفراد عينة الدراسة ضعيفة وغري كافية،    

وجهودهـا للـتحكم يف نفقا�ـا وتقليـل التكـاليف قـدر املسـتطاع وحماربـة تميـز كـان متوسـطا، ذلك كون املبحوثني أشاروا إىل أن سعيها لل
التبذير كانت ضعيفة، وهذا ما مت مالحظته ميدانيا من خالل وجود تسيب وقت العمل، ومعدات وجتهيزات قدمية غري مستغلة تشـغل 

شـركة باإلبـداع واالبتكـارات اجلديـدة، وعـدم قـدر�ا علـى تـوفري كمـا أشـارت النتـائج إىل عـدم اهتمـام ال. مساحة هامة من عقار الشـركة
واملالحظ أيضا عدم اهتمام الشركة بالشكل الالزم بسمعتها والسعي لتحسينها وتكوين صورة إجيابية . بيئة عمل مساعدة على اإلبداع

اجهة للشركات احلديثة مثاال على ذلك إذ عنها لدى أصحاب املصلحة، وميكن اعتبار موقعها على شبكة االنرتنت الذي يعترب اليوم و 
  .من ناحية اإلخراج واحملتوىيتميز بعدم جاذبيته 

  :النتائج الخاصة باختبار فرضيات الدراسة: ثانيا
أثبتــت نتيجــة اختبــار الفرضــية الرئيســة األوىل وجــود أثــر ذو داللــة إحصــائية جلــودة : الفرضــية الرئيســة األولــى وفرضــياتها الفرعيــة -أ

ات يف حتقيق امليزة التنافسية، كما بينت نتائج اختبار فرضيا�ا الفرعية وجود أثر ذو داللة إحصائية لكل أبعـاد جـودة املعلومـات املعلوم
  .يف حتقيق ميزة تنافسية بالشركة اإلفريقية للزجاج) البعد الزمين، بعد احملتوى، والبعد الشكلي(

ــة، وضــرورة العمــل علــى حتســينها وضــمان جود�ــا مــن وهــذا يــدل علــى األمهيــة الكبــرية جلــودة املعلومــ    ناحيــة ات يف املنظمــات احلديث
احملتوى والشكل والزمن، فانسيا�ا باجلودة الالزمة بني خمتلـف الوظـائف واملسـتويات اإلداريـة مـن شـأنه أن يسـاهم يف اسـتغالل املعـارف 

املناســـبة، وتوجيـــه اجلهـــود يف اجتـــاه حتقيـــق األهـــداف وحتقيـــق امليـــزة  والقــدرات املتـــوفرة لـــدى مواردهـــا البشـــرية، ويســـهم يف اختـــاذ القـــرارات
  .التنافسية

فجودة املعلومات اخلاصة بالرقابة على جودة املنتجات على سبيل املثال من شأ�ا أن تسهم يف وصول منتجات متميزة جبودة عالية    
مجعهـا حـول سـوق الشـركة وأذواق املسـتهلكني وحاجـا�م، ممـا ال  وخالية من العيوب لزبائن املنظمة، كمـا أن جـودة املعلومـات الـيت يـتم

أما جـودة املعلومـات يف احملاسـبة التحليليـة وحماسـبة التكـاليف . شك فيه تساهم يف زيادة قدرة املنظمة يف االستجابة حلاجا�م ورغبا�م
باإلفصـاح املـايل أو جـودة موقعهـا اإللكـرتوين، مـن مثال من شأ�ا أن تسهم يف حتكمها فيها، ونشري أيضا أن جـودة املعلومـات اخلاصـة 
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شأ�ا أن تعمل على حتسني مسعة الشركة لدى أصحاب املصلحة اخلارجيني مثـل البنـوك يف السـوق املـايل، وميكـن القـول أيضـا أن تـوافر 
األثر ذه بعض األمثلة البسيطة على ه. املعلومات باجلودة املناسبة لدى مواردها البشرية من شأنه أن يسهم يف إطالق قدرا�م اإلبداعية

اإلجيايب الذي قد تساهم به جودة املعلومات يف متيز منتجات الشركة، وقدر�ا على التحكم يف التكاليف، وإطالق القدرات اإلبداعيـة 
جلودة املعلومات يف حتقيق للعاملني �ا، إضافة إىل كسب مسعة طيبة يف السوق والعمل على حتسينها باستمرار، وبالتايل املسامهة الفعالة 

  .ميزة تنافسية
مت اختبار هذه الفرضية من خالل فرضيا�ا الفرعية، حيث بينت نتائج الدراسة عـدم وجـود فـروق ذات  :الفرضية الرئيسة الثانية -ب

: م الدميغرافيـة والوظيفيـة التاليــةداللـة إحصـائية لنظـرة العـاملني اجتـاه جــودة املعلومـات املتداولـة يف الشـركة اإلفريقيـة للزجــاج تعـزى ملتغـريا�
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Abstract 

This research aims to highlight the effectiveness of Internal Audit, as an internal and 
independant function of assessment in detecting and prevention of fraud, and its contribution to 
informe Management about activities and processes exposed to this danger, and how to deal with 
it appropriately, and clarify the impacts on Corporate governance’s system, that Internal audit 
represents one of its fundamental pillars with External audit, Audit committee, Board of directors 
and Executive management. 

It was reached through this research that Internal Audit according to International 
standards of (IIA) contributes effectively to detect and prevent of fraud, by given objective 
assurances about Internal control and Risks management systems, and by its focus on the 
probability of Fraud’s occurence, and how Organization manages its risks. This is reflected 
positively on the Corporate governance system by supporting responsible parties (Audit 
Committee, Board of Directors, Executive Management), and by promoting behavioral aspects 
and organizational ethics of different actors in organization. 
Key words : Internal Audit, Fraud, Internal control, Risks management, Corporate governance. 

  
  مقدمـــــة

عرفت ظاهرة االحتيال منذ عشرات السنني، ولكن آثارها الكبرية أصبحت ماثلة للعيان يف العقود الثالثة األخرية بدليل 
 ،بب يف ضياع أموال املسامهنيتساملالية واال�يارات اليت تعرضت هلا العديد من املؤسسات على الصعيد الدويل، األمر الذي  الفضائح

 .وبالتايل إفالس هذه املؤسسات وخروجها من السوق
ت تعاين من املؤسسات األمريكية تعرضت لالحتيال، وأن أفضل املؤسسا %60وتشري بعض الدراسات املتخصصة أن حوايل 

  . )1(كحد أدىن بسبب االحتيال والفساد املايل  %5من نقص يف عوائدها بـ 
أو التالعب أحد أبرز التحديات اليت تواجه اإلدارات العليا  ومنع االحتيالوبالنظر إىل هذه املخاطر، أضحت عملية اكتشاف 

  .مهني وخمتلف أصحاب املصاحلواحملافظة على أصول املؤسسة وباألخص صور�ا لدى املسا ،لضمان مصداقيتها
خيتص بفحص مقومات النظام احملاسيب  والذيوباعتبار التدقيق الداخلي أحد أدوات الضبط اإلداري واملايل يف املؤسسة، 

، وتقييم نظام الرقابة الداخلية للتحقق من مدى االلتزام بالقوانني والنظم وظيفيت القياس واإلفصاح احملاسيبللتأكد من حتقيق 
وكونه أي التدقيق الداخلي ميثل أحد الدعائم األساسية واآلليات الناظمة يف جمال حوكمة الشركات جبانب . سياسات املوضوعةوال

  :يف السؤال اآليت البحثالتدقيق اخلارجي وجلنة التدقيق وجملس اإلدارة، ميكن صياغة إشكالية 
 حوكمة الشركات؟ دعم نظامانعكاساتها على هي ما و  ،ومنع االحتيالما مدى فعالية التدقيق الداخلي في اكتشاف 

  : وحملاولة اإلجابة على هذه اإلشكالية، مت تقسيم الورقة البحثية إىل احملاور اآلتية
    اإلطار العام للتدقيق الداخلي؛: احملور األول
  املفهوم، الدوافع واألساليب؛: خطر االحتيال: احملور الثاين

mailto:hadbikad@yahoo.fr
mailto:zidane1962@gmail.com
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  ).ومنع االحتيالمدخل اكتشاف ( لداخلي يف دعم حوكمة الشركاتدور التدقيق ا: احملور الثالث
  

 
  اإلطار العام للتدقيق الداخلي: المحور األول

استدعى تطور حجم املؤسسات، وتعقيد وتشابك العمليات احملاسبية واملالية ضرورة تفعيل آلية تنظيمية داخل املؤسسة تتمثل 
ى سالمة وشفافية ودقة املمارسات اإلدارية وباألخص املالية منها، وتزويد اإلدارة العليا يف وظيفة التدقيق الداخلي، تسمح بالتأكيد عل

باملالحظات واالستشارات الختاذ القرارات املناسبة، األمر الذي ينعكس إجيابا على املسامهني وجملس اإلدارة وخمتلف أصحاب 
  . املصاحل، ويساهم يف حتقيق أهداف املؤسسة

  الداخليمفهوم التدقيق  -1
يستمع، ألن املدقق قدميا كان يستمع "، أي مبعىن Audireمشتق من الكلمة الالتينية  Auditالتدقيق مبعناه اللفظي 

  . )2(للحسابات وهي تتلى عليه
أما اصطالحا، فمفهوم التدقيق الداخلي ليس باجلديد، وقد حدث فيه الكثري من التطور والتوسع، تبعا لتعريفات معهد 

  .)IIA- Institute of Internal Auditors(الداخليني املدققني 
نشاط تقومي مستقل يعمل بصفة أساسية يف جمال املوضوعات احملاسبية واملالية، ولكن : "بأنه 1945فقد عرفه املعهد يف عام 

  ".من اجلائز أن يتعامل يف بعض املسائل ذات الطبيعة املستقبلية
مراجعة لألعمال والسجالت، تتم داخل املؤسسة بصفة : "لتدقيق الداخلي على أنهمت اعتماد دليل تعريف ا 1964ويف عام 

مستمرة أحيانا، وبواسطة موظفني متخصصني هلذا الغرض، وخيتلف نطاق وأهداف التدقيق الداخلي باختالف حجم املؤسسات، 
  ".ويتوسع يف املؤسسات الكبرية إىل أمور متعددة ال تتعلق مباشرة بالنواحي املالية

للمعهد يف سان فرانسيسكو، مت اعتماد تعريف جديد للتدقيق الداخلي  37، ومبناسبة انعقاد املؤمتر الدويل 1978ويف عام 
وظيفة تقومي مستقلة يتم إنشاؤها داخل املؤسسة لفحص وتقومي أنشطتها املختلفة، ويهدف إىل مساعدة أعضاء التنظيم يف : "على أنه

ذلك بتزويدهم بالبيانات واملعلومات التحليلية وعمل الدراسات، وتقدمي املشورة والتوصيات املناسبة بصدد تنفيذ مسؤوليا�م بفاعلية، و 
  ".األنشطة اليت يتم تدقيقها

التدقيق الداخلي نشاط نوعي واستشاري وموضوعي : "، ويف نشرية للمعهد مت تعريف التدقيق الداخلي كاآليت1997ويف عام 
م ملراجعة وحتسني إجناز هذه األهداف، من خالل التحقق من إتباع السياسات واخلطط واإلجراءات مستقل داخل املؤسسة، مصم

  .)3("املوضوعة، واقرتاح التحسينات الالزم إدخاهلا حىت تصل إىل درجة الكفاية اإلنتاجية القصوى
نشاط تأكيدي استشاري " :، عرف معهد املدققني الداخليني يف آخر تعريف التدقيق الداخلي على أنه2001ويف عام 

مستقل وموضوعي مصمم إلضافة قيمة للمؤسسة لتحسني عمليا�ا وهو يساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها، بإجياد منهج منظم 
  .)4()"التحكم(وصارم لتقييم وحتسني كفاءة عمليات إدارة املخاطر، الرقابة، والتوجيه 

  :)5(وفيما يلي التعريف األصلي باللغة اإلجنليزية
« Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add 
value and improve organization’s operations.  It helps organization to accomplish its objectives 
by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control, and governance processes ». 

  :استخالص ما يأيت للتدقيق الداخلي، ميكن آخر تعريفمن خالل 
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مستقل، أي أنه مرتبط بأعلى مستوى يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة مثل جملس اإلدارة أو  يتقييم داخل نشاطالتدقيق الداخلي  -
  .  جلنة التدقيق

باملخاطر املرتبطة باملؤسسة، وكيفية التعامل معها بشكل  التدقيق الداخلي يكتسي صبغة تأكيدية مبعىن أنه يساهم يف إطالع اإلدارة -
  .مناسب

التدقيق الداخلي يعمل من أجل إضافة قيمة للمؤسسة من خالل فحص وتقييم كافة األنشطة، املتعلقة بالنواحي احملاسبية واملالية،  -
  .وحىت تلك املتعلقة بالعمليات التشغيلية

  .كانت أو خارجية داخليةنفسها، وليس ألي جهة  ؤسسةكلة إليه مبوضوعية، خدمة للمالتدقيق الداخلي ميارس األعمال املو  -
التدقيق الداخلي يعىن مبراقبة وحتسني إجناز أهداف املؤسسة من خالل التحقق من إتباع السياسات واخلطط واإلجراءات املوضوعة،  -

  .عن طريق تقييم وحتسني عمليات إدارة املخاطر، الرقابة والتحكم
  .التدقيق الداخلي له دور استشاري يتمثل يف تزويد اإلدارة بالتحاليل والدراسات واالقرتاحات الالزمة الختاذ القرارات املناسبة -
  مقومات التدقيق الداخلي -2

اء اقتصر مفهوم التدقيق الداخلي يف بداية نشأته على مراجعة العمليات املالية واحملاسبية للمؤسسة �دف اكتشاف األخط    
والتالعب، غري أن التطورات اليت حدثت يف جمال األعمال استدعت تطور التدقيق الداخلي ليصبح أوسع نطاقا وأكثر مشوال، إذ 
أصبح يشمل مجيع جوانب نشاط املؤسسة املالية والتشغيلية، استجابة للحاجة املتزايدة هلذه الوظيفة سواء من اإلدارة وحىت من املدقق 

. دفع اإلحتاد الدويل للمحاسبني إىل إفراد معيار خاص يتعلق مبدى استفادة املدقق اخلارجي من املدقق الداخلياخلارجي، وهذا ما 
  :وحىت تكون خدمات التدقيق الداخلي ذات قيمة ومصداقية ال بد من توفر املقومات اآلتية

  االستقاللية 2-1
ي عملية رقابية أو تقييمية، حيث يشري مفهوم االستقاللية إىل يشكل مفهوم االستقاللية حجر الزاوية يف أي عملية تدقيق أو أ

البعد عن تضارب املصاحل اليت تتطلب من املدقق أن يكون مستقال عن األنشطة حمل التدقيق، وأن يكون بعيدا عن تأثري اجلهة اليت 
ين شعور املدقق بأنه قادر على اختاذ قراراته يتوىل تدقيق عمليا�ا، وأن يكون بعيدا عن تأثري مصاحله الشخصية يف املؤسسة، وهذا يع

  .)6(بدون ضغوط أو انصياع ملن سيتأثرون بالقرارات
  :)7(وقد وضع معهد املدققني الداخليني تعريفا لالستقاللية كاآليت

“Independence is the freedom from conditions that threaten objectivity or the appearance of 
objectivity”. 

  .أي مبعىن حترر املدقق الداخلي من مجيع العوامل والشروط اليت �دد موضوعيته أو تبدو كذلك
وتعتمد استقاللية التدقيق الداخلي بشكل كبري على موقع قسم التدقيق الداخلي يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة، إذ ينبغي 

عدم تقييده بأي وظائف تنفيذية، وخيضع قسم التدقيق الداخلي على املدقق الداخلي أن يتبع ألعلى مستوى إداري يف املؤسسة مع 
عن  إما لإلدارة العليا أو جملس اإلدارة أو جلنة التدقيق املنبثقة عن جملس اإلدارة، وهذا ما أكدت عليه معايري التدقيق الدولية الصادرة

الة املثالية هي تبعية وارتباط قسم التدقيق الداخلي إىل أن احل 600من املعيار  13اإلحتاد الدويل للمحاسبني، حيث أشارت الفقرة 
  .)8(بأعلى مستوى إداري يف املؤسسة

كما يعترب وجود خط اتصال مباشر للتدقيق الداخلي، أي صالحية رفع التقارير املباشرة من رئيس قسم التدقيق الداخلي إىل 
  .لداخليجلنة التدقيق أو جملس اإلدارة دعامة رئيسية الستقاللية التدقيق ا

  الموضوعية 2-2
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مفهوم املوضوعية بنوعية التقديرات والقرارات وجودة األحكام اليت يصدرها املدقق الداخلي، وينظر إىل املوضوعية كنتاج يتعلق 
  :)9(وقد عرفت املعايري الدولية املهنية للتدقيق الداخلي املوضوعية كاآليت. لالستقاللية
غري املتحيزة اليت تكفل قيام املدققني الداخليني بأداء مهام التدقيق الداخلي على حنو  يقصد باملوضوعية التوجهات الذهنية"

وتستلزم املوضوعية أال يعلق املدققون الداخليون آراءهم . جيعلهم يؤمنون بنتائج أعماهلم، وأال يكون هناك أي �اون يف جودة أعماهلم
  ."مواقف اآلخرينوأحكامهم وتقديرهم بشأن مسائل التدقيق على آراء أو 

  مهارات وأخالقيات المدقق الداخلي 2-3
حيث يشري املعيار . يعترب الفهم املعمق ألهداف وطبيعة عمل املؤسسة من ضروريات وشروط جناح وظيفة التدقيق الداخلي

مة لتنفيذ املسؤوليات املنوطة جيب على املدققني الداخليني أن ميتلكوا املهارات والكفاءات األخرى الالز : "املتعلق باملهارة أنه 1210
  .)10("�م

ومن املستحسن أن يثبت املدققون الداخليون مهار�م باحلصول على الشهادات واملؤهالت املهنية املناسبة، مثل شهادة 
األخرى وغريها من الشهادات املماثلة اليت يقدمها معهد املدققني الداخليني واملؤسسات املهنية " مدقق داخلي معتمد" استحقاق 

  .املناسبة
  :)11(وقد حدد معهد املدققني الداخليني املواصفات الواجب توفرها يف املدقق الداخلي، وضمنها يف أربعة قواعد كاآليت

حيث أنه جيب على املدققني الداخليني أن يتحلوا بالنزاهة يف أداء عملهم مما يؤسس للثقة يف أعماهلم واالعتماد عليها،  :النزاهة - أ
  :حتت هذا البند القواعد السلوكية التاليةويندرج 

  األمانة واملوضوعية واالجتهاد؛ -
  االلتزام بالقانون والكشف عن كل ما خيالف القانون؛ -
  عدم ممارسة أو التغاضي عن أفعال تسئ للمهنة أو املؤسسة اليت يعمل �ا؛ -
  .ااحرتام واملسامهة يف حتقيق األهداف الشرعية للمؤسسة اليت يعمل � -

حيث أنه على املدققني الداخليني إبداء أعلى درجات املوضوعية يف مجع وتقييم األدلة وإيصال املعلومات والتقارير  :الموضوعية - ب
  .حول عملهم، وأن ال خيضعوا لتأثري مصاحلهم الشخصية وتأثري األطراف املختلفة عند بناء تقديرا�م وتكوين رأيهم املهين

ب على املدققني الداخليني احرتام قيمة وملكية املعلومات العائدة للمؤسسة اليت يعملون �ا، وأن ال يتم حيث أنه جي :السرية - ج
  :الكشف عن املعلومات السرية إال من خالل سلطة خمتصة بأمر قانوين، أو واجب تقتضيه األعراف املهنية، وهذا يقتضي

  ناء تأدية واجبه؛احلذر يف استخدام ومحاية املعلومات اليت اكتسبها أث -
عدم استخدام هذه املعلومات يف سبيل احلصول على أي مكاسب شخصية، أو أي استخدام خمالف للقانون أو خمالف  -

  .لألهداف املشروعة للمؤسسة وإطارها األخالقي
اء تقدميهم للخدمات، وهذا حيث أنه جيب على املدققني الداخليني أن يطبقوا املعرفة واملهارات واخلربات املطلوبة أثن :الكفاءة -د

  : يتطلب منهم
  تقدمي اخلدمات اليت ميتلكون املعرفة واملهارات الالزمة ألدائها فقط؛ -
  احرتام وتطبيق املعايري الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي؛ -
  .التكوين املستمر وحتسني جودة خدما�م -

  المعايير الدولية للتدقيق الداخلي -3
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وهلذا الغرض بادر معهد املدققني  الف على أمهية وجود معايري لألداء حتكم وحتدد مواصفات أي عمل مهين،ال يوجد خ
لتكون دليال  2001، مث أجرى تطويرا عليها عام 1978الداخليني إىل إصدار املعايري الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي سنة 

 2004عام  الطبعة احلديثة من املعايري سارية املفعولومت إصدار . أداء مهامه باحرتافية وإطارا متكامال يساعد املدقق الداخلي على
أو إطار املمارسة املهنية الذي  (The Professional Practices Framework)ضمن ما أمساه املعهد  2010واملعدلة يف 

، (Code of  Ethics)قسم الثاين بدليل األخالقيات يشتمل على ثالثة أقسام، خيتص القسم األول بتعريف التدقيق الداخلي، وال
 International Standards for the Professional Practice of Internal) عايري املمارسة املهنيةوالقسم الثالث مب

Auditing)غي أن حيرص املدقق ، وتتضمن هذه املعايري وصفا دقيقا لطبيعة التدقيق الداخلي، واملعايري املهنية واألخالقية اليت ينب
   .)12(املعايري العامة، ومعايري األداء: وتقسم هذه املعايري إىل جمموعتني. الداخلي على االلتزام �ا

  المعايير العامة 3-1
املعايري العامة هي املعايري اليت حتدد مواصفات اجلهة أو الشخص القائم بعملية التدقيق الداخلي، وتشمل املعايري    

  :)13(التالية
  الغرض من التدقيق الداخلي، السلطة واملسؤولية؛: 1000املعيار 
  االستقاللية واملوضوعية؛: 1100املعيار 
  املهارة والعناية املهنية الالزمة؛: 1200املعيار 
  .برنامج تأكيد وحتسني اجلودة: 1300املعيار 

  معايير األداء 3-2
، وتوفر خصائص ميكن من خالهلا احلكم على جودة أداء التدقيق معايري األداء هي معايري تصف طبيعة التدقيق الداخلي  

  :)14(الداخلي، وتشمل ما يلي
إدارة نشاط التدقيق الداخلي، ويضم معايري فرعية تتعلق بـ التخطيط، التبليغ واملوافقة، إدارة املوارد، السياسات : 2000املعيار 

دارة، اجلهات اليت تقدم اخلدمات اخلارجية واملسؤولية التنظيمية عن التدقيق واإلجراءات، التنسيق، إبالغ اإلدارة العليا وجملس اإل
  .الداخلي
  .طبيعة العمل، وينقسم إىل معايري فرعية تتعلق بـ احلوكمة، إدارة املخاطر، الرقابة: 2100املعيار 
ط، أهداف مهمة التدقيق، نطاق مهمة ختطيط مهام التدقيق الداخلي، ويضم معايري فرعية تتعلق باعتبارات التخطي: 2200املعيار 

  .التدقيق، ختصيص املوارد الالزمة ملهمة التدقيق، برنامج عمل مهمة التدقيق
تنفيذ مهام التدقيق الداخلي، ويضم معايري فرعية تتعلق بـ حتديد املعلومات، التحليل والتقييم، توثيق املعلومات، : 2300املعيار 

  .اإلشراف على مهمة التدقيق
تبليغ النتائج، ويشمل معايري فرعية تتعلق بـ مقاييس التبليغ، جودة التبليغات، حاالت اخلطأ والسهو، اإلفصاح عن : 2400ار املعي

  .حاالت عدم التقيد، نشر النتائج، اآلراء الكلية العامة
  .مراقبة سري العمل: 2500املعيار 
  .حسم مسألة قبول اإلدارة العليا للمخاطر: 2600املعيار 

أعطى ) التعريف، دليل أخالقيات املهنة، املعايري الدولية(تطور اإلطار املهين للتدقيق الداخلي ا سبق، ميكن القول أن ومم
أنظمة الرقابة تقييم وحتسني ال سيما  بعدا أوسع لنشاط التدقيق الداخلي يتالءم مع األهداف املنتظرة منه وطبيعة اخلدمات اليت يؤديها،

 .خاطر وحوكمة الشركات �دف حتقيق قيمة مضافة للمؤسسةإدارة املالداخلية، 
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  المفهوم، الدوافع واألساليب: خطر االحتيال: المحور الثاني
فهو يعيق األداء ويهدر األموال واملوارد اليت تواجه املؤسسات وبيئة األعمال، يعترب خطر االحتيال واحدا من التحديات اهلامة         

  . ملؤسسة ومسعتها وقدر�ا التنافسية، األمر الذي يلحق الضرر باملسامهني وخمتلف أصحاب املصاحلويلحق األذى با ،النادرة
    مفهوم االحتيال  -1

من املمكن أن ينشأ التحريف يف البيانات املالية من اخلطأ أو االحتيال، والعامل الذي مييز بينهما هو ما إذا كان اإلجراء         
  .دا أو غري مقصوداملتسبب يف التحريف مقصو 

، ومن "التحريفات غري املقصودة يف البيانات املالية"إىل  (ISA 240)حسب معيار التدقيق الدويل " اخلطأ"ويشري مصطلح  
  :)15(أمثلة ذلك

  خطأ يف مجع معطيات أو معاجلتها واليت تعد مصدرا إلعداد البيانات املالية؛ -
  تفسري خاطئ للحقائق؛تقدير حماسيب غري صحيح ناتج عن السهو أو  -
  .خطأ يف تطبيق املبادئ احملاسبية املتعلقة بالقياس أو االعرتاف أو التصنيف أو العرض أو اإلفصاح -

فعل متعمد من قبل اإلدارة أو املوظفني أو "إىل  (ISA 240)حسب معيار التدقيق الدويل " االحتيال"ويشري مصطلح   
  . )16("الفعل يتضمن استخدام اخلداع والتضليل للحصول على ميزة غري عادلة أو غري قانونية املكلفني بالرقابة أو أطراف أخرى، وهذا

أي أعمال أو تصرفات غري قانونية أو غري مشروعة تتسم بالغش أو "االحتيال أنه  (IIA)وعرف معهد املدققني الداخليني   
أو التصرفات على التهديد باستخدام العنف أو القوة املادية، ويتم اخلداع أو اإلخفاء أو انتهاك الثقة، وال تعتمد مثل تلك األعمال 

ارتكا�ا من قبل أطراف أو مؤسسات خمتلفة بقصد احلصول على املال أو املمتلكات أو اخلدمات أو لتجنب الدفع أو تفادي خسارة 
 .)17("اخلدمات أو من أجل ضمان احلصول على مزايا شخصية أو جتارية

القول أن االحتيال أو الغش فعل متعمد ينطوي على استعمال اخلداع للحصول املباشر أو  ، ميكنف السابقةبناء على التعاريو 
غري املباشر على شكل من أشكال االستفادة املالية ملرتكب اجلرمية، أو تسهيل ذلك لغريه لتؤدي إىل شكل من أشكال اخلسارة 

صر االحتيال على املنافع النقدية أو املالية، فاالحتيال يشمل أيضا التحريف وليس من الضروري أن يقت. للطرف الذي تعرض لالحتيال
املتعمد للحقيقة إلغراء شخص بتقدمي معلومات دون وجه حق �دف اكتساب مزايا غري قانونية أو �دف اإلضرار بالطرف ضحية 

  .االحتيال
  دوافع االحتيال -2

  :)18(مل رئيسيةينشأ خطر االحتيال عادة من تقاطع ثالثة عوا    
  وجود ضغوط يتعرض هلا شخص معني قد تدفع به إىل ممارسة االحتيال؛ -
  وجود فرصة ساحنة حلدوث االحتيال مثل ثغرة يف نظام الرقابة الداخلية؛ -
 .أن يكون للشخص الذي توفرت عنده الضغوط اخلاصة والفرصة الساحنة قابلية شخصية للتحايل مبعىن عدم نزاهته -
  يب العامة لالحتيالاألسال -3

وميكن . يشمل االحتيال عدة أفعال مثل االختالس واالبتزاز، الرشوة، والتالعب يف عمليات اإلفصاح، والتعارض يف املصاحل       
  :)19(تلخيص أساليب االحتيال يف النقاط الثالثة اآلتية

قعة بتحصيل مبالغ من أحد الزبائن حلسابه اخلاص، ويتمثل عادة يف قيام الشخص مرتكب الوا: االحتيال في أرصدة الزبائن 3-1
وعند قيام زبون آخر فيما بعد بسداد مبالغ معينة يقوم الشخص بتغطية الرصيد األول، وهكذا يستطيع تغطية أرصدة هذه احلسابات 

  .ويف نفس الوقت حيصل على مبالغ يف كل فرتة حلسابه اخلاص
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عادة يف حتويل مبالغ مالية من حساب جاري لدى أحد البنوك إىل حساب جاري  يتمثل :االحتيال في التحويالت البنكية 3-2
لدى بنك آخر، وميكن أن يتم التالعب عن طريق إضافة الودائع دفرتيا فقط أو حذف املسحوبات بصورة متعمدة، األمر الذي يعمل 

  .على رفع رصيد هذا احلساب
يولة كما هو احلال يف تقييد مصاريف ومهية غري حقيقية واالستحواذ على يتم الرتكيز على األصول األكثر س: سرقة األصول 3-3

املبالغ اخلاصة �ا، أو حتويل بعض املنح أو األجور اإلضافية إىل حساب الشخص احملتال بالتواطؤ مع موظفني آخرين أو أطراف 
ام املستندات األصلية مرة أخرى وعمل قيود خارجية، ويف سبيل تغطية هذا الفعل يقوم الشخص مرتكب فعل االحتيال بإعادة استخد

 .يومية ومهية وجتميع خاطئ لكل من دفرت اليومية واألستاذ العام
، وميكن تلخيص أهم رر الذي ميكن أن يلحقه باملؤسسةوتتباين األمهية النسبية لكل وجه من أوجه االحتيال حسب الض 

  :اجلدول اآليتأساليب االحتيال واملواقف اليت تتعرض هلا املؤسسة يف 
  األساليب العامة لالحتيال: 01رقم الجدول                                      

  األهمية النسبية المتوقعة  أســــــاليب االحتيــــــال                         

  كبيرة  متوسطة  صغيرة
  .السيطرة على مبالغ نقدية صغرية -1
املوظف بتحصيل النقدية حلسابه الفشل يف إثبات مبيعات وقيام  -2

  .اخلاص
  .حتصيل مبالغ من الزبائن وقيدها بأقل من قيمتها -3
قياس خاطئ ملردودات وحسومات املبيعات أو تسجيل خاطئ  -4

  .خلصومات غري معتمدة
  .تغيري تواريخ اإليداعات يف احلسابات اجلارية لتغطية االختالس -5
بون آخر لتغطية حتصيالت إجراء حتويالت من حساب زبون إىل ز  -6

  . نقدية
استخدام إيصاالت مدفوعات شخصية كمستندات إثبات ختص  -7

  .املؤسسة
دفع فواتري مزيفة سواء أعدت بواسطة املوظف أو بالتواطؤ مع  -8

  .املوردين
  .تغيري مستندات شراء شخصية وجعلها باسم املؤسسة -9

  .إعداد فواتري ومهية للبضاعة املسروقة -10
  .دخال حسابات أستاذ ومهيةإ -11
  .بيع الوحدات التالفة واخلردة وحتصيل املبالغ ذاتيا -12
احلصول على شيكات غري حممية وتزييف التوقيع اخلاص �ا  -13

  .وتدعيمها مبستندات مزورة
السماح بأسعار خاصة أو امتيازات لبعض الزبائن أو التعامل  -14

  .مع بعض املوردين املقربني لالبتزاز
  .سرقة خمزون أو معدات أو أي أصول أخرى-15
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  .163، ص 2001، الدار اجلامعية، مصر، دراسات في الرقابة والمراجعة الداخليةفتحي رزق السوافريي وأمحد عبد املالك حممد، : المصدر
، أنه يقع على عاتق نظام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي بوجه خاص تلمس احلاالت السابقة من اجلدول أعاله يتضح        

. بشكل دائم، وعدم إغفال أي إشارات توحي حبدوث االحتيال ورصدها ومتابعتها، وهذا يعترب أحد األدوار الرئيسية للتدقيق الداخلي
  .اخلي مبهارة احلذر أو الشك املهين اليت تساعده على اكتشاف االحتيالويستوجب األمر أن يتمتع املدقق الد
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  )ومنع االحتيالمدخل اكتشاف (دور التدقيق الداخلي في دعم حوكمة الشركات : المحور الثالث
اختذ مفهوم حوكمة الشركات بعدا أكثر أمهية يف أعقاب الفضائح واال�يارات املالية اليت شهد�ا الدول املتقدمة على غرار     

، واليت تعود مسببا�ا ..)مثل شركة إنرون للطاقة، شركة وورلد كوم لالتصاالت، مكتب أندرسون للتدقيق،(الواليات املتحدة األمريكية 
  . إىل ضعف أنظمة احملاسبة والرقابة الداخلية وعدم فاعلية أنشطة التدقيق الداخلي واخلارجيحسب كثري من الباحثني

وانطالقا من هذا الواقع، جاءت حوكمة الشركات باعتبارها احلل األنسب ملعاجلة أزمة الثقة بني خمتلف األطراف الفاعلة يف     
  . املؤسسة، وحتقيق اإلفصاح والشفافية واالنضباط والعدالة

  مفهوم وخصائص حوكمة الشركات -1
يف  (Cadbury)كانت البداية احلقيقية ملفهوم حوكمة الشركات حينما أصدرت جلنة األبعاد املالية حلوكمة الشركات     

" الشركاتاألبعاد املالية حلوكمة "تقريرها واملشكل من قبل جملسي التقارير املالية وسوق لندن لألوراق املالية بعنوان  1992ديسمرب 
(The Financial Aspects of Corporate Governance) وعلى املستوى الدويل يعترب التقرير الصادر عن منظمة التعاون ،

بعنوان  1999يف  OECD  (Organisation for Economic Co-operation and Devlopment)االقتصادي والتنمية
    .)20(ذا املفهومأول اعرتاف دويل رمسي � "مبادئ حوكمة الشركات"
  مفهوم حوكمة الشركات 1-1

على املستوى العاملي، ال يوجد تعريف موحد متفق عليه بني كافة االقتصاديني والقانونيني، واحملللني واألكادمييني ملفهوم   
ة واملالية ، ويرجع ذلك إىل تداخله يف العديد من األمور التنظيمية واالقتصادي(Corporate Governance)حوكمة الشركات 

  .لمؤسساتواالجتماعية ل
وقد تعددت التعاريف من قبل املنظمات العاملية حلوكمة الشركات، وذلك حسب طبيعة كل منظمة، حيث مت تعريفها من   

  . )21("هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلا" :بأ�ا IFCقبل مؤسسة التمويل الدولية 
حوكمة الشركات تتضمن جمموعة من العالقات "  :OECDا أيضا من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومت تعريفه  

بني إدارة املؤسسة وجملس إدار�ا ومسامهيها وذوي املصلحة اآلخرين، وتقدم حوكمة الشركات أيضا اهليكل الذي من خالله توضع 
  .)22("رقابة على األداءأهداف املؤسسة وحتدد وسائل إجناز تلك األهداف وال

عمليات تتم من خالل إجراءات تستخدم بواسطة ممثلي " :�اأفقد عرفها على  (IIA)أما معهد املدققني الداخليني   
أصحاب املصاحل بتوفري إشراف على املخاطر وإدار�ا بواسطة اإلدارة ومراقبة خماطر املؤسسة والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية 

 . )23("ه املخاطر، مما يؤدي إىل املسامهة املباشرة يف اجناز أهداف وخطط املؤسسةلتجنب هذ
يعتمد اقتصاد دولة ما على ريادة وكفاءة الشركات، : "حوكمة الشركات كاآليت 1992سنة  Cadburyويصف تقرير   

للدولة، وهذا هو جوهر أي نظام حلوكمة وهكذا فإن الفاعلية اليت تؤدي �ا جمالس اإلدارة ملسؤوليا�ا حتدد الوضع التنافسي 
  . )24("الشركات
حوكمة : "حوكمة الشركات كما يليوصف   مجلة صغرية ولكنها شهرية يف توثيق بسيط وحمكم يف Cadburyوتواصل   

  .)25("الشركات هي نظام مبقتضاه تدار الشركات وتراقب
الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظمة ومراقبتها على أعلى  احلوكمة هي النظام" :أ�ا) طارق عبد العال محاد(وعرفها     

  .)26("مستوى من أجل حتقيق أهدافها والوفاء باملعايري الالزمة للمسؤولية والنزاهة والصراحة
  

  خصائص حوكمة الشركات 1-2
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لوكيات األطراف املعنية استنادا إىل املفاهيم املقدمة حلوكمة الشركات، يتبني أن هذه األخرية ترتبط بشكل أساسي بس 
، وبالتايل هناك جمموعة من اخلصائص اليت جيب أن تتوافر ) املسامهون، اإلدارة، جملس اإلدارة، أصحاب املصاحل(بتطبيقها يف املؤسسة 

  :)27(يف هذه السلوكيات حىت يتحقق الغرض من وراء تطبيق هذه املفاهيم
  ناسب والصحيح؛إتباع السلوك املهين واألخالقي امل :االنضباط - أ

وتوفري قنوات لبث املعلومات تسمح بعدالة ولكافة  تقدمي صورة حقيقية عن كل ما حيدث يف املؤسسة، :اإلفصاح والشفافية - ب
  ؛التوقيت املناسبيف املستخدمني واملهتمني باحلصول على تلك البيانات واملعلومات، و 

    دون ضغوط؛ القدرة على اختاذ القرارات املناسبة :االستقاللية - ج
  إمكان تقييم وتقدير أعمال جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية؛ :المساءلة -د
  مسؤولية األطراف املكلفة بالتسيري والرقابة أمام ذوي املصلحة يف املؤسسة؛ :المسؤولية -ه
  احرتام حقوق خمتلف ا�موعات أصحاب املصلحة يف املؤسسة؛ :العدالة -و
  .النظر إىل املؤسسة كمواطن جيد :ةالمسؤولية االجتماعي - ر
  االحتيالومنع  مداخل التدقيق الداخلي في اكتشاف -2

مع ) مباشرة(حبكم معرفة ودراية املدقق الداخلي بالعمليات الرئيسية يف مجيع أحناء املؤسسة، وامتالكه خلطوط اتصال مفتوحة 
  :االحتيال عرب املداخل اآلتية اإلدارة التنفيذية واملوظفني، فإن بإمكانه لعب دور مهم يف كشف

  مدخل تحليل التهديدات 2-1
يعتمد مدخل حتليل التهديدات على مفهوم التفوق على احملتالني باحليل والدهاء، ويساعد هذا املدخل يف توجيه خطة التدقيق 

  .)28(االحتيال وبصفة خاصة يف إلقاء الضوء على األصول املعرضة لالحتيال بصورة أكرب، وذلك لقياس احتمال حتقق
ويف هذا الصدد، تشكل مهارة املدقق الداخلي عنصرا حامسا يف اعتماد هذا املدخل، مثلما يشري إليه معيار التدقيق الداخلي 

  :)29(املتعلق باملهارة  A2.1210  رقم
ية اليت ميكن للمؤسسة أن جيب أن يتمتع املدققون الداخليون باملعرفة الوافية اليت متكنهم من تقييم خماطر االحتيال والكيف"

تتبعها للحد من تلك املخاطر، ولكن ليس متوقعا منهم أن يكون هلم نفس خربة الشخص الذي تكون مسؤوليته الرئيسية اكتشاف 
  ."االحتيال والتحقيق فيه

  :)30(جاء فيهاملتعلق بإدارة املخاطر على وجوب تقييم خماطر االحتيال و  A2.2120كما يؤكد معيار التدقيق الداخلي رقم 
  ."جيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم احتمال حدوث االحتيال وكيف تقوم املؤسسة بإدارة خماطر االحتيال"

  مدخل نشر مفهوم األمانة 2-2
االحتيال التشجيع على نشر مفهوم األمانة داخل املؤسسة، من خالل تعامل اإلدارة العليا ومنع اكتشاف  تتطلب جهود   

  .)31(ني وفق هذا املفهوم، وإشاعة القيم األخالقية وجتنب تضارب املصاحلمع العامل
ويندرج هذا املدخل ضمن أنشطة التدقيق الداخلي املتعلقة بتقييم واإلسهام يف حتسني عمليات احلوكمة يف املؤسسة، كما 

  .حلوكمة على التوايلاملتعلقني بطبيعة العمل وا 2110و  2100أشار إليه كل من معيار التدقيق الداخلي رقم 
  مدخل الشك المهني 2-3

جيب على املدقق الداخلي أن خيطط وينفذ أعمال التدقيق مع األخذ باالعتبار عنصر الشك املهين، إذا ال جيب على املدقق 
يم قرائن التدقيق افرتاض عدم األمانة للجهات اخلاضعة للتدقيق، كما ليس له افرتاض األمانة املطلقة، وبدال عن ذلك على املدقق تقي

  .)32(مبوضوعية، والرتكيز على الظروف والوقائع اليت إن وجدت فهي متثل مؤشرا على إمكانية حدوث االحتيال
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  مدخل خلق األخطاء 2-4
أحد وسائل حتديد نقاط ضعف الرقابة الداخلية والقابلية لالحتيال هو خلق األخطاء، وتتبع ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية 

عبها أو يتم اكتشافها، فعلى سبيل املثال يقوم املدقق بإعداد شيك قابل للدفع باسم مورد ومهي، ويرى إذا كان من السهولة يستو 
اكتشافه، وهل يتم التحقق من املستندات املرفقة به، وهل يتم توقيعه بسهولة، وهل يتم التحقق من املبالغ اخلاصة به؟ ويعترب هذا 

  .)33(عن املواقف القابلة لالحتيالاملدخل فعاال يف التحري 
  في الحد من مخاطره تقييم سيناريوهات االحتيال دور-3

يهتم تقييم سيناريوهات االحتيال بكيفية التعرف على وقائع االحتيال احملتمل حدوثها، واليت ميكن أن تؤثر سلبا على املؤسسة،        
انعدام الثقة بني اإلدارة وموظفيها، ولكن هذا االنطباع ال يبدو صحيحا ألن وقد يربط البعض إجراء تقييم لسيناريوهات االحتيال ب

  .)34(التقييم يهتم أساسا بالعمليات وليس املوظفني، كما أنه ليس هناك تناقض بني الثقة والتحقق
  :وميكن توضيح خطوات وأنشطة تقييم سيناريوهات االحتيال يف الشكل أدناه  

  تقييم سيناريوهات االحتيالخطوات وأنشطة : 1الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .10، ص 2016الشرق األوسط، اإلمارات العربية املتحدة، عدد ديسمرب  - ، جملة املدقق الداخليمخاطر االحتيالغسان الشاعر، : المصدر
امة هامة للتدقيق الداخلي من الشكل أعاله، يتضح أن اخلطوات واألنشطة املتعلقة بتقييم سيناريوهات االحتيال تشكل دع

من أجل مساعدة اإلدارة يف وضع خطة استباقية إلدارة خماطر االحتيال بشكل فعال، حيث أثبت تقرير مجعية حمققي االحتيال 
أن تقييم سيناريوهات االحتيال قد ساهم يف خفض متوسط اخلسائر عن عمليات االحتيال  2016لسنة  (ACFE)املعتمدين 

  .املؤسسات اليت قامت �ذا اإلجراءيف   %46.5بنسبة 
من خالل دور التدقيق الداخلي في اكتشاف ومنع االحتيال على ضوء حوكمة الشركات  االنعكاسات المتوقعة على نظام -4

  المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
على إضافة قيمة للمؤسسة عرب ية للتدقيق الداخلي يف ضوء املعايري الدولية للممارسة املهنلتدقيق الداخلي املقاربة احلديثة لتركز         

  .تقييم واقرتاح التحسينات الالزمة على أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمة املؤسسية

تحديد مخاطر  فهم بيئة العمل
وسيناريوهات 
 االحتيال وترتيبها
 حسب اللوية

تحديد ضوابط 
مكافحة 
 االحتيال
 وتصنيفها

تقييم مخاطر 
 االحتيال المتبقية

التوصية 
 بالضوابط الرقابية

تقييم  خالصة
سيناريوهات ومخاطر 

 حتيالاال

عقد 
اجتماعات مع 

املوظفني 
الرئيسيني لفهم 

العمليات 
واإلجراءات 
ذات الصلة 

 .بالعمل

ات حتديد الثغر 
اليت ميكن 
للمحتالني 

االستفادة منها 
وحصرها يف 
سجل خماطر 

 .االحتيال

حتديد الضوابط 
الرقابية املرتبطة 
بكل سيناريو 

 .احتيال

األخذ يف 
احلسبان 

املخاطر املتبقية 
بناء على تقييم 

املخاطر 
 .املتأصلة

اقرتاح ضوابط 
رقابية جديدة 

للحد من 
سيناريوهات 

االحتيال بشكل 
 .أكثر فعالية

إجراء مراجعة �ائية 
لسجل خماطر 

االحتيال وحتديثه إن 
  .تطلب األمر

إعداد تقرير حول 
يم سيناريوهات تقي

 .االحتيال
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ميكن أن ينعكس دور التدقيق الداخلي يف احلد من االحتيال إجيابيا على نظام حوكمة الشركات من خالل  ويف هذا الصدد،       
جلنة التدقيق، جملس اإلدارة، اإلدارة (دمي تأكيدات وضمانات معقولة إىل األطراف املسؤولة عن تنفيذ نظام احلوكمة باملؤسسة تق

  .بشأن فعالية السياسات واخلطط واإلجراءات املوضوعة إلدارة خطر االحتيال) التنفيذية
  حوكمة الشركات نظام في دعمتطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي  أهمية 4-1

ميثل تطور اإلطار املهين وامليثاق األخالقي لوظيفة التدقيق الداخلي عقب صدور املعايري الدولية املهنية ملمارسة التدقيق   
عامال أساسيا يف دعم حوكمة الشركات، إذ أصبح التدقيق الداخلي وفق املفهوم احلديث  2010واملعدلة يف عام  2003الداخلي عام 

فا ميارسون دورا هاما يف نظام حوكمة الشركات، ويساهم يف خلق قيمة مضافة للمؤسسة من خالل قيامه باخلدمات خيدم أطرا
  :)35(التالية

أي الفحص املوضوعي لألدلة والقرائن بغرض توفري تقييم مستقل لفاعلية وكفاءة إدارة املخاطر ومنها  :خدمات التأكيد الموضوعي -
، واألنظمة الرقابية، وعمليات احلوكمة باإلدارة، مبا فيها العمليات املالية، األداء، االلتزام بالسياسات )خطر االحتيال(على اخلصوص 

  .واللوائح التنظيمية، وأمن نظام املعلومات
تتضمن االستشارات والتوصيات اليت يقدمها التدقيق الداخلي بناء على نتائج مهمات التدقيق لوحدات  :الخدمات االستشارية -
  .أقسام املؤسسة، �دف إضافة قيمة للمؤسسة وحتسني عمليا�او 

" احلوكمة" 2110وكمة الشركات هو املعيار حب خاصااملعايري الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي معيارا  أفردتوقد     
  :)36(والذي يشري إىل ما يلي

ؤسسة واقرتاح التوصيات املناسبة لتحسينها، مبا يكفل حتقيق جيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم عمليات احلوكمة بامل"   
  :األهداف اآلتية

  تعزيز األخالقيات والقيم املناسبة يف املؤسسة؛ -
  ضمان فاعلية إدارة األداء واملساءلة على مستوى املؤسسة ككل؛ -
  إبالغ املعلومات املتعلقة بالرقابة واملخاطر إىل اجلهات املناسبة باملؤسسة؛ -
  .تنسيق األنشطة بني جملس اإلدارة واملدققني اخلارجيني واإلدارة وإبالغ املعلومات بني تلك األطراف -
  دور لجنة التدقيق في دعم التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات 4-2

جلنة  ، ينبغي التطرق إىلاتعند احلديث عن التدقيق الداخلي وتطوره للعمل كأحد وسائل الدعم واإلسناد حلوكمة الشرك 
عندما  1978وقد ظهرت جلان التدقيق بداية عام   .اليت تلعب دورا هاما يف حوكمة الشركات (Audit Committee)التدقيق 

  . أصدر جملس إدارة سوق نيويورك لألوراق املالية قراره الشهري بإلزام الشركات املدرجة بإنشاء جلان تدقيق فيها
رة، وتتكون من عدد ال يقل عن ثالثة أعضاء غري تنفيذيني ويفضل أن تكون لديهم جلنة التدقيق جلنة تنبثق عن جملس اإلدا

خربات مالية أو حماسبية، وتلعب هذه اللجنة دورا فعاال يف دعم استقاللية نشاط التدقيق الداخلي باعتبارها املسؤولة عن اختيار مدير 
هذا القسم والتنسيق بني قسم التدقيق الداخلي واإلدارة العليا وتوفري احتياجات ) رئيس قسم التدقيق الداخلي(التدقيق الداخلي 

  .)37(والتدخل لتسوية أي مشكل أو سوء فهم بينهما
كما متثل جلنة التدقيق حلقة الوصل بني التدقيق الداخلي، جملس اإلدارة والتدقيق اخلارجي، وكل ذلك يصب يف دعم وإسناد 

  :)38(مة تطبيقه، نظرا هلدف هذه اللجنة اليت يتمثل أساسا يفنظام حوكمة الشركات وضمان استمراريته وسال
  ضمان جودة السياسات احملاسبية، والضوابط الرقابية الداخلية، وأعمال التدقيق الداخلي واخلارجي من أجل منع الغش واالحتيال؛ -
  . إلدارة واملسامهني وخمتلف أصحاب املصاحلتوقع املخاطر املالية، وتعزيز اجلودة العالية لإلفصاح املايل، وتقدمي ذلك �لس ا -
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 ةـــالخاتمــ
تدين قيمة األصول، (يعترب خطر االحتيال عنصر �ديد حقيقي نظرا لنتائجه السلبية املباشرة على الوضعية املالية للمؤسسة 

ما�ا جتاه الغري، األمر الذي ينعكس ، مما يتسبب يف ضياع حقوق املسامهني وعدم قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزا...)اخنفاض األرباح،
  . مباشرة على صورة املؤسسة وبالتايل تدهور قيمتها السوقية

كنشاط تقييمي وتأميين واستشاري مستقل يلعب دورا حامسا يف اكتشاف ومنع  وخلص البحث إىل أن التدقيق الداخلي
خلية وإدارة املخاطر، ومساعدة اإلدارة العليا باالستشارات االحتيال، من خالل تقدميه لتأكيدات موضوعية خبصوص نظم الرقابة الدا

  . والتوصيات الكفيلة بتحسني جودة اخلطط والسياسات واإلجراءات املوضوعة، والرفع من فعالية خمتلف األنظمة الرقابية يف املؤسسة
بوضوح إىل هذا  (IIA)ققني الداخليني لتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد املدل للممارسة املهنيةوقد أشارت املعايري الدولية 

الدور، ال سيما تلك املعايري املتعلقة بإدارة املخاطر واحلوكمة، واليت نصت على وجوب قيام نشاط التدقيق الداخلي بتقييم احتمال 
ني خمتلف الفاعلني يف حدوث االحتيال، وكيفية قيام املؤسسة بإدارة خماطره، والعمل على تعزيز ثقافة األخالق واألمانة والنزاهة ب

  .املؤسسة للحيلولة دون حدوث أفعال االحتيال
وتربز أمهية التدقيق الداخلي يف دعم حوكمة الشركات من خالل تقييمه جلميع اهلياكل واإلجراءات والسياسات املتعلقة 

أن  ينبغيلتدقيق واإلدارة العليا، كما باحلوكمة، ومساعدته لألطراف الداخلية املسؤولة عن تنفيذها على غرار جملس اإلدارة، جلنة ا
  :يفضي نشاط التدقيق الداخلي إىل توصيات مالئمة لتحسني احلوكمة من خالل النقاط اآلتية

  ضمان األداء التنظيمي الفعال؛ -
  إيصال املعلومات خبصوص املخاطر والرقابة الداخلية بفعالية إىل اجلهات املسؤولة يف املؤسسة؛ -
  األخالقية وجتنب تضارب املصاحل يف املؤسسة؛الرتويج للقيم  -
 .تنسيق النشاطات وضمان تواصل املعلومات بني جملس اإلدارة، جلنة التدقيق والتدقيق الداخلي واخلارجي وكذا اإلدارة التنفيذية -
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information and the level of accounting disclosure in the lists Finance in accordance with 

International Accounting Standards(IAS-IFRS). 
(Study on a sample of accounting experts and accountants in Algeria) 
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Abstract  
       The study aimed at highlighting the role played by both the basic characteristics of the 
accounting information and the relative importance of this information in determining the nature 
and size of the accounting information, to be disclosed in the financial statements, by 
determining the relationship between these characteristics and the level of disclosure ,in the 
approved financial statements in Algeria (IAS / IFRS) as well as their application of the 
Financial Accounting System (SCF) as of 01/01/2010. 
    To achieve the objectives of the study and test hypotheses; the results of the questionnaire 
were analyzed using statistical analysis methods based on the responses of 48 individuals from 
the study sample (11 accountants and 37 governors) in each of the states of: M'sila, Djelfa, Bordj 
Bou Arreridj, Setif and Algiers.   
Keywords: Qualitative Characteristics, Accounting Information, Accounting Information 
System, Financial Statements, Accounting Disclosures, International Accounting Standards (IAS 
/ IFRS), 
 

  مقدمة 
دورا هاما يف توحيد اللغة ) IAS/IFRS(يف ظل التغريات احلديثة يف البنية االقتصادية العاملية، تؤدي معايري احملاسبية الدولية 

على املستوى الدويل، وذلك عرب االهتمام أكثر باملعلومات احملاسبية اليت تتضمنها القوائم املالية le langage comptableاحملاسبية 
رة، والعمل على حتديد قواعد ومتطلبات اإلفصاح عن هذه املعلومات بالشكل املالئم والوقت املناسب ملساعدة مستخدميها املنشو 

  ).متخذي القرار(
إن عملية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية ليس هدفا يف حد ذا�ا ،ولكنها �دف إىل تقدمي معلومات 

تشكل معايري أساسية لالسرتشاد �ا ...) املالءمة، املوثوقية، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة، الثبات:(ص نوعية حماسبية  تتميز خبصائ
اليت �دف إىل حتقيق مصاحلها، ) إدارة املؤسسة(يف احلكم على مدى جودة هذه املعلومات ومدى متاثلها بني األطراف الداخلية 

  .الذين يعتمدون على هذه املعلومات الختاذ قرارات سليمة...) املوردون، احلكومة،املستثمرون، (واألطراف اخلارجية 
إن توفري اإلفصاح املناسب يف القوائم املالية يستلزم إعادة ترتيب األمهية النسبية خلصائص املعلومات احملاسبية وفق أولوية ترجح 

مبثابة املعيار النوعي احملدد لطبيعة -) AAA(سبة األمريكية حسب مجعية احملا-خاصية على أحرى، على اعتبار أن هذه اخلصائص 
أو نوع املعلومات احملاسبية الواجب اإلفصاح عنها، ذلك ان األمهية النسبية هي املعيار الكمي الذي حيدد حجم أو كمية املعلومات 

 .احملاسبية الواجب اإلفصاح عنها
من خالل ) ISA(واملعايري الدولية للتدقيق ) IAS/IFRS(اسبة الدولية على ضوء هذا العرض، وبعد تبين اجلزائر معايري احمل

 01-10، والقانون رقم 01/01/2010ابتداء من ) SCF(املتضمن النظام احملاسيب املايل  11-07القانون رقم : تطبيق كل من
، وانطالقا من أن لإلفصاح احملاسيب أثرا  املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 2010جوان  29املؤرخ يف 

mailto:L_azi2001@yahoo.fr
mailto:rabehtouirat@yahoo.com
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كبريا على االقتصاد اجلزائري ملا له من أمهية يف إيضاح وحتديد الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسات وأدائها، وأن للخصائص النوعية 
 :الية الرئيسية التاليةللمعلومات احملاسبية دورا هاما يف حتديد طبيعة املعلومات احملاسبية واجبة اإلفصاح، ميكن طرح اإلشك

عالقة الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية بمستوى اإلفصاح في القوائم المالية المصادق عليها في  ما
   الجزائر؟

 :انطالقا من اإلشكالية الرئيسية ،ميكن طرح جمموعة من األسئلة الفرعية على النحو التايل
  القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر؟هل يوجد مستوى إفصاح حماسيب مناسب يف -
 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خاصية املالءمة ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر؟ -
  اجلزائر ؟هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خاصية املوثوقية ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها يف -
 ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر ؟ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني قيد األمهية النسبية -

  :فرضيات البحث
  :على ضوء ما مت طرحه من تساؤالت حول موضوع البحث، ميكن حتديد فرضيات البحث كما يلي

  :الفرضية الرئيسية
داللة إحصائية بني اخلصائص النوعية األساسية للمعلومات احملاسبية ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية توجد عالقة ذات 

  .املصادق عليها يف اجلزائر
 

 :الفرضيات الفرعية
 .يوجد مستوى إفصاح حماسيب مناسب يف القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر -
 .املالءمة ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائرتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خاصية  -
 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خاصية املوثوقية ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر -
  .املالية املصادق عليها يف اجلزائر ومستوى اإلفصاح يف القوائم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني قيد األمهية النسبية -

  :أهداف البحث
دراسة وحتليل بعض اإلسهامات املقدمة من طرف العديد من الباحثني فيما يتعلق جبودة املعلومات احملاسبية واإلفصاح احملاسيب يف   -

 .القوائم املالية، وحماولة طرح أفكار جديدة يف هذا اإلطار
بط اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية مبستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها يف حتديد وحتليل نوع العالقة اليت تر  -

 .اجلزائر، وإبراز أمهية املفاضلة بني هذه اخلصائص يف زيادة مستوى اإلفصاح يف هذه القوائم
عد اإلفصاح احملاسيب وفقا ملعايري احملاسبة الدولية وقوا) SCF(حتليل واقع تطبيق املؤسسات االقتصادية اجلزائرية للنظام احملاسيب املايل 

)IAS/IFRS(من خالل دراسة ميدانية على عينة من اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات يف اجلزائر ،.  
  الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية .1

  ): L’Information Comptable(مفهوم المعلومات المحاسبية .1.1
بيانات اليت متت معاجلتها حبيث تصبح هلا داللة معينة من وجهة نظر املستخدمني هلا عند اختاذ يقصد باملعلومات؛ ال

  1.القرارات
بيانات متت معاجلتها وأصبحت جاهزة لالستخدام واالستفادة منها ؛إذ أن كل جمموعة من : " كما عرفت املعلومات بأ�ا

تيبها بشكل معني وتصبح معدة بواسطة شخص معني يف غرض حمدد ويف وقت البيانات اليت ترتبط مع بعضها بعالقات معينة، يتم تر 
  2".معلوم ومن شأن املعلومات أن تزيد من معرفة الشخص املستخدم هلا وتضيف اجلديد إىل معرفته السابقة 

ابلة لالستخدام أما يف جمال احملاسبة؛ متثل املعلومات احملاسبية جمموعة البيانات اليت مجعت وأعدت بطريقة ما جعلتها ق
   3.بالنسبة ملستخدميها، وهي متثل املخرجات يف نظام املعلومات احملاسيب وهلا تأثري يف اختاذ القرارات املختلفة) مفيدة(
  الخصائص األساسية للمعلومات المحاسبية. 1.2
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صيتان األساسيتان اللتان جتعالن إىل أن املالءمة واملوثوقية مها اخلا) FASB(أشار جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي 
؛فإن اخلواص اليت تفرق املعلومات  02يف البيان رقم ) FASB(املعلومات احملاسبية مفيدة الختاذ القرار، فكما ورد يف قائمة مفاهيم 

  4.ملتفرعة منهمامها املالءمة واملوثوقية، مع بعض اخلواص األخرى ا) األقل إفادة(عن املعلومات األدىن ) األكثر إفادة(األفضل 
  ):L’Intelligibilité(خاصية القابلية للفهم .1.2.1

هلذا . إن إحدى اخلصائص األساسية للمعلومات الواردة يف القوائم املالية هي قابليتها للفهم املباشر من قبل املستخدمني
نشاطات االقتصادية واحملاسبة ،كما أن الغرض فإنه من املفرتض أن يكون لدى املستخدمني مستوى معقول من املعرفة باألعمال وال

وينبغي عدم استبعاد املعلومات حول املسائل املعقدة اليت جيب إدخاهلا يف . لديهم الرغبة يف دراسة املعلومات بقدر معقول من العناية
  5.عض املستخدمنيالقوائم املالية إن كانت مالئمة حلاجات صانعي القرارات االقتصادية حبجة أنه من الصعب فهمها من قبل ب

  ):L’Utilité)(منفعة متخذ القرار(خاصية اإلفادة . 2.2.1
يف سعيها لتحقيق هدفها املتمثل يف توفري املعلومات احملاسبية املناسبة واملفيدة للقرارات اإلدارية واالستثمارية  -تواجه احملاسبة 

به بضرورة النظر إىل بعض املعايري كمرشد لالختيار بني تلك البدائل ببدائل عديدة من الطرق احملاسبية املمكن إتباعها، وبالتايل جتا -
املختلفة، وكذلك حتديد كمية ونوعية املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها وطريقة عرضها وتصنيفها يف القوائم املالية، وطاملا أن هدف 

من االحتكام إىل  -عند القيام باالختيار بني البدائل احملاسبية  -التقرير املايل هو تقدمي املعلومات املفيدة الختاذ القرارات فإنه ال بد 
 فائدة القرار، مبعىن اختيار البديل الذي حيقق تلك املعلومات اليت تكون أكثر فائدة ونفعا بالنسبة الختاذ القرار، ويف هذا الصدد قام

احملاسبية اليت ميكن االحتكام إليها يف حتديد املعلومات  بتعريف اخلصائص النوعية للمعلومات) FASB(جملس معايري احملاسبة املالية 
   6.األكثر فائدة الختاذ القرارات

  ): La Pertinence( خـاصية المـالءمة. 3.2.1
تعترب خاصية املالءمة من اخلواص األساسية للمعلومات احملاسبية، حيث حتتاج األطراف املستخدمة للمعلومات احملاسبية إىل 

الختاذ قرارات مناسبة يف الوقت املناسب وللتنبؤ بأرباح املؤسسة الختاذ قرارات االستثمار فيها أو شراء أسهما أو  معلومات مالئمة
وهناك العديد من التعريفات . القيمة التنبؤية، التغذية العكسية، والتوقيت املناسب: بيعها، وترتبط هذه اخلاصية بعناصر أساسية هي

  :هلذه اخلاصية أمهها
اصية املالءمة بأ�ا تلك املعلومات القادرة على إحداث تغيري يف اجتاه القرار، حيث يقصد �ا وجود ارتباط منطقي تعرف خ

وتعترب املعلومات مالئمة أو ذات عالقة وثيقة بالغرض الذي تعد من أجله، إذا كانت  7.بني املعلومات وبني القرار موضوع الدراسة
يسيني يف تقييم البدائل اليت تتعلق باالحتفاظ بعالقا�م احلالية مع املؤسسة، أو تكوين عالقات تساعد املستفيدين اخلارجيني الرئ

  8.جديدة معها شريطة توافر اخلصائص األخرى اليت تتسم �ا املعلومات املفيدة
  ): La Fiabilité( خاصية المـوثـوقية. 4.2.1

حملاسبية فهي تزيد من منفعتها، وتتميز املعلومات �ذه اخلاصية عندما تعترب خاصية املوثوقية من اخلواص األساسية للمعلومات ا
وهي مهمة جدا يف عملية اختاذ القرار، إذ أفلست العديد من املؤسسات بسبب عدم . تكون صادقة، حيادية، وتتصف بأمانة التعبري

تيجة لعدم تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها إظهار املعلومات احلقيقية اليت تعرب عن الوضع املايل الفعلي لتلك املؤسسات، ون
ونقص اإلفصاح والشفافية فقدت املعلومات احملاسبية مصداقيتها وجود�ا، وترتبط هذه اخلاصية بعناصر أساسية هي عدالة التمثيل، 

  .احليادية، والقابلية للتحقق
د الذين ال يتوفر لديهم الوقت واخلربة الكافية لتقييم حمتويات متثل خاصية املوثوقية يف املعلومات احملاسبية ضرورة ملحة لألفرا

 التقارير التقارير املالية واختيار املعلومات املفيدة هلم، حيث تتسم املعلومات احملاسبية باملوثوقية مبقدار خلو املعلومات اليت يتم نشرها يف
إذ تعتمد الثقة يف مقياس معني على أنه  9.العمليات االقتصاديةاملالية من األخطاء والتحيز يف العرض والتصور الصادق لألحداث و 

يعرب بصدق عن هذا الشيء، فالثقة ليست مقياس حمدد لكنها متثل مدى معني ميكنها من التحقق من صدق التعبري احملاسيب عن 
  10.الصفقات واألحداث املالية وسالمة القياس

   11.ني أن تكون خالية من األخطاء والتحيز وتعكس الصورة احلقيقية للمؤسسةحىت تكون املعلومات احملاسبية موثوقا �ا، يتع
  :)L’Equilibre Entre la Pertinence et la Fiabilité(الموازنة بين المالءمة والموثوقية .5.2.1
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ات احملاسبية وبصفة يف املمارسة العملية، من الضروري يف الغالب حتقيق التوازن أو املقايضة، بني اخلصائص النوعية للمعلوم
سبية عامة فاهلدف هو حتقيق التوازن بني اخلصائص النوعية بصورة مناسبة حىت ميكن الوفاء بأهداف القـــــوائم املالية، وتعترب األمهية الن

  12.للخصائص النوعية يف احلاالت املختلفة هي مسألة حكم مهين
القوائم املالية، فإنه ينبغي أن يتوفر فيها قدر معقول من خاصييت حىت تكون املعلومات احملاسبية مفيدة يف حتقيق أهداف 

فغالبا ما تتعارض هاتان اخلاصيتان مع بعضهما، فقد يكون من الضروري للوصول إىل قدر أكرب . املالءمة واملوثوقية يف نفس الوقت
  13.س الدرجةمن املالءمة التضحية بقدر من املوثوقية، إذ أنه من غري املمكن حتقيقهما معا بنف

كما ميكن أن تكون املعلومات احملاسبية مالئمة ولكن غري موثوق فيها بطبيعتها أو طريقة متثيلها لدرجة أن االعرتاف �ا ميكن 
بكامل  املؤسسةأن يكون مضلال، فعلى سبيل املثال ،إذا كانت مشروعية مبلغ التعويضات املطالب �ا موضع نزاع قانوين؛ فإن اعرتاف 

  14.املطالب به يف امليزانية يعد غري مناسب يف حني أنه قد يكون من املناسب اإلفصاح عن املبلغ مع الظروف احمليطة باملطالبةاملبلغ 
  القيود على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. 2

تخدمني يف اختاذ القرارات، لتحقيق أهداف التقارير املالية وتقدمي املعلومات ذات اخلصائص النوعية اليت جتعلها مفيدة للمس
يف إطارها املفاهيمي قد اختارت حمددين أساسيني لتلك املعلومات يتوجب أخذها يف ) FASB(فإن جملس معايري احملاسبة املالية 

  15:االعتبار ومها
 قاعدة املنفعة أكرب من التكلفة؛ -
 .حمدد األمهية النسبية -
 :)L’Utilité > Le Coût( المنفعة أكبر من التكلفة: القيد الحاكم.1.2

كما أن للمعلومات احملاسبية فوائد ينعكس أثرها على مستخدمي القوائم املالية، فإن للمعلومات احملاســـبية كــذلك تكـــلفة فــي 
فة احلصول على هذه إعـــدادها، تقدميها، معــاجلتها، تفسريهــا، حتليلها، اإلفصــاح عنها واستخدامــها، والبد من املوازنة بني منافع وتكل

فغالبا ما يفرتض املستخدمون أن املعلومات سلعة بال تكلفة، ولكن معدي املعلومات احملاسبية يعلمون أن ذلك غري  16.املعلومات
أن تزيد  -طبعا–صحيح، حيث جيب املوازنة بني تكاليف تقدمي املعلومات واملنافع اليت ميكن احلصول عليها من استخدامها، وجيب 

  17.فع عن التكاليفاملنا
  ):L’Importance Relative(األهمية النسبية : معيار االعتراف. 2.2

تعترب املعلومات احملاسبية ذات أمهية نسبية إذا كان حذفها أو حتريفها ميكن أن يؤثر على القرارات االقتصادية اليت يتخذها 
ية على حجم البند أو اخلطأ املقدر يف ضوء الظروف اخلاصة للحذف أو املستخدمون اعتمادا على القوائم املالية، وتعتمد األمهية النسب

  18.وعليه يزودنا مفهوم األمهية النسبية بنقطة قطع وليس خاصية أساسية للمعلومات لكي تكون مفيدة. التحريف
ط على البنود ذات يوفر هذا القيد احملاسيب ضوابط  مهمة لتطبيق مبدأ اإلفصاح احملاسيب حيث ينص على ضرورة اإلفصاح فق

األمهية النسبية يف القوائم املالية وعدم اشتمال هذه القوائم على تفاصيل وبنود ال داعي لإلفصاح عنها مما قد يسبب إرباكا للمستخدم 
ء بعض وتضليال له بل وقد يفقده القدرة على التمييز بني ما هو مهم وما هو أقل أمهية، هذا ويوصف البند على أنه مهم نسبيا يف ضو 

االعتبارات الكمية والنوعية، كقيمته النسبية ضمن جمموعة معينة ينتمي إليها، أو طبيعته كأن يكون بندا غري عادي أو بندا فرضته 
   19.القوانني والتعليمات

  مستوى اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية. 3
  مفهوم اإلفصاح المحاسبي. 1.3

  :مفهوم اإلفصاح املناسب كما يلي) AICPA(ة عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني حددت جلنة إجراءات التدقيق املنبثق
إن معطيات عرض املعلومات يف القوائم املالية، وفقا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها تقضي بتوفري عنصر اإلفصاح املناسب " 

ن عنصر اإلفصاح املقصود هنا على صلة وثيقة بشكل وحمتوى القوائم ، وإ)اجلوهرية(يف هذه القوائم، وذلك بشأن مجيع األمور املادية 
املالية واملصطلحات املستخدمة فيها، وأيضا باملالحظات املرفقة �ا، ومبدى ما فيها من تفاصيل، وذلك بكيفية جتعل لتلك القوائم 

  20".قيمة إعالمية من وجهة نظر مستخدمي هذه القوائم 
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إفصاح املعلومات الضرورية الكفيلة جبعلها غري مضللة واليت جيب على التقارير احملاسبية " أنه كما عرف اإلفصاح املناسب ب
أن تفصح عن مجيع املعلومات، أو عرض املعلومات يف القوائم املالية وفقا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها واليت تقضي بتوفري عنصر 

  21".اإلفصاح املناسب يف هذه القوائم 
ات النظر حول مفهوم عام وحدود معينة لإلفصاح عن املعلومات الواجب توفريها يف القوائم املالية املنشورة، ضمن ختتلف وجه

  22:هذا السياق فإن لإلفصاح مستويني مها
 .املستوى املثايل لإلفصاح - 
  .املستوى املتاح أو املمكن من اإلفصاح - 

اإلفصاح الواقعي، أي اإلفصاح املمكن أو املتاح وكان كما يربط معظم الباحثني معيار اإلفصاح املناسب مبعيار 
)MOONITZ ( من أوائل الباحثني الذين عاجلوا مفهوم اإلفصاح املناسب، حيث بّني أن معيار اإلفصاح املناسب عن املعلومات

ا يف القوائم املالية، واألطراف احملاسبية جيب أن يكون مرنا يف إطار عناصره الرئيسية اليت تشمل طبيعة املعلومات الواجب اإلفصاح عنه
 23.اليت تستخدم هذه املعلومات، باإلضافة إىل توقيت اإلفصاح عن تلك املعلومات

 دور اإلفصاح المحاسبي في تخفيض عدم تماثل المعلومات.2.3
قيق عائد بني األطراف الداخلية واألطراف اخلارجية إىل حت) L’Asymétrie d’Information(يؤدي عدم متاثل املعلومات 

غري عادي لألطراف الداخلية على حساب األطراف اخلارجية، باستغالهلم ملعرفتهم املسبقة باملعلومات اخلاصة باملؤسسة، كما أن 
هناك بعض املعلومات اخلاصة اليت حتجم املؤسسات عن اإلفصاح عنها أل�ا تضر مبركزها التنافسي، وحيث أن كافة األطراف تتصف 

ي، فإن األطراف اخلارجية ميكنهم محاية أنفسهم بواسطة ختفيض تعاملهم مع األطراف اليت متلك املعلومات عن طريق بالرشد االقتصاد
تكوين حمفظة متنوعة من األسهم لفرتة طويلة، كما ميكنهم منع األطراف الداخلية من استغالل املعلومات اخلاصة �م عن طريق 

ملؤسسات اليت يريدو�ا، وتعترب وسائل احلماية املستخدمة مكلفة لكال الطرفني، ومن هنا التعاقد معهم على عدم االجتار يف أسهم ا
يكون حتقيق التماثل يف املعلومات أمرا ضروريا حىت ال يلجأ املستثمرون للوسائل الدفاعية اليت تضر بسوق رأس املال كله، ويعترب 

  24.علوماتاإلفصاح احملاسيب العالج األمثل ألنه يؤدي إىل متاثل امل
من هنا ميكن القول أن اإلفصاح احملاسيب يؤدي دورا هاما يف ختفيض عدم متاثل املعلومات بني األطراف الداخلية واخلارجية، 
وبالتايل زيادة كفاءة سوق رأس املال متمثال يف الوصول إىل األسعار احلقيقية لألسهم، وكذلك زيادة حجم العمليات لسوق رأس املال 

   25.ولة الالزمة واليت تشجع التعامل يف سوق رأس املالوحتقيق السي

  معوقات اإلفصاح المحاسبي. 3.3
يتم الوصول إىل املستوى األمثل من اإلفصاح عندما يتم حتديد احتياجات مستخدمي القوائم املالية بشكل دقيق، ويرافقه قدرة 

  26:قات اليت حتول دون الوصول إىل مستوى اإلفصاح األمثل منهاوهناك العديد من املعو . ورغبة اإلدارة يف نشر مثل هذه املعلومات
 .عدم إملام املؤسسة باالحتياجات املختلفة لفئات مستخدمي القوائم املالية من معلومات حماسبية - 
 .لدوريةوجود مصادر بديلة تزود متخذي القرارات باملعلومات الالزمة بتكلفة أقل من قيام إدارة املؤسسة بنشرها يف التقارير ا - 
 .عدم قدرة الفئات املختلفة ملستخدمي القوائم املالية على فهم واستخدام الكثري من املعلومات احملاسبية اليت يتم اإلفصاح عنها - 
 .يؤدي اإلفصاح إىل حتسني املناخ التفاوضي مع االحتادات العمالية مما يزيد التكاليف املرتتبة على املؤسسة - 

 .لى املعلومات اخلاصة باملؤسسة، األمر الذي قد يضر مبصلحتهايساعد املنافسني يف احلصول ع - 
  واقع مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر. 4

يبدأ عمل مراجع احلسابات من حيث ينتهي عمل احملاسب، فبعد انتهاء احملاسب من إعداد وعرض القوائم املالية للمؤسسة، 
باحلكم على صدق وعدالة هذه القوائم ومدى  -ومستخدمي هذه القوائم باعتباره وسيطا بني املؤسسة  –يقوم مراجع احلسابات 

حيث نتناول يف هذا املبحث شروط وكيفيات ممارسة مهنة املراجعة حسب القانون اجلزائري، . مطابقتها ألحكام التشريع املعمول به
 . ومهام املراجع، واملنَظمات املهنية املشرفة على هذه املهنة
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  ة الحسابات مفهوم مراجع. 1.4
يعرف علم مراجعة احلسابات بأنه عبارة عن جمموعة النظريات واملبادئ اليت تنظم فحص البيانات املسجلة بالدفاتر 
والسجالت واملستندات للتأكد من صحة هذه البيانات ودرجة االعتماد عليها ومدى داللة القوائم املالية على نتيجة أعمال املشروع 

    27.ومركزه املايل
  28.ومعناها يستمع) Audire(مشتقة من الكلمة الالتينية "   Auditing"إن كلمة مراجعة أو تدقيق  :ريف المراجعة لغوياتع ·
  :للمراجعة عدة تعريفات نوجزها فيما يلي :تعريف المراجعة اصطالحا ·

بات والدفاتر اخلاصة باملشروع فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات واحلسا: " تعرف مراجعة احلسابات بأ�ا
حتت التدقيق فحصا انتقاديا منظما، بقصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل لذلك املشروع يف 

  29".�اية فرتة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفرتة 
  وأدوات جمع وتحليل البياناتمنهجية البحث . 2.4

  :تحديد منهج البحث.1.2.4
ميثل منهج البحث، األسلوب املتبع  قصد الوصول إىل األهداف احملددة، وبناء على طبيعة البحث اليت �دف إىل معرفة عالقة 

يف اجلزائر ،اعتمدنا على منهج  اخلصائص النوعية األساسية للمعلومات احملاسبية مبستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها
  .الذي يساعد على حتليل نتائج االستبيان Etude de casالتحليلي الوصفي، ومن هذا املنهج كجزئية تضمن �ج دراسة حالة

  :مجتمع البحث. 2.2.4
، وقد ركزنا على فئة ) اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات(يتألف جمتمع البحث من ممارسي مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر 

املهنيني فقط باعتبارهم وسطاء بني املؤسسات ومتخذي القرار  ذلك ان من بني أهم مهامهم احلكم على صدق وعدالة القوائم املالية 
نبني النظري وإبداء رأيهم فيها حبياد ،هذا باإلضافة إىل إدراكهم لواقع احملاسبة يف اجلزائر حبكم ممارستهم ملهنة تتطلب اإلملام باجلا

  .والتطبيقي
  :عـينة البحث. 3.2.4

مل يتم حتديد حجم العينة بشكل مسبق نظرا للعدد القليل ملمارسي مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات من جهة ولعدم 
ذه املهنة سواء بالرفض أو بالتأجيل املتكرر لإلجابة على استمارة االستبيان من جهة أخرى، ما جعلنا  جتاوب العديد من ممارسي ه

استمارة  77ويف هذا الصدد؛ قمنا بتوزيع . نزور  الواليات ا�اورة لوالية املسيلة  و اجلزائر العاصمة؛ نظرا لتمركز ممارسي هذه املهنة �ا
اجللفة، وهذا للحصول على أكرب نسبة متثيل ممكنة �تمع ) العاصمة(برج بوعريريج، اجلزائر املسيلة، سطيف،: يف مخس واليات

  .يوضح اإلحصاءات املتعلقة باستمارات االستبيان املوزعة واملسرتجعة) 1(البحث، واجلدول رقم
  .اإلحصاءات المتعلقة باستمارات االستبيان): 1(جدول رقم 

  النسبة املئوية  ا�موع  سطيف  اجلزائر العاصمة  رج بوعريريجب  اجللفة  املسيلة  الوالية/البيان
   100  77  12  17  11  17 20  االستمارات املوزعة

  32,46  25  04  08  03  06  04  االستمارات غري املسرتجعة

   67,53  52  08  09  08  11  16  االستمارات املسرتجعة
   5,20  04 01  02  00  01  00  االستمارات املسرتجعة امللغاة

   62,33 48 07 07 08 10 16  تمارات الصاحلة للتحليلاالس
  .اعتمادا على نتائج االستبيان: المصدر

و�دف معرفة االجتاه العام إلجابات عينة البحث، ومعرفة درجة موافقتهم على عبارات االستبيان؛ مت تصنيف إجابا�م وفق 
 . قاييس استخـــداما لقـــياس اآلراء ولتـــوازن درجــاتهدرجات باعتباره أكثر امل) 5(ذي مخس   LIKERT SCALEمقياس ليكارت
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 :ثبات وصدق االستبيان. 4.2.4
من جامعات جزائرية ) أكادمييني ومهنيني(على عدد من احملكمني املتخصصني  -للتأكد من صدق االستبيان -اعتمدتا

  .أسئلة االستبيان وإلغاء البعض اآلخر منهاوأردنية، حيث قدموا مالحظات قيمة مت االعتماد عليها إلعادة صياغة بعض 
  :لالستبيان وحماوره األربعة Alpha Cronbachكما يبني اجلدول التايل قيم معامل الثبات 

  .فحص ثبات أداة البحث): 2(جدول رقم 
  Alpha Cronbach  معامل الثبات  عدد العبارات  عبارة المحور  رقم المحور

  0,76  08  مالءمة املعلومات احملاسبية  01
  0,70  07 موثوقية املعلومات احملاسبية  02
  0,81  07 األمهية النسبية للمعلومات احملاسبية  03
  0,80  08 مستوى اإلفصاح يف القوائم املالية  04
  0,90  30 االستبيان  

  .SPSSعلى خمرجات اعتمادا : المصدر
جدا من الواحد ما يدل على وجود مستوى   ة قريبةوهي قيم 0,90لالستبيان  معامل الثبات ألفا كرونباخ قيمةنالحظ أن 

  . عال من ثبات واتساق أداة البحث
  اختبار فرضيات البحث. 5

الذي يهدف إىل معرفة ) مستـوى اإلفصاح يف القـوائم املـالية(الختبار الفرضية الفرعية األوىل قمنا بتحليل نتائج احملور الرابع 
 .ائم املالية املصادق عليها يف اجلزائرواقع مستوى اإلفصاح احملاسيب يف القو 

  ).يوجد مستوى إفصاح محاسبي مناسب في القوائم المالية المصادق عليها في الجزائر( اختبار الفرضية الفرعية األولى .1.5
  .نتائج إجابات أفراد عينة البحث حول مستوى اإلفصاح في القوائم المالية المصادق عليها في الجزائر): 3(جدول رقم 

رقم 
  العبارة

  العبـارة
  المؤشرات اإلحصائية

االتجاه العام 
  للعينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

01  
يتم نشر كل املعلومات االقتصادية اليت هلا عالقة باملشروع سواء كانت كمية أو غري كمية مما 

  مـــوافق 0,96 4,08  .كد لديهيساعد مستخدم هذه املعلومات على اختاذ قراراته وختفيض حالة عدم التأ

02  
يتم عرض املعلومات احملاسبية املهمة بطريقة تسمح بالتنبؤ مبقدرة املشروع على حتقيق أرباح يف 

  موافق متاما 0,84 4,37  .املستقبل وقدرته على سداد التزاماته

  حمــايد 1,08 3,33  .تخدميهاتوفر القوائم املالية مستوى أدىن من اإلفصاح الذي حيقق املصاحل الرئيسية ملس  03

04  
متكن القوائم املالية مستخدميها من تقييم التغريات يف صايف أصول املؤسسة، وتقييم طبيعة 

  مـــوافق 0,71 4,08  .ومدى املخاطر النامجة عن األدوات املالية

05  
مقارنتها مع ميكن مقارنة القوائم املالية لنفس املؤسسة عرب فرتات مالية متتالية، وميكن أيضا 

  موافق متاما 0,77 4,21  .القوائم املالية للمؤسسات األخرى اليت تعمل يف نفس ا�ال

06  
متكن القوائم املالية مستخدميها من معرفة ما إذا كان مركزها املايل وأرباحها أو خسائرها قد 

  مـــوافق 0,93 4,02  .)اليت هلا تأثري هام على قرارات املؤسسة(تأثرت من وجود األطراف ذات العالقة 

  مـــوافق 0,85 3,71متكن القوائم املالية مستخدميها من تقييم طبيعة املخاطر املرتبطة مبصاحل املؤسسة مع املؤسسات   07
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األخرى، وكذلك تأثري مصاحل املؤسسة يف املؤسسات األخرى على مركزها املايل وتدفقا�ا 
  .النقدية

08  
قة لتاريخ امليزانية ضمن اإليضاحات املرفقة للقوائم املالية ما يتم اإلفصاح عن األحداث الالح

  مـــوافق 0,98 3,92  .يزيد من أمهية ودرجة مالءمة املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها القوائم املالية ملستخدميها

  مـــوافق  0,32  3,96  )30-23(مستـوى اإلفصاح احملاسيب يف القـوائم املـالية   09

 .SPSSمادا على خمرجات االستبيان وبرنامج اعت: المصدر
ميكن مالحظة أن االجتاه العام لعينة البحث حول احملور اخلاص مبستوى اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية تركز حول املوافقة 

قيمة املتوســط احلسايب هلذا  كانت إجابات العينة عليها حمايدة، وقد بلغت) 03(على أغلب العبارات املــكونة له، ما عدا العبارة رقم 
ومتثل فئة اإلجابة ) 4,2-3,41(، وهي تندرج ضمن الفـئة الرابعة من املتوسط املرجح ملقياس ليكارت اخلماسي 3,96احملور 

وهذا ) 3,96(وهي قيمة صغرية تدل على تشتت طفيف عن القيمة املرجعية  0,32، كما بلغت قيمة االحنراف املعياري "مــوافق"
على توافق وجتانس إجابات اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات وتركزها حول موافقتهم على وجود مستوى إفصاح حماسيب يدل 

يوجد مستوى إفصاح محاسبي أي الفرضية الفرعية األولى  تحققمناسب يف القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر، وبالتايل 
   .عليها في الجزائر مناسب في  القوائم المالية المصادق

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خاصية المالءمة ومستوى اإلفصاح في القوائم ( اختبار الفرضية الفرعية الثانية . 2.5
  ).المالية المصادق عليها في الجزائر

تبار هذه الفرضية ، حيث يوضح اجلدول التايل نتائج اخمعامل االرتباط بيرسونالختبار الفرضية الثانية قمنا حبساب 
  .ويكشف العالقة بني خاصية املالءمة ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر

نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون لكشف العالقة بين خاصية المالءمة ومستوى اإلفصاح في القوائم ): 4(جدول رقم 
 .المالية المصادق عليها في الجزائر

  مستوى الداللة  Sig (P)  قيمة معامل االرتباط بريسون  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب للدرجة الكلية  غيـراتاملتـ
  3,66  30,81  املـالءمــة

,630  0,000 0,01  
  3,79  31,79  مسـتوى اإلفـصاح

  .SPSSاعتمادا على نتائج االستبيان وبرنامج : المصدر
ما يعين ) ≥ 0,01(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0,63ريسون بلغت نالحظ أن قيمة معامل االرتباط ب

وجود عالقة ارتباطية قوية بني خاصية املالءمة ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر، وهي عالقة طردية تعين 
الفرضية  تحققاسبية املتضمنة يف القوائم املالية زاد مستوى اإلفصاح يف هذه القوائم، وبالتايل أنه كلما زادت مالءمة املعلومات احمل

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خاصية المالءمة ومستوى اإلفصاح في القوائم المالية المصادق عليها أي الفرعية الثانية 
  .في الجزائر

وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خاصية الموثوقية ومستوى اإلفصاح في القوائم ت( اختبار الفرضية الفرعية الثالثة . 3.5
 ).المالية المصادق عليها في الجزائر

لتحقيق ذلك؛ قمنا حبساب معامل االرتباط بريسون، حيث يوضح اجلدول التايل نتائج اختبار هذه الفرضية ويكشف العالقة 
  .لقوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائربني خاصية املوثوقية ومستوى اإلفصاح يف ا
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نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون لكشف العالقة بين خاصية الموثوقية ومستوى اإلفصاح في القوائم ): 5(جدول رقم 
  .المالية المصادق عليها في الجزائر

  مستوى الداللة  Sig (P)  الرتباط بريسونقيمة معامل ا  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب للدرجة الكلية  املتـغيـرات
  4,30  26,85  املـوثوقيــة

0,32  0,041 0.05 
  3,79  31,79  مسـتوى اإلفـصاح

  .SPSSاعتمادا على نتائج االستبيان وبرنامج : المصدر
ما يعين وجود عالقة )  ≥ 0,05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0,32بلغت قيمة معامل االرتباط بريسون 

الفرضية  تحققبني خاصية املوثوقية ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر، وبالتايل ) موجبة(ارتباطية ضعيفة 
عليها توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خاصية الموثوقية ومستوى اإلفصاح في القوائم المالية المصادق أي الفرعية الثالثة 

  .في الجزائر
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيد األهمية النسبية ومستوى اإلفصاح في القوائم ( اختبار الفرضية الفرعية الرابعة . 4.5

  ).المالية المصادق عليها في الجزائر
لفرضية ويكشف العالقة لتحقيق ذلك قمنا حبساب معامل االرتباط بريسون، حيث يوضح اجلدول التايل نتائج اختبار هذه ا

  .بني قيد األمهية النسبية ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر
نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون لكشف العالقة بين قيد األهمية النسبية ومستوى اإلفصاح في القوائم ): 6(جدول رقم 

  .المالية المصادق عليها في الجزائر
  مستوى الداللة  Sig (P)  قيمة معامل االرتباط بريسون  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب للدرجة الكلية  غيـراتاملتـ

    3,62  26,27  األهـمية النسـبية
,580  

  
0,000 

  
  3,79  31,79  مسـتوى اإلفـصاح  0.01

  .SPSSاعتمادا على نتائج االستبيان وبرنامج : المصدر
ما يدل على وجود )  ≥ 0,01(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0,58رتباط بريسون بلغت قيمة معـــامل اال

أنه  عالقة ارتباطية قوية بني قيد األمهية النسبية ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر، وهي عالقة طردية تعين 
الفرضية  تحققومات احملاسبية احملتواة يف القوائم املالية زاد مستوى اإلفصاح يف هذه القوائم ، وبالتايل كلما زادت األمهية النسبية للمعل

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيد األهمية النسبية ومستوى اإلفصاح في  القوائم المالية المصادق أي الفرعية الرابعة 
  .عليها في الجزائر

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية (ئيسية اختبار الفرضية الر . 5.5
  ).ومستوى اإلفصاح في القوائم المالية المصادق عليها في الجزائر

) ةالمالءمة، الموثوقي(نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون لكشف العالقة بين الخصائص النوعية األساسية ): 7(جدول رقم 
  .للمعلومات المحاسبية ومستوى اإلفصاح في القوائم المالية المصادق عليها في الجزائر

  مستوى الداللة  Sig (P)  قيمة معامل االرتباط بريسون  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب للدرجة الكلية  املتـغيـرات
  6,18  57,67  اخلصائص النوعية األساسية

0,54  0,000 0.01  
  3,79  31,79  فـصاحمسـتوى اإل

 .SPSSاعتمادا على نتائج االستبيان وبرنامج : المصدر
ما يعين وجود عالقة )  ≥ 0,01(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0,54بلغت قيمة معامل االرتباط بريسون 

املالية املصادق عليها يف اجلزائر، وهي عالقة طردية تعين أنه  ارتباطية قوية بني اخلصائص النوعية األساسية ومستوى اإلفصاح يف القوائم
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الفرضية الرئيسية  تحققكلما زادت اخلصائص النوعية األساسية للمعلومات احملاسبية زاد مستوى اإلفصاح يف القوائم املالية، وبالتايل 
لمحاسبية ومستوى اإلفصاح في القوائم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص النوعية األساسية للمعلومات اأي 

  .المالية المصادق عليها في الجزائر
  :الخـــاتمة

وحترير التجارة اخلارجية  Economie de marcheقامت اجلزائر بعدة إصالحات اقتصادية �دف التوجه حنو اقتصاد السوق
الت االقتصادية  من شانه تشجيع االستثمار األجنيب وكان اهلدف من ذلك توفري مناخ اقتصادي يتسم بالشفافية واألمان يف التعام

لغة الذي يعتمد ويثق يف القوائم املالية املبنية على معايري احملاسبة الدولية، حيث أتبعت اجلزائر النهج الدويل الذي يهدف إىل توحيد ال
املتضمن النظام  11-07ل إصدار القانون رقم بتبنيها هلذه املعايري من خال) IAS/IFRS(احملاسبية وتعميم معايري احملاسبة الدولية 

يف  01-10وباملوازاة مع ذلك مت إصدار القانون رقم   01/01/2010وتطبيقه بداية من ) SCF(احملاسيب املايل 
، املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد �دف مسايرة هذه املهنة لإلصالح احملاسيب 29/06/2010

  ).ISA(عايري املراجعة الدولية وم
  :خلص البحث إىل جمموعة من النتائج نوجزها فيما يلي

ü  حيث تؤثر هذه املعلومات على بخاصية المالءمةتتضمن القوائم املالية املصادق عليها يف اجلزائر معلومات حماسبية تتميز ،
 ة واحلاضرة واملستقبلية؛القرارات االقتصادية ملستخدميها، وتساعدهم يف تقييم األحداث املاضي

، قيمة تنبؤيةوهي أ�ا ذات ) باعتبارها حمددات هلذه اخلاصية( تتميز هذه املعلومات بثالثة عناصر عززت من خاصية املالءمة
  . الوقت المناسب، وأ�ا متاحة ملتخذ القرار يف قيمة استرجاعيةو
ü حيث تعرب هذه املعلومات بصدق عن العمليات بخاصية الموثوقية القوائم املالية املصادق عليها معلومات حماسبية تتميز تتضمن ،

بثالثة عناصر عززت من خاصية املوثوقية وأ�ا تتميز .املالية اليت حدثت يف املؤسسة، كما أ�ا خالية من األخطاء املادية والتحيز
 .دقيقة وقابلة للتحقق، حياديةوهي أ�ا ) باعتبارها حمددات هلذه اخلاصية(
ü  ما يدل على أن املؤسسات يف اجلزائر تفصح عن أهمية نسبيةالقوائم املالية املصادق عليها معلومات حماسبية ذات  تتضمن ،

يؤدي قيد األمهية النسبية دورا هاما يف حتديد مستوى الدمج املناسب عند إعداد القوائم البنود املهمة نسبيا يف قوائمها املالية، كما 
 بدأ اإلفصاح، وحيد من اإلفصاح املفرط الذي قد يؤدي إىل تضليل متخذ القراراملالية الرتباطه القوي مب

ü  وهي 0,01توجد عالقة ارتباطية قوية بني خاصية املالءمة ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها عند مستوى داللة ،
يف القوائم املالية زاد مستوى اإلفصاح يف هذه القوائم، وتشري  عالقة طردية تعين أنه كلما زادت مالءمة املعلومات احملاسبية احملتواة

وأ�ا أعدت �دف تلبية  المعلومات المحاسبية المفصح عنها لها عالقة وثيقة بأهداف القوائم الماليةهذه العالقة أن 
تخفيض عدم تماثل ا ما يؤدي إىل واألطراف اخلارجية مبعلومات مالئمة الختاذ القرار، وهذ) اإلدارة(احتياجات األطراف الداخلية 

  .بني إدارة املــؤسـسة ومستــخدمي قوائــمها املــالية المعلومات
ü  0,05توجد عالقة ارتباطية ضعيفة بني خاصية املوثوقية ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها عند مستوى داللة ،

ن مستوى اإلفصاح بدرجة أقل من الزيادة اليت حتققها خاصية املالءمة، كما ويبني ضعف هذه العالقة أن خاصية املوثوقية تزيد م
ُميَكن متخذ القرار من استخدام معلومات حماسبية تتميز باملوثوقية وميكنه  مستوى إفصاح مناسبتسمح هذه العالقة بتحقيق 
  .االعتماد عليها يف اختاذ القرار

ü 0,01نسبية ومستوى اإلفصاح يف القوائم املالية املصادق عليها عند مستوى داللة توجد عالقة ارتباطية قوية بني قيد األمهية ال ،
وهي عالقة طردية تعين أنه كلما زادت األمهية النسبية للمعلومات احملاسبية احملتواة يف القوائم املالية زاد مستوى اإلفصاح يف هذه 
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عيار الكمي الذي يحدد حجم أو كمية المعلومات المحاسبية قيد األهمية النسبية هو المالقوائم؛ وتبني هذه العالقة أن 
  .، أي أن اإلفصاح عن بند معني يتوقف على أمهيته النسبية ودرجة تأثريه على متخذ القرارواجبة اإلفصاح

ü  ية املصادق عليها ومستوى اإلفصاح يف القوائم املال) املالءمة، املوثوقية(توجد عالقة ارتباطية قوية بني اخلصائص النوعية األساسية
، وهي عالقة طردية تعين أنه كلما زادت اخلصائص النوعية األساسية للمعلومات احملاسبية زاد مستوى 0,01عند مستوى داللة 

الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية هي المعيار النوعي الذي اإلفصاح يف القوائم املالية، وتبني هذه العالقة أن 
  . أو نوع المعلومات المحاسبية واجبة اإلفصاح يحدد طبيعة

ü  أثبتت الفرضيتان الفرعيتان الثانية والثالثة، أن هناك تباين يف درجة ارتباط خاصييت املالءمة واملوثوقية مبستوى اإلفصاح يف
توى اإلفصاح يف القوائم املالية القوائم املالية املصادق عليها، حيث تبني الفرضية الفرعية الثانية ارتباط قوي خلاصية املالءمة مبس
خاصية المالءمة هي المعيار بينما بينت الفرضية الفرعية الثالثة ارتباط ضعيف خلاصية املوثوقية �ذا املستوى، وعليه نستنتج أن 

د وعرض وهذا ما يعين أنه عند إعدا. النوعي الرئيسي الذي يحدد طبيعة ونوع المعلومات واجبة اإلفصاح في القوائم المالية
 .المحاسبية .ة على خاصية الموثوقيةخاصية المالءم ترجيحاملعلومات احملاسبية يف القوائم املالية يتم 
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  حالة الجزائر تأثير مواقع التواصل االجتماعي على جذب السياح
The Impact of Social Media to attract tourists 

Case Study  ALGERIA  

  علي دحماني.د
  سات الصغرية واملتوسطةخمرب تطوير تنافسية املؤس

  اجلزائر -جامعة الشلف 
alidahdz@gmail.com  

Abstract: 
 This study aims to show the influence of social media on attracting tourists, case study 
Algeria. 
 First, the researcher explains both terms; social media web sites and touristic attraction, 
and then find the relation through marketing implementation that tourism companies apply since 
the beginning of communication web sites construction down to tourists attraction tourism 
destination which is Algeria in this study and its breathtaking destinations. 
 Finally, the research got to results of the discussed topic which concluded to even if 
Algeria has great tourism resources it has a weakness in the given services, so as a substitute the 
social media web sites can fulfill the emptiness that tourism companies leave through the 
interaction in web sites which allows companies to improve their services, besides the role of 
social media websites to in the tourism image clarification on tourism destination to attract 
tourists. 
Key words: social media, attracting tourists. 

  
  مقدمة

ومن جهة  .تعترب السياحة واحدة من أكرب وأسرع الصناعات منوا يف العامل كو�ا واحدة من اكرب القطاعات تأثريا يف اقتصاد العامل
فتاح النجاح يف الصناعة السياحية، وقد ساعد التسويق عرب االنرتنت منو أخرى فإن تطور التكنولوجيا والتسويق عرب االنرتنت هو م

  .البيع الشخصي عرب االنرتنت
لعل ظهور مواقع التواصل االجتماعي، أفرز عدة ممارسات لألفراد واملؤسسات، ومن أبرز هذه املمارسات جند املمارسات التسويقية و 

  .انطباع جيد عن املقصد السياحي نوتكوي السياح اليت أصبحت حمل اهتمام املؤسسات يف جذب اهتمام
ويزداد األمر وضوحا عندما تقدم هذه املواقع الفرص التسويقية اليت تبحث عنها املؤسسة من خالل االتصال بالزبائن ومشاركتهم 

  .الزبائن ءاألفكار ومتابعة عملية االستهالك باالستماع آلراء هؤال
وء على أحد أدوات االنرتنت لتعطي تصورا لكيفية استخدام هذه األدوات لتنشيط الصناعة ولذلك تأيت هذه الدراسة لتلقي الض

  . السياحية، من خالل ابراز املزايا والوقوف عند املعيقات اليت حتول دون جناحها
  اإلشكالية

   لجزائر ؟كيف تؤثر مواقع التواصل االجتماعي على جذب السياح لوعليه ستكون اإلشكالية املراد معاجلتها هي 
  أهداف البحث

  :يهدف البحث إىل 
 .التعرف على كيفية استخدام مواقع التواصل االجتماعي تسويقيا -1
 .استخدام مواقع التواصل االجتماعيالسياح من خالل معرفة اهتمام  -2

mailto:alidahdz@gmail.com
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  .االجتماعي ، من خالل حتديد مستخدمي االنرتنت وشبكات التواصلللسياحةالوصول إىل معرفة السوق االفرتاضية  -3
  أهمية البحث

تفكر يف كيفية السياحية تربز أمهية البحث من خالل انتشار مواقع التواصل االجتماعي لدى اجلمهور، األمر الذي جيعل املؤسسات 
  :دة من خدمات هذه املواقع تسويقيا، وتظهر أمهية هذا البحث من خالل النقاط التاليةاالستفا

، واحلديثة يف جمال السياحة ستفادة من خدمات هذه املواقع ا�انية خاصة للمؤسسات الصغريةختفيض التكاليف من خالل اال -
 .اليت قد جتد صعوبة يف توفري املوارد املالية عن طريق اعتماد الوسائل التقليدية املكلفة

 .تقيدها احلدود اجلغرافية الوصول إىل أكرب قطاع سوقي ويف وقت وجيز، واكتشاف حاجات غري مشبعة يف أسواق افرتاضية ال -
، من خالل صفة السياحيف التأثري على السياحية تعترب مواقع التواصل االجتماعي أداة من األدوات اليت تعتمدها املؤسسة  -

 .يف الوقت احلقيقي السياحاحملادثة التفاعلية، واالجابة على اهتمامات 
اجلماهريي بديلة عن الوسائل االعالمية التقليدية، فهي تساعد على  تعد شبكات التواصل االجتماعي من بني وسائل االتصال -

 .ابتكار أفكار وهي وسيلة اقتصادية وثقافية واجتماعية
  : الدراسة منهج

 يف االستقرائي املنهج وعلى النظرية البحث جوانب يف االستنباطي املنهج على االعتماد مت عو املوض جوانب مبختلف اإلحاطة أجل من
 .الةاحل دراسة

  خطة البحث
  :قسم الباحث هذه الورقة البحثية إىل احملاور التاليةاملطروحة ولإلجابة على هذه اإلشكالية 

 مواقع التواصل االجتماعي: المحور األول
 السياحة ومقومات الجذب السياحي: المحور الثاني
 مواقع التواصل االجتماعي والجذب السياحي: المحور الثالث
 واقع التواصل االجتماعيم: المحور األول

تعترب مواقع التواصل االجتماعي الوسيلة احلديثة اليت ظهرت مع تكنولوجيات املعلومات احلديثة للتواصل بني األفراد واملؤسسات فيما 
فرص بينها من أجل حتقيق أهداف كل طرف، األمر الذي فرض على املؤسسات من مواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة واغتنام ال

 ، اليوتيوب(Twitter)، تويرت  (Facebook)التسويقية اليت ظهرت مع ظهور عديد هذه املواقع منها الفايسبوك 
(Youtube)بلس ، قوقل(Google+) ، لينكدإن (LinkedIn)، سكاي... (Skype) خل،إ  

 مفهوم مواقع التواصل االجتماعي -1
رأ على التواصل االجتماعي  يف حد ذاته من نقل األفكار واملعارف واخلربات ظهرت مواقع التواصل االجتماعي نتيجة التطور الذي ط

كيف ظهرت هذه املواقع وما بني األفراد واجلماعات، هذا التطور أضفى ميزة التحسن واالجيابية يف العالقة بني املرسل واملتلقي، ف
  ؟   حقيقتها

 نشأة مواقع التواصل االجتماعي - 1-1
  -:جتماعي مبرحلتني ومهامرت مواقع التواصل اال

العدد القليل من صفحات الويب والعدد الكبري من املستخدمني، وبدأت يف أواخر التسعينات كان مييز هذه املرحلة : املرحلة األوىل
حيث مكنت هذه املواقع من   SIX DEGRESوموقع   CLASS MATES.COMجمموعة من املواقع يف الظهور أبرزها موقع 

�موعة من األفراد والتواصل فيما بينهم، وكانت تقوم هذه املواقع على فكرة رسائل ة للمستخدمني وارسال فتح صفحات شخصي
  ".الدرجات الست لإلتصال"يطلق عليها 
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، يف هذه الفرتة راجت (Face book)مث ظهر الفيس بوك متيزت هذه املرحلة بالتوسع يف عدد الشبكات االجتماعية، : املرحلة الثانية
،  1ة مواقع االنرتنت، وأصبح املستخدمون يستخدمون متصفحات  االنرتنت إلرسال واستقبال البيانات يف نفس الوقتصناع

  2...)املدونات، املشاركة، استخدام الوسائط املتعددة،(كإستخدام الربيد االلكرتوين ، الدردشة، إضافة إىل جمموعة التطبيقات 
...) معلومات، صور، مقاطع فيديو وموسيقى،(االجتماعي قامت على أساس تبادل البيانات وعليه فإن نشأة مواقع شبكات التواصل 

  .بني األعضاء
  خصائص مواقع التواصل  االجتماعي - 1-2

  -:3تتميز مواقع التواصل االجتماعي مبجموعة  من اخلصائص منها
  ...ية، وبيانات مفصلة، تعليقات، وغريها،ُمتكن هذه امليزة املستخدم من انشاء صفحة معلومات شخص: التعريف بالذات -
تسمح مواقع التواصل االجتماعي من تكوين جمتمع وسوق افرتاضية من خالهلا يستطيع جمموع العمالء من : السوق االفتراضية  -

  .تبادل اآلراء، كما ُميكن املستخدمني من نشر اعالنا�م التسويقية جمانا
  .ء من التعبري عن حاجا�مُمتكن التفاعلية العمال: التفاعلية -

تعترب هذه اخلصائص من أبرز اخلصائص اليت تتميز �ا مواقع التواصل االجتماعي، فهي متكن كل من املؤسسة والعمالء من حتقيق 
  .أهدافهما وادامة التواصل يف سوق افرتاضية

  تعريف مواقع التواصل االجتماعي - 1-3
  :عاريف منهاجاء خبصوص مواقع التواصل االجتماعي عدة ت

يف  واألفكار املعلومات أو تبادل ومشاطرة، إنشاء، من خالله يتم اليت الناس التفاعل بني هي : "ما جاء يف موسوعة ويكيبيديا بأ�ا
  .4"افرتاضية وشبكات جمتمعات
اليت �دف إىل  ووسائل االعالم عرب شبكة االنرتنت platformsالتطبيقات واملنابر "بأ�ا   Richter And Kochويعرفها 

شبكة الكرتونية تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به ومن "، كما تُعرف على أ�ا 5"تسهيل التفاعل والتعاون وتبادل املعلومات
  6"مث ربطه عن طريق نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات واهلوايات نفسها

مواقع التواصل االجتماعي وسيلة حتقيق عملية التواصل الفعال بأسرع وقت مما يتيح لكال  من خالل التعاريف السابقة يتضح أن
  .األطراف من حتقيق أهدافه

 وعوامل المفاضلة بينها تصنيفات مواقع التواصل االجتماعي -2
املرتددين على االنرتنت يفاضل تتعدد مواقع التواصل االجتماعي يف تأدية وظائفها وا�ال اليت صممت من أجله، وهلذا جند كثري من 

  .بني هذه املواقع ويسعى غلى حتقيق أكرب منفعة منها
 تصنيفات مواقع التواصل االجتماعي  - 2-1

  :تصنف مواقع التواصل االجتماعي من حيث االتاحة اجلماهريية إىل قسمني مها
ة، وتعترب هذه املواقع مغلقة حبيث ال ُيسمح لعامة وهي مواقع تضم أفرادا تربطهم عالقات مهنية أو اجتماعية حمدد: القسم األول

  .الناس بدخوهلا
وهي مواقع التواصل االجتماعي املفتوحة للجميع، وحبكم أن البحث يتناول هذا النوع  من املواقع، فإنه سوف يتم شرح : القسم الثاين

  .هذا القسم بنوع من التفصيل
  
  اضلة بينهاأهم مواقع التواصل االجتماعي وعوامل المف - 2-2

) 1(تتميز مواقع التواصل االجتماعي مبيزة املشاركة والتفاعل، فهي مواقع ُمتكن من تبادل النصوص والصور وملفات الفيديو، واجلدول
  أهم هذه املواقع وعوامل املفاضلة بينها
  عوامل المفاضلة بين أهم  مواقع التواصل االجتماعي): 1(الجدول
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  الميزة  الموقع
  (Facebook)الفيسبوك 

  

  

  
تلقائيا، وهو منصة ليتشارك ويتواصل  اإلنرتنت شبكة على للجميع الفيسبوك مرئية صفحات تكون

   .فيها أشخاص من خالهلا
صفحات الفيسبوك إضافة إىل ذلك فصفحات الفيسبوك شخصية، كما ميكن إنشاء وحتديث 

  .جمانا

  (Twitter) تويرت

  

هو موقع بيئات اجتماعية يقدم خدمة تدوين مصغر، ُميكن املستخدمني من ارسال وقراءة 
  .حرفا، ال ميتلك شعبية كبرية 140واليت هي رسائل نصية حبد أقصى " تغريدات"

  (LinkedIn) لينكدإن 

  
  

هو عبارة عن شبكة تواصل مهنية، وقد أصبح هذا املوقع على حنو متزايد مكانا " لينكدان"موقع 
  .افرتاضيا للباحثني عن العمل وأولئك الذين يبحثون عن أشخاص لتوظيفهم

  (+Google) + قوقل 

  

امتدادا اجتماعيا لقوقل وقد هذا املوقع املكاملات عرب الفيديو ا�انية وكذلك خدمة (+) يعترب قوقل
  .اليت متكن من مجع األشخاص ومتكينهم من التحدث فيما بينهم (circls)الدوائر

  
  

  انستاغرام

  

يُتيح  هذا املوقع للمستخدمني ارسال الصور ومقاطع الفيديو مباشرة إىل صديق أو جمموعة من 
  .األصدقاء، بدال من أن يكون معروضا للجميع، وهو وسيلة سريعة وجمانية

  يوتيوب

  

ُميكن هذا املوقع من مشاركة مقاطع الفيديو واألفالم واألشرطة التعليمية، كما ستخدمه الشركات 
  .لتوضيح وشرح األنشطة اليت يقومون �ا

  من إعداد الباحث باالعتماد على خصائص كل موقع:المصدر
ن تفضيل موقع على موقع، وتأيت هذه املفاضلة على أساس ما ُميكن املؤسسة من العوامل اليت على أساسها ميك) 1(يوضح اجلدول

حتقيق أهدافها، بالنظر طبعا ملا متلكه املؤسسة من موارد متكنها من االستغالل األمثل هلذه املواقع وحتقيق الفعالية والتواصل مع 
  .العمالء

 رالسياحة ومقومات الجذب السياحي في الجزائ: المحور الثاني
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أصبح االهتمام بالسياحة من قبل عموم السياح ألغراض خمتلفة منها العالجية والعلمية والرتفيهية وغريها، وما زاد يف اكتشاف بعض   
األماكن املهمة واجلميلة طرق التواصل ومنها احلديثة كشبكات التواصل االجتماعي اليت عرفت بكثري من مزايا املقاصد السياحية اليت  

لون جيهلون كثري ما توفره السياحة يف مناطق عدة وبأقل التكاليف، وعليه سوف نعرض ما جاء عن السياحة من مفاهيم كان املتواص
  .مث نتطرق إىل مقومات اجلذب السياحي يف اجلزائر

  مفاهيم حول السياحة -1
بأن السياحة باملفهوم احلديث هي   "Jobert Feuler"جاء خبصوص تعريف السياحة عدد من التعاريف أمهها ما جاء به األملاين   

ظاهرة من ظواهر العصر احلديث، واألساس منها احلصول على االستجمام وتغيري احمليط الذي يعيش فيه االنسان، الوعي الثقايف "
عبري يُطلق على ت"، وجاء يف تعريف األكادميية الدولية للسياحة بأ�ا 7"املنبثق لتذوق مجال الطبيعة ونشوة االستمتاع جبمال الطبيعة

رحالت الرتفيه، أو أ�ا جمموعة األنشطة االنسانية املعبأة لتحقيق هذا النوع من الرحالت، وهي صناعة تعاون على سد حاجات 
  .8"السائح

  .وللسياحة عدة أنواع منها السياحة الثقافية، الرتفيهية، العالجية، الصحراوية والسياحة الدينية
  أن السياحةمن خالل التعريفني نستنتج 

 .ظاهرة اجتماعية تقوم على أساس التنقل واالقامة -
 .السياحة مفهوم يشمل العوامل واملقومات الطبيعية والثقافية والتارخيية اليت تعمل على جذب السائحني إىل مكان معني -
  تعريف السائح - 1-1
  -:جاء خبصوص تعريف السائح عدة تعاريف نذكر منها  
كل شخص يزور بلد غري البلد اليت يقيم فيها على وجه االعتياد ألي سبب "عاملي للسياحة يف تعريف السائح بأنه ما جاء به املؤمتر ال  

  9"من األسباب غري قبول وظيفة بأجر يف الدولة اليت يزورها
لذي اعتاد االقامة فيه، الشخص الذي ينتقل لغرض ما خارج البلد ا"وعرفه االحتاد الدويل للصحفيني والكتاب السياحيني بفرنسا بأنه 

  10"وينتفع بوقت فراغه إلشباع االستطالع حتت أي شكل من أشكال هذه الرغبة ولسد حاجاته من االستجمام واملتعة
من خالل التعريفني نستنتج أن السائح هو ذلك الشخص الذي ينتقل من مكان إىل مكان آخر غري اعتيادي ال يهدف بذلك 

  .البحث عن عمل 
  السياحةأركان  - 1-2

واملؤسسات العاملة يف هذا القطاع هو أركان السياحة، ملا هلا من ) املقصد السياحي(لعل أهم شيء جيب االهتمام به من قبل الدولة 
أمهية يف تدعيم وتعزيز الصورة االجيابية اليت تتكون لدى السائح من خالل زيارته للمناطق السياحية، وتتمثل أركان السياحة يف النقل، 

  -:11يواء والربامجاإل
 :تعمل وسائل النقل على تطوير السياحة، من حيث توفري طرق املواصالت وخدما�ا، ويشمل النقل كل من: النقل  - أ 

  ...ويشمل النقل بالقطارات واحلافالت وامليرتو والرتام والباصات السياحية والسيارات اخلاصة واملؤجرة، وغريها: النقل الربي -
  ...ويشمل املراكب والعبارات والزوارق،: النقل البحري -
  ...ويشمل الطائرات العادية والطائرات العمودية،: النقل اجلوي -

يبحث السائح بالدرجة األوىل أثناء وصوله للمقصد السياحي أماكن اإليواء وتتمثل على اخلصوص يف الفنادق : اإليواء  - ب 
 .الطعام والشرابوالشقق السياحية، واملخيمات، ويتضمن اإليواء أيضا 

تتمثل الربامج يف اخلطة اليت يسري عليها السائح يف البلد الذي قصده للسياحة، ويبدأ هذا الربنامج من بداية احلجز : البرامج  - ج 
أو  يف وسيلة النقل إىل احلجز يف الفنادق إىل برجمة الزيارات سواء إىل متاحف أو أماكن أثرية أو مناطق ترفيه أو إىل مناطق عالجية

 ...دينية أو رياضية، كما يشمل الربنامج زيارات األسواق واملتنزهات وغريها،
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ولكي تؤدي هذه األركان دورها جيب أن تكون يف بنية حتتية قوية تتمثل يف توفري شبكات املياه والكهرباء والغاز واخلدمات الصحية 
الية وايضا تغيري الذهنيات للقائمني على السياحة تتقبل الفعل والطرق والبنوك وتكنولوجيا اتصاالت  وشبكات االنرتنت بتدفقات ع

  .السياحي وُتشجعه
  مقومات الجذب السياحي في الجزائر -2

  -:تزخر اجلزائر مبقومات اجلذب السياحي كثرية منها
الذي ميتد على تتوفر اجلزائر على مقومات متنوعة تتمثل باخلصوص يف الشريط الساحلي : المقومات السياحية الطبيعية -2-1

 .كلم، ومن أهم الشواطئ نذكر شاطئ وهران، اجلزائر، عنابة، جيجل ، سكيكدة والقالة  1200طول 
، جبال األوراس، قمة اللة خدجية جببال جرجرة مبنطقة القبائل )2انظر امللحق (كما تتمتع اجلزائر بتضاريس هائلة منها سهول متيجة 

  ).1انظر امللحق (12مرتا 2308الكربى والذي يرتاوح علوها 
 من % 80 من تشكل أكثر شاسعة مساحة على املمتدة اجلزائرية الصحراء يف ويظهر الصحراوي، األطلس فيمثله اجلزائر جنوب أما

 رملية وكثبان خصبة وتربة بغابات النخيل تتميز الصحراء، عرب املتناثرة الواحات من كبري عدد على وحتتوي ،13للبالد الكلية املساحة
 جانت تقرت، ورقلة، صاحل، عني سوف، أدرار، وادي غرداية، بسكرة، املناطق هذه ومن حجرية، وسهول صخرية هضابو 

 ملا نظرا للبالد، الطبيعي الرتاث يف كبرية أمهية تكتسي واليت بتمنراست -األهقار – منطقة اجلزائر صحراء مييز ما وأكثر. ومتنراست
 اليت الشاهقة جباهلا وبسلسلة ومناخها تضاريسها بتنوع املتميزة املنطقة هذه من خصوصيات كثريال حتمل وشواهد كنوز من عليه يتوفر

 ونباتية حيوانية بقايا على صخورها حتتوي كما  .)مرتا 2918 (قدره بارتفاع "تاهات "قمة متيزها اليت احململة بالرمال ح الريا صقلتها
 والفيلة، وحيد القرن كالزرافة، سنة، آالف عشرة من أكثر إىل تعود القدمية اجليولوجية العصور منذ املنطقة �ذه احلياة وجود تدل على

 اجلزائر صحراء الطبيعي والتارخيي، وتعترب املتحف هذا مناطق معظم يف املنتشرة الصخرية والنقوش الرسوم تلك ذلك على ويشهد
  .الصحراوية احةبالسي للنهوض واستغالله محايته جيب ومتنوعا ثريا سياحيا منتوجا

كما تتوفر اجلزائر على عدد كبري من احلمامات املعدنية واليت تستقطب عدد معترب من السياح من أجل العالج، ومن بني أهم هذه 
  :احلمامات جند

صائص وبرتكيبة كيميائية تعطيه اخل) درجة مئوية 70(يقع يف والية خنشلة، يتميز هذا احلمام مبياهه الساخنة : حمام الصالحين-
  .العالجية ألمراض الروماتيزم وأمراض اجلهاز التنفسي واألمراض اجللدية

درجة مئوية، كما  68يقع محام ريغة بوالية عني الدفلى، يعترب من أهم احلمامات، حيث تصل درجة حرارة مياهه : حمام ريغة-
  حتتوي على مركبات احلديد والكربيت اليت هلا فوائد كبرية جلسم االنسان

 :تتوفر اجلزائر على مقومات تارخيية وحضارية تتمثل يف  :المقومات الحضارية والتاريخية -2-2
سنة قبل امليالد، تعترب منطقة  الطاسيلي واحة تقع يف اجلنوب اجلزائري  6000يعود تاريخ هذا املوقع إىل : موقع التاسيلي -2-2-1

وهلا واحات يف نفس املدينة مثل . م يعربها وادي إجيريو الذي يسقي الواحة 1050تابعة لوالية إليزي، تعرف املنطقة جبباهلا على علو 
عدة  جانتجاهيل واليت تقع مع اول مدخل للمدينة مث تأيت واحة امليهان وهي اكرب واحة حجما و تليها واحة زلواز، ملدينة  واحة

  .قصور من بينها قصر امليهان الذي يوسط كل من زلواز وجاهيل ويف املنطقة عدة مباين تارخيية قدمية جدا
. وص حنو�ا الصخرية اليت تزين آالف الصخور والكهوفتاسيلي نعاجر معروفة أكثر مبآثرها اليت تعود إىل زمن ما قبل التاريخ وباخلص

  .14كنز تارخيي يطلعنا على حياة اإلنسان الذي عاش يف املنطقة قبل أكثر من مليوين سنة
 .والذي يقع باجلزائر العاصمة، شيدها العثمانيون يف القرن السادس عشر: حي القصبة -2-2-2
سنة  1000كلم من مدينة باتنة، يعود تاريخ هذا املعلم إىل أكثر من   37على بعد  يوجد هذا املوقع األثري: موقع تيمقاد -2-2-3

 .سالميةميالدية، كما تعترب قلعة بين محاد من املواقع األثرية اهلامة يف اجلزائر فهي تتوفر على آثار رومانية كاألسوار والقبور وعلى آثار ا
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وهي تسمية ذات أصل  ”Cuicul“كان يُعرف قدميا باسم كويكول   يقع هذا املوقع مبدينة سطيف،: "جميلة"موقع  -2-2-4
 .يوناين

 مواقع التواصل االجتماعي والجذب السياح: المحور الثالث
مل  تعد اساليب التواصل التقليدية تليب احتياجات العمالء، من حيث استمرارية التواصل والفعالية فيه، وتزيد أمهية هذه املواقع 

حية ويف اقناع السائح باملقصد السياحي، لذلك سوف نتطرق يف هذا احملور إىل أمهية مواقع التواصل خبصوص اخلدمات السيا
  .االجتماعي يف الصناعة السياحية وكيف ميكن جذب السياح عن طريق املمارسات التسويقية عرب هذه املواقع

 أهمية مواقع التواصل االجتماعي في الصناعة السياحية -1
صل االجتماعي دورا هاما وتؤثر بشكل بارز على السياسات التسويقية املعتمدة على الوسائل االلكرتونية وبشكل تلعب مواقع التوا

  :15خاص على تلك املواقع اليت تعتمد على االنرتنت، فقد سامهت هذه املواقع يف ارشاد السائح من حيث
 .عن املقصد السياحي والرحلةإمداد السائح بطرق جديدة للبحث عن واكتشاف املعلومات وتقييمها  -
 .تزويد السائح بالقنوات اآلمنة حلجز وشراء منتجات الرحلة -
 .تبادل ونشر املعلومات املتعلقة بالرحالت والربامج السياحية السابقة -

  -:كما مكنت مواقع التواصل االجتماعي املؤسسات السياحية من
 .أن كان جمرد مستهدف النظر إىل العميل على أنه صاحب مصلحة ومساهم بعد -
القناعة بأن السياح وما يتواصلون عربه من شبكات التواصل االجتماعي هلم قدرة عالية على تعظيم الصورة الذهنية للمقصد  -

 .للمنتج السياحي
 .القناعة بأن السياح ميكن أن يروجوا للمقصد السياحي من خالل تفاعلهم مع اآلخرين عرب شبكات التواصل االجتماعي -
مينح الفرصة لتحسني الرحالت املستقبلية من خالل التغذية املرتدة وحتسني عمليات ادارة شكاوى العمالء مما ينعكس على تنمية  -

 . وتطوير املنتجات السياحية اجلديدة
 التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي -2
يمة تسويقية كبرية يصعب تقديرها من يعترب قWord Of Mouth (WOM)ال شك أن ما يسمى عند متخصصي التسويق   

حيث مدى نفوذها وتأثريها على الصورة الذهنية واإلدراكية للعمالء بالسوق، وتلك املكانة لشبكات التواصل االجتماعي كانت وراء 
وتليها آبل مليون دوالر  750بقيمة  2012قفزة كبرية لقيمة العالمة التجارية لشركة فايس بوك إىل املركز األول بنهاية عام 

أو ما ميكن وصفه بالسمعة eWOM كما أن الباحثني يف جمال التسويق مشغولون يف الفرتة األخرية مبا يسمى . 16وجوجل
إال . عنك، ويبعد عنك مخسة زبائن حالة عدم رضاه   ويف السابق كان عميل واحد جيلب لك مخسة عمالء حالة رضاه. اإللكرتونية

ظل شبكات لتواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت واليت يقدرها البعض بأن عميالً واحًدا قد جيلب أو يبعد  أن تلك األعداد قد تغريت يف
واستخداماته   ألف زبون حبسب رضاه أو عدم رضاه عن منشأتك، مع اختالف تفاوت مدى ذلك األثر حبسب مهاراته 500عنك 

  -:17يقية عرب مواقع التواصل االجتماعي وهيلإلنرتنت، إال أن مثة أسس جيب مراعا�ا لنجاح العملية التسو 
قناعة االدارة العليا بأمهية التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي سوف ينعكس على حجم : القناعة التامة لإلدارة العليا  -2-1

  .املخصصات املالية هلذا النوع من التسويق
وفرها يف العاملني يف جمال التسويق للعمل عرب مواقع التواصل عدد من التدابري الواجب ت: تأهيل وتدريب فريق التسويق -2-2

  -:االجتماعي منها
  .احليازة على املعلومات والبيانات عن املوضوعات اليت سيتم التواصل بشأ�ا -
  .امتالك الفريق ملهارات اللغة وتقنيات التواصل مع اآلخرين -
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تعززت شبكات التواصل االجتماعي عرب االنرتنت بأدوات : جتماعيتنويع األدوات التسويقية عبر مواقع التواصل اال -2-3
الكرتونية من شأ�ا التقرب من العمالء وحتقيق جتربة تعايش مع املقصد السياحي وذلك من خالل الكتالوجات والكتيبات وا�الت 

يف األماكن اليت  (3D)جول الكرتونيا بتقنية ، باإلضافة إىل امكانية الت)3انظر امللحق (االلكرتونية ونوادي االنرتنت وغرف الدردشة
   .يريد السائح السفر إليها

 االجتماعي  قع التواصلاضمن مو تتجيب أن  :قع التواصل االجتماعي للمؤسسة على المعلومات الضروريةاإحتواء مو  - 2-4
ق بالظروف املناخية يف األماكن للمؤسسة ملعلومات عن موردي اخلدمات وشركات النقل وخريطة للفنادق واألخبار خاصة ما تعل

، حيث يزيد ذلك من رضى السائح ملوقع التواصل وبالتايل يكون على دراية بكل املعلومات املتوقع أن تصادفه، فاملصداقية السياحية
  .أصبحت عنصرا مهما يف والء السائح

  خاتمة
حالة اجلزائر من خالل األماكن السياحية اليت تزخر �ا  من خالل ما مت التطرق إليه يف البحث، من خالل مفاهيم نظرية وأخرى دراسة

، فإنه مت التوصل كيف تؤثر مواقع التواصل االجتماعي على جذب السياح للجزائراجلزائر، وألن اشكالية الدراسة كانت تبحث يف 
  :إىل النتائج التالية

 .لسياح ميزة ختفيض التكاليفللوسائل االلكرتونية ومنها استخدام مواقع التواصل االجتماعي جلذب ا -1
 .ُمتكن األنرتنت املؤسسات من الوصول إىل قطاعات سوقية تسطيع من خالهلا توسيع حصصها السوقية -2
تُفيد شبكات التواصل االجتماعي املؤسسات السياحية من التفاعل مع السياح ومعرفة انشغاال�م واالجابة على أسئلتهم مباشرة  -3

 .حلقيقيدون وسيط ويف الوقت ا
تزخر اجلزائر بأماكن سياحية خالبة على غرار املقومات الطبيعية كالشريط الساحلي واجلبال املتنوعة واألطلس الصحراوي  -4

 .وغريها،مما متثل كلها مقاصد سياحية بامتياز
 .صد السياحي وظروف الرحلةمتكن مواقع التواصل االجتماعي املؤسسات السياحية بإمداد العميل أو السائح باملعلومات عن املق -5

  التوصيات
  وعلى غرار هذه النتائج، يوصي الباحث مبا يلي

 .حتسني خدمات االنرتنت على مستوى الدولة لتمكني املؤسسات من استغالل موارد شبكة االنرتنت -1
 .استغالل ما تزخر به اجلزائر من موارد سياحية هامة يف جذب السياح -2
 .ما مت التواصل بشأنه عرب مواقع التواصل االجتماعيالسائح يف أرض الواقع جيد حيث ة، حتسني اخلدمات السياحي -3
مديري املؤسسات السياحية اجلزائرية بضرورة التحول إىل استخدام التقنيات التكنولوجية وخاصة منها شبكات التواصل  قناعة -4

 .االجتماعي تسويقيا
 .تخدام مواقع التواصل االجتماعي وتقنيات التواصل مع اآلخرينتدريب العمال وخاصة فريق التسويق على اس -5
  .تنويع األدوات التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي وذلك حبسب الفئات املستهدفة -6
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 استخدام نموذج المحاكاة في تخطيط أرباح المؤسسة االقتصادية

The use of simulation model in the enterprise profit planning 
د الكريمبالبشير ع. أ د  

اجلزائر - جامعة الشلف  
AK_elbachir@yahoo.fr 

 بن واضح سنوسي عائشة. ط د
اجلزائر - جامعة الشلف  

Saicha.snoussi56@gmail.com 
Abstract : 
     the profit planning  process is considered as an organized methology ;It in cludes the 
production of the economical profit of enterprises. It depends on planning their revenue during a 
period of time but taking into consideration the enterprises objectives.   
The equivalent analysis model is an inporant model in profit planning but it somtimes leads to 
take imperfect decisions. As a result most of the enterprises go to use other model which is 
called simulation model, by this model the enterprises can make their profits in the future wether 
they follow the same current policies or they change then. 

Key words: profit planning, simulation,  simulation model.       
  :مقدمة

موضوع ختطيط األرباح من املربرات اجلوهرية الستمرار أي مؤسسة اقتصادية، إذ أنه يربز األمهية الكربى لوظيفة احملاسبة  يعترب    
االقتصادية، خاصة يف ظروف املخاطرة نتيجة زيادة حجم املشروعات وتعقد  باعتبارها تسعى إىل توفري معلومات عن أرباح املؤسسات

ميكن  عمليا�ا، إضافة إىل أن االجتاه املتزايد حنو استخدام النماذج واألساليب الكمية قد فرض على احملاسبة أن تقيس وتوصل ما
بأرباح الوحدة االقتصادية عن طريق ختطيط إيرادا�ا قياسه وتوصيله، إن عملية ختطيط األرباح تعترب منهجية منظمة تتضمن التنبؤ 

خالل أفق زمين معني،وأهم النماذج التقليدية الكمية اليت تساهم يف ختطيط أرباح املؤسسات االقتصادية منوذج حتليل التعادل، ورغم 
اختيار السياسات غري املثلى اليت ال تضمن أمهية هذه النماذج يف ختطيط األرباح إال أ�ا ال ختلو من النقائص اليت تؤدي باملؤسسة إىل 

توسعها واستمرارها خاصة يف ظروف عدم التأكد االقتصادية لذلك حتولت أغلب املؤسسات االقتصادية إىل استخدام منهجية بديلة 
تقبل يف حالة �دف ختطيط األرباح تسمى منوذج احملاكاة ، حيث ميكنها بالدرجة األوىل من التعرف على أداء وأرباحها يف املس

استمرارها يف إتباع نفس السياسات احلالية أو يف حالة اختالف الظروف البيئية خالل فرتة اخلطة املستقبلية ومن هذا املنطلق فقد مت 
  :صياغة اإلشكالية بالشكل التايل

  تخطيط أرباح المؤسسة االقتصادية؟ فياستخدام نموذج المحاكاة  كيف يمكن
  : أهمية الدراسة 

 .والتسويق يف جمال ختطيط األرباح باملؤسسة باستخدام منوذج احملاكاة  الدراسة يف تدعيم دور احملاسبة  مثل أمهيةتت   
  :الهدف من الدراسة
  .إىل بناء منوذج حماكاة بغرض ختطيط األرباح باالعتماد على أساليب االقتصاد القياسي�دف هذه الدراسة 

  :المنهج المتبع
اعتمدنا يف هذه الدراسة على استخدام املنهج التقوميي حيث حاولنا إظهار إجيابيات وسلبيات النموذج احملاسيب التقليدي      

املستخدم يف ختطيط األرباح إضافة إىل إبراز العناصر اإلجيابية يف منوذج احملاكاة بغرض ضمان فعالية القرارات املتخذة إضافة إىل 
ج التجرييب من خالل حماولة بناء منوذج حماكاة مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته بالشلف بغرض ختطيط األرباح، حيث االعتماد على املنه

  . قمنا مبعاجلة النموذج التسويقي للمؤسسة عن طريق االقتصاد القياسي من خالل التنبؤ بإيرادات املبيعات هلذه املؤسسة
 .مفهوم تخطيط األرباح: المحور األول

mailto:AK_elbachir@yahoo.fr
mailto:Saicha.snoussi56@gmail.com
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  :يهدف هذا اجلزء إىل إبراز طبيعة  ومفهوم ختطيط األرباح     
  :تعريف تخطيط األرباح .1
، ويالحظ أن هذا "عبارة عن أداة تشخيصية تستخدم بغرض التعريف مبشاكل املؤسسة"ختطيط األرباح على أ�ا  عملية عرفت

  .التعرف على مشاكل الوحدة االقتصاديةالتعريف قد ركز على الدور التشخيصي للتخطيط على أساس أنه يهدف إىل 
إىل جانب وضع األهداف ؤسسة عملية منهجية، حيث يتم حتديد املوارد املتاحة والكفاية الداخلية للم"كما أن ختطيط األرباح هو 

اتيجي باعتبار ويتضح أن هذا الرأي قد أضاف مصطلح اإلسرتاتيجية والتخطيط االسرت ، "املتفق عليها وعمل اخلطط الالزمة لتحقيقها
أ�ما يستخدمان باالرتباط مع عملية ختطيط األرباح، فعملية ختطيط األرباح تتضمن اسرتاتيجيات خمططة من شأ�ا استخدام املوارد 

  .1بشكل فعال
تعظيم  هدفها يف النهاية الزيادة يف أرباح املؤسسة كخطوة هامة حنو ؤسسةالتأكد من أي قرارات تتخذ يف امل "ويعرف بأنه       

  .2"قيمتها ورمبا كان أهم قرار يف هذا الشأن هو قرار االستثمار يف األصول أو التوسع أو ما يرتتب على ذلك من زيادة يف املبيعات
  :يف ضوء املفاهيم السابقة لتخطيط األرباح، ميكن عرض املقومات األكثر استعماال الصطالح ختطيط األرباح كالتايل       

عبارة عن عملية فكرية منهجية منظمة، تنتهي باختاذ القرارات املتعلقة مبا جيب عمله وكيف ومىت يتم ذلك، فهو ختطيط األرباح  -
  .سلسلة من القرارات املتعلقة باملستقبل

 عن طريق ختطيط اإليرادات والنفقات خالل أفقؤسسة للم) صايف الدخل أو الفائض(تتضمن عملية ختطيط األرباح التنبؤ باألرباح  -
  .زمين معني، فالغرض الرئيسي من ختطيط األرباح هو تشكيل األرباح بالصورة املرجوة مستقبال

ترتكز عملية ختطيط األرباح على منهج اختاذ القرارات إضافة إىل استخدام األساليب الكمية ومناذج احملاكاة �دف اختيار  -
  .إقراراها مقدما قبلالسياسات الالزمة لتحقيق هذه األهداف والتعرف على نتائجها 

 .تخطيط األرباح باستخدام أسلوب تحليل العالقة بين التكلفة، الحجم والربح. 2
 ):تحليل العالقة بين التكلفة، الحجم والربح(فهوم تحليل التعادلم. أ

واألرباح النامجة عن مقارنة هذه التكاليف  يقصد بتحليل التعادل حتليل العالقة القائمة بني التكاليف وحجم النشاط اإلنتاجي والبيعي
وختطيط األرباح عند كل مستوى من  لاليت سببها مستوى إنتاجي معني مع اإليرادات املتوقعة ملبيعات هذا اإلنتاج، ويتم هذا التحلي

عن منوذج رياضي لقائمة  مستويات النشاط يف الوحدة االقتصادية ، وبذلك تعرب العالقات بني التكاليف وإيرادات البيع واألرباح،
األرباح يبيني فيه األرباح كفرق رياضي بني اإليرادات الكلية والتكاليف الكلية لعدة مستويات من النشاط، واستنادا إىل هذا النموذج 

تغرية، وميثل الرياضي تقسم التكاليف إىل بنود ثابتة وبنود متغرية، ويطلق اسم حد املسامهة على الفرق بني اإليرادات والتكاليف امل
  :4يفيما يلوتتمثل فرضيات هذا األسلوب ، 3هامش املسامهة القيمة املتاحة أوال لتغطية التكاليف الثابتة وبعد ذلك لتحقيق األرباح

  .خالفا للنموذج االقتصادي الذي خيضعها لعالقة املنحىن) اخلط املستقيم(خطية سلوك عناصر التكاليف واإليرادات-
  .اليت ميكن للمؤسسات حتقيقهامعرفة املبيعات  -
  .ثبات أسعار البيع وأسعار عوامل اإلنتاج -
  .اعتبار احلجم الذي ميثل العامل الرئيسي املؤثر يف كل من التكاليف، املبيعات والربح -
  .التكاليف الثابتة تبقى كذلك يف حجم إنتاج معني على الرسوم البيانية اخلاصة بنقطة التعادل -
  .بشكل طردي مع الزيادة يف حجم اإلنتاج فتتغري التكالي-
  .األسعار اخلاصة بعناصر التكلفة تبقى ثابتة دون تغري -
  5.بقاء الطاقة اإلنتاجية ثابتة للمشروع -
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  .ميكن فصل التكاليف إىل عناصرها الثابتة واملتغرية يف أقرب درجة ممكنة من الدقة -
  .ني أول وآخر مدةثبات أو عدم أمهية التغري يف املخزون السلعي ب -
  .ثبات األعباء الثابتة ومستوى األداء اإلنتاجي -
  .وجود منتج واحد -
 6:استخدامات تحليل التعادل. ب

حتليل التعادل يستند إىل تتبع تطور العالقات   نتنبع أمهية حتليل التعادل يف جمموعة االستخدامات اليت يتيحها هذا التحليل، فبما أ
املتبادلة القائمة بني التكاليف وحجم اإلنتاج وحجم املبيعات ويف احملصلة حجم اإلنتاج، فإن جماالت استخداماته عديدة ومتنوعة، 

  .تبدأ من التخطيط وإعداد املوازنات التخطيطية املرنة وتنتهي يف الرقابة وتقييم األداء
يوجد أثر متبادل بني حتليل التعادل ونظام املوازنات التخطيطية، فمن ناحية  :التعادل في مجال الموازنات التخطيطيةتحليل  -

يساعد على حتديد مقدار الربح احملتمل يف ظل أحجام خمتلفة للمبيعات، إذ أنه حيدد سلوك التكاليف وسلوك إيرادات البيع وبالتايل 
واإليرادات  اخلاصة بالتكاليفنية فإن البيانات واملعلومات األولية سلوك األرباح للمستويات اإلنتاجية والبيعية املختلفة، ومن ناحية ثا

 .املستخدمة يف إعداد املوازنات  التخطيطية كثريا ما تستخدم كنقطة انطالق إلعداد جداول وخرائط التعادل
مل تدخل يف جمال التخطيط  يستخدم حتليل التعادل يف اختاذ كثري من القرارات اإلدارية اليت: تحليل التعادل في مجال التخطيط - 

 :أمهها
 .طيط كمية وقيمة اإلنتاج واملبيعات ودراسة عالقتهما بالتكاليف واألرباح، وكذلك ختطيط املخزون للربط بني اإلنتاج واملبيعاتخت -
 .طيط األرباح عند مستويات خمتلفة من اإلنتاج واملبيعاتخت -
 .املبيعات واختيار األفضلدراسة قنوات توزيع املنتجات وبرامج ترويج  -
 .حتديد تشكيلة املنتجات وتشكيلة املبيعات املثلى -
 .دراسة تأثري إضافة  أو استبعاد خط من خطوط اإلنتاج واختاذ القرارات املناسبة -
 .اختاذ قرار قبول أو رفض طلبيات جديدة -
 دراسة إمكانية دخول أسواق جديدة حملية أو خارجية -
رقابة دون ختطيط، فاخلطة متثل اهلدف  يعترب التخطيط حجر األساس لعملية الرقابة، إذ أنه ال: ي مجال الرقابةتحليل التعادل ف -

هي األساس يف إعداد خرائط التعادل،  اخلاصة بالتكاليفوالرقابة متثل تتبع التنفيذ لتحقيق اهلدف املوضوع، ومبا أن املعايري اإلنتاجية و 
ة غري مباشرة أداة رقابية تسمح بعقد املقارنات األفقية والرأسية لدراسة أثر التغريات الفعلية يف األسعار فإن حتليل التعادل يعد بصور 

  .والتكاليف على أرباح املؤسسة واختاذ القرارات املناسبة الستبعاد االحنرافات مستقبال
  :خريطة التعادل الخطية. ت

إىل عدد الوحدات ) حمور الفواصل(متثيل نقطة التعادل بيانيا حيث يشري احملور األفقي  )01(املوضح بالشكل رقميوضح الرسم         
املنتجة واملباعة يف حني يعرب حمور الرتاتيب عن التكاليف، وتظهر التكلفة الثابتة يف شكل خط مستقيم أل�ا ال تتغري بتغري أحجام 

 .صل ألن اإليرادات ال تظهر مع بداية نشاط اإلنتاج والبيعاإلنتاج أما خط الدخل أو رقم األعمال فيبدأ من نقطة األ
ومتثل املنطقة الواقعة قبل نقطة التعادل منطقة اخلسائر أما املنطقة الواقعة بعدها فتمثل منطقة األرباح، وعند نقطة التعادل تتعادل   

بقاء األشياء األخرى على حاهلا إىل اخنفاض نقطة  اإليرادات مع التكاليف وتكون األرباح مساوية للصفر ويؤدي ارتفاع سعر البيع مع
التعادل مما يعين حتسن حالة املشروع أما ارتفاع عنصر التكاليف مع بقاء األشياء األخرى على حاهلا فيؤدي ذلك إىل ارتفاع نقطة 

  .7التعادل مما يعين تزايد منطقة اخلسائر، وتناقص منطقة األرباح
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التكاليف 
 وااليرادات

 رقم االعمال
 الربح

 التكاليف االمجالية

 حجم املبيعات

 نقطة التعادل

  
  
  
  
  
  
  
  
  .111ص، 2007ئل للنشر عمان األردن، ، دار واالمحاسبة اإلداريةحممد تيسري عبد احلكيم الرحيب،  :المصدر  
  :النموذج الرياضي العام لتحليل العالقة. ج

  8 :يعرف النموذج الرياضي لتحليل التعادل بالعالقة التالية     
( ) TCFMCTMPUQVPN --=  

  :حيث أن
PN: و(صايف الربح للفرتة.(  
QV:حجم املبيعات و اإلنتاج للفرتة.  

MPU:متوسط سعر بيع الوحدة.  
MCT:متوسط التكلفة املتغرية للوحدة.  
TCF: و(التكاليف الثابتة اإلمجالية للفرتة.(  

  :ومن املعادلة السابقة ميكن حتديد حجم املبيعات الذي من أجله تكون األرباح مساوية له
( ) 0=--= TCFMCTMPUQVPN 

( ) TCFMCTMPUQV =- 
 

( )MCTMPU
TCFQV

-
=  

  :تقييم أسلوب تحليل العالقة بين التكلفة، الحجم والربح. ح
تنحصر الفائدة من استخدام هذا األسلوب يف جمال ختطيط األرباح، يف فهم العالقات املتداخلة لكل العوامل املؤثرة على         

تعترب معظمها غري سليمة، األمر الذي  األرباح، ويرتكز استخدام هذا النموذج يف التطبيق احملاسيب على جمموعة من االفرتاضات اليت
  :حيد من فاعلية ودقة استخدام هذا النموذج، وميكن تلخيص أوجه القصور يف هذه االفرتاضات فيما يلي

ينطلق منحىن اإليراد الكلي من نقطة األصل يف شكل خط مستقيم، وهذا يعين أن مجيع الوحدات تباع بنفس السعر بغض النظر عن  -
، ويعد افرتاض ثبات سعر البيع خمالفا لقوانني العرض والطلب على سلوك املستهلك يف املفهوم 9ومستوى املبيعاتحجم اإلنتاج 

االقتصادي، و من مث فيجب أن ميثل اإليراد اإلمجايل مبنحىن وليس خبط مستقيم، و جيب أن يعرب هذا املنحىن عن اإليراد اإلمجايل 
 .10قعة للمبيعاتبدقة عن كل مستوى من املستويات املتو 
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يتجاهل أسلوب حتليل التعادل جوانب عدم التأكد اليت ترتبط بتشغيل املؤسسة وهو ما حيد ويضعف من فائدته إىل حد كبري فهذا  -
األسلوب ال خيرج عن كونه أداة لتخطيط األرباح ميكن لإلدارة استخدامها حبيث يعرب كل متغري عن قيمة منفردة وحيدة ال عن قيم 

 . 11احتمالية متعددةعشوائية 
  :مفهوم المحاكاة:المحور الثاني

  :تعريف أسلوب المحاكاة .1
أسلوب يهدف إىل إجراء جتارب باستخدام مناذج رياضية ومنطقية تصف سلوك النظم باستخدام "تعرف احملاكاة على أ�ا      

احلاسبات اإللكرتونية خالل فرتات ممتدة من الزمن،  فاحملاكاة عملية تنظيم رمزي للنظام،  ولكن حتتوي على عدد كاف من العالقات 
  .12"ولة لوضع شبيه للواقع العملي دون املساس بهاجلوهرية حبيث جتعل نتائج التمثيل مطابقة للنظام، فهي حما

متثيل لعمل نظام حقيقي على فرتة زمنية معينة، وسواء أجرينا احملاكاة يدويا أو باستخدام احلاسب فإ�ا "كما تعرف على أ�ا       
النموذج يكون على شكل تشتمل على توليد تاريخ مصطنع للنظام وذلك بغرض استنتاج اخلواص التشغيلية للنظام احلقيقي، هذا 

جمموعة من الفرضيات اليت تتعلق بعمل النظام وهذه الفرضيات تكون على شكل عالقات رياضية أو منطقية أو رمزية بني كائنات 
النظام، بعد تطوير وتفعيل النموذج نستخدمه إلجراء بعض التجارب اليت ال ميكن إجراؤها على النظام احلقيقي وذلك بغرض مالحظة 

  .13"تاج التغريات والتفاعالت املختلفة اليت قد تطرأ على النظام يف حالة إجرائها عليه يف احلقيقةواستن
تقليد خصائص ومسات النظام احلقيقي وتنبين فكر�ا األساسية على تقليد املوقف يف عامل الواقع باستخدام النموذج "وتعرف على أ�ا 

  14."يؤثر على األداء الرياضي الذي ال
عملية إجناز جتارب معتربة تسمح بدراسة تطور الظواهر املعقدة أين يتدخل عدد كبري من العوامل الشارحة وأيضا "اكاة هي واحمل     

يسمح  عدد كبري من احلوادث العشوائية واهلدف األساسي من القيام باحملاكاة هي إدخاهلا لعدد كبري من التفاصيل الفعلية وهذا ما
يل القرارات على املستوى الوحدوي كما تسمح أيضا بقياس أثر خمتلف قواعد القرارات على عدد كبري من احلوار مع مسئو  باستخدام 

  .15"عوامل املشكل املطروح وبالتايل اختيار من بني جمموعة من املتغريات املعرفة مسبقا قاعدة القرار املثلى بالنسبة للهدف املرسوم
  16:من خالل املفاهيم السابقة ميكن إبراز أهم اخلصائص اليت متيز مفهوم احملاكاة كالتايل     

أن احملاكاة تعترب منهج عام حلل املشاكل، حيث أ�ا تتضمن إطار عام يعاجل فيه جمموعة من املشاكل اليت تواجه النظام باستخدام  -
  .طرق ومناذج معينة

منوذج رياضي يعرب عن املتغريات الرئيسية واملتداخلة واملتبادلة التأثري،  �دف اختيار البديل األمثل من بني  أن منهج احملاكاة يبدأ ببناء -
  .البدائل املتاحة

  .تعتمد احملاكاة على التجريب باستخدام احلاسب اإللكرتوين خالل فرتات زمنية معينة -
خر ولتحقيق فعالية يف التفسري والتنبؤ بسلوك ظاهرة معينة، جيب احملافظة تعتمد منوذج رياضي عام بل خيتلف من نظام آل احملاكاة ال -

على تبسيط العالقات املتشابكة اليت تؤثر على الظاهرة املدروسة بشكل ميكن معه الرتكيز على العالقات األساسية اليت تسهم جبزء  
  .كبري يف التفسري والتنبؤ

 :فوائد نموذج المحاكاة. 2
 .النماذج املعقدة واليت يصعب حلها من خالل النماذج الرياضية التقليديةيساعد يف حل  -
 .ضيات كثريةية والتحليلية اليت حتتاج إىل فر سهولة استخدام منوذج احملاكاة جتعل منه أكثر فاعلية من النماذج اإلحصائ -
فهم الكثري من سلوك األنشطة وتتيح الفرصة أمام جتنب املخاطر احملتملة من خالل التجريب على منوذج احملاكاة واليت تساعد على  -

 .اإلدارة يف عمل جتارب عدة على النموذج
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 .تتيح ملتخذ القرار يف اإلدارة جناحات وخربات جديدة يف حل املشاكل اليت تواجهه حيث ميكن تطبيقه على نطاق واسع من املواقف -
 17.وبعيدة املدى على املشكلة املراد حلها ميكن من خالل مناذج احملاكاة حتديد التأثريات احملتملة -
 :نفرق يف أسلوب احملاكاة بني عدة أنواع أمهها: أنواع المحاكاة. 3
فمحاكاة األحداث املنفصلة تعتمد على حدوث أحداث منفصلة يف الزمن تؤدي : محاكاة األحداث المنفصلة والمحاكاة المتصلة. أ

إنتاج مثال، فإن األحداث اليت تؤدي إىل تغري النظام تشمل وصول أمر توريد يف العميل إىل تغري حالة النظام، فعند حماكاة خط 
وتوقف ماكينته وانتهاء خطوة من خطوات التصنيع، وهذه كلها أحداث حتدث يف نقط خمتلفة يف الزمن، أما احملاكاة املتصلة فإن 

 .التغريات الرئيسية تتغري بشكل مستمر مع الزمن
تعتمد على مرور الزمن، ومن أمثلة ذلك حماكاة مونيت كارلو  مناذج احملاكاة الستاتيكية ال: كية ومحاكاة ستاتيكيةمحاكاة دينامي. ب

ه والذي له تطبيقات عديدة يف النواحي املالية والفيزيائية، يف املقابل احملاكاة الديناميكية هي حماكاة تعتمد على مرور الوقت ، يف هذ
 .ر مث يبدأ الزمن يف املرور وحتدث األحداث مع مرور الزمنالنماذج نبدأ  من زمن صف

 ةفبعض األنظمة تتميز بأن أحداثها تتم يف زمن حمدد متاما مثل حركة معدات أوتوماتيكي :محاكاة عشوائية ومحاكاة محددة. ت
ثابتة ولكن يف معظم األنظمة فإن  بسرعة ثابتة، يف هذه احلالة تستخدم حماكاة حمددة أي أن كل املدخالت اليت نبين عليها النموذج

   18.املدخالت تتميز بالعشوائية وبالتايل يسمى هذا النوع باحملاكاة العشوائية أي حماكاة األنظمة اليت �ا متغريات عشوائية
 19:خطوات عمل نموذج المحاكاة. 4
البداية حتديد املشكلة اخلاضعة للبحث مث نبحث يقدم وصف كامل للمشكلة املراد عمل منوذج هلا، حيث يتم يف .صياغة المشكلة .أ

  .يف تفاصيل املشكلة وحتديد اإلجراءات اليت سيتم من خالهلا وضع منوذج احملاكاة هلذه املشكلة ووضع البيانات الالزمة للنموذج
الباقية كلها، ولكن هذا النموذج  يتم إعداد منوذج رياضي ومنطقي للمشكلة كما يف مناذج حبوث العمليات  .صياغة النموذج. ب

يتعرض للجزئيات، ولكن قبل ذلك جيب دراسة نظام املشكلة إحصائيا وديناميكيا، والنموذج  يكون مصغر عن األصلي وجيب أن ال
  .احملدد جيب أن يكون بسيط الفهم ولكن يظهر بشكل واقعي الصفات املميزة لنظام املشكلة

  .م برنامج حاسوب وتنفيذ النموذج عليه حيث يتم تنفيذ الربنامج بإحدى لغات احملاكاةيتم عادة تصمي :تصميم النموذج. ت
متها للواقع واحلل الصحيح إذا كانت احملاكاة أعطت األفضل يقبل النموذج وإال ءيتم اختبار النتيجة من حيث مال:اختبار النتيجة. ث
  .تغيري الفرضيات البديلة ميت
  :المقترح هيكل نموذج محاكاة المؤسسة. 5

  .يهتم هذا اجلزء مبحاولة وضع هيكل منوذج حماكاة املؤسسة بغرض ختطيط األرباح        
  :يتكون النموذج العام حملاكاة املنشأة من ثالث مناذج فرعية :مكونات نموذج محاكاة المؤسسة. أ

يوفر منوذج التخطيط التسويقي تنبؤات قيمة املبيعات، كمية املبيعات ونصيب الشركة بالسوق، كما  : نموذج التخطيط التسويقي -
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه النماذج ميكن أن تتم بصورة  ،ميكن أن يستخدم أيضا يف تقييم أثار خطط التنشيط وتغيري أسعار البيع

أن يتم إجراؤها عن طريق مناذج االقتصاد القياسي، واليت ترتكز على ربط مباشرة عن طريق استخدام السالسل الزمنية، كما ميكن 
ويوفر منوذج التخطيط التسويقي تقديرات اإليرادات اليت تغذي كل من منوذج  ، الظروف احمليطة بالبيئة الداخلية للمنشأة حمل الدراسة

القياسية للتنبؤ باإليرادات املتوقعة، إذ تتميز هذه األخرية  التخطيط اإلنتاجي واملايل على حد سواء، وميكن استخدام مناذج احملاكاة
. بقو�ا التفسريية واإليضاحية فضال عن أ�ا تقوم بربط املبيعات بالدخل الوطين إضافة إىل مقدر�ا على أداء جتارب السياسة التسويقية

ياسات البديلة للتسعري والرتويج والتنشيط والتسويق،  وبذلك ميكن حماكاة اآلثار املختلفة على املبيعات وحصة املؤسسة بالسوق والس
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كما ميكن منوذج احملاكاة القياسي من إمداد مستخدميه بعدة فوائد أمهها املساعدة على التعرف على السوق اخلاص باملنتج أو 
  .20الصناعة نظرا ملا يتميز به من قوة تفسريية كبرية

ج التقليدية اليت تستخدم �دف ختطيط اإلنتاج منوذجني األول منوذج التحليل احلدي يعترب أهم النماذ   :نموذج التخطيط اإلنتاجي -
إال أنه أكثر نفعا وفائدة عند  والثاين منوذج حتليل النشاط أو الربجمة اخلطية ويعترب منوذج حماكاة اإلنتاج أداة يسرية وسهلة االستخدام

ألخرى،  كما أن عملية منذجة اإلنتاج تعتمد إىل حد كبري على جودة ودقة ربطه بنموذج التخطيط املايل بدرجة أكرب من النماذج ا
  21 .بيانات حماسبة التكاليف للمنشأة

يعترب هذا النموذج أداة هامة يف ختطيط األرباح، نظرا ملقدرته يف عكس التغريات السريعة، سواء الداخلية  :نموذج التخطيط المالي -
  :أو اخلارجية ومدى تأثريها على أداء ورحبية املؤسسة، يهدف هذا النموذج إىل

  .تلفة على أداء ورحبية املؤسسةتقييم وقياس أثر التغري يف مقاييس السياسة والتغريات يف الظروف اخلارجية البيئية املخ  -
  .حماكاة أثار السياسات املالية البديلة وكذلك االفرتاضات اخلاصة بالبيئة اخلارجية على اهليكل املايل املؤسسة  -
  إخل ...التعرف على التقديرات املالية اليت تستند على االفرتاضات البديلة للمبيعات واإليرادات، وتكلفة املواد األولية،  -
احملاسبية، فنموذج  باح، بديل عن األساليب التقليديظهر أمهية هذا النموذج يف متيزه بالديناميكية حيث يعترب كأسلوب لتخطيط األر ت -

ط املايل يقتصر على االهتمام باألحداث املالية املاضية يف شكل جتارب و إمنا يركز اهتمامه بنماذج التخطي احملاكاة املايل ال
وبصفة عامة فإن إمكانية احلصول على البيانات املالية ال متثل عائق أمام بناء منوذج احملاكاة ألغراض ، ملستقبلباستخدامها يف ا
حيث تتوفر البيانات املالية الكافية يف املؤسسات الكبرية أو الصغرية على حد سواء بالشكل الذي ميكن به بناء منوذج ,التخطيط املايل
  .التخطيط املايل

تتمثل يف متغريات املدخالت ، ومتغريات املخرجات للمؤسسة إضافة إىل افرتاضات منوذج حماكاة :النموذج وافتراضاتهمتغيرات . ب
  .املؤسسة اليت هي عبارة عن مقاييس للنموذج

  :متغيرات النموذج -
إىل املتغريات ذات االرتباط تتضمن املتغريات اخلارجية ومتغريات السياسة واملتغريات العشوائية إضافة : متغيرات المدخالت -

  :التسلسلي
، ويطلق عليها أيضا املتغريات املستقلة اليت خترج عن نطاق حتكم ةاملؤسستؤثر هذه املتغريات على سلوك  :المتغيرات الخارجية). 1

ت اخلارجية، عالوة على املؤسسة، وتؤثر املتغريات اخلارجية يف متغريات املدخالت لكن يندر أن تؤثر متغريات املخرجات يف املتغريا
 ذلك فإن املتغريات اخلارجية يتم قراء�ا داخل النموذج وال ميكن تفسريها أو التنبؤ �ا عن طريق منوذج حماكاة املؤسسة، إال أنه ميكن

، كذلك يتضمن التنبؤ بآثار هذه املتغريات على مستقبل بناء املؤسسة، واملثال األكثر وضوحا للمتغري اخلارجي هو قيمة الدخل الوطين
  22 .اخل...املتغريات اخلارجية األخرى كالظروف االجتماعية أو السياسية، االضطرابات والكوارث

حتتوي أغلب النظم على عوامل ميكن إلدارة املنشأة أن متارس حتكمها وسيطر�ا عليها، ويطلق على هذه  :متغيرات السياسة). 2
العوامل واملتغريات اليت تكون حمل رقابة وحتكم اإلدارة باصطالح متغريات السياسة، يتم دراستها بشكل منتظم ودوري �دف حتديد 

اعلية، وكأمثلة على متغريات السياسة يف منوذج التسويق الفرعي عن قرارات التسعري جمموعة السياسات اليت يف ضوئها يعمل النظام بف
سياسة حتديد املنافذ اجلغرافية للبيع، يف حني يتمثل قرار شراء آلة و األجور اإلضافية , وقرارات تنشيط املبيعات والرتويج والتسويق

  23.اإلنتاج الفرعيوالوقت اإلضايف أمثلة هامة على متغريات السياسة يف منوذج 
يتضح أن هناك قدر ملحوظ من عدم التأكد املرتبط بالتنبؤات والتقديرات،  اإلرباحعند بناء منوذج ختطيط  :المتغيرات العشوائية). 3

يقتصر فقط على قيمة املبيعات، وإمنا ينصرف  وهذا ال 24,يربز أمهية دراسة حساسية النموذج للتقلبات أو املتغريات العشوائية وهذا ما
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أيضا على باقي املتغريات اخلارجية وهذه احلالة يتعني فيها صياغة املتغريات العشوائية يف صورة توزيعات احتمالية، والشك يف أن 
يل املخاطر، وكأمثلة على إدخال املتغريات العشوائية داخل النموذج حيوله من منوذج حماكاة حمدد إىل منوذج حماكاة احتمايل لتحل

املتغريات العشوائية يف منوذج التسويق الفرعي قيمة عوائد املبيعات يف حني تعترب معدالت الضياع مثال على املتغريات العشوائية يف 
  .ايلمنوذج اإلنتاج، بينما ميثل كل من مصروفات العمل املباشرة ومصروفات البيع أمثلة على املتغريات يف منوذج التخطيط امل

تصنف متغريات سلوك املؤسسة أو أحد مكونا�ا سواء املايل أو التسويقي أو اإلنتاجي، ويطلق على متغريات : متغيرات المخرجات -
  .املخرجات أيضا اصطالح املتغريات التابعة أو املتغريات الداخلية

  :عبارة عن معلومات ومقاييس النموذج، وتتكون من املؤسسةافرتاضات منوذج حماكاة  :افتراضات النموذج -
هي عبارة عن املقاييس واملعلمات اليت ختضع لتحكم اإلدارة، ويف حقيقة األمر فإن اختيار مقاييس وافرتاضات : افتراضات السياسة -

تج أو املنتجات خالل فرتة وتتضمن افرتاضات السياسة مثال سعر املن، السياسة تتأثر إىل حد كبري �يكل ومنطقة النموذج ذاته
  .كذلك قيمة أو تكاليف التسويق واإلعالن خالل أفق ختطيط النماذج, التخطيط

حيث تعترب هذه االفرتاضات خارج نطاق حتكم اإلدارة،  , تتعلق هذه االفرتاضات أساسا بالبيئة اخلارجية للمنشأة: افتراضات خارجية -
 .ج الوطين التقديري خالل أفق التخطيط احملددكمثال على ذلك قيمة الدخل الوطين أو النات

املؤسسة  يعترب أسلوب السيناريو أداة هامة للتنبؤ طويل األجل بالظروف والبيئة اليت تعمل �ا  :تجارب السياسة وتحليل السيناريو -
واليت تتميز عموما بالتعقيد وظروف عدم التأكد حيث يقوم هذا األسلوب على توفري جمموعة من احلاالت والظروف وحتليل االجتاه 

 25 .واحملاكاة �دف التخطيط طويل األجل للمؤسسة
  .مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته بالشلفاستخدام نموذج المحاكاة في تخطيط أرباح : المحور الثالث

تواجه مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته بالشلف  عوائق عدة حتول دون استمرارها يف حتقيق أهدافها وتوسعها، خاصة الطبيعة            
 الديناميكية لبيئة املؤسسة الداخلية أو اخلارجية، أو ما يعرف بظروف عدم التأكد  واملخاطرة احمليطة �ا، لذلك جلأنا إىل بناء منوذج

  .ط أرباحها، هذا األخري يعترب من العناصر األساسية يف املؤسسة أو هو هدف تسعى املؤسسة إىل حتقيق أمثليتهاحملاكاة لتخطي
 :التعريف بالمؤسسة محل الدراسة .1

الدراسة     مرت مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته بالشلف بعدة مراحل حىت اكتسبت الصفة اليت هي عليها حاليا، حيث كانت         
، وقد أعطيت مهام اإلجناز آنذاك إىل 1975، لكن هذا املشروع مل يلق املوافقة إال يف سنة 1967األوىل إلنشاء املصنع منذ سنة 

  ).كوزاكي، هيفي، أندوسرتي(ثالث شركات يابانية
أكتوبر      10بسبب زلزال  1980، لكن جرى انقطاع سنة 1978حيث بدأ املشروع على مستوى خطني، اخلط األول يف سنة        

مع اخلط الثاين، حتت اسم املؤسسة الوطنية ملواد  1981الذي ضرب منطقة الشلف، مث استأنفت األعمال به سنة  1980
وهي املؤسسة االقتصادية الوحيدة يف هذه املنطقة، مث مت تغيريها إىل املؤسسة العمومية لإلمسنت ومشتقاته ) SNMC(البناء

)ECDE( ،أصبحت املؤسسة 1989، ويف سنة 1982أكتوبر 30بتاريخ الصادر 325-82لتها مبقتضى املرسوم الوزاري رقم ومت هيك
، وهدفها )EPA-350(ونشاطها األساسي هو إنتاج وتصنيع اإلمسنت من نوع )EPIC(مستقلة وعمومية ذات طابع صناعي وجتاري

ج اإلمسنت العادي واإلمسنت اخلاص، اجلري املائي وكذا مشتقات األساسي هو استغالل وتسري املنشآت الصناعية املتعلقة بإنتا 
لتصبح أحسن املنتجات على )CPJ45(اليت حتمل عبارة ) بورتولند(اإلمسنت، مع العلم أنه مت مؤخرا تطوير مادة اإلمسنت من نوعية 

  26 :دج وذلك مبسامهة80000000بـ مؤسسة اقتصادية ومستقلة برأمسال يقدر 1989املستوى الوطين وأصبحت هذه املؤسسة يف سنة 
 .، صيدلةءمن صندوق املسامهة للكيمياء، برتو كيميا 4% ·
 .من صندوق مسامهة املناجم، احملروقات، املياه 30% ·
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 .من صندوق املسامهة للبناء% 30 ·
اتيجيا للغاية حيث كلم غرب والية الشلف، وحتتل موقعا اسرت 07أما عن موقعها فهي توجد باملنطقة الصناعية بوادي سلي على بعد 

الرابط بني اجلزائر العاصمة ووهران وكذا خط السكة احلديدية الرابط  04تربط بني عدة واليات، إذ أ�ا تقع مبحاذاة الطريق الوطين رقم 
  .لنفس الواليتني

طن سنويا، ورغم أ�ا مليون 06أما عن ممتلكات املؤسسة فهي حتتوي أساسا على مصنع اإلمسنت بوادي سلي، بقدرة إنتاجية قدرها 
  .قادرة على حتقيق هذا الرقم باالعتماد على كل إمكانيا�ا، إال أ�ا مل حتققه حلد اآلن منذ بداية نشاطها

  :27حيث تساهم يف. وتساهم مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته بالشلف يف عدة مؤسسات وطنية       
 .دج125000000أي مايعادل  % 2.5بنسبة SIGAمؤسسة  ·
 .دج50000000أي مايعادل  %10بنسبة NOVERمؤسسة الزجاج  ·
 .دج21000000أي مايعادل  %12.5بنسبة SIMEDمؤسسة  ·
 . دج1000000وهو مايعادل  %25بنسبة )االمسنت(املؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء  TCSمؤسسة ·
  .دج5000000أي مايعادل  %10وهي مركز التكوين لصناعة االمسنت بنسبة  CFISمؤسسة  ·
  .طبيعة نشاط مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته بالشلف . 2

من خالل اسم هذه املؤسسة تبني أن نشاطها األساسي هو صناعة وتوزيع اإلمسنت والذي هو املنتج النهائي هلا، كما ميكن أن       
واليت هي عبارة عن منتج نصف �ائي، وهذا باعتمادها بالدرجة األوىل على استخراجها للمادة األولية من " الكلنكر"تبيع مادة 

  .مقالعها اخلاصة وحتويلها إىل إمسنت
  28:نشاط المؤسسة .أ

وحتتوي على طن، 2000000طن سنويا ومنتوج االمسنت بـ 1880000متثل قدرة إنتاج املؤسسة حمل الدراسة ملادة الكلنكر بـ        
  .خطني لإلنتاج من خالل االعتماد على الفرن األول والثاين، ويقدر حجم إنتاج ككل منها مبليون طن سنويا للخط الواحد

أما طريقة التسليم، فيجري شحن اإلمسنت على شكل أكياس بالشاحنات أو أكياس باملقطورات، إمسنت سائب بشاحنات الصهاريج، 
  . مبقطورات الصهاريج إمسنت سائب

 .يعرض لنا املنحىن املوايل تطور حجم مبيعات املؤسسة من مادة اإلمسنت  :تطور حجم مبيعات المؤسسة. ب
 .تطور حجم مبيعات المؤسسة): 02(الشكل رقم

  
  .من إعداد الطالبة بناءا على معطيات مديرية التخطيط والتطوير باملؤسسة حمل الدراسة: المصدر
منحىن تطور حجم املبيعات من منتوج اإلمسنت حيث يبني الزيادة التدرجيية يف حجم املبيعات، إذ )02(يعرض لنا الشكل رقم       

ويعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل  706857.5إىل  2015طن إىل أن وصلت يف سنة 1038119مقدار  2000بلغت يف سنة 
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وهذا نتيجة السياسة املتبعة من طرف الدولة يف تلك الفرتة من أجل تنمية املشاريع  نتجؤسسات والزبائن على هذا املزيادة طلب امل
  .ار ترقية السكنات مبختلف صفا�ااملالية املقدمة لألفراد اليت تدخل يف إط اإلعاناتاالستثمارية هلا مبا يف ذلك 

  :تحديد معالم النموذج  . 3
  :مت توصيف النموذج الرياضي حلجم الطلب على املبيعات من مادة اإلمسنت كاآليت  

                              ( )e,, ttt PIBPMFQV =  
ويرمز له ) 2016-1994(وهو حجم الطلب على املبيعات من مادة اإلمسنت للمؤسسة حمل الدراسة خالل الفرتة : المتغير التابع .أ

  .QV يف النموذج بـ
 :تتمثل يف:المتغيرات المستقلة . ب
  . PMخالل نفس الفرتة  ويرمز له بالرمز   السنوي سعر بيع مادة اإلمسنت متوسط  -
  .PIB   الدخل الوطين للدولة خالل نفس الفرتة ويرمز له بالرمز -
  :حيدد منوذج الطلب على املبيعات بالعالقة التالية  :تحديد معالم النموذج . 4

PIBcPMccQV 210 ++=  
سلعة (سعر البيع سالبة أو موجبة حسب نوع السلعة متوسط إشارة معامل بناءا على املعايري االقتصادية فإنه يتوقع أن تكون  و        

سعر البيع سالبة ألن رفع سعر املادة يؤدي إىل اخنفاض متوسط ونتوقع أن تكون إشارة معامل ) ، السلع البديلة، السلع الكماليةجيفن
إشارة معامل الدخل الوطين موجبة حيث أن زيادة دخل الدولة يؤدي إىل زيادة املشاريع االستثمارية �ا وبالتايل أما الطلب عليها، 

  .ه السلعةزيادة الطلب على هذ
  :ويف هذا الصدد جند أن هناك جمموعة واسعة من األشكال الرياضية اليت تستخدم لتقدير هذه العالقة أمهها

 .وهو األكثر استخداما يف معظم األحيان بسبب بساطة إجياد وتفسري نتائجه :النموذج الخطي .أ
 .يستخدم أساسا لتقدير معدالت منو بيانات السالسل الزمنية، ومع ذلك فإنه ميكن استخدامه ألي دالة طلب :النموذج األسي. ب
وميكن تلخيص مواصفات كل  .نيالسابق نيجذو النمباستخداما يف تقدير دالة الطلب مقارنة  األقلوهو : النموذج اللوغاريتمي. ت

  :منوذج يف اجلدول التايل
  .الرياضية لنموذج االحندار األشكال: )01(الجدول رقم

  النموذج  الشكل الدايل  التحويل
None pibcpmccQv 210 )  اخلطي  =++ )linlin -  

pibcpmccQv 210ln ++=  pibcpmc eeaQv 21 )  األسي  =** )lin-log  
pibcpmccQv lnln 210 ++=  pibcpmccQv loglog 210 )  اللوغاريتمي  =++ )log-lin  

، أطروحة األلعاببين المؤسسات االقتصادية في أسواق احتكار القلة باستعمال نظرية  اإلستراتيجيةتحليل التفاعالت بن مرمي حممد،  :المصدر
 .272، ص2017- 2016دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 

 
 
 
  : دراسة استقرارية المتغيرات. 5
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يوضح لنا اجلدول املوايل نتائج اختبار ديكي فولر الستقرارية السالسل الزمنية اخلاصة بدالة الطلب على املبيعات، حيث أنه يف        
0:0النموذج الثالث وعند اختبار الفرضية  =bH  فإن القيمة احملسوبة لستودنت  يف  5%فإننا نالحظ أنه عند مستوى معنوية

  .أي أن االجتاه العام غري معنوي 0Hومنه نقبل الفرضية   2.79مجيع السالسل أقل من القيمة ا�دولة واملساوية لـ
0:0أما يف النموذج الثاين عند اختبار الفرضية  =cH  فإنه عند نفس مستوى املعنوية لدينا القيمة احملسوبة لستودنت مجيعها أقل

أي أن الثابت غري معنوي، كما أننا نالحظ يف النموذج األول أن قيمة  0Hومنه نقبل الفرضية  2.54من القيم ا�دولة واملساوية لـ 
 .DSلستودنت يف مجيع السالسل وهذا يعين أ�ا غري مستقرة من نوعستودنت احملسوبة أكرب من القيمة ا�دولة 

بالقيمة لذلك جلأنا  إىل الفروقات من الدرجة األوىل حيث أعطت نتائج اختبار ديكي فولر املطور أن القيمة ا�دولة لستودنت أ قل 
وهذا يف النماذج الثالث، وهذا    dpm. Dqvبالنسبة للسلسلتني  5%املطلقة من القيمة  احملسوبة وذلك عند مستوى معنوية 

رة معناه أن السلسلة مستقرة أما سلسلة الناتج احمللي اإلمجايل فإ�ا غري مستقرة، لذلك جلأنا إىل الفرق الثاين لكننا وجدناها غري مستق
مال املقابل لقيمة ستودنت احملسوبة واملساوي لـ فإننا الحظنا أن االحت Philips perronحسب اختبار ديكي فولر أما باختبار 

  Philips perron اختبار وهذا معناه أن السلسلة مستقرة حسب  0.05أقل من 0.000

  .ختبار استقرارية السالسل الزمنيةنتائج ا ):02(الجدول رقم 

  السلسلة
0:0 النموذج الثالث =bH 0:0 النموذج الثاني =cH  1:0 النموذج  الثالث =fH  

cT %5tt ct cT  %5tt  ct  ct  %5tt  

tqv  
-3.53  

  3.61-  0.3-  3.64-  إ غ م
  1.59-  2.69  2.13  3.01-  ث غ م

tpm  
-0.6  

  إ غ م
-3.65  -1.68  -0.82  

  ث غ م
-3.02  1.5  -1.8  0.04  

tpib 
-3.53  

 إ غ م
-3.64  

 2.16 
-3.61  

 3.01- ث غ م
1.13  
 -2.69 

-1.95  
 

tdpm    -4.26  -3.73    -3.02  -5.69  -5.85  -1.95  

tddpib    -3.67  -2.99    -3.02  -2.66  3.51  -1.96  

tdqv    -5.16  -3.65    -3.02  -4.95  -4.48  -1.95  

 .EVIEWSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
 : تقدير النموذج. 6

  :ميكن تلخيص نتائج تقدير النماذج املرشحة الثالثة لدالة الطلب يف اجلدول التايل
  .نتائج تقدير دوال الطلب بأشكاله الثالث: )02(الجدول رقم

HQ  SC  Aic  2R  النموذج  صيغة النموذج  
31.78  31.86  31.76  0.86        ddPIBdPMdQV 45.282.45   اخلطي  =-+

-1.65  -1.46  -1.75  0.68  ddpibdpmdqv log6.1log11.25log   األسي  =-+
30.28  30.67  30.75  0.57  ddpibdpmqv log20.3log36.115   اللوغاريتمي  =-+
  .من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربنامج :المصدر

: التالية لالعتباراتج املرشحة نالحظ أن النموذج اخلطي هو األحسن ذ ي ميثل نتائج تقدير كل النماذال )02(رقم  من خالل اجلدول
  .HQو SCو Aicأكرب قيمة ملعامل التحديد، أقل قيمة للمعايري 
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  .على المبيعاتالخطية نتائج تقدير دالة الطلب ): 03(الجدول رقم

  
   EVIEWSمستخرج من برنامج   :المصدر

  :التايلاملقدر نموذج ميكن كتابة ال )02(رقم اجلدول نتائج من خالل
ddPIBdPMdQV 45.282.45 +-=  

سعرها والناتج احمللي اإلمجايل حيث أنه متوسط والذي يعرب عن العالقة بني حجم الطلب على املبيعات من مادة االمسنت وكل من  
وحدة وهذا يوافق النظرية 45.82سعر مادة اإلمسنت بوحدة واحدة  فإن حجم الطلب عليها سينخفض مبقدار متوسط إذا ارتفع 

قدار  االقتصادية بينما إذا ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل بوحدة واحدة فإنه سيؤدي إىل ارتفاع حجم الطلب على املبيعات مب
  .وحدة2.45

مما يدل على جوهرية ، يتضح من خالل نتائج التقدير أن مجيع معامل النموذج املقدرة معنوية إحصائيا : اختبار صالحية النموذج. 7
  :العالقة بني حجم الطلب على املبيعات واملتغريات املستقلة وذلك من خالل املقاييس التالية

مت قياس قوة تفسري العالقة بني حجم الطلب على املبيعات واملتغريات املستقلة بواسطة معامل التحديد املصحح الذي قدر بـ  -
من التغريات اليت حتدث يف حجم % 86.14فارتفاع هذه النسبة يوضح مدى قوة هذه العالقة وأن هذه املتغريات تفسر , 86.14%

  .جع إىل عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج املقرتحفرت % 13.86الطلب على املبيعات أما 
 - وهلا تأثري قوي وجيد يف النموذج يتضح لنا من خالل اختبار ستودنت أن كل املعامالت ختتلف عن الصفر وبالتايل فهي معنوية  -

سوبة أكرب من القيمة ا�دولة   من خالل اختبار فيشر نستطيع القول بأن كل املتغريات هلا تأثري كبري يف النموذج ألن القيمة احمل
 : كمايلي
                           %1

)14,2(FF cal ñ        51.6=tabF         05.65=calF  
تساوي  jaque berraأما بالنسبة الختبار توزيع البواقي فنالحظ من خالل اختبارات البواقي أن قيمة االحتمال املقابل لـ  -

  .وبالتايل فإن توزيع البواقي طبيعي 0.05وهي أكرب من 0.09
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  .توزيع البواقي): 03(الشكل رقم

  
  . EVIEWSمستخرج من برنامج   :المصدر

 :التاليةالذي أعطى النتائج  (ARCH)بغرض معرفة إمكانية وجود عالقة بني األخطاء واملتغريات املفسرة للنموذج مت إجراء اختبار  -
                                      99.561.1 22 =á= cnR  

 .وهذا جيد بالنسبة للنموذج  ،وبالتايل اليوجد  اختالف تباين 
] وجمال استقاللية األخطاء هو, 1.77أما بالنسبة الختبار  دربن واتسن فإن القيمة احملسوبة مساوية لـ   -  ]74.2,25.1

 .ذاتيا ومنه نالحظ أن القيمة احملسوبة تنتمي إىل هذا ا�ال مما يدل على أن األخطاء مستقلة 
 :التنبؤ بحجم الطلب على المبيعات. 8

  :حجم املبيعات املتنبأ به خالل سنوات اخلطة  )04(رقم يوضح اجلدول 
  .حجم المبيعات خالل سنوات الخطة) :04(الجدول رقم 

  2019  2018  2017  السنة
  7068587.5  7006516  6835264  على مادة االمسنت املتوقع  حجم الطلب

  .EVIEWSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  :المصدر
 :للمؤسسة محل الدراسة  معادالت نموذج المحاكاة. 9

لنموذج احملاكاة املقرتح يف ختطيط باالعتماد على النتائج السابقة ومعطيات املؤسسة حمل الدراسة مت صياغة املعادالت املكونة  
  :أرباحها

  ):QV(معادلة التنبؤ بالطلب على املبيعات  -
ddPIBdPMdQV 45.282.45 +-=  

  ): AACH(املبيعات األخرى حجم  معادلة منو  -
( ) ( ) ( )[ ]505.015 +=+ tAACHtAACH 

  ):AS(معادلة منو اخلدمات األخرى  -
( ) ( ) ( )[ ]51.015 +=+ tAStAS  

  ):CV(معادلة منو التكاليف املتغرية  -
( ) ( ) ( )[ ]507.015 +=+ tCVtCV  

 ):RESSETES(معادلة إيرادات النشاط اجلاري  -
ASAACHQVRESSETES ++=  

  ): PROFITS(معادلة األرباح  -
( )CFCVRESSETSPROFITS +-=  
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Series: Residuals
Sample 1996 2016
Observations 21

Mean       13364.73
Median   227717.1
Maximum  1931885.
Minimum -3922958.
Std. Dev.   1487458.
Skewness  -1.120058
Kurtosis   3.645861

Jarque-Bera  4.755847
Probability  0.092743
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 :التنبؤ بأرباح المنشأة في ضوء الظروف العادية للمؤسسة . 11
باستخدام املعادالت السابقة مت التوصل إىل أرباح مؤسسة االمسنت ومشتقاته يف الظروف العادية باستخدام احملاكاة وذلك خالل فرتة 

  .يوضح النتائج)01(امللحق رقم التنبؤ
  :- )الكيلودينار(الوحدة  - مؤسسة في ظل الظروف العادية للمؤسسة المتوقعة لل رباح األ): 05(الجدول رقم 

  2019  2018  2017  السنة
  6573800  6507800  6338400  املتوقعة األرباح

  . MATLAB7من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج  :المصدر
ومشتقاته مت احلصول على النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله حيث بعد استخدام منوذج احملاكاة يف ختطيط أرباح مؤسسة اإلمسنت 

يالحظ أن قيمة األرباح املتنبأ خالل سنوات اخلطة يف ارتفاع مستمر وذلك يف ظل الظروف العادية الداخلية واخلارجية للمؤسسة حمل 
  .الدراسة
  :الخاتمة

لقد حاولنا يف هذه الدراسة االهتمام بتدعيم دور البيانات واملعلومات احملاسبية يف جمال ختطيط األرباح واختاذ القرارات املتعلقة         
�ا، وذلك من خالل استخدام مناذج احملاكاة، إال أنه يف غياب البيانات الفعلية اليت تعكس نتائج تطبيق السياسات اإلدارية فإن منهج 

  .ة يستطيع أن يدعم وظيفة احملاسبة وبالتايل املساعدة يف جمال اختاذ القرارات اإلداريةاحملاكا
لذلك فقد استهدفت هذه الدراسة أهم األساليب أو النماذج احملاسبية يف جمال ختطيط األرباح وتقييمها  فضال عن دراسة        

  .يف جمال ختطيط األرباحمنهج احملاكاة ودوره يف تطوير األساليب والنماذج التقليدية 
إضافة إىل ذلك فقد مت دراسة طبيعة منوذج حماكاة املنشأة، وهو النموذج املقرتح لتخطيط األرباح، وتبيان مدى أمهيته يف جمال        

  .ختطيط أرباح الوحدات االقتصادية
عام وهي مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته بالشلف، وقد مت اختبار صالحية النموذج بتطبيقه على إحدى الوحدات االقتصادية للقطاع ال   

  :وبذلك فقد انتهينا بالتوصل إىل النتائج التالية
ختطيط األرباح تعترب عملية منهجية منظمة تتضمن التنبؤ باألرباح أو فائض املنشأة عن طريق ختطيط املوارد واالستخدامات خالل  -

 .أفق زمين معني
التقليدي لتحليل التعادل يف ختطيط األرباح يف املساعدة على فهم العالقات املتداخلة واملتبادلة تكمن أمهية استخدام النموذج  -

التأثري ككل أو العوامل املؤثرة على أرباح املنشأة، ولكن يرتكز ذلك النموذج على جمموعة من االفرتاضات اليت تعترب معظمها غري 
 .اعليته ومن مث فقد مت اقرتاح عدة أساليب بغرض تطوير ختطيط األرباحسليمة من الناحية العملية، األمر الذي حيد من ف

 تعترب منوذج احملاكاة من املناهج الفعالة يف ختطيط األرباح باعتباره يأخذ بعني االعتبار تغريات البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة -
 .االقتصادية

اإلمسنت ومشتقاته بالشلف بغرض ختطيط أرباحها وكانت النتيجة  أن األرباح متكنا يف هذه الدراسة من بناء منوذج حماكاة مؤسسة  - 
 .الوضعية املالية احلالية للمؤسسة حمل الدراسة يف أحسن حال باعتبارها حمتكرة للسوق يف تزايد مستمر يف الظروف العادية هلا أي أن

  :التوصيات
من اختاذ قرارات مثلى يف ظروف املخاطرة لذلك على املؤسسة استخدام  استخدام منوذج احملاكاة يف ختطيط أرباح املؤسسة ميكنها -

  مثل هذه األساليب لتحقيق أقص األرباح والوصول إىل أهدافها بأقل التكاليف
 .التنبؤ بأرباح املؤسسة حمل الدراسة تبني أن الوضعية املالية يف حالة جيدةمن خالل  -
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  :MATLABاملقرتح باستخدام برنامجنتائج منوذج احملاكاة ):01(الملحق رقم
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   ECDE  لة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلفدراسة حا –على التنمية المستدامة  وأثرهااللتزام بالمسؤولية االجتماعية 
Commitment to Social Responsibility and its Impact on Sustainable Development - A Case 

study of the Cement Corporation and its derivatives ECDE -Chlef.  

  متناوي أمحمد .د
  اجلزائر -جامعة الشلف

metnaouihafidh@yahoo.fr  

Abstract 
  The last decade has witnessed increasing interest in social responsibility by researchers and 
institutions. Several studies have shown that the commitment of institutions to social 
responsibility improve their image, which affect positively on the behavior of society. So, this 
institutions can achieve their objectives in one hand, and the commitment to social responsibility 
includes in its content the preservation of the environmental aspect on the other hand. 

  :مقدمة
التنمية املستدامة، وذلك  املسؤولية االجتماعية يف دعمتبيان كيف تساهم عملية االلتزام بسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية     

املؤسسات اهلامة يف منطقة  إحدىاعية على ا�ال البيئي، وقد مت اختيار املسؤولية االجتماالجيابية املرتتبة عن  اآلثار إىلبالتطرق 
على اجلانب  السلبية اآلثارله العديد من  انشاطه من أن، وهذا بالرغم إلجراء هذه الدراسة الشلف وهي مؤسسة االمسنت ومشتقاته

بالنسبة  اصور�الذي حسن  األمرللمحافظة على البيئة، بشكل طوعي   إجراءاتبعدة  األخريةأ�ا قامت يف السنوات  إالالبيئي، 
  .وكذلك بالنسبة للمجال البيئي عياالجتمايف ا�ال  اإلجراءاتا�تمع ،سواء من حيث  ألفراد

تحقيق التنمية  بالمسؤولية االجتماعية في كيف يساهم االلتزام: البحث تتمحور حول السؤال التايل إشكاليةوعليه كانت 
  :رئيسة وهي كالتايل ثالثة أقسام إىلمت تقسيم البحث  ولإلجابة على هذا التساؤل المستدامة؟

 االجتماعية وفيما تتمثل خمتلف مبادئها وأبعادها؟ما ملقصود باملسؤولية  -
 مؤشرات قياسها؟فيما تتمثل التنمية املستدامة وماهي  -
 مسامهة املؤسسة حمل الدراسة يف دعم التنمية املستدامةتبيان  -

  مدخل عام للمسؤولية االجتماعية وأهم مبادئها  :أوال
هناك العديد من املفكرين الذين تطرقوا هلذا املوضوع باختالف توجها�م وأفكارهم، لذا  : مفاهيم حول المسؤولية االجتماعية - 1 

  :التطرق إىل أمهها تماعية، حناولكانت هناك العديد من التعاريف للمسؤولية االج
للمؤسسة  األخالقيذلك السلوك "  أ�ااملتحدة وتعرف فيه املسؤولية االجتماعية على  األمموهو تعريف قدمته هيئة : األول التعريف

من مسامهني ،  األعمالاملعنية اليت هلا مصلحة شرعية يف مؤسسة  األطرافيف تعاملها مع  املسئولة اإلدارةاجتاه ا�تمع، وتشمل سلوك 
  1" .اخل...البيئة، املوردين، العمالء

ولوجية للمؤسسات يف أنشطتها التجارية ويف عالقا�ا مع  االجتماعية و االيك الطوعي لالنشغاالت اإلدماجهي : " الثاني التعريف
  2." اخل...املصلحة الداخلية واخلارجية مثل املسامهني، الزبائن، املوردين، اجلمعيات اخلريية، ذات األطرافكل 

التجارية للمسامهة يف  التزام أصحاب النشاطات" وهو تعريف قدمه البنك العاملي ويعرف املسؤولية االجتماعية بأ�ا: الثالث التعريف
التنمية املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائال�م وا�تمع احمللي وا�تمع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس وذلك بأسلوب 

  3".دم التجارة والتنمية يف آن واحدخي
ات أعمال خبدمة ا�تمع واحملافظة على بيئته، ميكن القول أن املسؤولية االجتماعية هي التزام املؤسسات سواء حكومية أو مؤسس      

  .املتعاملني معها األطرافاجتاه كل  األخالقيةوااللتزام باملبادئ 

mailto:metnaouihafidh@yahoo.fr
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اختيارية ومعنوية وهي تستمد قو�ا من الطبيعة الطوعية  أ�ااملسؤولية االجتماعية ليس هلا جانب القوة القانونية بل  أنكما يتضح      
األورويب فان املسؤولية االجتماعية هي عبارة عن مفهوم تقوم املؤسسة مبقتضاه بتضمني اعتبارات اجتماعية وبيئية ، وحسب االحتاد هلا

وبذلك فاملسؤولية االجتماعية هي مفهوم تطوعي وليست مسؤولية وعي، يف أعماهلا، ويف تفاعلها مع أصحاب املصاحل على حنو تط
  .4اللتزام �اسسة امرتبطة بقوانني أو قواعد جترب املؤ 

تقوية الروابط مع  إىلو�ذا يتبني أن املسؤولية االجتماعية هي التزام أخالقي بني املؤسسة وا�تمع تسعى املؤسسة من خالله      
ا أن املسؤولية االجتماعية تشمل نشاط وتقوية مكانتها يف أذهان الزبائن، أيالذي يساعد على تعزيز  األمرأطراف ا�تمع املختلفة، 

ملني، والثاين خارجي ويعكس مبادرات املؤسسة يف التدخل امرتبطا ببعدين أحدمها داخلي ويتمثل يف إسهام املؤسسة يف تطوير الع
  .ملعاجلة املشاكل اليت يعاين منها ا�تمع

فيها أنشطتها وأعماهلا، عن كما جند أن هناك من ينظر للمسؤولية االجتماعية على أ�ا التزام املؤسسات جتاه ا�تمعات اليت متارس   
طريق املسامهة مبجموعة من الفعاليات االجتماعية مثل حماربة الفقر وحتسني خدمات الصحة، مكافحة التلوث، خلق فرص عمل، 

  .5"املسامهة يف حل مشاكل اإلسكان والتعليم وغريها
املسؤولية االجتماعية هي التزام املؤسسة باملسامهة يف التنمية االقتصادية مع احلفاظ " وحسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   

   6حتسني جودة احلياة جلميع األطرافعلى البيئة والعمل مع العمال وعائال�م وا�تمع احمللي وا�تمع بشكل عام، �دف 
ذلك العقد االجتماعي بني املؤسسة وا�تمع، وذلك يف إطار ما تقوم به املؤسسة من " على أ�ا االجتماعيةللمسؤولية كما ينظر    

أ�ا فلسفة اإلدارة وسياستها وإجراءا�ا وأفعاهلا اليت تضع رفاهية ومصلحة ا�تمع ضمن أهدافها  ، أي 7"عمليات اجتاه ا�تمع
  .األساسية

مع منتصف تسعينيات القرن املاضي وبسبب زيادة انتشار العوملة نتجت مجلة من : االجتماعيةالتطور التاريخي للمسؤولية  -2
مراحل تطور مفهوم المسؤولية اآلثار السلبية حيث ركزت املؤسسات على مراعاة مصلحتها اخلاصة على حساب ا�تمع، 

  :9هناك عدة مراحل مر �ا تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية : االجتماعية
كانت عقب ظهور الثورة الصناعية ، حيث اهتمت املؤسسات بتعظيم الربح باستعمال كل املوارد الطبيعية، فكانت : األولى المرحلة

تستغل تشغيل األطفال والنساء لساعات طويلة ويف ظروف قاسية وأجور منخفضة، حيث أن مسؤولية املؤسسة كان يفرتض أن 
ا�تمع مع إمهال اجلوانب األخرى األمر الذي أدى إىل ظهور تيارات جديدة تعمل على  تنحصر يف إنتاج سلع وخدمات تليب طلب

  .بعث الوعي االجتماعي والبيئي
جاءت يف الربع األول من القرن العشرين، حيث ظهرت التكتالت والنقابات املدافعة عن حقوق األفراد، األمر   :المرحلة الثانية

ة االجتماعية الداخلية، اليت �تم بتقليص ساعات العمل وتوفري الظروف املناسبة للعمال وتأمني الذي ساعد على تطور مفهوم املسؤولي
اخل، مث حتول االجتاه إىل االهتمام باملسؤولية االجتماعية اخلارجية لتخفيف الضغط الذي أفرزه التأثري املتزايد على ...أماكن العمل 

  .اخل...، الزبائن البيئة، وذلك االهتمام باملنافسني، املوردين
وهي مرحلة االنتقال من املفهوم الضيق للمؤسسات أحادية اهلدف  اجتاه املسؤولية االجتماعية إىل ظهور اجتاهات  :المرحلة الثالثة

ر جديدة تنادي بتوسيع مفهوم املسؤولية االجتماعية وتبنيه، ومن خالل استيعاب أكثر للبيئة ومتغريا�ا، األمر الذي ساعد على ظهو 
تتضمن تقدمي املزيد من السلع واخلدمات تتماشى واالرتقاء النوعي احلاصل يف مستوى حياة " نوعية احلياة للفرد"ما يعرف ب

  .10االفراد
أوصى بضرورة إلتزام " املسؤولية االجتماعية لبيئة منظمة األعمال " والذي جاء حتت شعار  1972كما أن مؤمتر كاليفورنيا 

   .11وانب االجتماعية للبيئة واملسامهة يف التنمية االجتماعية عوض السعي لتعظيم الربح كهدف وحيداملؤسسات برعاية اجل
  12:العناصر التاليةل خال نشر املسؤولية االجتماعية للمؤسسة من ميكن: اتجاهات نشر المسؤولية االجتماعية للمؤسسات -3
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يلقى هذا ا�ال معظم االهتمام يف الدول اليت يكون فيها احلوار حول املسؤولية االجتماعية : المساهمة التطوعية المجتمعية -
للمؤسسات، ومن املمكن أن يتضمن ذلك اهلبات اخلريية وبرامج التطوع واالستثمارات ا�تمعية على املدى البعيد يف الصحة والتعليم 

من أرباحها قبل خصم  % 01عدد من املؤسسات املتعددة اجلنسيات التربع بنسبةذات املردود ا�تمعي، ويلتزم  األخرىأو املبادرات 
الضرائب خلدمة الفضاءات ا�تمعية، وميكن للمؤسسات املتعددة اجلنسيات إنشاء مؤسسات مببالغ وقفية كبرية وتقدمي منح 

  .للمؤسسات الدولية غري اهلادفة للربح والعاملة يف الدول النامية
 املسؤولية إلدخال ضرورية الوسيطة واملؤسسات األفراد وقيادة رؤية تكون ما غالبا :القيمة وسلسلة لألعمال الجوهرية العمليات -

 التنمية فرص وتعظيم واألوضاع الظروف حتسني موظفيها مع النشط التفاعل خالل من مؤسسة أي وتستطيع للمؤسسات، االجتماعية
 مع االتصال وسهولة صدق تكفل أن املؤسسات وتستطيع واملخلفات، الطاقة استهالك لتقليل إجراءات تطبيق ذلك ومن، املهنية

 مورديها مساعدة املؤسسات وتستطيع القدرات، بناء وبرامج االحتياجات تدبري يف الشرف ومواثيق القيمة سلسلة عرب عمالئها،
  .البيئي الضرر من واحلد العمل قوة أداء حتسني على وموزعيها

االجتماعية  املسئولية قيادات تضع الداخلي الصعيد على: المؤسسي والبناء السياسات وحوار المؤسسي التأييد حشد -
 أما األرباح واملبادئ، لزيادة املتعارضة املتطلبات بني املسئول التوازن حتقيق من العاملني ميكن الذي العام املناخ�يئ و  الرؤية للمؤسسات

 األوسع مبفهومها التنمية يف قضايا األعمال مشاركة يقودون املديرين وكبار اإلدارات جمالس رؤساء ًمن كثريا فإن اخلارجي الصعيد على
 حيث �ا، حييط وما البيئة جتاه معنوية القيام مبسامهة املؤسسات من فاملطلوب املبادرات، من وغريها لصناعة اخلاصة املبادرات ويؤيدون

 واملؤسسات العام القطاع بني شراكة إجياد املثال سبيل فعلى تطوير األعمال، إىل باإلضافة االجتماعية القضايا إجناز ألساس اهلدف أن
    .عام بشكل األهداف حتقيق أمناطها جتاه مبختلف املسؤولية جهود لتوجيه اخلاصة

  :13التالية األبعادتقاس من خالل  أنفان املسؤولية االجتماعية ميكن   carrollحسب  :أبعاد المسؤولية االجتماعية -4
املنافسة  بعني االعتبار احرتام قواعد يأخذ أنويشتمل على مجلة من عناصر املسؤولية االجتماعية، حيث جيب  :البعد االقتصادي -

  .العادلة واالستفادة من التطور التكنولوجي مبا ال خيلف أضرارا با�تمع والبيئة
وهو يقوم على أساس محاية البيئة والسالمة املهنية والعدالة والقوانني اخلاصة حبماية املستهلك، وحيتوي على جمموعة  :البعد القانوني -

من العناصر اليت يفرتض أن حترتم من قبل املنظمات وبالشكل الذي يعزز العالقة مع املستهلك والعاملني وكذلك منع اإلضرار بالبيئة 
  .أو التلوث من خالل االستخدام للموارد

يقوم على مبادئ أخالقية لضمان تكافؤ الفرص والتوظيف واجلوانب األخالقية يف االستهالك ومراعاة مبادئ : البعد األخالقي -
  .حقوق اإلنسان واحرتام العادات والتقاليد السائدة يف ا�تمع وغريها

يرتبط مببدأ تطوير نوعية احلياة بشكل عام وما يتفرع عن ذلك من عناصر كالذوق ونوعية ما يتمتع به الفرد من : البعد الخيري -
  .غذاء ومالبس ونقل وغريها من اجلانب األخرى

دمات السلع واخل إنتاجخلق القيمة عن طريق  إىلاالجتماعية من خالل البعد االقتصادي الذي يشري  للمسؤوليةوهناك من ينظر     
فرص الشغل ومصادر الدخل، بينما البعد االجتماعي يشمل خمتلف عمليات املؤسسة وأنشطتها وكيفية تأثريها على  إجيادوكذلك 

مثل عالقات العمل والصحة والسالمة، يف حني يهتم البعد البيئي مبدى تأثري أنشطة املؤسسة املختلفة على احمليط والبيئة  األفراد
  .الطبيعية

يف مسؤوليتها اجتاه تأثري القرارات واألنشطة اليت تقوم �ا  تتمثلللمؤسسة  فان املسؤولية االجتماعية ISOنظمة االيزو حسب مو  
  : 14التايلعلى البيئة وا�تمع واليت تنعكس يف  

 التنمية املستدامة مبا فيها الصحة ورفاهية ا�تمع -
 احرتام القوانني مع مراعاة املعايري الدولية -
 بعني االعتبار ما تتوقعه ا�موعات الضاغطة األخذ -
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 .جعل اهتمامات ا�تمع ضمن ثقافتها -
ويف األخري ميكن القول أن املسؤولية االجتماعية ترتكز على جمموعة من املبادئ اليت تسعى لتحقيقها واليت متهد الطريق لتحقيق     

حيث حيتاج حتقيق أهداف التنمية املستدامة بفعالية إىل نظام متسق يضم السياسات التكنولوجية واالقتصادية . التنمية املستدامة
حيث تسعى املبادئ اليت . وهذا ما يضمنه السعي لتحقيق املسؤولية االجتماعية للمؤسسات. طة شاملة للتنميةواالجتماعية يف خ

 متثلها املسؤولية االجتماعية إىل توظيف املوارد الطبيعية ورأس املال البشري بطريقة اقتصادية لتحقيق منو إقتصادي يهدف إىل االرتفاع
 .ة البيئة ومصادرها لألجيال احلالية والقادمة مما حيقق التنمية احمللية املستدامةبنوعية احلياة مع احلفاظ على نوعي

  التنمية المستدامة: ثانيا
إن حتقيق االستدامة البيئية يتطلب تقدما يف تقليص الفوارق يف الصحة والتعليم والدخل، كما يتطلب مبادرة عاملية يف جمال إنتاج       

لوجية، كما أن قضية االستدامة هي قضية عدالة اجتماعية ألجيال احلاضر وأجيال املستقبل على حد الطاقة ومحاية النظم االيكو 
أن نعيش حياتنا مدركني أن كل عمل نقوم به اآلن سيكون له أثر على سبعة " سواء، واالستدامة ليست حكرا على البيئة بل تعين

، وبذلك أصبح مفهوم "ىل على هذه األرض على مدى قرون من الزمنمليارات نسمة تعيش على األرض اليوم ومليارات أخرى ستتوا
. التنمية ليس جمرد اختيار ولكنه ضرورة متليها كل من االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والبشرية والبيئية  

لتنمية االقتصادية بشرط بغية تعظيم املنفعة من ا اليت يتم استخدامها واألساليب األمناطهي تلك : تعريف التنمية المستدامة -1
احلفاظ على نوعية املوارد واخلدمات البيئية عرب الزمن، أي هي تلك االسرتاتيجيات املعتمدة لتحسني مستوى رفاهية األفراد يف الوقت 

فان هناك صعوبة كبرية  لإلشارة .احلايل ولألجيال القادمة، أي أ�ا �دف إىل احملافظة على عدم اخنفاض مستوى الرفاهية مبرور الزمن
  :املقدمة تركز على النقاط التالية يف حتديد تعريف دقيق للتنمية املستدامة لكن التعاريف

وذلك عن طريق االهتمام بتطوير مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية يف خمتلف املناطق وباخلصوص يف  :الطابع االجتماعي-
  .ملناطق واحلد من النزوح حنو املدن، من أجل حتقيق االستقرار يف هذه ا األرياف

ويقصد به محاية املوارد الطبيعية واالستخدام العقالين واألمثل لألراضي الزراعية واملوارد املائية بغية توفري املواد الغذائية : البيئي الطابع -
  .من جهة، ومضاعفة املساحات اخلضراء

ات املستخدمة يف اإلنتاج حنو األساليب اليت تستهدف اإلنتاج األنظف الذي ويقصد به التوجه بالصناعات والتقني :الطابع التقني -
  .يسمح باحلد من التلوث للبيئة من جهة واستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة واملوارد إلنتاج أكرب حجم ممكن من السلع واخلدمات

املثلى بغية رفع مستوى املعيشة  األمناطالسعي لتدعيم وحتفيز استخدام  إىل باإلضافةيهتم برتشيد االستهالك : الطابع االقتصادي -
  .للشعوب واحلد من التخلف والفقر

  :تسعى التنمية املستدامة إىل حتقيق جمموعة من األهداف نلخص أمهها يف النقاط التالية: أهداف التنمية المستدامة - 2 
  حتقيق نوعية حياة أفضل ألفراد ا�تمع -
  وعي السكان ملشكالت البيئية القائمةتعزيز  -
  احرتام البيئة الطبيعية واحمليط -
  حتقيق استغالل عقالين للموارد -
  ربط التكنولوجية احلديثة بأهداف ا�تمع -
  إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولويات ا�تمع -
  دمج شؤون البيئة واالقتصاد يف عملية صنع القرار -
  :يتطلب الوصول إىل منط التنمية املستدامة احرتام مجلة من الشروط من أمهها ما يلي: شروط الوصول إلى التنمية المستدامة -3
ضرورة استخدام واعتماد االسرتاتيجيات والسياسات االقتصادية العقالنية والرشيدة واليت تضمن العدالة وذلك يف سعيها إلشباع  -

  .يل احلايل مع حاجات األجيال املقبلة، من خالل االستخدام الرشيد للموارد املتاحةحاجات األفراد بالنسبة للج
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النوع، وكذلك استخدام التكنولوجيا بعقالنية،  للموارد املتاحة البشرية والطبيعية سواء من حيث احلجم أو األمثلالستخدام ا -
  .احلفاظ على بيئة نظيفة، مبعىن العمل على جعل البيئة خالية من التلوث إىل باإلضافة

جيب توفري أوضاع مناسبة لتحقيق التنمية املستدامة من خمتلف النواحي ، وحىت تكون  هناك جهود منسجمة فيما بينها من خمتلف  -
  .ا�االت االقتصادية والسياسية واالجتماعية وكذلك األمنية

  :بني أن هناك تنمية مستدامة، ومن بينها جندهناك العديد من املؤشرات اليت ت: لمستدامةامؤشرات التنمية  -4
املوارد الطبيعية ميثل العمود الفقري للتنمية املستدامة، ذلك أن اغلب ا�هودات تصب  بإدارةاالهتمام  إن: البيئة والموارد الطبيعية -

هذه املوارد األمر الذي  كما ونوعا، واالهتمام بكيفية احلد من استنزاف  األرضيةيف كيفية تسيري املصادر الطبيعية على وجه الكرة 
يتطلب التسيري العقالين والعلمي هلذه املصادر باستخدام نظم اإلدارة البيئية وخمططات حتسني الطرق الزراعية وإجياد السبل املناسبة 

  .لالستخدام األمثل لكية املياه والعديد من املعادن الطبيعية
االهتمام باجلانب االجتماعي يتمثل يف كل اإلجراءات اليت ختص الظروف االجتماعية ألفراد ا�تمع، من  :نب االجتماعيالجا -

حيث تزايد عدد السكان ومعدل الوفيات وكذا نسبة الفقر يف ا�تمع وانتشار األمراض واألوبئة، وكذلك حتسني دخل األفراد واألسر 
  .لعمل على بناء جمتمع قوي من خمتلف النواحيواحلد من البطالة وبشكل عام ا

حاجيات األفراد وذلك مع  توفري املنتجات واخلدمات اليت تليب إىليهدف النشاط االقتصادي للمجتمع  :الجانب االقتصادي -
  .والظروف البيئية املناسبة تتالئماحلفاظ على البيئة من التلوث عن طريق حتديد طبيعة الصناعات اليت 

ركز العديد من الباحثني مع بداية النصف الثاين من القرن العشرين، على ضرورة ابتعاد املؤسسة عن اهتمامها الوحيد لقد       
االجتماعية واعتبارها جماال يفرتض  وأول من نادى مبمارسة املسؤولية. واملتمثل يف حتقيق أقصى األرباح على حساب األفراد وا�تمع

، إذ فتحت دراساته آفاقا واسعة  لدراسة فكرة املسؤولية االجتماعية والتعمق يف  Peter Druckerهوباملؤسسات التوجه إليه 
 .حتديد تعريف هلذا الطرح اجلديد

وبعد سلسلة من النقاشات واإلضافات الفكرية، مت التوصل إىل اعتماد املدخل اإلداري، فقد  1950-1940وخالل الفرتة 
إىل إضافة هدف آخر يتمثل بتعظيم الرضا للمديرين أنفسهم، ويف ظل منو ) تعظيم الربح(مت التحول من اهلدف األحادي للمؤسسة 

  . تفاعلة معها، وسواء كان ذلك داخل املؤسسة أو خارجهاواتساع املؤسسة، وامتداد ذلك الرضا إىل العناصر املؤثرة وامل
املديرين يف كون مسؤوليتهم االجتماعية ال تنحصر داخل  سوذلك بتحسي 1960بدأت مالمح املفهوم البيئي يف عام 

 Ralph ، بل متتد إىل أطراف وفئات متعددة، تتمثل يف عموم  ا�تمع وجاءت دراسة قبالسو فقط املؤسسة فحسب وال ترتبط 
Nader et John Galbraithعندما "وقد خرجا باستنتاج رئيسي مفاده  ناعية الكبرية على ا�تمع،حول تأثري املؤسسات الص

فليس هناك أي حق طبيعي يرتك أو يعلو على تلك املصلحة وهذا معناه من واجب ... تكون املصلحة االجتماعية العامة هي القضية
  .15ذايتا أن تضع املصلحة العامة للمجتمع فوق أي اعتبار منه املؤسسات وخباصة الكبرية

  و�ذا الشكل فمفهوم املسؤولية االجتماعية يتمثل يف حتقيق التأثري االجيايب حنو مصلحة ا�تمع، وأن يتم 
  حتقيق األرباح على األمد الطويل بنفس الوقت، أو دون أن يكون هناك تعارض ما بني اهلدفني أو  
  . تفضيل هدف الربح على اجنازها األنشطة اليت تسأل عنها املؤسسة 

  ECDEمن طرف مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف المتخذةاإلجراءات البيئية : ثالثا
من ضمن انشغاالت املؤسسة محاية صحة املواطن والبيئة، حيث قامت هذه األخرية باعتماد تقنيات جديدة السيما فيما يتعلق        

مبصانع االمسنت ومما من شانه أن يساهم يف تقليص انبعاثات الغاز والغبار ومن مث تقليص األخطار الناجتة عن نشاطها الصناعي وكذا 
  .رتبطة بالبيئةمعاجلة املشاكل امل

، ومن بني سنحاول التعرف على املؤشرات املستعملة من طرف املؤسسة يف تقييم أدائها  فيما خيص اجلانب البيئي واالجتماعي      
    :هذه املؤشرات نذكر ما يلي
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 كافية بالنظر إىل تطلعات وذلك بالقيام بالعديد من االستثمارات فيما خيص هذا اجلانب إال أ�ا تبقى غري: المحافظة على الموارد-
  .املؤسسة

لقد بذلت مؤسسة االمسنت ومشتقاه بالشلف جمهودات جبارة يف هذا اجلانب وهو ما يفسره حجم  :المخلفاتالتقليل من -
 البيئة إىل والدخان واألتربة الغازات تسرب من البيئة على احملافظةو االستمارات املخصصة لشراء املصايف للتقليل من حجم املخلفات 

  .  املرمية النفايات إىل إضافة احمليطة واملناطق
   ECDE بالشلف ومشتقاته االسمنت ؤسسةالعمل في م بيئة وسالمة منأ-
 تقوم واليت واألمن الصحة جلنة خالل من وذلك باستمرار متابعتها على املؤسسة تعمل اليت  اإلسرتاتيجية املواضيع من البعد هذا يعترب

 على للحصول والسعي السالمة معايري أقصى لتحقيق متكاملة أنظمة لوضع العمل وشروط واآلمن بالصحة املرتبطة املسائل بدراسة
  .ا�هودات هذه تتوج شهادات
يف هذا ا�ال ، نتطرق بنوع من التفصيل لإلجراءات املعتمدة للمحافظة على  أكثر على ا�هودات اليت قامت �ا املؤسسة ولإلطالع

 :البيئة خاصة تلك اإلجراءات الطوعية وذلك كما يلي
  إجراءات الحد من التلوث -1

 .ويف سبيل ذلك قامت مؤسسة االمسنت باختاذ عدة إجراءات وتدابري أعطت من خالهلا األولية للحد من كمية الغبار     
وتتمثل يف كل من الغازات والغبار واجلسيمات العالقة األخرى، غري أن اإلجراءات البيئية  :إجراءات الحد من تلوث الهواء*/ 

املتخذة من قبل املؤسسة يف هذا ا�ال اقتصرت فقط على احلد من كمية الغبار يف إطار التزامها بالتشريعات البيئية الوطنية �ذا 
ة جتاوز الكمية احملددة قانونا تتعرض املؤسسة إىل نفقات إضافية متمثلة يف غرامات مالية وفق املرسوم اخلصوص، حيث وانه يف حال

تلوث اجلو ذو املصدر فيات تطبيق الرسم التكميلي على والقاضي بتحديد كي 2007 سبتمرب 27 املؤرخ يف 07/299التنفيذي رقم 
  16الصناعي

وجة فهو من جهة يسمح باحلد من إحلاق األضرار بعناصر البيئة، ومن جهة ميثل قيمة فاسرتجاع غبار االمسنت ذو منفعة مزد    
  .مضافة لإلنتاج عن طريق إعادة استخدامه يف العملية اإلنتاجية

فقد أدت املصايف امليكانيكية اجلديدة يف إطار االستثمار البيئي للمؤسسة إىل خفض انبعاث الغبار عرب مجيع مراحل اإلنتاج      
وهذا  3م/ملغ 50وهي قيمة اقل من القيمة املسموح �ا للمؤسسة القدمية واملقدرة بـ 3م/ملغ  10راحل استهالك املواد األولية إىل وم

  .2006أفريل  15املؤرخ يف  06/138حسب املرسوم التنفيذي رقم 
متكنت اجلزائر بتجهيز كل أقسام اإلنتاج مبصايف ميكانيكية مما يسمح بتخفيض كمية الغبار باملؤسسة  2010حيث ومع �اية سنة 

إىل مستويات قياسية كما سبقت إليه اإلشارة األمر الذي أدى إىل ختفيض نسبة تلوث اهلواء من جهة ومن جهة أخرى حتقيق وفورات 
  .مالية للمؤسسة

  :تتمثل اإلجراءات اإللزامية يف: ات اإللزاميةاإلجراء/ -
  خفض مصدر املخلفات وإجراء تغيريات على املنتج والتحكم يف مصدر اإلنبعاثات نفسها؛ -
إىل اهلواء، وختفيض امللوثات الضارة املوجودة يف اهلواء عن طريق حتويلها إىل مركبات غري ) امللوثات( احلد من انبعاث املخلفات  -

  ضارة؛
 لتحكم يف نسبة اهلواء إىل الوقود أثناء االحرتاق ونسبة اهلواء الزائد املناسبة لضمان االحرتاق التام وحتويل أكسيد الكربون إىل ثاينا -

  أكسيد الكربون؛
لوثات تعد عملية األكسدة من أهم الطرق املستخدمة لتحويل امل: حتويل امللوثات إىل مركبات غري سامة قبل انطالقها إىل اهلواء  -

السامة إىل مركبات جديدة غري سامة، وتكون عملية األكسدة عادة فعالة بشكل كبري، لتحويل بعض الغازات إىل مركبات غري ضارة 
  إال أ�ا نادرا ما تستعمل لتحويل اجلزيئات الصلبة؛
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للغازات باملرور، بينما حتجز  يتم فصل اجلزيئات الصلبة قبل انطالقها إىل اهلواء اخلارجي بواسطة مرشحات تسمح: املرشحات -
  .اجلزيئات الصلبة لكرب حجمها مقارنة مع جزيئات الغازات

  .تدوير األتربة وإعادة استخدامها يتم استخدام األتربة املتجمعة يف مصايف األكياس يف املؤسسة أو خارجها -
  17اإلجراءات الطوعية/  -
  بالغاز الطبيعي؛) حمتوى مرتفع من غاز الكربيت( استبدال املازوت  -
  احلفاظ على درجة حرارة احرتاق معتدلة للحد من انبعاثات اجلسيمات وأكسيد النرتوجني؛ -
عندما ميرر اهلواء احملتوى على الغازات امللوثة خالل سوائل معينة قبل انطالقه إىل اهلواء اخلارجي يتم ذوبان هذه : اإلذابة يف السوائل -

  الغازات السامة يف السوائل؛
كبري مثل الكربون النشط هذه الطريقة يتم مترير الغازات داخل أجسام صلبة مسامية ذات سطح نوعي   من خالل: االمتصاص -

  فتقوم هذه األجسام الصلبة بامتصاص جزيئات الغازات على سطحها 
فصل امللوثات وترسيبها قبل االنبعاث يف اهلواء ، ويف هذه الطريقة يتم فصل امللوثات سواء كانت جزيئات صلبة أو غازات، قبل  -

  انطالقها يف اهلواء اخلارجي ويتم ذلك بطرق عدة أمهها املرشحات واملرسبات اإللكرتوستاتيكية؛
  اجلزيئات الصلبة على أسطح اجلزيئات الصلبة بفعل الطاقة اإللكرتوستاتيكية الرتسب اإللكرتوستايتكي ويف هذه الطريقة يتم احتجاز  -
  : عند املصدر وهناك ثالثة وسائل خلفض انبعاث األتربة وهي) الغبار( خفض انبعاث األتربة  -
  خفض دوامات الغازات داخل الفرن؛* 
  جتنب سرعات تدفق الغازات العالية؛* 
  .حيث تقوم باحتجاز األتربة قبل دخوهلا إىل املدخنة) تستخدم يف الطرقة الرطبة( ارد يف الفرن استخدام السالسل عند الطرف الب* 

  .مستوى االخنفاض يف تلوث اهلواء اجلدول التايل يبني
  2013إلى  2010 من معدل انبعاث الغبار في الهواء :)01 ( رقم الجدول

 %التطور 2013 2012 2011 2010 الوحدة  البيان
10/11 11/12 12/13 

Mg/m انبعاث الغبار يف اجلو
3 21 14.82 13.6 16.52 -70  -0.9 16.5 

  وثائق من املؤسسة: المصدر
تنقسم النفايات الصلبة باملؤسسة إىل نفايات مرتبطة مباشرة بالعملية اإلنتاجية  :إجراءات الحد من التلوث بالمواد الصلبة*/ 

  .واملتمثلة يف الطوب احلراري املستعمل وفضالت غربلة الرمل وتتعامل معها املؤسسة بتخزينها يف احملجرة الرئيسية
الورقية، الزجاجية، (عن عملية التعبئة والتغليف مبا فيها   املخلفات الناجتة ،رتبطة مباشرة بالعملية اإلنتاجيةاملغري أما النفايات       

  .فتقوم بتجميعها وختزينها حسب نوعيتها من اجل بيعها كبيع نفايات الورق إىل مؤسسة صنع الورق بوهران) اخلشبية واحلديدية
  إجراءات الحد من تلوث المياه*/ 

تتولد مياه الصرف يف مصانع االمسنت من عمليات التربيد ملعدات التشغيل، وتربيد كل من الغازات والكلنكر وتتضمن مياه الصرف 
عالقة مثل كربونات  لكلوريدات والكربيتات، ومواد صلبةمواد صلبة ذائبة مثل هيدروكسريات البوتاسيوم والصوديوم، ا) قبل معاجلتها(

  .دورة، فتتخذ املؤسسة جمموعة من اإلجراءات ملعاجلتهاالكالسيوم وحرارة مه
 وهي تلك اإلجراءات املنصوص عليها بقانون وتتمثل يف :اإلجراءات اإللزامية  /-
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عمليات تدوير املياه إلعادة استخدامها بواسطة أبراج أو برك التربيد برك الرتسيب ، برك خمرب مياه الصرف تستخدم أبراج وبرك  -
التربيد خلفض حرارة املياه املستخدمة يف تربيد معدات التشغيل وكل من الغازات والكلنكر، أما برك الرتسيب فتستخدم خلفض تركيز 

  .لقة بينما تستخدم برك حجز املياه للتخلص من أتربة الفرناملواد الصلبة العا
  .تعويض املياه اليت يتم بواسطتها تربيد كل من الكلنكر والغازات بواسطة أجهزة �وية نستطيع من خالهلا االقتصاد يف املاء -
خلفات الصلبات، وتبطني مناطق حفظ حفر القنوات للتحكم يف تيار الصرف السطحي الناتج عن ابتالل أكوام املواد اخلام أو امل -

  .هذه األكوام للتحكم يف االرتشاح الناتج عن ابتالهلا
بقوانني تتخذها املؤسسة لتفعيل عمليات اإلنتاج ولتجنب الضغوط  عليها نصوصاملغري وهي اإلجراءات : اإلجراءات الطوعية/ -

  :القانونية وتتمثل فيما يلي
  السائل للحد من إجراءات املعاجلة الزائدة؛فصل أو جتميع خطوط جماري الصرف  -
  .معاجلة عند الصرف النهائي نظرا ملا تتميز به مياه الصرف من تركيزات مرتفعة من املواد الصلبة الذائبة كلية واملواد الصلبة العالقة -
  إجراءات ترشيد استهالك الموارد -2

لتكنولوجيا الطريقة اجلافة واملستخدمة حاليا يف كل خطوط اإلنتاج وذلك من خالل اعتماد املؤسسة  :ترشيد استهالك المياه */ 
  .حيث تستهلك هذه الطريقة كميات قليلة من الطاقة مقارنة بالعملية الرطبة

كانت املؤسسة تستعمل مياه الشبكة احلضرية يف العملية اإلنتاجية من اجل تربيد غازات الفرن والكلنكر، كما تستخدم املؤسسة املاء 
حيث تتوفر املؤسسة على شبكة مياه صناعية مغلقة تضمن اسرتجاع كميات ) اخل....كالطبخ، اخلدمات، التنظيف( اض أخرى ألغر 

  .املياه املستعملة وعدم صرفها يف جماري الصرف الصحي
ستغناء عن التزويد أقدمت املؤسسة على استغالل بئرين متواجدين على ترا�ا داخل املؤسسة مكنها من اال 2008وابتدءا من جانفي 

  .مبياه الشبكة احلضرية، وهذا ما يشكل ربح إضايف بالنسبة للمؤسسة
قامت املؤسسة باستبدال كمية املياه املستعملة للتربيد بأجهزة �وية، األمر الذي مسح بتقليص حجم  2010ومع بداية سنة  -

  .دامةاستهالك املياه وترشيد استغالهلا مبا يتماشى وأهداف التنمية املست
تستعمل مؤسسة االمسنت الطاقة الكهربائية لتسيري خمتلف أقسام اإلنتاج مبا فيها األقسام  :ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية */ 

من الطاقة الكهربائية فنجد طواحني املواد األولية % 70الرئيسية واألقسام املساعدة، فأقسام اإلنتاج الرئيسية تستهلك حوايل 
كلها بالطاقة الكهربائية ما عدا الفرن الذي يعمل بالغاز الطبيعي وعليه فكل زيادة يف الكمية املنتجة ترافقها زيادة يف   والكلنكر تعمل

  .من مثن الطن الواحد مع احتساب مجيع الرسوم 4.04استهالك الطاقة الكهربائية اليت متثل نسبة 
ورغم التحكم النسيب يف استهالك الطاقة الكهربائية، تبقى مؤسسة االمسنت تسعى إىل ترشيد هذه األخرية، وحماولة حتفيزها من خالل 
االستثمارات املوجهة لذلك واملتمثلة خاصة يف بطاريات التكثيف واليت تعمل اسرتداد الطاقة اإلرتكاسية اليت تضيع يف خطوط الوصول 

 .سة باحملطة الرئيسية للكهرباء وتفادي الغرامات املالية الناجتة عن هذا الضياعاليت تربط املؤس
تستهلك مؤسسة االمسنت الغاز الطبيعي يف عملية طهي الكلنكر وهذه ): الغاز الطبيعي(ترشيد استهالك الطاقة الحرارية */ 

هالك كميات اكرب من الغاز الطبيعي إلنتاج نوعية جيدة العملية تتطلب درجة حرارة عالية، وعليه فان التوسع يف اإلنتاج يتطلب است
  .من الكلنكر، مما يرفع من قيمة التكاليف اليت تتحملها املؤسسة

وحماولة منها لرتشيد استغالله واحلد من إهداره كونه احد املوارد الطبيعية الغري متجددة حترص املؤسسة على التحكم يف عملية التشغيل 
  : من خالل 

  تكلفة الطن الواحد من قيمة كمية الغاز الطبيعي؛اخنفاض  -
 تقليل توقفات الفرن أثناء العملية اإلنتاجية؛ -

  .استهالك الطاقةترشيد يف جمال  معدالت االخنفاض احملققة من طرف املؤسسة اجلدول التايل يبني
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  2013إلى  2010 منمؤشرات استهالك الموارد ) : 02(جدول رقم 
 %التطور 2013 2012 2011 2010 الوحدة البيان

10/11 11/12 12/13 
 Kcal/kg kk 905 907.64 929.11 913.73 0.2 2.3 -1.7 الخاص الحرارة استهالك

Kwh/tcime الخاص الكهرباء استهالك
nt 95.83 98.82 105.34 98.60 3.1 6.6 -6.4 

 Kg/Tkk 1.33 1.75 1.92 1.00 31.5 9.7 -48 للمقاومات الخاص االستهالك

-M3/t  الصناعية  استهالك المياه
ciment 0.114 0.116  0.104 0.086 1.7 -10.4 -17.3 

  .معلومات مقدمة من طرف مسؤول إدارة اجلودة والبيئة ملؤسسة االمسنت ومشتقاته:  المصدر
  مساهمات المسؤولية االجتماعية  لمؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف -3
خيلف نشاط مؤسسة االمسنت ومشتقاته بالشلف أثار بيئية واجتماعية كبرية، مما جعلها ختصص مسامهات عديدة جتاه خمتلف    

  :يف النقاط التالية بنشاطها ميكن عرضها واملتأثرةاملتعاملة معها  األطراف
  مسامهة املؤسسة يف املباين والسكنات على املستوى الوطين؛ -
 ؛...تزويد املشاريع الكربى مبادة اإلمسنت على مشروع الطريق السيار شرق غرب وبناء اجلسور واملطارات واملستشفيات -
 مشروع ميرتو اجلزائر ؛ -
 ؛)..الكرميية، تيسمسيلت، قرقار، سيدي يعقوب، كاف الدير( السدود  - 
 اجلامع األعظم باجلزائر العاصمة؛ -
   التعاون مع اجلامعات يف جمال البحث العلمي؛ - 
  املباشرة والغري مباشرة؛ املساعدة يف النمو للطلب على مادة اإلمسنت وإنشاء االستخدامات -
 استثمارات معتربة فيما خيص البيئة؛ -
 املسامهة يف التنمية احمللية والرفاهية لعمال املؤسسة واجلماعات احمللية؛ -
  .سيةمن النوادي الرياضية والثقافية والسياالرعاية للعديد  -

  المساهمات العامة   */ 
يف تقدمي نسبة من األرباح للمبيعات اخلريية وعادة  ECDEتقتصر املسامهات العامة يف مؤسسة االمسنت ومشتقاته بالشلف         

وال تكرر هذا العمل كل سنة، وهذا ما يؤكده املكلف باحملاسبة، حيث قدمت املؤسسة سنة " مجعية األمل" ما تكون هذه اجلمعية هي 
دج  591.830 لتساهم بذلك يف مساعدة مرضى السكري، وما يقارب" مجعية األمل" دج لصاحل  100.000ما يقارب  2013

واملسنني مبا يقارب  دور األيتامفسامهت املؤسسة يف شراء كبش العيد لصاحل  2009لفائدة دور األيتام واملسنني، أما يف سنة 
  .دج وهو مبلغ ضئيل مقارنة برقم أعماهلا الضخم 140.000

الوحيد الذي تكرره املؤسسة كل سنة،  وهذا العمل ASOأولمبي الشلف  كما تساهم املؤسسة يف رعاية األندية الرياضية خاصة 
دج سنة  17.000.000دج وما يقارب  11.150.000إىل ما يقارب  2009حيث بلغ مبلغ الرعاية الرياضية يف سنة 

2010.  
  المساهمات البيئية */ 

أو ملوثات معنوية،  ينتج عن مراحل تصنيع االمسنت خملفات أما يف شكل خملفات غازية أو خملفات صلبة أو خملفات سائلة       
وهي تؤثر على البيئة حبيث ختل بالتوازن البيئي كما ميكنها أن تؤثر على الصحة العمومية وعليه فان مؤسسة االمسنت 

تلتزم ببعض األعمال الطوعية لتحسني بيئة العمل الداخلية والبيئية اخلارجية فقامت ببعض األنشطة كتطبيق  ECDEومشتقاته
دج ويف إطار النظافة الداخلية  792.396.290، مبا يقارب 2009دة حيث قدر مبلغ املشروع سنة اجلدي املصفاةمشروع 
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حيث قدر املبلغ املدفوع  EMIFORللمؤسسة وعمليات التشجري فتوكل مؤسسة االمسنت ومشتقاته بالشلف هذه املهام ملؤسسة  
  . 2010سنةدج  4.614.541مبا يقارب  2009هلذه األخرية سنة 

  :اتمةـخ
، وتتحمل واليت أثرت سلبا على البيئة بشكل عام اإلنتاجأصبح العامل يعيش �ديدات حقيقية جراء االستخدام املفرط لعناصر       

شبه كلي على السعي وراء   شأن، ذلك أ�ا ركزت اهتمامها بشكلحصة معتربة من املسؤولية يف هذا ال املؤسسات الصناعية خاصة
اخنفاض حمسوس يف بعض  إىل أدىالذي  األمرسبل حىت وان كانت على حساب صحة أفراد ا�تمع ، مبختلف ال األرباحتعظيم 

تلوث بوترية متزايدة  إحداثاحلية، ومن جهة ثانية تسبب نشاطها الصناعي يف  الكائنات أنواعالعناصر الطبيعية الناضبة ، وحىت بعض 
  .دق ناقوس اخلطر إىلالذي أدى باخلرباء  األمرار، الغالف اجلوي وحىت يف احمليطات والبح يف سواءللبيئة 

اليت خيلفها  األضرارليا�ا الكاملة عن و ؤ ت باحملافظة على البيئة وتتحمل مسوعليه فقد بات من الضروري أ، تلتزم هذه املؤسسا
اجتاه املؤسسات والضغط عليها لتحمل مسؤوليا�ا اجتاه أفراد  سلوكا�م أفراد ا�تمع مطالبون بالتحرك من خالل أننشاطها، كما 

  .ا�تمع
عن طريق حتقيق رضا الزبائن، كما  أفضليساعدها على حتقيق نتائجها االقتصادية بشكل  التزام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية إن

مؤسسة  أنة املستدامة، ومن خالل هذا البحث تبني لنا يساهم يف احملافظة على البيئة بشكل عام وبالتايل املسامهة يف حتقيق التنمي
  .االمسنت ومشتقاته بالشلف قد حققت نتائج واضحة يف جمال املسامهة يف دعم التنمية املستدامة

  الهوامش 
 www.un.org/arabic/esa/progareas/socdev.htm.l     االجتماعية املتحدة لبحوث التنمية األمممعهد  -1

2- Michel Barabel, Olivier Meier, la gestion international des ressources humaines, Dunod, paris,2008,p108 

3-www.wikibidia-org   / le 14- 08-2016 
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Abstract : 
             The process of liberalizing services requires the establishment of the institutional 
foundations of reform, a coherent strategy that maximizes profits and minimizes the costs of 
adjustment. These foundations include: good knowledge of the existing trade regime, 
establishment of the government process for trade negotiations and institution building to 
manage the liberalization process. 
In our article, we will address the service sector, which creates the greatest added value in 
developed countries, by its complicity, does not require a simple reference as is the case for 
goods. Policymakers must review each regulation to determine whether it impedes market access 
or discriminates against foreign companies. Establishing a government process for designing a 
trade policy is also a difficult and complicated task because each service sector has its own 
ministry of oversight or oversight. For public services, which are in most cases state 
monopolies an initial process must be put in place to prepare the ground for their 
liberalization.Pinheiro (2000) explains that poor programming of reforms is the cause of the poor 
results of the regulatory system in Latin America. The effectiveness of the regulations and 
the competition will largely determine trade gains and their distribution among different groups 
of companies (Alexandre and Estache 1999). Ineffective regulation and competition will drive up 
profits without lowering prices.Successful liberalization requires macroeconomic stability, 
structural reforms, the regulation of the banking system and the implementation of an effective 
prudential regulation. 
We studied also in our paper, the banking system of Algeria and we compare it with other 
regional banking systems , as Morocco, Tunisia and with other  countries of the Middle East  and 
the North  of Africa.  

  
Introduction 
            Le processus de la libéralisation des services nécessite la mise en place des fondements 
institutionnels de la réforme, une stratégie cohérente qui maximise les profits et minimise les 
coûts de l’ajustement. Ces fondements comprennent : la bonne connaissance du régime 
commercial existant, la mise en place du processus gouvernemental pour les négociations 
commerciales et la création d’institutions pour gérer le processus de libéralisation. 
Dans notre article, nous allons aborder le secteur de services, qui crée la plus grande valeur 
ajoutée dans les pays développés, de par sa complicité, ne nécessite pas une simple référence 
comme c’est le cas pour les marchandises. Les décideurs doivent examiner chaque règlement 
pour établir s’il empêche l’accès au marché ou discrimine les sociétés étrangères. 
L’établissement d’un processus gouvernemental pour concevoir une politique commerciale est 
également une tâche difficile et compliquée car chaque secteur de services a son ministère de 
surveillance ou de tutelle .Pour les services publics qui sont dans la plupart des cas des 
monopoles d’Etat, un processus initial doit être mis en place pour préparer le terrain pour leur 
libéralisation.Pinheiro (2000) explique qu’une mauvaise programmation des réformes est la 
cause des résultats médiocres du système régulateur en Amérique Latine .L’efficacité des 
règlements et de la compétition détermineront en grande partie les gains du commerce et leur 
répartition entre les différents groupes de sociétés (Alexandre et Estache 1999).La 
réglementation et la concurrence inefficace feront augmenter les profits sans faire baisser les 
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prix. La libéralisation réussie exige la stabilité macroéconomique, des réformes structurelles, la 
réglementation du système bancaire et la mise en application d’un règlement prudentiel efficace.    
1. La séquence de la libéralisation   
L’ordre et la séquence de la libéralisation des différents secteurs tertiaires influent sur les 
résultats espérés. Selon Hodge1, la libéralisation devrait viser les secteurs susceptibles d’être 
rentables pour le pays, à titre d’exemple, la réforme du secteur des transports en Afrique du sud a 
été retardée, de plusieurs années par la nécessité de restructurer et réduire la dette excessive de 
l’organisme des transports publics. 
Si un pays décide de libéraliser un secteur de services, il commence par la conception d’une 
stratégie de libéralisation commerciale qui est censée réduire les coûts et maximiser les profits. 
Ainsi le pays définit les types de barrières : le traitement national et l’accès au marché et 
détermine les modes d’offres.Enfin, les partenaires commerciaux décident quelles offres  les 
intéressent et quelle concession ils souhaitent avoir de la part du pays qui est lancé dans le 
processus de libéralisation des services. (Figure I.) 
 
 
Figure I. : La séquence de la libéralisation. 
 
 
 
 
 
 
 

Source : confectionné par l’auteur 
 
2. La libéralisation des services financiers et bancaires  
      Les services financiers sont essentiels pour toutes les activités commerciales. Selon les 
dernières estimations de la Banque Mondiale (statistiques 2010), les services bancaires en 
constituent 80%.L'innovation concernant les produits, la coopération internationale en matière de 
réglementation et les nouvelles technologies de communication ont multiplié les possibilités 
d'innovation financière. Dans ce secteur, tout indique, , que la concurrence permet d'améliorer la 
qualité et l'efficacité des produits financiers proposés et de faire en sorte que les marchés 
résistent mieux aux chocs extérieurs. Selon une étude menée sur un échantillon de 60 pays2, où 
le secteur des services financiers, était totalement libéralisé, ces pays  ont connu une croissance 
moyenne supérieure d'environ 2 point  en pourcentage à celle des autres pays entre 1990 et 
1999.La libéralisation des services financiers permet d’assurer le meilleur financement 
disponible, au meilleur coût. Une étude sur l'économie indienne a révélé qu'après l'ouverture 
progressive de nombreux secteurs des services, dans les années 1990, leur contribution à la 
croissance de la production manufacturière indienne3 est passée d'environ 1  à 25%.Une autre 
étude menée, sur un échantillon de 60 pays4 a montré que les pays dont le secteur des services 
financiers, était totalement ouvert, ont connu en moyenne une croissance supérieure de 1 point 
en pourcentage à celle des autres pays au cours de la dernière décennie. A ces études, s’ajoutent 
d’autres études empiriques, qui ont essayé de construire des mesures spécifiques aux 
engagements pour l’ouverture du marché dans le secteur des services 
[Hoekman(1995) ;Claessens et Glaessner (1998) ;Mattoo (1998);Mc Guire et Schuele (2000)]  
qui confirment les effets positifs de l’ouverture du commerce des services dans ce secteur. 
Mattoo, Rathindan et Subramanian 5ont formulé deux indicateurs pour deux types de  services 
;les  télécommunications  et les services financiers. Les résultats de cette recherche  montrent  
que les corrélations partielles  entre les services financiers et la richesse  calculées  par  
[Glaessner (1998)  et par F.Schuknecht (1999)6] sont fortes. La libéralisation, selon l’étude 
empirique menée par ces auteurs dans les pays asiatiques, contribue fortement à accroître la 
performance.S’agissant des services financiers et des gains qui résultent de leur libéralisation, 

Prendre la décision de libéraliser le secteur 
Concevoir une stratégie de libéralisation commerciale susceptible de 

maximiser les avantages et de réduire les coûts. 
Déterminer les modes d’offre et les deux types de barrières l’accès au 

marché et le traitement national Décider quelles concessions sont souhaitées de la part des partenaires 
commerciaux dans ces différents domaines 
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Mattoo, Winters et Alan, 7ont effectué une étude sur un échantillon de 60 pays, où le secteur des 
services financiers était totalement ouvert, ces pays ont connu une croissance de 1% en 
moyenne, par rapport aux autres pays au cours de la dernière décennie.L’OMC, dans un rapport 
publié en 2000 sur la libéralisation des services financiers, a souligné que l’insuffisance des 
systèmes de régulation constitue un obstacle important à une plus grande libéralisation sur le 
continent. Par exemple, la libéralisation du commerce des services financiers réclame une 
préparation prudente pour éviter des crises financières qui peuvent avoir des coûts conséquents 
que ce soit sur le financement des banques ou sur l’activité de l’économie réelle. Ces coûts 
peuvent présenter de 2 à 40%  du PIB selon le pays. 
      Les services financiers sont essentiels pour toutes les activités commerciales. Selon les 
dernières estimations de la Banque Mondiale (statistiques 2010), les services bancaires en 
constituent 80%.L'innovation concernant les produits, la coopération internationale en matière de 
réglementation et les nouvelles technologies de communication ont multiplié les possibilités 
d'innovation financière. Dans ce secteur ,tout indique, , que la concurrence permet d'améliorer la 
qualité et l'efficacité des produits financiers proposés et de faire en sorte que les marchés 
résistent mieux aux chocs extérieurs. Selon une étude menée sur un échantillon de 60 pays8, où 
le secteur des services financiers, était totalement libéralisé, ces pays  ont connu une croissance 
moyenne supérieure d'environ 2 point  en pourcentage à celle des autres pays entre 1990 et 
1999.La libéralisation des services financiers permet d’assurer le meilleur financement 
disponible, au meilleur coût. Une étude sur l'économie indienne a révélé qu'après l'ouverture 
progressive de nombreux secteurs des services, dans les années 1990, leur contribution à la 
croissance de la production manufacturière indienne9 est passée d'environ 1  à 25%.Une autre 
étude menée, sur un échantillon de 60 pays10 a montré que les pays dont le secteur des services 
financiers, était totalement ouvert, ont connu en moyenne une croissance supérieure de 1 point 
en pourcentage à celle des autres pays au cours de la dernière décennie. A ces études, s’ajoutent 
d’autres études empiriques, qui ont essayé de construire des mesures spécifiques aux 
engagements pour l’ouverture du marché dans le secteur des services 
[Hoekman(1995) ;Claessens et Glaessner (1998) ;Mattoo (1998);Mc Guire et Schuele (2000)]  
qui confirment les effets positifs de l’ouverture du commerce des services dans ce secteur. 
Mattoo, Rathindan et Subramanian 11ont formulé deux indicateurs pour deux types de  services 
;les  télécommunications  et les services financiers. Les résultats de cette recherche  montrent  
que les corrélations partielles  entre les services financiers et la richesse  calculées  par  
[Glaessner (1998)  et par F.Schuknecht (1999)12] sont fortes. La libéralisation, selon l’étude 
empirique menée par ces auteurs dans les pays asiatiques, contribue fortement à accroître la 
performance.S’agissant des services financiers et des gains qui résultent de leur libéralisation, 
Mattoo, Winters et Alan, 13ont effectué une étude sur un échantillon de 60 pays, où le secteur des 
services financiers était totalement ouvert, ces pays ont connu une croissance de 1% en 
moyenne, par rapport aux autres pays au cours de la dernière décennie. L’OMC, dans un rapport 
publié en 2000 sur la libéralisation des services financiers, a souligné que l’insuffisance des 
systèmes de régulation constitue un obstacle important à une plus grande libéralisation sur le 
continent. Par exemple, la libéralisation du commerce des services financiers réclame une 
préparation prudente pour éviter des crises financières qui peuvent avoir des coûts conséquents 
que ce soit sur le financement des banques ou sur l’activité de l’économie réelle. Ces coûts 
peuvent présenter de 2 à 40%  du PIB selon le pays. 
3. La littérature sur l’entrée des banques étrangères dans les PED  
Les banques étrangères se sont installées dans les pays en voie de développement suite à la mise 
en œuvre des politiques de libéralisation financière et à l’assouplissement des restrictions à 
l’entrée dans les systèmes financiers. L’implantation des banques étrangères dans ces pays prend 
généralement une des deux formes suivantes : prise de participation  dans le capital des banques 
locales  ou création  de succursales .La littérature économique  montre que l’arrivée des banques 
étrangères a un impact favorable sur le développement du système financier : elles peuvent 
stimuler la croissance, favoriser le transfert de connaissances et de technologies et donc elles 
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permettent d’améliorer la qualité des services financiers .Les consommateurs peuvent tirer profit 
en accédant à des crédits à moindres coûts et des offres diverses des produits financiers. 
Classessens, Demirgu-Kunt et Huizningu14 (2001) supposent que les banques étrangères dans les 
pays en voie de développement ont tendance à être plus profitables que les banques locales 
,qu’elles ont  moins de créances douteuses et ont accès aux marchés internationaux de capitaux. 
La présence des banques étrangères  dans le marché bancaire local peut amener  les autorités de  
régulation et de supervision à adopter et à appliquer les normes internationales et donc à 
contribuer au développement du système financier local.  Néanmoins, ces banques peuvent avoir 
des effets négatifs sur les banques locales notamment sur leur rentabilité. Les banques étrangères 
accordent moins de prêts aux petites et moyennes entreprises et plus aux entreprises 
multinationales et les grandes entreprises. Les banques locales deviennent alors moins rentables 
.Ces effets sont indésirables pour les gouvernements des pays en voie de développement qui sont 
souvent réticents à l’ouverture des banques étrangères. Goldberg 15(2000) note que les banques 
étrangères peuvent contribuer à la stabilité du système financier vu que les crédits accordés par 
ces banques sont plus stables et dépendent moins des cycles financiers par rapport aux banques 
locales. Cet auteur se base sur les décisions de crédit des banques américaines dans le reste du 
monde pour montrer que l’offre de ces crédits dans ces institutions est liée au cycle économique 
américain et n’est pas corrélée avec les fluctuations économiques spécifiques du pays. Les pays 
qui ont un fort taux de pénétration des banques étrangères sont moins vulnérables aux chocs 
spécifiques du pays hôte.  
Les études empiriques qui ont tenté de voir la liaison entre la présence des banques étrangères et 
l’efficacité du système financier local, ne permettent pas de confirmer que les banques étrangères 
contribuent de manière indiscutable au développement du système financier local.Classenset et 
Al(2000) utilisent un échantillon de 80 pays de tous les niveaux de développement financier pour 
examiner dans quelle mesure, la présence des banques étrangères affecte le développement du 
système financier local. 
Ils ont observé qu’en Argentine, les banques locales qui opèrent dans le secteur manufacturier 
secteur auquel les banques étrangères accordent une grande part de leur crédits, ont tendance à 
avoir moins de profits que les autres banques .Clark et al16 (2001) se sont intéressés à l’étude de 
l’effet de la présence des banques étrangères sur les modifications des taux d’intérêts et l’accès 
aux crédits de long terme. Les résultats empiriques montrent que l’amélioration de l’accès au 
crédit est corrélée positivement à l’importance des banques étrangères dans le système financier. 
En d’autres termes, les pays à forts taux de pénétration des banques étrangères sont de plus en 
plus souples en matière de contraintes liées aux taux d’intérêt et d’accès aux crédits à long terme. 
De manière similaire ,Barth et al (2001), relèvent que les marges nettes sur les taux d’intérêts et 
les prix des services financiers sont relativement faibles dans les pays où il existe peu de 
restrictions à l’entrée dans le système bancaire et financier.Par contre, d’autres auteurs sont 
moins optimistes et doutent de l’impact positif des banques étrangères sur le développement 
financier : Crystal, Dages et Goldberg 17(2001) ont trouvé que les banques étrangères ne sont pas 
plus efficaces que les banques locales dans les  cas du Chili, l’Argentine et l’Amérique latine. 
Green, Murinde et Nikolov 18(2003) dans leur échantillon d’étude de 273 banques locales et 
étrangères sur la période de 1995-1996, trouvent des résultats semblables.Malgré les résultats 
divergents des études descriptives et empiriques sur le rôle des banques étrangères dans 
l’émergence d’un système financier efficace, la plupart des auteurs s’accordent sur les bénéfices 
à long terme de l’entrée des banques étrangères dans les pays en voie de développement. 
Compte tenu des effets adverses que peut générer l’arrivée des banques étrangères pour la 
stabilité financière, il s’avère opportun avant de libéraliser le système financier d’assainir les 
banques locales, de renforcer l’environnement légal et procéder à une ouverture graduelle du 
système financier. 
4. Les réformes bancaires et la libéralisation financière en Algérie : 
La privatisation est un vecteur essentiel dans la réforme économique algérienne, car non 
seulement, elle prolonge toutes les étapes de restructuration du secteur public (autonomie des 
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entreprises, restructuration financière, fin de la gestion socialiste des entreprises….), mais elle 
renvoie plus au changement de type et de la logique de gestion de propriété. Les premières 
tentatives de privatisation ont touché les mécanismes de  gestion des entreprises publiques. La loi 
de finance complémentaire pour 1994 et l’ordonnance de 1995, reviennent sur cette forme de 
privatisation pour libérer les actifs publics par la cession aux opérateurs privés (ordonnance 
95/22 du 26 août 1995). S’appuyant sur la loi de finances de 1993 qui soustrait les Entreprises 
publiques économiques (EPE) du patrimoine des collectivités, pour les transférer au domaine de 
l’État, trois comités interministériels ont été désignés pour arrêter le dispositif qui permettra la 
dissolution19 de plus de 935 entreprises publiques locales (EPL), sur un total de 1324 entreprises. 
Après les EPL, c’est autour des EPE, d’entrer dans une phase d’assainissement et de 
restructuration juridique et organique (autonomie de gestion, contrats de performance et passage 
aux statuts de Sociétés par actions SPA) afin de faciliter leur mise en marché. Ensuite l’État a 
procédé à l’évaluation de leurs actifs en identifiant les contentieux et en prenant en charge la 
dette des entreprises par le Trésor. Ces opérations de restructuration ont été guidées par la 
Banque mondiale et le concours de l’expertise internationale. La codification de l’opération de la 
privatisation, la définition de ses objectifs, les secteurs concernés par la privatisation, les 
méthodes et les dispositifs techniques de la privatisation,  ont été déterminés  dans l’ordonnance 
n°95/22 du 26 août 1995 et l’ordonnance n°95/25 du 25 septembre 1995.Ces deux textes ont été 
déjà précédés par la loi de finance complémentaire de 1994 qui autorisait , dans ses articles 24 et 
25, les cessions d’actifs à des opérateur privés. Des amendements ont été apportés, par 
l’ordonnance n°97/22 du 17 mars 1997 et l’ordonnance n°01/04 du 20 août 2001, pour proposer 
une nouvelle stratégie de privatisation où des contraintes20 ont été levées. En effet le secteur 
bancaire et financier, qui était exclu de l’opération, a été intégré et l’État a réaffirmé clairement 
que tout le patrimoine des EPE est cessible.  
Le bilan des privatisations, opérations considérées irréversibles dans le processus des réformes 
économiques, a été jugé  négatif, au moins pour la période 1995-2000, surtout  sur le plan de son 
rythme .Ainsi , le ministère chargé de la privatisation, a adopté une nouvelle stratégie, qui 
s’inscrivait dans la démarche globale de globalisation des marchés, du développement des 
entreprises  et des services publics. Cinq formules de privatisation ont été envisagées dont la 
vente d’actions, la cession d’actifs, par les appels d’offre, la cession de gré à gré et la conversion 
de la dette en prises de participation. Le champ de la privatisation couvrait 674 EPE, pilotées par 
28 sociétés de gestion de participation(SGP), 8 groupes industriels et 11 banques et compagnies 
d’assurance. Tout ceci représente un chiffre d’affaires de 7,5 milliards de dollars (hors secteur 
financier) et 430 000 salariés21, (89,1 milliards de dinars).  
 

Tableau I: La mise en place progressive des réformes économiques 
Domaine de réforme Années de la réforme  

0      1     2       3           4         5        6       7       8       9       10  
1 .Macroéconomie  Stabiliser  Maintenir  la stabilité  
2. Marchés  
Biens et services  
Prix  

Libéraliser la 
plupart des prix  

Libéraliser les prix de certains biens de première 
nécessité 
 (y  compris le logement) 

Commerce  Supprimer les 
RQI22  

Ramener le tarif 
douanier à un 
niveau modeste  

 

Distribution   Privatiser  Développer   
Marché du     
  travail 

Déréglementation 
de l’embauche et 
du licenciement 

Libéraliser les 
négociations 
salariales 

 

Marché des capitaux  Restructurer et Libéraliser et privatiser 
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développer 
3. Structure du capital. 
Petites entreprises  Développer et 

privatiser  
   

Grandes entreprises  Evaluer                      Restructurer et privatiser  
Investissement 
étraneger 

Réviser la 
réglementation 

   

4 .Pouvoirs publics  
Cadr juridique  Réformer le droit de la 

propriété, le droit du 
commerce, la fiscalité     

 
Etendre la réforme à d’autres domaines  

Cadre institutionnel   Réformer les institutions juridiques et réglementaires ainsi que 
l’administration des finances publiques 

Filet de sécurité 
sociale  

Faire face aux urgences Institutionnaliser 

Source : la Banque Mondiale (2005), Le défi du développement, Washington, p.168. (Un estompage plus 
foncé dénote une action plus intensive). 
 

4.1  La loi sur la monnaie et le crédit du 14 avril 1990 : 
La loi relative à la monnaie et au crédit du 14 avril 1990, comporte les éléments d’une loi 
bancaire. A ce titre, elle remplace la loi bancaire de 1986  relative  au régime des banques et du 
crédit, qui n’a pas été mise en  application .D’ailleurs, cette loi a mis, pour la première fois, les 
bases d’un cadre juridique commun à toutes les banques et tous les établissements 
financiers23 .Après les réformes à caractère microéconomique, axées principalement sur 
l’autonomie  de l’entreprise publique, un nouveau cadre dans lequel tous les acteurs de la vie 
monétaire et bancaire sont appelés à évoluer, a été  mis en place en 1990, par la loi relative à la 
monnaie et au crédit dont l’application aurait certainement introduit une plus grande discipline 
dans le financement de l’économie et constitué une  phase  nécessaire dans la mise à mort de 
l’économie dite « sociale»  et la transition vers l’économie de marché. Cette loi a apporté des 
aménagements importants dans l’organisation et le fonctionnement du système bancaire. La loi 
n°90 -10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, dans son article 12, a accordé une 
nouvelle dénomination à l’institut d’émission .Depuis  ce jour, il s’appelle la « banque 
d’Algérie », mettant fin à l’ancienne dénomination « Banque centrale d’Algérie », en vigueur 
depuis décembre 1962. Cette nouvelle dénomination n’aurait gêné personne, si elle n’était pas la 
dénomination de l’Institut d’émission de la période coloniale, crée  le 4 août 1851, la BCA 
s’appelait la BA  avant l’indépendance. 
Parmi les principaux aménagements apportés par la loi de 1990, en matière de prérogatives de 
l’institut d’émission c’est celui de l’indépendance de la Banque  centrale, en mettant en place 
« un conseil de la Monnaie et du Crédit » ,qui agit à la fois, en tant que conseil d’administration 
de la BA, en matière d’organisation et de réglementation  applicable aux banques et 
établissements financiers .Les décisions de ce conseil peuvent être prises par les seuls  
représentants de la BA, en l’absence des représentants de l’exécutif  représenté par le Ministère 
des Finances, ce qui donne lieu à l’indépendance de la Banque d’Algérie . Au début des années 
1990, le secteur bancaire se caractérisait, jusque-là, par un tissu d’organismes bancaires conçu 
pour la logique de l’époque et limité à un nombre de cinq banques primaires (BNA-BEA-CPA-
BADR-BDL) et deux organismes spécialisés (CNEP BAD). 
Ensuite, la libéralisation du secteur bancaire est intervenue avec la promulgation de la loi 
n°90-10 du 14 avril 1990, relative à la monnaie et au crédit, avec l’entrée dans ce secteur,  des 
banques et établissements financiers privés (nationaux et étrangers).Ce qui a été censé 
entraîner un renforcement patrimonial des banques publiques et une amélioration de 
l’intermédiation bancaire. Ainsi, le système de garantie des dépôts bancaires issu de la loi 90-10, 
relative à la monnaie et au crédit prétend, sous l’intitulé «garantie des dépôts », l’existence de 
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cautions fournies par les banques à titre de garantie des dépôts qui leur sont confiés et traitant la 
question de l’indemnisation des déposants lors de la cessation des paiements de leur banque 
dépositaire. 

4.2 Les aménagements apportés en 2001 à la loi relative à la monnaie et au crédit : 
Les aménagements apportés à la loi relative à la monnaie et au crédit, ont été introduits par 
l’ordonnance n°01-01 du 27 février 2001 modifiant et complétant la loi 90-10 du 14 avril 
1990 .L’objet principal de ces aménagements est de diviser le Conseil de la monnaie et du crédit 
en deux organes : 

· Le premier organe est constitué du conseil d’administration chargé, de la direction et 
l’administration de la BA 

· Le deuxième organe est constitué par le conseil de la monnaie et le crédit, qui  joue le 
rôle d’autorité  monétaire 

Du point de vue des missions du conseil d’administration, cette ordonnance de 2001 n’apporte 
des changements qu’au niveau du conseil de la monnaie et du crédit. Au niveau de la 
composition : le conseil de la monnaie et du crédit est formé des mêmes membres du conseil 
d’administration et de trois personnalités indépendantes, nommées par décret du Président de la 
République, ce qui permet au Gouvernement, la participation à l’autorité monétaire. 
4.3 Actualisation de la loi 90-10  par l’ordonnance  du 26 août 2003  
L’activité bancaire en Algérie s’est nettement améliorée depuis la promulgation de la loi sur la 
monnaie et le crédit en 1990. En 2003, la promulgation de l’ordonnance n°03 -11du 26 août 
2003, relative à la monnaie et au crédit, qui a abrogé cette loi, s’inscrit dans le même sillage et 
offre et  nouveau cadre juridique pour l’exercice des opérations de banque.L’ordonnance n°03-
11du 26 août 2003 a permis de clarifier certaines dispositions insuffisamment explicitées  par la 
loi sur la monnaie et  le crédit. La Banque d’Algérie, dans sa mission, exerce le privilège de 
l’émission des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire 
national.24Elle est  nommée la banque des banques, l’agent financier de l’État  et gère les 
réserves de change. Elle est garante du bon fonctionnement du système des paiements et assure 
le secrétariat général de la commission bancaire.Suivant l’article 35 de l’ordonnance relative à la 
monnaie et le crédit, la BA  a pour mission  générale de veiller à la stabilité interne (prix)  et 
externe (le taux de change  de la monnaie).A ce titre, elle élabore et met en œuvre la politique 
monétaire. De plus, l’ordonnance n°03-01 maintient la libéralisation du secteur bancaire, 
renforce les conditions d’installation et introduit de nouvelles prescriptions, en matière de 
supervision des banques et des établissements financiers .De son côté, la BA a mis en place des 
mécanismes plus affinés de surveillance, de veille et d’alerte. En outre la BA gère et organise 
trois centrales25 : des risques, des impayés, et des bilans, au niveau de sa direction générale du 
crédit et de réglementation bancaire (DGCRB), afin de maintenir une bonne et prudente conduite 
des politiques de crédit par les banques et établissements financiers. 
 
4.4 La réglementation générale relative aux banques et établissements et financiers  
L’ordonnance sur la monnaie et crédit accorde aux banques et établissements financiers des 
privilèges en matière de garantie et de recouvrement des créances. Ainsi, les normes 
prudentielles obligent les banques à mesurer les risques qu’elles prennent dans le cadre de 
l’activité, quantitativement (ratios) et qualitativement (contrôle interne).L’ordonnance de la 
monnaie et du crédit a également permis d’organiser des relations de coopération et notamment 
d’échanges d’informations avec les autres autorités étrangères. De plus, l’ordonnance de 2003 a 
fixé les conditions majeures universellement admises : 

· Le capital minimum auquel devraient souscrire ces institutions. 
· L’honorabilité, la bonne moralité et le professionnalisme des membres fondateurs et des 

personnels dirigeants de ces institutions. 
Aussi, les banques et établissements de droit algérien doivent être constitués sous forme de 
sociétés par action (SPA) ou de succursales. Après la promulgation de la loi n° 90-10, le premier 
règlement a fixé le capital minimum à 500 millions de dinars algériens pour les banques et à 100 
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millions de dinars algériens pour les établissements financiers exerçant ou appelés à exercer en 
Algérie. Ces minima s’appliquent également aux succursales de banques et d’établissements 
financiers étrangers. Il détermine également le taux de couverture de risque qui ne saurait être 
inférieur à 8 % (en tant que ratio des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier 
rapportés au total des engagements souscrits).Suite à la promulgation du décret législatif n° 93-
08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce, ce règlement a été actualisé pour tenir compte des nouvelles 
dispositions légales en matière de souscription et de libération du capital des sociétés par actions. 
Les conditions d’ouverture de bureaux de liaison et de représentation ont été réglementées. Des 
règlements sont consacrés aux conditions à remplir par les fondateurs, dirigeants et représentants 
de banques et établissements financiers et aux conditions de constitution de banques et 
établissements financiers et d’installation de succursales. La mise en place et l’organisation du 
marché monétaire et des centrales des risques et des impayés ainsi que les mesures relatives à la 
lutte contre les chèques sans provision ont, elle aussi, fait l’objet de règlements.  
Cette réglementation générale est codifiée par les textes suivants 26: 

· Règlement n° 90.01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et 
établissements financiers exerçant en Algérie, 

· Règlement n° 91-08 du 14 août 1991 portant organisation du marché monétaire, 
· Règlement n° 91.10 du 14 août 1991 portant condition d’ouverture des bureaux de 

représentation de banques et établissements financiers étrangers, 
· Règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la 

" Centrale des risques, 
· Règlement n° 92-02 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la 

" Centrale des impayés, " 
· Règlement n° 92-03 du 22 mars 1992 relatif à la prévention et à la lutte contre l’émission 

de chèques sans provision, 
· Règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les 

fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers, 
· Règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de banque et d’établissement 

financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger, 
· Règlement n° 93-03 du 4 juillet 1993 modifiant et complétant le règlement n° 90-01 du 4 

juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant 
en Algérie. 

4.5 La réglementation spécifique aux règles de gestion et aux normes applicables aux 
banques et établissements financiers  
Le Conseil de la monnaie et du crédit, afin de normaliser et d’actualiser le fonctionnement du 
système bancaire algérien, a édicté les règlements relatifs aux règles prudentielles, au plan de 
comptes et règles comptables ainsi qu’à la normalisation des publications des comptes annuels 
qui lui sont applicables.Un règlement définit les règles générales en matière de conditions de 
banque applicables aux opérations de banque soutenues par un autre texte relatif aux principes de 
gestion et d’établissement des normes dans le secteur financier. La comptabilisation des 
opérations en devises a elle aussi, fait l’objet d’une normalisation. Ces règles de gestion et ces 
normes sont déterminées par les textes suivants : 
 

· Règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des 
banques et établissements financiers, 

· Règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles 
comptables applicables aux banques et aux établissements financiers, 

· Règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des 
comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers, 
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· Règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des 
comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers,

· Règlement n° 94-12 du 2 juin 1994 relatif aux principes de ges
normes dans le secteur financier,

· Règlement n° 94-13 du 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de 
banques applicables aux opérations de banque,

· Règlement n° 94-18 du 25 décembre 1994 portant comptabilisa
devises.  

5 .les caractéristiques du secteur bancaire algérien  
Le système bancaire algérien est caractérise par
     5.1 La dominance du secteur public
Le système bancaire algérien est largement
collectent 89,9% des ressources et
banques privées  étrangères restent
concernant les crédits à l’économie, ces derniers
examiner ces crédits en étant vigilant sur leur structure et leur répartition entre investissement et 
exploitation, entre secteur public et privé, et enfin entre secteur hydrocarbures et hors
hydrocarbures car si, d’une part, l’octroi des crédits à l’économie est très important, la 
contrepartie reste faible ou insuffisante en termes de création d’emploi, d’intégration industrielle, 
d’exportation, de développement des régions.
importants de crédits pour générer de la croissance mais bien orienter ses ressources vers des 
emplois productifs notamment, hors
climat des investissements par le parachèvement des réfo
   5.1.1 Dans le marché des ressources 
La figure  II nous montre que la collecte
grande part effectuée par les banques
grâce à leur réseau relativement dense.
niveau du marché de ressources financières
 Figure 2 : Part des banques privées dans le marché des ressources  

Source : Schéma confectionné  par nos soins sur le base des rapports de la Banque d’Algérie, 
évolution économique et monétaire , 2000

5.1.2 Dans  la répartition des crédits
Comme pour le marché des ressources,
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09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des 
comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers, 

12 du 2 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d’établissement de 
normes dans le secteur financier, 

13 du 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de 
banques applicables aux opérations de banque, 

18 du 25 décembre 1994 portant comptabilisation des opérations en 

.les caractéristiques du secteur bancaire algérien   
Le système bancaire algérien est caractérise par : 

public  
largement dominé par les six banques publiques

et distribuent 85,7% des crédits27. En 2011,
restent faibles. Si on prend les chiffres de la Banque centrale 

concernant les crédits à l’économie, ces derniers sont importants, mais il faudrait bien explorer et 
examiner ces crédits en étant vigilant sur leur structure et leur répartition entre investissement et 
exploitation, entre secteur public et privé, et enfin entre secteur hydrocarbures et hors

s car si, d’une part, l’octroi des crédits à l’économie est très important, la 
contrepartie reste faible ou insuffisante en termes de création d’emploi, d’intégration industrielle, 
d’exportation, de développement des régions. « Il ne suffit pas d’octroyer 
importants de crédits pour générer de la croissance mais bien orienter ses ressources vers des 
emplois productifs notamment, hors-hydrocarbures et améliorer la pertinence et la qualité du 
climat des investissements par le parachèvement des réformes de seconde génération

Dans le marché des ressources  
collecte des ressources financières par les banques

banques publiques. Ces dernières arrivent à mobiliser
dense. Quant aux banques privées, leur part est 

financières. 
: Part des banques privées dans le marché des ressources   

: Schéma confectionné  par nos soins sur le base des rapports de la Banque d’Algérie, 
monétaire , 2000-2011, Alger . 

crédits  
ressources, la distribution des crédits par les banques
banques publiques29 (Fig.III.3) 
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Figure 3 .: Part des banques privées

Source : Schéma confectionné  par nos sois sur le base des rapports de la Banque d’Algérie, 
évolution économique et monétaire , (2000
5.2 Une liquidité bancaire très importante
Les banques sont en situation de liquidité, qui est estimée entre 35 et 40 milliards d’euros,
même montant serait en circulation en dehors du système bancaire en raison de l’informel, de la 
difficulté de bancariser les transactions, et de fiscaliser le
s’agit de montants considérables qui auraient pu être 
du développement économiques30. 
Du côté des banques, cette liquidité  est justifiée par le fait qu’il n’y a pas de proj
que les risques sont très importants au regard d’une part de la non
gestion et du fait que l’octroi de crédits est plus subordonné à la remise de garanties par le client 
ou l’investisseur qu’à la faisabilité éco
«classique» est de privilégier la garantie. De ce fait, ceux qui n’ont pas de garanties ne peuvent 
pas accéder au crédit. Quant à ceux qui disposent de garanties, au vu de leur santé économique et 
sociale ainsi que de la taille de leur patrimoine, ils n’éprouvent pas le besoin d’investir ou de 
recourir au financement bancaire d’où l’explication partielle de cette hyper liquidité du secteur 
bancaire. 
5.3  L’existence d’un marché informel de change 
L’Algérie a adopté depuis 50 ans, le régime du contrôle des changes avec depuis les années 
1990, une convertibilité commerciale et partielle du dinar. De toute façon, la convertibilité 
partielle a fait des dégâts énormes sur le fonctionnement de l’économie, la 
commerciale et de paiement, le fonctionnement de nos banques et l’efficacité du commerce 
extérieur .Cette convertibilité partielle n’est pas économiquement  viable et  a permis de créer un 
marché informel énorme. 
 5.4 Le rôle limité de la Banque centrale 
La Banque centrale a un rôle comme toutes les autres banques centrales. C’est une institution 
d’émission qui défend la monnaie nationale, gère le taux de change et permet le financement de 
l’économie, c’est-à-dire l’encadrement des crédits. Elle veille à la maîtrise de l’inflation par la 
surveillance de la liquidité. Mais, elle
d’intervention auprès des banques primaires, pour gérer la liquidité. Certes, la Ban
n’est pas la seule à avoir un impact sur les banques et l’économie réelle, mais elle a un rôle 
important à jouer dans l’organisation, la dynamisation et la réglementation de l’activité bancaire. 
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privées dans la distribution des crédits  

: Schéma confectionné  par nos sois sur le base des rapports de la Banque d’Algérie, 
évolution économique et monétaire , (2000-2011), Alger . 

importante et qui n’est pas injectée dans la production
Les banques sont en situation de liquidité, qui est estimée entre 35 et 40 milliards d’euros,
même montant serait en circulation en dehors du système bancaire en raison de l’informel, de la 
difficulté de bancariser les transactions, et de fiscaliser les marchés. Il est aisé de constater qu’il 
s’agit de montants considérables qui auraient pu être mobilisés au service de la croissance et 

.  
Du côté des banques, cette liquidité  est justifiée par le fait qu’il n’y a pas de projets bancables et 
que les risques sont très importants au regard d’une part de la non-dépénalisation de l’acte de 
gestion et du fait que l’octroi de crédits est plus subordonné à la remise de garanties par le client 
ou l’investisseur qu’à la faisabilité économique de son projet. Dans ces conditions, la méthode 
«classique» est de privilégier la garantie. De ce fait, ceux qui n’ont pas de garanties ne peuvent 
pas accéder au crédit. Quant à ceux qui disposent de garanties, au vu de leur santé économique et 

ale ainsi que de la taille de leur patrimoine, ils n’éprouvent pas le besoin d’investir ou de 
recourir au financement bancaire d’où l’explication partielle de cette hyper liquidité du secteur 
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érie a adopté depuis 50 ans, le régime du contrôle des changes avec depuis les années 

1990, une convertibilité commerciale et partielle du dinar. De toute façon, la convertibilité 
partielle a fait des dégâts énormes sur le fonctionnement de l’économie, la santé de la  balance 
commerciale et de paiement, le fonctionnement de nos banques et l’efficacité du commerce 
extérieur .Cette convertibilité partielle n’est pas économiquement  viable et  a permis de créer un 

Le rôle limité de la Banque centrale  
La Banque centrale a un rôle comme toutes les autres banques centrales. C’est une institution 
d’émission qui défend la monnaie nationale, gère le taux de change et permet le financement de 

ncadrement des crédits. Elle veille à la maîtrise de l’inflation par la 
surveillance de la liquidité. Mais, elle-même doit avoir un rôle plus actif grâce à ses instruments 
d’intervention auprès des banques primaires, pour gérer la liquidité. Certes, la Ban
n’est pas la seule à avoir un impact sur les banques et l’économie réelle, mais elle a un rôle 
important à jouer dans l’organisation, la dynamisation et la réglementation de l’activité bancaire. 
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Le secteur bancaire a un rôle central et décisif à jouer dans la phase actuelle de l’économie 
algérienne mais il faudra d’abord organiser sérieusement, la sphère réelle,(l’économie réelle), 
ensuite ou en même temps reconstruire la sphère financière pour qu’elle reste au service de la 
sphère réelle dans le but de contribuer à la création d’un climat adéquat de l’investissement31. Ce 
climat adéquat à son tour permet d’accélérer la croissance et diversifier les sources de 
financement de l’économie algérienne  afin de la rendre moins fragile et moins tributaire des 
hydrocarbures. 
S’agissant de l’indépendance de la Banque centrale, il faut d’abord avoir une économie réelle 
fortement bancarisée, fiscalisée, monétarisée et organisée. Les paramètres de réglage et de 
pilotage de l’économie devaient être limités à quelques taux. Le taux directeur, le taux d’intérêt 
et le taux de change sont largement suffisants pour prendre les choses en main. Or, on est loin 
d’avoir une économie aussi sophistiquée qui peut se «régler» et se réguler uniquement par des 
variables monétaires et financières. 
La Banque centrale est indépendante dans les pays où l’on peut régler et ajuster les conditions de 
la croissance et de son financement grâce à une simple variation des taux d’intérêt,  du niveau 
des réserves légales, des réserves obligatoires, du taux de réescompte, de la fiscalité des revenus 
du capital,… Or, en Algérie, nous ne trouvons pas encore dans ce type de situation, de 
configuration et de fonctionnement des marchés et de l’économie. La Banque d’Algérie reste un 
instrument de régulation dont l’indépendance est très relative voire modeste, son indépendance 
reste à construire par rapport aux autres institutions publiques, et par rapport aux forces du 
marché. 
6. Comparaison régionale du système bancaire algérien  
Le secteur bancaire algérien accuse du retard, non seulement par rapports aux pays développés 
mais même à l’échelle du Maghreb Arabe. Plusieurs indicateurs bancaires nous permettent de 
faire ce constat dont : 
6.1 La densité du réseau bancaire et taux de bancarisation  
En 2011,et dans une étude faite par l’Union des banques maghrébines, les points négatifs 
résident dans l’effectif  type par guichet qui reste le plus élevé de la région, avec une moyenne de 
28 agents, contre 24 en Libye , 22 en Mauritanie,16 en Tunisie et seulement 11 pour le Maroc. 
S’agissant de la densité du réseau bancaire, l’Algérie vient en deuxième  position avec 1426 
agences (1083 agences publiques et 343 privées) après le Maroc avec 2632 agences, la Tunisie 
vient en troisième position avec 1102 agences32. Aussi par rapport à la taille du marché, le réseau 
algérien est le moins développé  dans le Maghreb. Même en terme de taux de bancarisation, le 
système bancaire algérien avec un seul point bancaire pour 25700 habitants est  très  loin de la 
norme qui est un point pour  8 000 habitants  et ce  malgré l’inauguration de 59 nouvelles 
agences  nationales et étrangères  chaque année .La Tunisie par rapport à ce critère ( taux de 
bancarisation) vient en première position  puisqu’elle compte une agence pour 9530 habitants 
suivie par le Maroc qui  enregistre une agence pour 12540 habitants . 
6.2 L’adaptation de la réglementation bancaire au développement financier et économique  
Concernant l’octroi des crédits, l’Algérie enregistre un pourcentage de 53% par contre le Maroc 
se situe à un niveau de 68% et la Tunisie à 96%. Pour le degré de développement du système 
bancaire, nous faisons le même constat, le système bancaire algérien est moins développé que 
celui du Maroc et de la Tunisie. 
Dans une étude faite par le FEMISE33sur les réglementations bancaires de l’Algérie, le Maroc, la 
Tunisie et l’Egypte, le Maroc a été le mieux coté en Afrique du nord sur le plan de l’adaptation 
de la réglementation bancaire aux exigences du développent économiques et aux investissements 
internationaux. Selon la même source, la réglementation bancaire affecte l’efficacité dans les 
opérations bancaires.L’étude montre que les banques opérant dans des pays à meilleure structure 
de réglementation, sont les plus efficaces. Plus précisément, l’existence de régime d’assurances 
des dépôts bancaires, les obligations de divulgation qui facilitent la surveillance par les acteurs 
privés   ainsi que la disponibilité d’informations sur le crédit, sont des facteurs clés qui 
améliorent nettement l’efficacité des banques34. 
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Tableau 2 : Evolution de développement des systèmes financiers pour l’Algérie, le Maroc et 
la Tunisie de 1960 à 2010.   
 Indice de développement du système financier 
Décennies 60   70 80 90 2000-2005 2010-2015 
Algérie 2.4 4.2 5 2.7 3.5 3.2 
Maroc 2.6 2.8 3 4 4.8 5.6 
Tunisie 3.3 3.8 4.5 4.8 4.8 5.5 
Les pays MENA 2.9 3.3 3.9 3.5 4.7 5 
Proche et Moyen-Orient 2.6 2.9 3.3 3.1 NA NA 
Tigres asiatiques 1.8 2.9 4.1 5.7 NA NA 
Amérique latine 2.4 2.9 3 3.4 NA NA 
Afrique sub saharienne 2.3 2.5 2.3 2.1 NA NA 
Source : Creane S.,,Goyal R.,Mobarak M.,Sabir R.(2011) ,Study of financial sector development in the 
Middle- East  and North- Africa, Washington..  
Ce tableau nous montre que le système financier de l’Algérie, avec un indice de 3.2 est le moins 
développé dans le Maghreb. Le Maroc vient en première position avec 5.6, suivi par la Tunisie 
avec un indice de 5.5. La moyenne pour les pays de la région MENA est de 5.  
 
Tableau 3 : La constitution de l’indice de développement financier : 2012 
 
 Indice de 

dév/finan
cier 

Secteur 
bancaire 

Secteur 
financier 
non 
bancaire 

Régulation
 /supervisi
on 

Politique 
monétaire 

Ouverture 
financière
35 

Environnem
ent 
institutionne
l36 

Algérie 3.2 2.5 3 3.5 4.4 4 2.3 
Maroc 5.5 5.6 4.7 7.3 6.8 4 3.8 
Tunisie 5.6 7.7 4.7 5.3 4.5 5 5 
MENA 5 5.5 3.3 5.7 5.1 5.9 4.2 

Source:  IMF.(2012), Financial sector development in the Middle East  and North- Africa , IMF 
WP,(étude basée  sur des données quantitatives et qualitatives, échelle 0-10,Washington). 
Les secteurs bancaires du Maroc et de la Tunisie sont plus développés que celui de l’Algérie. En 
effet, les réformes économiques que la Tunisie a entamées au cours des années 90, ont réussi à 
instaurer un environnement compétitif loin de l’intervention du gouvernement, avec la réduction 
de la part du secteur public dans le secteur. L’indice de l’environnement institutionnel en Algérie 
(2.3) est inférieur à celui de la Tunisie (5) et le Maroc (3.8).Ces statistiques nous confirment que 
l’État algérien doit augmenter la cadence des réformes institutionnelles en Algérie. La cadence  
des réformes institutionnelles menées en Algérie a été critiquée par les institutions 
internationales dont l’OMC.  
6 .3 L’efficacité des réformes bancaires 
Certes, les quatre pays ont conduit des réformes dans le secteur bancaire et financier mais   
l’ampleur et l’efficacité diffère d’un pays à un autre. La suppression des subventions et des 
contrôles des taux d’intérêt, le renforcement des rôles et mandats des  superviseurs bancaires, 
l’amélioration des pratiques de gestion des risques et leur adaptation aux pratiques les plus 
récentes, l’élimination des barrières à l’entrée  des banques étrangères dans le marché local sont 
des actions  à mettre en œuvre,  le plutôt possible pour harmoniser la réglementation bancaire 
algérienne aux normes et aux  règles de l’accord  général  sur le commerce de services. A titre 
d’exemple, en 2010, le capital minimum pour la création d’une banque est limité à 200 millions 
de dirhams au Maroc contre 200 millions d’euros en Algérie. Un autre point à signaler est le taux 
élevé de refus de l’octroi de licence aux banques étrangères qui voulaient s’installer en Algérie 
.En 2011, les banques publiques continuent de dominer le secteur bancaire et comptent 80% des 
actifs totaux du secteur bancaire.  
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Aussi, le démantèlement des barrières à l’entrée du secteur bancaire, l’indépendance de l’organe 
chargé de la supervision bancaire, augmentent l’efficacité /coûts des banques. Il est important de 
noter que l’adéquation réglementaire améliore non seulement, l’efficacité des opérations 
bancaires mais aussi le développement financier et la croissance économique, selon les résultats 
de cette étude qui analyse l’impact des réglementations bancaires   sur l’efficacité du système 
bancaire et la croissance économique dans ces quatre pays du sud de la Méditerranée (le Maroc, 
l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte).Elle compare le niveau de convergence des pratiques 
réglementaires aux standards Euro-Méditerranéen. Les quatre pays ont mis en place des 
politiques qui ont pour but, d’améliorer la qualité des créances et de l’efficacité bancaire mais 
leurs ratios de créances douteuses sur les créances totales restent parmi les plus élevés dans la 
région37.Bien que l’étude reconnaisse quelques améliorations dans la gestion des secteurs 
bancaires de ce panel, des faiblesses en matière d’assurance des crédits, l’accès au marché 
bancaire, aux informations bancaires et financières, persistent toujours.Les points communs entre 
les quatre systèmes bancaires résident dans le fait  que leurs  autorités ont entamé des réformes 
pour moderniser leurs secteurs bancaires, des réformes qui incluent la restructuration et la 
privatisation des banques publiques, la mise en place de législations prudentielles et des 
systèmes de gestion des risques. L’analyse montre que le haut degré d’intervention de l’État est 
une des causes qui expliquent le sous-développement financier. En Algérie, le rôle dominant de 
l’État dans le secteur bancaire semble avoir un impact négatif sur l’efficacité bancaire et sur la 
qualité même des crédits. La part des actifs publics par rapport aux actifs totaux est estimée à 
plus de 80%.C’est parmi les raisons qui expliques pourquoi les réformes bancaires n’ont 
pas abouti (manque de concurrence) ? Il n’y a pas eu à ce jour de grande concurrence   et de 
compétition sur la collecte de l’épargne et la transformation des ressources en emploi et 
notamment en investissement productifs .Le secteur public assure près de 90% des financements 
de l’économie. C’est à dire, le degré de concurrence reste à développer sur le marché bancaire. 
Les réformes  n’ont pas abouti aussi à cause de l’absence d’une vision stratégique à moyen et à 
long termes. L’ouverture à la concurrence internationale peut accroitre l’efficacité du système 
bancaire algérien .Elle favorise la croissance la création d’un système bancaire  ouvert et 
compétitif .La concurrence couvrant un vaste champ de politiques et d’actions est essentielle 
pour favoriser le développement des activités bancaires   
 
Tableau 4: Progrès des réformes structurelles en Algérie comparé à la région MENA et  et 
pays à hauts revenus 
Politique commerciale Climat des affaires Gouvernance, qualité 

de l’administration 
Gouvernance, 
responsabilisation du 
secteur public 

Situation 
actuelle  

Progrès des 
réformes  

Situation 
actuelle  

Progrès des 
réformes  

Situation 
actuelle  

Progrès des 
réformes  

Situation 
actuelle  

Progrès des 
réformes  

58 69 30 51 43 16 27 56 
Moyenne MENA  
47 63 44 29 47 47 20 64 
Pays à revenus élevés de l’OCDE 
82 63 84 63 89 48 91 48 
 
Source : la Banque Mondiale,(2010),Rapport annuel, perspectives région MENA, Washington.  

Conclusion  
Un secteur bancaire fiable peut jouer un rôle important dans l’acheminement des ressources aux 
meilleures sociétés et aux projets d’investissement et dans la contribution pour assurer 
l'utilisation efficace de ces ressources.La qualité de l'intermédiation financière et la performance 
économique ont suscité beaucoup d'attention ces dernières années. Un corps croissant 
d'expériences et de recherches empiriques trouvent également que : 
• Les économies servies par les systèmes financiers mieux développés tendent à se développer 
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plus rapidement. 
• L'ouverture du système financier à la participation des banques étrangères honorables mène 
souvent à un développement plus rapide des systèmes financiers. 
Les responsables et les décideurs devraient viser à soutenir la qualité de l'intermédiation 
financière en augmentant le rôle des banques privées et en réduisant la participation directe de 
l'État dans le secteur bancaire. En même temps, il est important de développer des incitations 
pour le bon gouvernement et de les investir dans l'infrastructure de l'information pour le crédit, 
sans perdre de vue le besoin de la surveillance et de la prise de risques et d'imposer des 
règlements de prudence. L’augmentation de la santé du système bancaire exige également 
l’amélioration du contrôle bancaire, l’augmentation des capacités de surveillance dans beaucoup 
de secteurs. 
 Les réformes engagées par les pouvoirs publics  depuis la  loi de 19 août 1986, en passant par la 
loi de la monnaie et le crédit du 10 avril 1990, enfin l’ordonnance du 26 août 2003, qui l’amende 
sur des points de fond, ont été impuissantes à améliorer les performances du secteur bancaire et 
étaient incapables de créer un marché  monétaire pour palier à l’absence d’un marché financier, 
que ce soit celui  des actions ou des obligations. Beaucoup reste à faire pour permettre au secteur 
bancaire d'améliorer son rôle dans l'investissement et la croissance de financement. 
L’Algérie a réussi à augmenter la croissance économique tout en maintenant l'inflation à un 
niveau bas et les perspectives macro-économiques du pays sont bonnes. Cependant, le progrès 
dans des réformes structurelles a été lent, excepté la libéralisation du commerce international des 
marchandises. Étant donné le rôle stratégique du secteur bancaire dans l'économie, les 
autorités algériennes ont été incitées à être plus décisives sur des réformes du secteur 
financier.  
Afin d’améliorer significativement le niveau de l’efficacité du système financier, les réformes 
doivent cibler l’efficacité du système juridique, l’amélioration de la protection des droits de 
propriété privée, le renforcement des droits des actionnaires et des créanciers, le développement 
d’un environnement légal et facilitant l’accès aux informations financières. Aussi, il est  
recommandé aussi d’œuvrer à l’indépendance de la Banque d’Algérie et de doter l’institut 
d’émission des moyens humains et matériels afin qu’il puisse exercer un contrôle prudentiel 
efficace sur les banques primaires. Il insiste sur la nécessite des réformes institutionnelles et la 
création d’une centrale des risques. Le fonctionnement actuel des banques algériennes et les 
modes d’allocation des crédits aux entreprises ne sont pas conformes à l’esprit de l’économie de 
marché.  
Pourquoi les réformes n’aboutissent pas ? En se référant à des expériences de développements 
réussies, les institutions Internationales et beaucoup d’économistes retiennent deux conditions 
fondamentales   pour faire aboutir les réformes : la bonne gouvernance et la qualité des 
institutions jouent donc un rôle primordial dans la réussite ou l’échec d’une politique 
économique.  
Le marché financier qui constitue une composante vitale de l’économie ,est inactif malgré 
l’existence de la bourse d’Alger, créée par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, complété 
et modifié par la loi 03-04 du 17  Février 2003.Il a été affirmé  que « d’une manière générale, les 
obstacles aux progrès de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord   s’expliquent par 
des réformes politiques à la traîne, des secteurs publics omniprésents dans  des marchés 
financiers sous-développés, des échanges fort limités et des régimes de change inadaptés38  
Les réformes conduites par l’Algérie depuis 1988  n’ont pas encore été achevées et la cadence de 
la réforme institutionnelle et structurelle n’est pas satisfaisante, si l’on les compare avec les 
moyennes enregistrées dans la région MENA, surtout en matière de la gouvernance et la 
qualité de l’administration. L’impact limité des réformes structurelles en Algérie peut-être 
expliqué par le manque d’équité et de prévisibilité dans leur mise en œuvre et l’absence de 
cohérences globale.La Banque Mondiale considère que 60% des réglementations sont appliquées 
de manière incohérente et imprévisible. L’incertitude liée aux politiques publiques, la 
concurrence déloyale et la corruption en sont les principaux obstacles. Le gouvernement doit 
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réduire les barrières formelles et informelles qui limitent la concurrence. Partout où elles 
existent, les situations de rentes et celles de conflits d’intérêt entre responsables publics et 
investisseurs privés doivent être réduites. Ensuite, les réformes doivent être accompagnées du 
renforcement des institutions chargées de les mettre en œuvre, de réguler les marchés et 
d’interagir avec les entreprises. Ceci, en vue de réduire les immixtions et les pratiques 
discrétionnaires et arbitraires dans l’application des réglementations. L’amélioration de la qualité 
des institutions publiques est plus que nécessaire pour améliorer le climat d’affaires et attirer de 
nouveaux investissements. L’importance des institutions de bonne qualité résident dans le fait 
qu’elles permettent une meilleure allocation des ressources et attirent de nouveaux 
investissements et de nouveaux flux de capitaux .Les données empiriques montrent que « les 
différences institutionnelles sont une source majeure de différences des performances 
économiques des pays ». 
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Abstract 
      This article intends to locate the cereal sector in Algeria, through the examination of the main 
characteristic indicators of production, processing, imports and consumption. Dynamic in relation to the 
policies adopted, which led to the extroversion of the cereal sector, especially for wheat. This results 
ultimately that cereal production has experienced low growth compared to the consumption increased 
sharply as a result of population growth and support the prices of state for consumption, result: Industry 
disconnection local cereal production sphere. The efforts of the intensification of structural adjustment as 
well as actions NADP remain inadequate to the development of grain production remains dependent on 
annual rainfall 
 
Keywords: cereal production, efficiency, sufficiency, intensification, reliance 

1. Introduction 
La culture des céréales en Afrique du nord remonte à la plus haute antiquité. Il semble qu’elle soit 
antérieure à la colonisation phénicienne dont les premiers établissements datent du 12è siècle avant J.-
C(Feldman 1976citée dans Doussinault et al 1992). Les céréales et leurs dérivées constituent 
l’alimentation de base dans beaucoup de pays en développement, particulièrement dans les pays 
maghrébins. Au cours de l’année 2013, les disponibilités en céréales en Algérie représentent  un apport 
équivalent à 1678 Kcal/personne/jour, 49,33 gr de protéine /personne/j et 6,8 gr de lipide/personne /J 
(FAOSTAT, 2016). 
La filière céréalière en Algérie,  notamment celle des « blés » revêt une importance stratégique dans la 
mesure où elle a toujours été instrumentée dans le sens de la mise en œuvre des politiques alimentaires de 
l'Etat à travers la politique de contrôle des prix et le monopole exercé sur les importations.  Les premières 
options économiques en matière de développement agricole et alimentaire ont toujours visé 
l’intensification et la reconversion de la production agricole nationale en vue de réaliser trois types 
d’objectifs à savoir la satisfaction des besoins alimentaires des populations, notamment les catégories les 
plus pauvres, la diversification de la ration alimentaire nationale et la réalisation de certaine 
autosuffisance en produits alimentaires (Bencharif,1988).  
Ce document a pour objectif de mettre en évidence l’examen de l’évolution de la production, des 
rendements et du taux d’autosuffisance à la lumière des efforts engagées en matière des politiques de 
développement de se secteur stratégique.   
Les tendances de la production et des rendements par espèce expliquent clairement la place accordée aux 
différentes spéculations dans la stratégie des acteurs et reflètent en conséquence la réponse de ces acteurs 
aux différents actions de  menées depuis la politique d’intensification jusqu’au plan national de 
développement agricole. 
 Le document tente d’apporter un éclairage de la situation de la filière, situation qui s’est détériorée de 
plus en plus et par voie de conséquence le passage de la volonté de s’auto suffire à une réalité de 
dépendance de plus en plus et d’extraversion, notamment pour les blés. Pour ce faire, les données utilisées 
dans l’analyse  sont celles disponibles dans les sites de l’observatoire méditerranéen, de la FAO, du 
ministère de l’agriculture (MADR)  et du centre national d’informatique et statistiques (CNIS).   
2. Cadre théorique et contexte de l’étude  

2.1L’approche filière 

L’analyse filière constitue une approche privilégiée de l’économie agro-alimentaire ; elle s’est imposée 
progressivement suite aux besoins de forger des instruments adaptés à la description cohérente de 
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l’ensemble productif, en relation avec l’importance croissante des segments situés en aval de l’agriculture 
(développement de l’industrie agro-alimentaire, de la distribution et la restauration hors foyer en relation 
avec le développement global) et avec le « déclin relatif » du segment agricole. 
Le concept de « filière » s’est imposé aussi, comme résultante de la stratification des recherches 
antérieures. L'approche filière est relativement récente dans l'étude économique. C'est dans la deuxième 
moitié des années 70 que ce type d'analyse a commencé à percer dans les milieux de l'économie agricole. 
Les premières études de filières ont été effectuées par des praticiens qui ont tenté d’analyser les 
mécanismes d’intégration verticale ainsi que les circuits et les marchés afin d’élaborer des stratégies 
opérationnelles.  
La filière est donc une représentation systématique d’un champ délimité, elle intègre le cheminement 
physique d’un produit ainsi que le service qui l’accompagne (information, publicité) en ajoutant le retour 
du revenu pour l’agriculteur de base. 
L’approche filière s’est progressivement enrichie par des apports des autres branches de l’économie et de 
la sociologie. Le concept de filière a fait l’objet de nombreuses définitions, variables selon les objectifs et 
les auteurs et à défaut d’une définition universellement reconnue( Djermoun , 2011) , plusieurs définitions 
ont été proposées :  
 «la filière se rapporte à l’itinéraire suivi par un produit (ou un groupe de produits) au sein de l’appareil 
agro-alimentaire ; elle concerne l’ensemble des agents (entreprises et administrations) et des opérations 
(de production, de répartition, de financement) qui concourent à la formation et au transfert du produit 
jusqu’à son stade final d’utilisation, ainsi que les mécanismes d’ajustement des flux des facteurs et des 
produits le long de la filière et à son stade final » (Malassis, 1973)  
 « …Un système économique, constitué par l’ensemble des canaux de distribution et 
d’approvisionnement utilisées par l’ensemble des producteurs et distributeurs vendant une même famille 
de biens concourant à la satisfaction d’un marché de consommation (Dermouche, 1992) 
«  .. Selon le B.I.P.E, 1977, la filière est succession de stades techniques de production et de distribution 
reliées les uns aux autres par des marchés et concourant tous à la satisfaction d’une demande finale 
(Arena et al 1988)  
L’étude d’une filière permet de connaître d'une manière approfondie les tenants et les aboutissants de tout 
l'environnement d'un produit 
2.2 Politiques céréalières  en Algérie  
L’examen des politiques céréalières depuis l’indépendante du pays montre clairement que ces dernières 
ont évolué au gré de la conjoncture internationale (Prix des hydrocarbures et des blés) et des contraintes 
économiques internes (Djermoun,2009). Globalement trois périodes peuvent être distinguées (Lemeilleur 
et al 2007). 
Une forte Intervention de l’Etat pour l’organisation de la production, la mise en marché et la régulation 
des prix (1962-1988).  
 Les premiers changements enregistrés dans les pratiques culturales se résument  à l’utilisation des engrais 
chimiques et des produits phytosanitaires. Ses schémas techniques (politique d‘intensification) sont les 
résultats des orientations du plan triennal (1966 –1969)(Adli 2002). En parallèle, le secteur privé a 
poursuivi une céréaliculture extensive et le système de production n’aura pratiquement pas évolué à 
l’avènement de la révolution agraire.  La modernisation de l’agriculture n’a pris une signification pour les 
céréales qu’a partir du premier plan quadriennal (1970-1973) et l’orientation principale pour 
l’intensification agricole sera confirmée par le second plan quadriennal (1974-1977). Les perspectives en 
matière d’intensification sont réaffirmées par la charte nationale. Cependant, la phase de1980-
1988,s’accompagne, d'une part, d'un désengagement partiel de l'Etat et, d'autre part, de l'implication 
progressive du capital privé dans le fonctionnement de la filière « blé » qui se traduit par la modification 
des politiques céréalières mises en œuvre (réorganisation du secteur public agricole, libéralisation du 
commerce des produits agricoles, soutien à l'agriculture privée). 
Le retrait progressif de l’Etat et l’application des politiques d’ajustements structurel.  
La phase, de 1989-1995, est caractérisée par la mise en œuvre du processus d’auto ajustement 
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économique et du politique d’ajustement structurelle. Ce processus va se répercuter de manière 
perceptible sur les politiques céréalières. Les deux premières entreprises ERIAD (entreprises régionales 
des industries alimentaires et de distribution) et ENIAL(Entreprise nationale des Industries Alimentaires) 
acquièrent, dès 1990, le statut d'EPE, deviennent « autonomes » et sont ainsi soumises aux « lois du 
marché ». Quant à l’Office Algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) , maintenu sous la tutelle du 
ministère de l'agriculture, « il continu à être tenu par des obligations découlant de la politique d’appui à la 
production locale des céréales, ce qui se traduit par la fixation de prix garantis à un niveau élevé par 
rapport à ceux du marché mondial, par une garantie de collecte de la totalité des livraisons par les 
producteurs, par une quasi garantie de l’approvisionnement des exploitations en semences ainsi que des 
aides multiformes dans le cadre de l’appui à la production » (Chehat 1994).  
Au niveau des exploitations agricoles, la production céréalière devait être stimulée par un relèvement 
substantiel des prix à la production; mais face à la hausse considérable des prix des intrants, induite par la 
dépréciation de la parité de la monnaie nationale et des logiques marchandes des entreprises 
d'agrofourniture, la croissance de la production n'a pas eu lieu d'autant plus que le problème lancinant de 
la couverture des risques climatiques n'a pas été résolu.  
La tendance à la libéralisation. 

A partir de 1996, la tendance est à la libéralisation et au désengagement de l’État, même si les missions de 
l’OAIC seront renforcées, en 1997, du fait de l’extension de ses prérogatives vers l’importation des 
farines et des semoules. La politique des prix à la production se limite, désormais, au soutien des seuls 
blés. Depuis 1995, le prix de l’orge, troisième céréale principale, est déterminé par le seul jeu des forces 
du marché. Mais c’est la production proprement dite des céréales qui fera l’objet d’incitations publiques 
importantes, financées par le fonds national pour le développement agricole (FNDA), à travers la mise en 
œuvre du programme d’intensification des céréales (PIC) dans les zones potentielles qui s’étendent sur 
une superficie de 1.2 millions d’hectares. Ce programme, enclenché en 1998, se traduira par l’instauration 
d’une prime de rendement, la stabilisation des prix garantis aux producteurs, la réduction des taux de 
crédit pour la mécanisation des labours et la systématisation des préfinancements entre agriculteurs et les 
CCLS pour l’achat des intrants industriels. 
Le plan de 2000à 2009s'articule autour de l'incitation et du soutien aux exploitations agricoles, par une 
adhésion volontaire des agriculteurs pour le développement des productions adaptées aux caractéristiques 
et spécificités des zones agro-écologiques, dans un but d'intensification optimale des cultures et 
d'intégration agro-industrielle par filière d'activité(céréales, lait, viandes rouges et blanches, arboriculture, 
etc.).  
A partir de 2009, le programme se poursuit par la mise en place de la politique du renouveau agricole à 
travers la signature des contrats de performance entre la tutelle (ministère de l’agriculture) et les 
directions des services agricoles (DSA). Ces derniers s'engagent à développer leurs productions agricoles 
proportionnellement aux moyens mis à leur disposition à travers un soutien à la fois technique et 
économique, en se basant sur l'approche participative et la modernisation de l'appareil productif.  
3. Performance de la filière céréalière  
3.1Des rendements en légère augmentation   
La performance de la céréaliculture est analysée en termes de rendements pour chaque étape.  Au cours 
de la période d’intensification, allant du plan triennal (1966-1969), un examen rapide de l’évolution des 
rendements permet de constater une stagnation quasi-totale des rendements de différentes spéculations 
(Tableau 01)En effet, pour chaque plan, les prévisions d’investissements Etatiques n’ont jamais été 
réalisées totalement, et seule une faible part de budgets prévus a réellement été allouée au secteur de 
l’agriculture.  Ceci a eu des effets désastreux, notamment sur la mécanisation qui nécessite des 
investissements importants.  
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Tableau 01 : Evolution des rendements (qx/ha). 

Période Intensification Phase d’émergence du  privé 
la période d’ajustement 

structurel 
  72/75 76/79 taux de 

croissance 
en % 

80/83 84/87 taux de 
croissance 

en % 

84/87 88/91 taux de 
croissance 

en % 
Blé dur 5,7 5,5 -3,51 6 7,7 28,33 7,7 8,2 6,49 

Blé tendre 7,5 6 -20 7 7,5 7,14 7,5 7,3 -2,66 
Orge 6,5 5,5 -15,38 6,5 7,8 20 7,8 8,5 8,97 

Source: Elaboration d’après des données de SEFCA (Bencharif et al 1996) 
 
Durant la phase de 1980-1988, qui a connu l’émergence du capital privé ; les rendements ont connu une 
légère amélioration pour le blé dur (28,3%) et l’orge (20%).   Mais ces évolutions n'ont eu aucun impact 
significatif sur la production céréalière, et ce à l'exception de la culture de l'orge dont l'essor est 
intimement lié au maintien d'un élevage ovin spéculatif et peu productif de surcroît.  
Quant aux rendements enregistrés au cours de la période d’ajustement structurel (1989-1995) ont connu 
une augmentation de ceux de blé dur et d’orge, respectivement de 6,49% et 8,97%. Cependant, le 
rendement moyen pour l’orge affichait un recul de l’ordre de -2,66%. Après, 1996, la politique 
d’incitation à la production a conduit à une amélioration substantielle des rendements des blés et de 
l’orge. Les augmentations moyennes affichées montrent un passage des rendements moyens des blés de 
10,3qx /ha à 13,1 qx/ha pour les bléset de 10,6 à 13,5 qx/ha au cours de la période  1996-2000  à 2001-
2005.  

Tableau 02 : Evolution des rendements (qx/ha). 
  1980-88 1989-95 1996-00 2001-05 

blés 6,89 8,55 10,3 13,1 
orge 7,05 8,32 10,6 13,5 

Taux de croissance des blés en %  - 24,09 20,47 27,18 
Taux de croissance de l'orge en %  - 18,01 27,4 27,35 

Source: Elaboration d’après des données de la FAO: : http://faostat3.fao.org 
 
3.2 Des fluctuations de productions liées aux conditions climatiques 
La production céréalière est marquée par des fluctuations inter annuelles très importantes fortement liée 
aux conditions climatiques (Figure 01). Les fortes amplitudes de production observées (7,7 millions de 
quintaux en 1966, 49 millions de quintaux en 1996, 8 millions de quintaux en 1997et30 millions de 
quintaux en 1998, 52 millions de quintaux en 2009) illustrent parfaitement cette variabilité. 
 

Figure 1: Evolution de la  production de céréales (céréales total, blés et Orge)   
Source : Elaboration à partir des données de la FAO, 2016 :  http://faostat3.fao.org 
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En effet, les espaces cultivés sont marqués par une forte diversification agro-pédoclimatique-climatique. 
Pour certaines années les superficies récoltées ne représentent que le 1/3 des superficies emblavées en 
raison de la sécheresse (Chehat  2007).Les progrès technico-économiques, s’ils ne parviennent pas à 
stabiliser la production du secteur, ont permis de l’augmenter significativement (Rastoin et al 2014). 
L’évolution quinquennale de la production des céréales (Figure 02) montre clairement  une augmentation 
de la production des blés de 86,2 % en moyenne entre 1961-65 et 2006-2010, passant de 1,254 à 2, 335 
million de tonnes.  
 

 
 
Figure 02 : Production des céréales (blés et orge) par période quinquennale  

Source : Elaboration à partir des données de la FAO, 2016 :  http://faostat3.fao.org 
 
Cette augmentation est imputable surtout à l’amélioration des rendements, cependant la superficie 
réservée aux blés a connu une chute de l’ordre de -16,56 % en passant de 1,969 à 1,642 millions d’ha en 
moyenne durant la même période. En revanche, la production moyenne de l’orge a enregistrée une 
augmentation de l’ordre de 166 %, passant de 0,475 à 1,265 million de tonnes explicable aussi par une 
relative élévation des rendements, du moment que la superficie réservée à l’orge a connu seulement une 
élévation de l’ordre de 10,79 % durant la période considérée. 
Pour les blés, le blé dur reste la céréale prépondérante avec une part moyenne de 68,12 % contre 
seulement 31,88 % de blé tendre durant la période 1990-2008. Après avoir représenté plus de ¾ de la 
production céréalière, la part des blés durant la période 86/90 ne représente que 55,68% de la production 
totale. Cependant, les tendances se sont inversées à partir de la période 91/95 au profit des blés dont la 
part a atteint le niveau de 56% au cours de la période 2006-2010, contre seulement 35% pour l’orge. Cette 
tendance de la céréaliculture est le résultat logique de choix des agriculteurs, dans la mesure où les 
cultures de blés plus de soutiens de la part des pouvoirs publics contre la libéralisation des prix de l’orge.  
4. La transformation : Un tissu déconnecté de la production nationale   
L’industrie de transformation occupe une place « leader » dans le secteur des industries agroalimentaires, 
en raison des capacités importantes de triturations dont elle dispose. Jusqu’en 1988 et depuis 
l’indépendance, la politique alimentaire menée visait à assurer entièrement les opérations de 
transformation et de distribution de la production locale ou des importations de céréales, via deux 
principaux organismes publics l’OAIC et ERIAD, Ex SN SEMPAC (Bencharif et al 2007). Cependant, la 
transformation a connu, depuis une vingtaine d’années, un ample mouvement de libéralisation 
(Bencharifet al 1996) qui place aujourd’hui le secteur privé largement devant les entreprises publiques 
(ERIAD), avec 80% des capacités de trituration et la quasi-totalité de la deuxième transformation. On 
compte cinq ERIAD (Alger, Constantine, Sétif, Sidi Bel Abbes et Tiaret), créées en 1987 par 
démantèlement de l’entreprise nationale SN SEMPAC. 
 L’industrie céréalière privée compte actuellement 253 PME privés en 2005 (Chehat, 2007). Ce 
développement rapide des capacités de transformation a amené à réduire considérablement les 
importations de semoules et de farine, contre une hausse des importations de blés en grain. En 
conséquence, l’expansion des capacités de production industrielle n’a pas été accompagnée d’un 
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processus similaire d’augmentation de la production céréalière issue des exploitations agricoles pour 
s’ajuster aux besoins des semouleries et minoteries.  
Pour les approvisionnements en grains, les quantités collectées par l’OAIC restent relativement modestes 
par rapport à la production céréalière domestique, soit, en moyenne, 47% pour les blés et prés de 12,5% 
pour l'orge et l'avoine (OAIC, 2013). La part de la production domestique échappant à la collecte par les 
CCLS est plus grande s'agissant des céréales secondaires destinées à l'alimentation du cheptel (orge et 
avoine) et dépassent souvent les deux tiers de la récolte. (Chehat, 2006). 
5. Résultats et discussion :  
5.1 La régulation de l’Etat : une logique qui favorise la consommation  
L'une des caractéristiques essentielles de la politique menée par les pouvoirs publics demeure le contrôle  
des prix tout au long de la filière. Les céréales ont été toujours considérées comme des produits 
stratégiques de première nécessité dont les prix doivent être relativement bas, en rapport avec le pouvoir 
d'achat de la population.  
Au niveau de la production, les prix minimum garantis (PMG), payés aux producteurs, sont fixés 
annuellement par décret. Ils sont restés relativement stables de 1968 à 1975. Ils étaient mêmes inférieurs 
au marché mondial, pénalisant ainsi fortement la production nationale. Les ajustements à la hausse se sont 
cependant accélérés depuis 1983 et permettent maintenant au prix national d’être notablement supérieur 
au prix mondial (Chehat, 2006).  
Au niveau de la consommation (tableau 03), les prix sont contrôlés pour la semoule, le pain et la farine. 
Ainsi les détaillants appartenant au secteur privé ont à charge de vendre les produits finis à un prix fixé 
par l’Etat. Ces prix ont longtemps constitué un prix de référence à partir duquel étaient définis les prix de 
cession des grains (produits localement ou importés) par l’OAIC aux minoteries et semouleries et, de 
manière indirecte, les prix payés aux agriculteurs locaux (Chehat,2006). 
 
Tableau 05: Evolution du prix du pain et de la semoule en Algérie depuis 1989 en DA 

  

De 1989 
au 
19/06/92 

20/06/92 au 
23/03/94 

24/03/94 au 
15/12/94 

15/12/94 au 
02/04/95 

03/04/95 au 
08/07/95 

09/07/95 
au 
02/04/96 

Depuis 
avril 1996 

Pain (250 gr) 1 1,5 2,5 4 5 6 7,5 
Semoule (kg) 2,3 4,5 7 11 14 16 31 

Source : Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire (JORADP). 
 
Cependant, à partir de 1994, les prix des produits à la consommation pour le pain, la farine et la semoule 
ont ainsi subi des différentes hausses afin de se rapprocher partiellement des prix réels des blés sur les 
marchés internationaux, tout au moins jusqu’en 2005 (Bencharifet al 2007). Cependant, le prix de l’orge, 
depuis 1995, est déterminé par le marché. 
5.2 Des  importations massives des blés : la dépendance !   
Les importations jouent un rôle important dans l’approvisionnement du marché national des céréales. Les 
faibles progrès enregistrés par la production locale en comparaison avec la croissance démographique ne 
sont pas en mesure de combler la demande nationale.  
Ainsi, la progression des importations des blés par période quinquennale permet de constater que 
l’importation a suivi une allure ascendante, mais à des rythmes différents selon les périodes. Ceci s’est 
traduit par une augmentation similaire des disponibilités par habitant en équivalent grain. Selon les 
chiffres du ministère de l’agriculture, les disponibilités en céréales (ou consommation apparente 
théorique) s’élevaient en 2013 à 218 kg par habitant avec une prédominance de la semoule (52 % des 
achats de produits céréaliers en 2011),  du pain (36 %) et du pates et riz (11,55%) (ONS 2015). Ces 
produits représentaient, en 2011, 17,5 % des dépenses alimentaires des ménages sur un total de 41,8 % 
(ONS 2015), contre 35% en Tunisie en 2005 et  seulement 17% en France en 2011 (Rastoin et al 2014).  
En conséquence, Les quantités de blé importées ont été multipliées par plus de 13 entre 1961/1965 et 
2006/2010 (de 401 000 tonne à plus 5,4 millions de tonne). La couverture des besoins de consommations 
des blés, qui était à la hauteur de80 % par la production nationale  au cours de la première période 1961-
1965, s’est dégradée progressivement au fil des années pour atteindre son plus faible niveau au cours de 
1986-1990.  
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Tableau 04 : Taux d'autosuffisance de l’Algérie en blés  (moyenne quinquennale)  

Période  
Production 
1000T 

Importation  
1000 T  

Disponibilité 
(kg/personne/an) 

Taux 
d'autosuffisance  

1961-65 1254 401 104,47 81,16 
1966-70 1238 596 113,71 65,53 
1971-75 1414 1194 129,54 57,92 
1976-80 1226 2211 158,33 37,42 
1981-85 1069 3048 164,88 27,23 
1986-90 984 3949 180,33 19,51 
1991-95 1387 4359 185,22 24,27 
1996-00 1630 4327 188,07 25,34 
2001-05 2330 5324 188,6 32,21 
2006-10 2335 5449 181,87 30,31 
2011-13 3095 6738 185,63 33,27 

Source: Elaboration d’après des données de la FAO: : http://faostat3.fao.org 
 
Ce taux s’est amélioré par la suite avant de se stabilité autour de 33%. Dès 1975,  le volume des blés 
importés dépasse largement la production locale. Il couvre actuellement près de 70% des quantités 
triturées par l’industrie.  Ainsi sur «10 baguettes consommées, 7 sont couvertes par l’importation». Cette 
situation souligne l’incapacité des politiques menées à diminuer la dépendance alimentaire du pays 
(Bedrani, 2008). 
Pour l’orge, l’offre domestique est relativement importante.  Le taux d’autosuffisance  qui dépassait les 
besoins  au début des années (1961-1995). Ce taux a chuté ensuite à un niveau de 62% au cours de 1996-
2000. La satisfaction de la demande intérieure est assurée actuellement à la hauteur de 74% en moyenne 
durant 2011-2013. 

Tableau 05 : Taux d'autosuffisance de l’Algérie en Orge  (moyenne quinquennale) 

Période 
Production  

1000 T 
Importations  

1000 T 
taux d'autosuffisance 

en % 
1961-65 475 44 124,73 
1966-70 409 29 93,95 
1971-75 492 58 101,18 
1976-80 499 275 76,34 
1981-85 657 425 60,44 
1986-90 783 298 66,29 
1991-95 887 302 78,87 
1996-00 672 409 62,72 
2001-05 891 255 77,73 
2006-10 1265 179 99,3 
2011-13 1398 468 74,92 

Source: Elaboration d’après des données de la FAO: http://faostat3.fao.org 
 
Si durant la période (1995 à 2005), le marché Algérien a absorbé, en moyenne annuelle, 4244903 tonnes 
de blés dont 70,44%  de blé dur, soit 2990265 tonnes  représentant une valeur de 858 millions de dollars, 
dont 60,36%  de blé dur, soit 578 millions (Chehat,2007).La situation est encore aggravée au cours de la 
décennie (2007-2015), les produits céréaliers représentent  plus de 52 % de la valeur des importations des 
produits alimentaires, équivalent à une moyenne de près de 3,2 milliards de dollars,  devant les produits 
laitiers (21%),le sucre et sucreries (13%) et les légumes secs (6%) (CNIS, 2015).  
6. Conclusion  
La mise en place d’une stratégie alimentaire à long terme a constitué de tous le temps la préoccupation 
fondamentale des divers plans de développement économique initiés par le pouvoir publics en Algérie 
depuis l’indépendance. Les efforts déployés en matière de développement de la céréaliculture, entre autre 
l’introduction de nouveaux facteurs de production et la tentative de mise en place d’une agriculture 

http://faostat3.fao.org
http://faostat3.fao.org
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technique (intensification), les efforts du PNDA, la céréaliculture a connu certainement une légère 
amélioration en matière d’augmentation des performances. La production des céréales reste caractérisée 
par des variations notables liées au paramètre climatique qu’il est difficile à maitriser.Cela se traduit 
d’une année sur l’autre par des variations importantes de la SAU, de la production et du rendement.  
Le développement des industries de transformations a connu un essor important,mais ce développement 
est réalisé en en total déconnexion avec la production locale 
L’Algérie demeure l'un des grands pays importateurs de céréales, compte tenu de l’ampleur de la 
consommation, encouragée par une politique de soutien systématique des prix. C’est au marché mondial 
que la demande, ainsi suscitée, a été adressée. Lesfluctuations des cours mondiaux n’est pas sans effet sur 
les importations, sur les finances de l’Etat et sur le revenu et les dépenses des agriculteurs. . 
Les défis à relever avec la mondialisation et la libéralisation des échanges sont immenses et concernent 
particulièrement la sécurisation des approvisionnements de la population et la de la diffusion des progrès 
techniques susceptibles de relever les performances. Le secteur céréalier mérite en conséquence une 
intention particulière et une importance considérable en matière d’investissement, de vulgarisation, 
d’amélioration génétique et toutes autres actions susceptibles d’améliorer la productivité. Une vision 
lointaine s’impose avec acuité en vue de relever ces défis.  
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Abstract : 
 The phenomenon of the remittances of the emigrants has for some years interest from several 
international institutions (World Bank, IMF, OECD). These institutions have emphasized the 
importance of remittances to their countries of origin, particularly developing countries. 
Although the volume of remittances is large, it is still underestimated by official statistics of the 
as more and more amounts are transferred through informal channels. Algeria, like those 
developing countries, benefits from this type of informal transfer of funds from emigrants and 
has a large community of emigrants in France. After reviewing a brief survey of the 
phenomenon, we will present the tendency of these informal remittances concerning the Algeria-
France migration corridor by adopting the method of questionnaire survey among the beneficiary 
households of these transfers in the Wilaya of Tizi Ouzou. We chose a geographically delimited 
area but representative space, given its migratory tradition. The survey reveals that informal 
channels remain a preferred channel for sending funds despite improved financial services 
provided by banks (about three out of five households prefer informal channels). 
 
Keywords: transfers of funds, informal channels,migration,survey.Tizi-ouzou 
 
-INTRODUCTION - 
la question de l’apport des migrants au développement local économique et social des pays en 
développement a été maintes fois débattu, certains auteurs relèvent l’appauvrissement 
qu’engendre la migration, lié à la perte des compétences dans un processus dit de fuite des 
cerveaux ; d’autres, en revanche, considèrent la migration comme une aubaine pour les pays du 
Sud, et cela en raison des retours de richesses et de compétences qui accompagnent tout 
mouvement migratoire. 
Les migrations internationales sont avant tout une question de mobilité de la main-d’œuvre, les 
personnes partent dans la perspective de trouver de meilleures opportunités. Selon le BIT (2010), 
la recherche de travail motive la moitié des migrations internationales. Ce serait environ 38 
millions de migrants qui seraient partis pour un autre pays en quête d’emploi en 2014. Le sous-
emploi, l’insécurité ,l’instabilité politique, les sécheresses et la pauvreté… font de la mobilité 
une opportunité. Les migrants recherchent un bien- être, dans d’autres pays plus stables, pouvant 
leurs permettre l’essor de leurs activités et de contribuer à l’épanouissement de leurs familles à 
travers des envois de fonds, devenus une manne financière pour les pays en développement.  
Bien que  les transferts de fonds qui sont associés à la migration soient des phénomènes anciens, 
ils ont connu un regain d’intérêt ces dernières années, non seulement à cause de l’importance des 
sommes mises en jeu, mais aussi à cause de leur impact éventuel sur les communautés d’origine 
des migrants, mais ces transferts de fonds officiels sont loin de représenter les montants réels de 
l’argent transféré par les émigrés, La composante informelle des transferts échappe à tout 
enregistrement et ne peut être mesurée de façon aussi précise que la composante «officielle»; elle 
est tout au mieux évaluée par des estimations à partir d’enquêtes auprès des ménages ou 
d’enquêtes sur les migrants aux postes de frontière 
L’importance du phénomène de transfert de fonds informel est réelle et sa dimension 
économique et sociale mérite d’être étudiée, notamment de par leur impact sur le développement 
économique et social. 
L’objectif de cette étude est  d’analyser la contribution des envois de fonds informels des 
migrants kabyles au développement économique et social de la Wilaya de Tizi-ouzou en général 

mailto:nabilasmaili@yahoo.fr


Transferts  informels de fonds en Algérie: cas des migrants kabyles en France  
                                                                                                                       Mme.Nabila Smaili +  MrSelim Oualikane  

Revue Des économies nord Africaines                ISSN : 1112-6132                              Vol 14 / N ° (18) 2018,P 27-38 
 28 

.Que savons – nous de ces transferts informels de fonds en Kabylie ? Pourquoi les migrants 
Kabyles en France recourent aux canaux de transfert informels  ? Comment ces fonds sont-ils 
dépensés ou utilisés par les ménages récipiendaires ? Sont-ils orientés vers la consommation ou 
pour financer les investissements ? Quels sont alors leurs impacts sur le développement socio-
économique des localités d’origine de ces migrants ? 
Il s’agit là d’une analyse à l’échelle micro et macro-économique à travers une enquête sur 250 
ménages Kabyles qui ont au moins un membre du ménage en France et qui sont interviewés 
durant l’année 2016 sur le montant ,les causes des transferts non officiels de fonds , 
déterminants et impacts sur le développement socio-économique des localités d’origine des 
migrants  

1. La sphère informelle en Algérie : 
L’économie informelle, phénomène hétérogène et universel, représente une part importante des 
économies de nombreux pays en développement et des pays africains en particulier.  
Cette économie bien enracinée mérite l’intérêt de tous les Gouvernements, pour en faire un levier 
de croissance qui est le principal défi  à relever.  
La croissance démographique, l’importance du chômage, les situations d’émigration interne (des 
zones rurales vers les zones urbaines) et externe (vers d’autres pays), le besoin accru des 
populations en services publics de qualité, nécessitent d’explorer toutes les voies possibles de 
croissance et de création de richesses. 
L’économie informelle peut être abordée de trois angles différents :les entreprises, l’emploi et les 
activités .Parmi ces dernières ,le transfert informel de fonds des émigrés vers leur pays d’origine 
qui semble être oublié dans les analyses consacrées à ces  activités informelles, et ce n’est qu’à 
partir des années 1990 (avec la recrudescence des attentats terroristes et des opérations de 
blanchiment d’argent) que ces transferts ont commencé  à susciter  un intérêt accru à la fois chez 
les gouvernements des pays occidentaux soucieux d’éradiquer le crime et le blanchiment 
d’argent mais également chez les gouvernements des pays en développements et les institutions 
internationales (FMI et Banque mondiale)et cela pour les réglementer en les obligeant à se 
conformer à certaines règles qui encadrent les activités financières modernes. 

1.1Définition :L’inaccessibilité d’une grande partie de la population dans les zones rurales des 
pays en développement aux systèmes bancaires fait que ces personnes (qui n’ont pas de compte 
et qui ne peuvent régler leurs transactions qu’en billets) recourent à des procédures informelles 
pour transférer leur argent facilement et sans risque. 

Les termes « formel »et « informel » se sont de plus en plus articulés aux réglementations(ou à 
leur absence) d’une autorité monétaire quelconque : si la transaction financière était soumise à 
des réglementations, on la qualifiait de « formelle »et toute autre transaction est qualifiée 
« d’informelle »,Ainsi, la Special Recommendation VI définit les systèmes informels de transfert 
de fonds comme: «remittance systems that do not use formal financial sector institutions, such as 
banks, to effect transfers of funds from one country to another»FMI (2003). 
Hernando do Soto s’appuyant sur plusieurs années d’observations empirique du phénomène 
informel au Pérou présente le secteur des activités informelles dans son livre « the other path » 
comme suit : « l’économie informelle est une forme de réponse spontanée de créativité et de 
production à l’incapacité de l’Etat de satisfaire des besoins essentiels des masses pauvres 
déshéritées ». 
Deux façons d’analyser l’informel sont retenues : l’une centrée sur le ménage et ses ressources 
l’autre centrée sur l’unité de production.  
Dans le cas algérien, Omniprésente dans diverses filières : commerces, services, bâtiment et 
travaux publics et activités manufacturières, l’économie informelle en Algérie représente selon 
les chiffres officiels près de 45 % du Produit intérieur brut (PIB), ce qui correspond à une valeur 
de près de 125 milliards de dollars1. Dans le même contexte, les conclusions de l’étude réalisée 
par l’Office national des statistiques (ONS) indiquent qu’elle employait 1,6 million de personnes 



Transferts  informels de fonds en Algérie: cas des migrants kabyles en France  
                                                                                                                       Mme.Nabila Smaili +  MrSelim Oualikane  

Revue Des économies nord Africaines                ISSN : 1112-6132                              Vol 14 / N ° (18) 2018,P 27-38 
 29 

en 2001, est passé à plus de 4,5 millions en 2015. 
L’économie informelle est largement nourrie des flux de devise non enregistrés en provenance 
de France en particulier, 

2. Répartition des envois de fonds dans le monde : 
En quelques années, les transferts de fonds des migrants sont devenus une ressource significative 
pour de nombreux pays en développement (PED). Ces envois de fonds que les Anglo-Saxons 
appellent des «remittances» jouent un rôle considérable. Selon la Banque mondiale, la totalité 
des envois de fonds des migrants dans le monde était estimée à plus de 440 milliards de dollars 
en 2013,582 milliards en 2015 et devrait atteindre 600 milliards de dollars en 2017.Sur ce 
montant, les pays en développement ont reçu 325 milliards de dollars. Les chiffres réels, 
comprenant les mouvements non déclarés, que ce soit par les canaux officiels ou informels, 
seraient bien supérieurs. Eu égard à cette évolution et à ses effets potentiels, la thématique des 
transferts des migrants suscite beaucoup d’intérêt dans la littérature économique de ces dernières 
années. 
 En 2009, les envois de fonds déclarés étaient trois fois supérieurs au montant de l’aide publique 
au développement  et quasiment aussi importants que les flux des investissements directs 
étrangers (IDE) vers les pays en développement 
Au niveau international, les principaux pays bénéficiaires de ces transferts de fonds sont 
l'Inde(quelque 71 milliards de dollars en 2014),et la Chine qui a perçu 64 milliards de dollars en 
2014. Les Philippines (28 milliards de dollars), le Mexique (24 milliards), le Nigeria (21 
milliards) et l'Egypte (18 milliards en 2016) sont aussi parmi les plus gros récepteurs de fonds 
émis par leurs émigrés.2  
Il est vrai que l’Algérie est loin de figurer parmi les premiers pays d’émigration3 dans  le monde, 
mais c’est un pays moyennement important au niveau du Moyen-Orient. Il est classé au sixième 
rang parmi les dix premiers pays d’émigration après l’Egypte, le Maroc, la Cisjordanie et Gaza, 
l’Irak et l’Iran. 
L’Algérie -France représente un couloir migratoire très important. De ce fait l´importance de la 
communauté algérienne en France détermine l´immense réserve financière transférée par les 
deux canaux, formel et informel. Commençant à s´y installer depuis le début du siècle dernier, 
celle-ci est essentiellement kabyle. Elle représentant plus de 50 % de l’immigration algérienne en 
France (Direche et Slimani, 1997), non seulement les montants en jeu sont très importants en 
termes absolus et relatifs, mais les migrants se sont aussi révélés être de véritables « acteurs du 
développement » à travers le financement de la création de microprojets individuels et collectifs 
grâce à ces envois. 
Selon les chiffres obtenus, les rentrées en devises de la région de Kabylie dépassent celles du 
tourisme au Maroc. Constituée essentiellement des retraites des travailleurs qui ont passé des 
décennies dans l´Hexagone, cette manne est concentrée dans les banques françaises. Une fois 
retiré en France, cet argent fuit les canaux officiels et rejoint le marché informel. En plus de cette 
première génération de travailleurs qui, habituellement, envoient cet argent pour subvenir à leurs 
familles restées dans le pays, sont venues s´ajouter les deuxième et troisième générations 
composées de leurs enfants venus s´installer après la loi sur les regroupements familiaux de la fin 
des années 70. Celles-ci, ayant obtenu des statuts professionnels plus hauts donc plus profitables, 
sont restées attachées à leur pays d´origine 
Il n’est aujourd’hui pas possible de disposer d’estimations précises sur les montants totaux et les 
biens en nature transférés par les migrants. Les estimations disponibles font état d’un montant de 
transfert total des migrants de l’ordre de deux milliards d’Euros en 2010 4 (soit moins de 2 % du 
PIB), dont 1,35 milliard des pays européens et 282 millions d’Euros en provenance de la France, 
ce montant a dépassé deux milliards d'euros pour l'année 2016, le canal informel est 9 fois plus 
important que l’officiel5. 
Ces chiffres laissent penser que l’importance macroéconomique de ces transferts est relativement 
négligeable - même si l’impact microéconomique de ceux-ci sur la consommation des familles 
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voire la vitalité de leur projets pourrait être plus significative. 
 Au fil des ans, la région de Tizi-Ouzou a bénéficié de tels transferts de fonds. Ils correspondent 
à la part des revenus gagnés à l’étranger que les migrants rapatrient chez eux sans passer par les 
organismes de transfert officiel (banques )et en choisissant des canaux informels non supervisés 
des versements. Très répandu de nos jours en Kabylie, l’augmentation des envois de fonds va de 
pair avec l’esprit solidaire et l’altruisme qui animent la communauté kabyle à l’étranger.  

Tableau 1 : Comparaison des systèmes de transfert officiels et informels de fonds : 

Source : Charby, 20046 

3. Fondement théorique de l’impact des transferts de fonds sur le développement :  
 La littérature abondante dans ce domaine reconnait l’existence de trois points de vue sur la 
manière dont les transferts formel et informel sont utilisés et sur l’impact de ces fonds sur le 
développement : 
Barham et Boucher (1998) ; Chami, Fullen-kamp et Jahjah (2003) soutiennent que les transferts 
formel et informel de fonds entraînent des modifications dans le  comportement de 
consommation des ménages au détriment de l’investissement et de l’épargne. Ce comportement 
risque de créer une situation de dépendance à ces transferts, poussant les ménages récipiendaires 
à utiliser ces fonds comme substituts à d’autres sources de revenus. Ces analyses se limitent 
cependant à des études non comparatives de l’usage des transferts qui ignorent le caractère 
fongible des revenus et les impacts indirects de la migration sur la communauté entière (Taylor, 
1999). 
Le second point de vue est que ces fonds sont justement fongibles et sont dépensés à la marge 
comme toute autre source de revenu. Leur contribution au développement est par conséquent 
identique à celle des autres sources de revenu. Ainsi, une unité de revenu provenant des 
transferts est traité par le ménage exactement comme une unité de revenu salarial (Taylor, 1999 ; 
Adams et al 2008). 
Le troisième point concerne la théorie du revenu permanent développée par Milton Friedman et 
reprise par Mankiw (2001), le revenu courant est la somme de deux composantes : le revenu 
permanent et le revenu transitoire. Pendant que le premier est consacré essentiellement à l’achat 
des biens de consommation, le dernier sert à financer les dépenses d’investissement.  Les 
transferts de fonds sont considérés comme un revenu transitoire et sont orientés vers les 
investissements en capital humain et en capital physique – plutôt que pour l’achat des biens de 
consommation, et ceci pourrait contribuer au développement économique (Adams, 1998). 
La plupart des études récentes sur le sujet visent à mettre en avant les bienfaits effectifs ou 
potentiels des remises pour le développement, d’où peut-être une tendance à donner une 
importance excessive à la contribution qu’elles apportent au financement de l’investissement : 
«Pour les ménages bénéficiant d’un transfert des migrants, la part du revenu utilisé pour des 
investissements augmente, alors que la part dépensée en consommation baisse. Par conséquent, 

Systèmes officiels Systèmes informels 
Pas d’accès au secteur bancaire en milieu rural 
(ex : Pays africains) 

Système de remise à domicile 

Lenteur des institutions financières classiques Rapidité des transactions 
Absence de confiance et maximum de 
garanties 
formelles 

Confiance et absence totale de document écrit 

Relations impersonnelles entre le client et la 
banque 

Contrôle social et familial sur les courtiers 
(reprise de la dette par ses collègues) 

Frais liés à la bureaucratie bancaire Peu de frais fixes 
Risque de contrôle des mouvements de fonds 
par 
les institutions financières nationales 

Discrétion absolue et invisibilité des opérations 
(risques maffieux ou terroristes) 
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la propension à investir est plus grande chez les ménages ayant des migrants» (Taylor et Mora 
2006). 
Cependant, à travers leur effet désincitatif sur la participation au marché du travail des  ménages 
récipiendaires (Chami et al. 2005) et les inégalités de revenu, les envois de fonds des migrants 
peuvent, au contraire, déstabiliser les économies récipiendaires.de plus ils comportent un aspect 
plutôt volatile (ils n’en peuvent pas se révéler précieux pou
atténuer la pauvreté des populations )
ces transferts. 
 3. L’enquête et les résultats : 

Notre étude est basée sur une enquête que nous avons menée durant l’
Tizi-Ouzou.  
Le choix de la zone d’étude est premièrement basée sur la proximité de notre résidence 
deuxièmement,  c’est une région montagneuse et dure à vivre ce qui a poussé la majorité  de la 
population de la région  à l’émigr
importante surtout pour le couloir migratoire étudié (Algérie
Nous avons procédé à une enquête ménage et  interrogé 250 familles d’émigrés kabyles en 
France. Dans le questionnaire nous 
plus de chance d’avoir des réponses précises et correctes.
spécifiés, il comporte deux sections regroupant chacune un certain nombre de variables à savoir
La première section : permet de recenser tous les membres du ménage et de recueillir leurs 
caractéristiques individuelles. Au nombre de ces caractéristiques, on peut citer le sexe, l’âge, le 
niveau d’instruction, la situation matrimoniale, la profession,
le chef de ménage. 
La deuxième section : recueille des informations relatives à la fréquence de réception, aux 
circuits de transmission (banques, transport à la main par les émigrés, courrier ou par 
intermédiaires spécialisés), au montant reçu et à l’utilisation des fonds reçus.
Après avoir éliminé les questionnaires non valables nous avons gardé 200 observations fiables. 
Nous avons pris l’âge minimum des actifs à 18 ans. Notre échantillon est composé de 80% 
d’hommes et de 20% de femmes avec une moyenne d’âge de 40 ans et une taille de ménage 
moyenne de 3 (nombre d’enfant). La nature d’émigration était prise en compte aussi, 90% sont 
entrés au pays d’accueil d’une façon régulière contre 10% qui ont accédé au pays d’une 
irrégulière 

3 .1 Les mécanismes de transfert informel
Figure n°1 : typologie des transferts informels de fonds des émigrés kabyles :
 

Source : élaboré selon les données de notre enquête.

Selon les résultats de notre enquête, les migrants recourent à une large palette de dispositifs  
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informel et formel pour transférer leur argent. Le recours au système bancaire (canal officiel) 
représente 08 % des transferts quant aux canaux informels sont 
une partie de ces envois de fonds transportée à la main c’est
migrants eux-mêmes  (sous forme d'argent liquide et les chèques de voyage) de retour, ou par les 
membres de la famille ou les amis .Nos données d’enquête
totalité des transferts à destination  de la région de Tizi
Deuxièmement, il y a des transferts des travailleurs migrants par l'intermédiaire d'opérateurs 
appelés –courtiers. Le mécanisme est plutôt facile à comprendre
en France, souhaite envoyer une somme d’argent à sa femme restée à Tizi
un Kabyle de la place de France. Après avoir reçu la somme en euros, 
confrère à Tizi-Ouzou qui paiera la femme de l’expatrié directement en dinars algériens, ce 
procédé représente prés de 30 % .La confiance est le mot d’ordre dans ce type de transactions et 
de forts  liens ethniques voire familiaux,
qui quadrillent la place financière, ça ressemble un peu au dispositif le moins réglementé qui est 
la Hawala7.Un autre type de dispositif informel : l’envoi d’argent par courrier ordinaire. Bien 
qu’assez risquée, cette méthode représente près de 2 % des transferts opérés par les migrants

Figure n°2 : montants des transferts informels de fonds des migrants kabyles en France

Source : élaboré selon les données de notre enquête. 
 
Les montants de ces transferts varient  de 200 à plus de 1000 Euros mensuellement, avec
fréquence  régulière concernant la moitié des personnes interrogées.

Figure n°3 : la fréquence des transferts informels de fonds :

Source : élaboré selon les données de notre enquê
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informel et formel pour transférer leur argent. Le recours au système bancaire (canal officiel) 
représente 08 % des transferts quant aux canaux informels sont évalués à 92 % : 
une partie de ces envois de fonds transportée à la main c’est-à-dire  le transport sur soi par les 

(sous forme d'argent liquide et les chèques de voyage) de retour, ou par les 
amis .Nos données d’enquête montrent que près de 60 % de la 

totalité des transferts à destination  de la région de Tizi-ouzou  s’effectuent de cette manière.
Deuxièmement, il y a des transferts des travailleurs migrants par l'intermédiaire d'opérateurs 

courtiers. Le mécanisme est plutôt facile à comprendre : un travailleur Kabyle expatrié 
en France, souhaite envoyer une somme d’argent à sa femme restée à Tizi-Ouzou, se retourne à 
un Kabyle de la place de France. Après avoir reçu la somme en euros, ce dernier contactera un 

Ouzou qui paiera la femme de l’expatrié directement en dinars algériens, ce 
procédé représente prés de 30 % .La confiance est le mot d’ordre dans ce type de transactions et 
de forts  liens ethniques voire familiaux, unissent les différents maillons des réseaux de courtiers 
qui quadrillent la place financière, ça ressemble un peu au dispositif le moins réglementé qui est 

Un autre type de dispositif informel : l’envoi d’argent par courrier ordinaire. Bien 
’assez risquée, cette méthode représente près de 2 % des transferts opérés par les migrants
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Comme le montrent les graphiques, 77% des migrants affirment verser mensuellement entre 200 
€ et 500 € alors que 13% remettent entre 500 € et 1000 € par mois .Ceux qui envois plus de 1000 
Euros/ mois sont évalués à 10 % cela démontre l’importance des sommes transitées par le canal 
de transfert informel. 

3.2 Les causes des transferts informels des fonds des migrants :  
Concernant les causes de l’émergence des activités informelles de transfert de fonds par les 
émigrés, on peut citer : 

3.2.1  Les coûts de transaction : 
La première cause selon notre enquête touche aux coûts des transmissions (56 %) .D’après la 
théorie des coûts de transaction, lors de la réalisation d’une transaction, chaque partie engagée 
dans le contrat est amenée à supporter des coûts. Les coûts sont relatifs à la recherche des 
informations nécessaires pour intervenir sur le marché, à la sélection des partenaires d’affaires, à 
la négociation, à la passation et au contrôle des contrats, etc. Ces coûts sont fortement déterminés 
par le degré de spécificité de l’actif échangé, la fréquence de la transaction, l’incertitude attachée 
à la transaction et le risque8. L’analyse comparative de ces coûts entre deux situations (celle où 
l’entreprise réalise toute seule une activité et celle où elle fait appel à une autre entreprise de sous 
traitance), va déterminer les choix et le comportement organisationnels de l’entreprise. Lorsque 
les coûts de transaction supportés par l’entreprise sont plus importants quand elle réalise une 
activité elle-même, elle fait appel à la sous-traitance pour bénéficier des économies de coûts 
qu’offre cette dernière alternative.  
Cette analyse peut être étendue à l’analyse du choix entre la situation où l’émigré doit choisir 
entre l’envoi de fonds par voix formelle ou informelle. Le caractère officiel d’une transaction 
conduit les parties contractantes à régler des taxes qui amplifient les coûts de transaction. De tels 
coûts ne seraient pas supportés si les fonds ont été envoyés par circuit non officiel dont les 
activités ne sont pas soumises à la règlementation, ce qui réduit les coûts de transaction. 
Donc pour les Kabyles de France mener leurs activités dans ce secteur leur permet de réaliser des 
économies de coûts de transaction. De ce fait, les émigrés n’accepteront de rejoindre le circuit 
formel que pour autant que les coûts des transferts formels en soient sensiblement réduits. 
La Banque mondiale a estimé qu'il en coûtait en moyenne 7,9% des sommes envoyées au 
troisième trimestre 2014), ce qui constituait néanmoins un progrès par rapport aux 8,9% de 
l'année précédente (2013). En général, l’absence de concurrence entre organismes de virement 
semble être un important facteur expliquant le coût élevé des transferts. 

3.2.2  L’écart de change :  
C’est un critère très important qui entraîne des surcouts automatiques pour le bénéficiaire. En 
effet plus l’écart de change entre le marché parallèle et le marché officiel est important, plus les 
transferts recourant aux circuits informels augmentent. C’est le cas du marché de change 
algérien. Cela représente 04 % des ménages interviewés. 
En effet, il existe sur le marché de change algérien une différence importante entre le cours 
officiel du dinar et celui du marché parallèle ; cela  résulte davantage de la politique de change 
du pays. Elle correspond à la recherche de devises, dès lors qu’un besoin non satisfait 
s’exprimerait pour des besoins de voyages ou d’importation de petits biens de consommation ou 
d’équipements. Ce qui pousse les migrants algériens à préférer le circuit informel ajoutant à cela 
les réglementations anti-blanchiment de l'argent, sont autant d'obstacle qui conduisent parfois les 
«remitttances» à prendre les voies de la clandestinité. 
En outre , la législation en matière de change interdit le change des devises aux individus sauf 
dans quatre cas: Les frais de voyage 15000DA par an, les frais d’hospitalisation en cas de 
problème de santé sous des conditions, les bourses d’études et les frais de rapatriement des corps. 
A part les cas cités, les individus doivent se débrouiller pour trouver les devises. Cette demande 
accrue a alimenté la création d’un énorme marché parallèle de change à square Port Saïd. La 
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prérogative de détention de devises revient à la Banque Centrale d’Algérie et la tentative de 
création de bureaux de change privés en 2016 est vouée à l’échec et le marché parallèle de devise 
devient de plus en plus large.  

3.2.3  L´inefficacité des canaux formels
30 % des ménages enquêtés confirment l’inefficacité des canaux formels, le
d’infrastructure bancaires, en Algérie et plus précisément dans les localités montagneuses et 
isolées de la grande ville de Tizi-Ouzou
bancarisation de l’économie, de familiarisation avec les procédures bancaires o
large utilisation des canaux officieux de transfert de fonds. 
des transferts est réalisée dans l’urgence (situation exceptionnelle
l’un des facteurs primordiaux de choix r
être disponibles pour les bénéficiaires à compter de l’heure d’émission, en
des formalités administratives et la simplicité des opérations
le concept des systèmes de transferts rapides, avec une quasi instantanéité des opérations 
d’émission et de réception .  
3.2.4 La répression financière : 
Le recours à la répression financière caractérisée notamment par des taux d'intérêt réels négatifs 
sur l'épargne intérieure, aussi sur les encaisses monétaires à des comptes bancaires étrangers, 
favorise l’utilisation du circuit informel de transfert de devises, (7%) des interviewés ont évoqué 
cette cause. 

3.2.5 Le poids des résidents étrangers en situation
Les émigrés en situation irrégulière en France (03 % des enquêtés) n’ouvrent pas le droit au 
compte bancaire dans le pays d’accueil c’est pour cela qu’ils ont recours aux canaux informels 
pour le transfert de fonds. Pour eux, c’est une façon
adaptés, rapides, et  sûrs. 

Figure n 4 : les causes de transfert informel de fonds des kabyles de France
 

Source : élaboré selon les données de notre enquête. 
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prérogative de détention de devises revient à la Banque Centrale d’Algérie et la tentative de 
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L’attrait donc à ce système informel s’explique par des facteurs économiques, sociologiques et 
culturels. Le système est moins onéreux, plus rapide, plus sûr, plus pratique et moins 
bureaucratique que le secteur financier formel. Les intermédiaires dans ces opérations ne sont  
pas rémunérés ou faiblement rémunérés par rapport aux commissions qui sont pratiquées par les 
banques ou d’autres institutions de transfert de capitaux, car leurs frais généraux sont réduits au 
minimum. Le système est plus rapide que les transferts financiers officiels en raison de l’absence 
de formalités administratives et de la simplicité des opérations : les instructions sont données à 
des correspondants par téléphone, télécopie ou courrier électronique, et les fonds souvent livrés 
en mains propres dans les 24 heures par un correspondant qui peut se rendre rapidement dans des 
localités difficiles d’accès. Documentation et comptabilité sont réduites à leur plus simple 
expression, et l’absence de procédures bureaucratiques réduit le temps nécessaire aux transferts. 
Outre ces facteurs économiques, plusieurs facteurs sociologiques :les liens de parenté, 
l’appartenance ethnique ou les relations personnelles entre les intermédiaires (courtiers) et les 
émigrés ,rendent le système plus commode et en facilitent l’utilisation. Les expatriés apprécient 
la souplesse des horaires pratiqués par ces courtiers et leur proximité. D’autres considérations, 
d’ordre culturel, incitent les travailleurs expatriés et les membres de leur famille restés au pays à 
utiliser ce système pour leurs transferts de fonds. Beaucoup de personnes expatriées sont 
exclusivement masculines, les épouses et les autres membres de la famille restant à Tizi-ouzou 
où les traditions familiales prévalent. Or, celles-ci commandent souvent aux membres de la 
famille, et en particulier aux femmes, de limiter au maximum les contacts avec l’extérieur. 
Homme de confiance connu dans le village et respectueux du code social en vigueur, le courtier 
est donc un intermédiaire acceptable qui évite aux femmes d’avoir directement affaire aux 
banques ou autres agents financiers. Ce système, fondé sur la solidarité nationale, ethnique ou 
locale, dépend davantage de la confiance9 entre les participants que de fondements juridiques 
quelconques. 
Nous pouvons conclure cette section, on disant que les coûts élevés des transferts informels de 
fonds (56 %), qui représentent une « ponction » importante sur les « maigres» revenus des 
migrants et l’inefficacité de canaux formels , incitent les migrants à utiliser des canaux 
informels. 

3.2 L’impact économique et social des transferts informels de fonds :  
Lorsqu’on évalue le rôle joué par les envois de fonds, il est important d’examiner à la fois les 
impacts économiques et non-économiques.D’une manière générale deux champs sont explorés : 
- l’impact sur la répartition du revenu des ménages, la réduction de la pauvreté et le bien être des 
ménages 
- et l’impact sur l’économie en général, en examinant les incidences sur l’emploi, la productivité 
et la croissance économique. 
Tout d’abord, ces transferts constituent une importante source de revenu pour de nombreux 
ménages à revenu faible ou moyen. Globalement, l'enquête révèle qu'une importante proportion 
des flux est affectée à l'investissement (57%).Les nouveaux besoins exprimés par les récepteurs 
de ces fonds, constituent dans de nombreux cas, un soutien à l’activité économique 
traditionnelle. Plusieurs secteurs, notamment celui de la construction ( 36 %)ou l’immobilier , le 
petit commerce de détail(11%),et les activités artisanales (10 %) bénéficient de l’argent qui 
arrive de l’extérieur. Il n’y a pas de doute que le fait de consacrer cet argent à l’investissement 
entrepreneurial influe directement et de façon positive sur l’emploi et la croissance. Cependant le 
faible niveau d’instruction des émigres, leur manque d’esprit d’entreprise font également que les 
fonds envoyés sont rarement investis dans la création d’activités productrices des revenus. 
Un problème supplémentaire est que souvent les finances de la famille et celles de l’entreprise 
concernée sont confondues. Il est difficile de pouvoir dissocier clairement la trésorerie de 
l’entreprise et le budget de la famille à la lumière des comptes disponibles sur le fonctionnement 
de l’entreprise. Par ailleurs, la famille ou les proches à qui l’émigré a confié la création et la 
gestion de l’entreprise, ont tendance à puiser plus de fonds  à leur propre usage que l’entreprise 
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Figure n° 5 : Rôle et impact des transferts informels de fonds des émigrés

 

Source :élaboré par les données de notre enquête 
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.-Conclusion - 
 Les transferts informels  de fonds effectués par les migrants kabyles ont pris une ampleur 
considérable au cours des deux dernières décennies. Ces transferts permettent ainsi a la diaspora 
d’améliorer non seulement les conditions de vie des membres de leurs familles mais aussi celles 
de toute la communauté ,de ce fait on peut dire que le transfert informel de fonds n’est pas 
seulement qu’une poche à pauvreté qui isole, elle forme plutôt un continuum avec des actifs qui 
y rentrent et y sortent, qui interagissent avec l’économie formelle et qui développent parfois des 
activités entrepreneuriales créatives. Dans cette logique il serait utile de comprendre comment 
faire évoluer toutes ces activités de l’économie informelle vers une économie formelle plus 
protectrice et porteuse d’avenir. Cette question intéresse évidemment les économistes du 
développement car tout progrès économique se traduit à moyen/long terme par une diminution 
de la part de l’informel dans l’économie : il n’existerait pas de développement réel sans le 
passage de l’économie informelle à l’économie formelle.  
Cette idée de développement va de pair avec l’idée que certains modèles économiques présents 
dans l’économie informelle sont par exemple source d’innovations et représentent par 
conséquent l’économie de demain ou tout au moins des modèles alternatifs à intégrer à 
l’économie formelle .  
Cependant, La région de Kabylie qui accueillait la plus grande partie de ces rentrées, demeure 
pauvre alors qu´elle rivalise avec le Maroc sinon le dépasse en la matière. Elle devait être une 
région très riche, par cet apport de ses enfants, est restée l´une des plus pauvres du pays. 
Pourtant, on a pour exemple l´expérience de plusieurs pays comme l´Espagne et le Portugal, qui 
ont su amorcer un développement basé sur l´apport de leurs émigrés. La culture de 
l´investissement n´est pas encore au rendez-vous. Les ménages enquêtés préfèrent investir dans 
des projets moins rentables mais surs tel que l’immobilier et le reste de toute la manne  alimente 
le marché automobile et fait grossir le parc régional et national. Cette rente a créé une véritable 
tendance à l´économie de consommation et point à celle de production. 
Pour un meilleur impact économique cela nécessite d’engager une réflexion sur l’amélioration 
des conditions d’accès aux services financiers c’est-à dire formaliser les transferts. 
Prendre des mesures incitatives en encourageant ces actifs à canaliser leur fonds via les 
institutions bancaires en réduisant les différentes taxes 
 Enfin ,introduire de nouvelles technologies de l’information dans le secteur bancaire et financier 
algérien ,à cet égard, le recours aux nouvelles technologies de paiement (ex : l’utilisation du 
téléphone mobile « mobile- banking » pour effectuer des opérations bancaires constitue une 
solution à fort potentiel pour les kabyles. 
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 ملخص

وزو من أجل فهم سلوكهم بشكل أفضل جتاه  يف منطقة تيزي  إيثنوسنرتيسم املستهلك �دف هذه الدراسة إىل الرتكيز على دراسة
ناقشنا دراسة النزعة العرقية وأمهيتها للمستهلكني وتأثري بلد املنشأ على  جداواستنادا إىل استعراض أديب غين . املنتجات األجنبية واحمللية

 استبيان ببناء قمنا دراستنا من كجزء. وزو تيزي منطقة أحناء مجيع من املستهلكني من عينة أحباثنا اختارت وقد .نية شراء منتج
 (SPSS V21). اإلحصائية البيانات حتليل برجميات باستخدام البيانات حتليل مت CETSCALE. مقياس باستخدام

  أتأثري بلد املنش ,املنتجات األجنبية واحمللية ,cetscale , consumer ethncoentrism,:كلمات البحث
I. Introduction  

Le pays d’origine des produits est une variable importante  dans l’influence du comportement 
d’achat du consommateur, de nombreuses recherches se sont intéressées depuis de nombreuses 
années maintenant à analyser la perception et les attitudes des consommateurs envers les produits 
importés et les produits locaux. Pour combler son marché, l’Algérie importe énormément de 
produits de l’étranger, dans la majorité des cas, la production locale n’y arrive plus à produire 
certains produits, mais il arrive que des produits soient importés même si ils sont fabriqués dans 
le pays. 
Pour distinguer les préférences des consommateurs entre produits étrangers et produits locaux, 
un concept a été mis en œuvre et étudié à travers des recherches. Ce concept c’est 
l’ethnocentrisme des Consommateurs. La première mesure de l’ethnocentrisme des 
consommateurs a été faite aux Etats-Unis par SHIMP et SHARMA en 1987, et ont élaboré 
l’échelle de mesure CETSCALE  qui est très utilisée aujourd’hui par de nombreux chercheurs. 
Le but de cet article sera double. Dans un premier temps, nous passerons en revue le concept de 
l’ethnocentrisme du consommateur et son importance auprès des consommateurs. Dans une 
seconde partie, nous procéderons à déterminer les relations entre l’ethnocentrisme et les attitudes 
des consommateurs algériens et ce afin d’analyser les tendances ethnocentriques existantes entre 
la perception des produits étrangers et locaux  et les variables sociodémographiques.   
Notre méthodologie exploite les données d’une enquête quantitative  menée auprès d’un 
échantillon de consommateurs de la région de Tizi-Ouzou.  Pour la mesure de l’ethnocentrisme 
des consommateurs nous avons utilisé l’échelle CETSCALE, qui est une échelle rassemblant 17 
items  et utilisant 7 positions sur l’échelle de Likert (de fortement en désaccord à fortement en 
accord) pour chaque item représenté.  
Enfin, nous terminerons en présentant les résultats de la mesure de l’ethnocentrisme des 
consommateurs de Tizi-Ouzou, ainsi que l’impact des variables sociodémographiques sur son 
évolution. Dans la conclusion, une synthèse importante sera faite sur les limitations, les 
implications managériales et perspectives de notre recherche. 

II. Revue de la littérature  
SAMNER [1] a été l’un des premiers à définir le concept de l’ethnocentrisme en 1906. Pour lui, 
l’ethnocentrisme renvoie à une manifestation d’une pensée ethnocentrique dans les attitudes des 
consommateurs. CASTARINE DOGI [2] lie ce concept au domaine social et psychologique. 
C’est parfois liée à une soumission aux idéaux et aux croyances des personnes de son groupe, 
c’est ce qui estime SMITH [3] en décrivant ce phénomène par une confiance indéfectible et sans 
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condition aux personnes jugés supérieurs dans son entourage ou son groupe d’appartenance.  

1- Ethnocentrisme du consommateur 
Le focus sur l’ethnocentrisme du consommateur s’est probablement produit avec l’accélération 
de la mondialisation et la tournure des échanges économiques entre les pays. Néanmoins, on 
accorde la naissance du concept d’ethnocentrisme du consommateur à SHARMA et SHIMP [4] 
qui ont été les premiers chercheurs à pouvoir mesurer en 1987 les attitudes des consommateurs 
(américains) envers les biens étrangers, et cela en mettant en œuvre une échelle spéciale pour la 
mesure de l’ethnocentrisme du consommateur. Cette échelle fut appelée par SHIMP et 
SHARMA [4] « CETSACLE » (Consumer Ethnocentric Tendencies Scale), le but étant de 
mesure les tendances ethnocentriques des consommateurs américains pour les produits étrangers. 
L’ethnocentrisme du consommateur est défini comme étant un ensemble de « croyances 
individuelles propres au consommateurs  sur la convenance morale d’acheter des produits 
étrangers » [4]. Les individus ethnocentriques ont tendances à juger les autres groupes en 
référence à eux et aux particularités « ethniques et culturelles de ces groupes, et plus précisément 
la langue, comportements, coutumes et la religion »[5].  
Plusieurs recherches portant sur l’ethnocentrisme du consommateur tentent de comprendre les 
jugements qu’ont les consommateurs sur la nécessité d’acheter un produit local plutôt qu’un 
produit étranger. Des études ont montré l’existence d’une surestimation des attributs et des 
qualités des produits locaux par rapports aux produits étrangers et vice-versa ; c’est-a-dire une 
sous-estimation des caractéristiques des produits étrangers ([6] et  [7], dans [8]). Néanmoins, Ce 
type de comportement et d’attitudes peuvent d’après WATSON et WRIGHT [9] conforter le 
comportement d’un consommateur mais ne l’équivalent d’aucune manière, puisque le 
comportement d’un consommateur est souvent propre à un produit. De plus, l’individu 
ethnocentrique tend à justifier ses attitudes en se référant à son groupe culturel qu’il présente 
comme une preuve pour adopter des normes spécifiques rendant  acceptables ses préférences et 
comportements [10]. Les consommateurs sont pour certains chercheurs, plus tentés de prendre 
des décisions en  se référant à un groupe [11], ce qui peut modifier et influer sur leur 
comportement ethnocentrique. 
Plus encore, pour TAJFEL [12] et [13], certains comportements même s’ils sont pris dans des 
groupes moins importants, abstraits et dont  l’organisation reste banale, comme le note ce 
chercheur, tendent à être favorisés par le consommateur et pris en compte dans ses décisions 
d’achat.  Ce qui tend donc à renforcer les rôles joués par les groupes de référence dans la 
décision des consommateurs. D’autres auteurs, à l’instar de FERGUSON et KELLY [14], 
confirment le poids que prennent ces groupes dans les comportements des consommateurs ; 
Même si ces derniers n’ont parfois  rien à gagner de ces groupes, qui peuvent les amener à payer 
plus chers leurs choix.  

2- Antécédents de l’ethnocentrisme du consommateur 
Par ailleurs, de nombreuses recherches, parmi les plus importantes se sont intéressées aux 
dimensions qui composent l’ethnocentrisme du consommateur, il en ressort d’après ces 
recherches quatre grandes catégories d’antécédents [15], celles-ci sont listés ainsi : antécédents 
socio-psychologiques, antécédents économiques, antécédents politique et antécédents 
démographiques.  Ces antécédents influencent les tendances ethnocentriques des 
consommateurs.   
Les antécédents socio-psychologiques touchent tantôt à des croyances morales tantôt aux valeurs 
et au rapport qu’ont les consommateurs avec leur pays ; Dans l’étude de Shankamahesh [15] , 
dix sortes de caractéristiques socio-psychologiques sont rassemblés : l’ouverture culturelle 
(exp :[4], [7]), l’esprit de cohésion des groupes  au niveau mondial (exp :[16]), le patriotisme 
(exp : [7],[16], [17]), le conservatisme (exp : [7], [16], [18]), le collectivisme (exp : [7], [19]), 
l’animosité (exp :[20]), le matérialisme (exp :[21]), l’altruisme  (salience en anglais, exp :[22]) et 
le dogmatisme (exp : [4]). 
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Les antécédents économiques renvoient quant à eux aux caractéristiques d’environnement 
économique au niveau mondial et aux situations économiques des pays. Nous pouvons trouver 
les variables suivantes : le capitalisme (exp :[23]), l’étape de développement économie 
(exp :[24]), amélioration de l’économie nationale (exp :[25]), amélioration de la situation 
financière personnelle (exp :[23]). 
Les antécédents politiques concernent les situations politiques des pays. Cela touche notamment 
à la propagande politique (exp :[23]), l’évolution de l’oppression (exp :[26]), la proximité , 
puissance et taille des groupes extérieurs (exp :[23]) et les manipulateurs du pouvoir (exp :[23]). 
Enfin, les antécédents démographiques renvoient aux variables permettant de segmenter la 
population.  Notre recherche est en partie liée à cela. Nous y verrons l’influence de ces variables 
sur l’ethnocentrisme des consommateurs algériens résidant dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Ces 
variables sont entre autres : l’âge, le genre, le niveau d’éducation, le revenu, ou la classe sociale, 
etc. (exp : [16], [17],[25]). Ces antécédents sont en d’autres termes, des variables qui façonnent 
l’ethnocentrisme du consommateur. 

3- Impact des variables sociodémographiques sur l’ethnocentrisme des consommateurs 
Les habitudes de consommation peuvent être sujettes à des influences par des variables 
sociodémographiques dont le rôle initial serait de segmenter la population et les consommateurs. 
Nous allons voir ici comment  ces variables interviennent pour influer sur l’ethnocentrisme des 
consommateurs.  

A-L’âge : Cette variable est souvent utilisée dans la plupart des recherches sur la consommation 
et des études du comportement du consommateur. La relation entre l’âge est l’ethnocentrisme du 
consommateur a été le terrain de recherche de nombreuses études sans pour autant confirmer 
l’existence d’une éventuelle influence de ce critère [26]. SHARMA et al.  [7] distinguent dans 
leur étude que les consommateurs les plus âgés ont tendance à être plus ethnocentriques, en étant 
plus conservateurs, plus patriotiques et ont de par le passé probablement connu une mauvaise 
expérience avec un pays étranger. C’est d’ailleurs ce que prouve IMBERT et ses collègues [27], 
qui estiment que les consommateurs russes les plus âgés seraient plus ethnocentriques que les 
personnes jeunes.  
Néanmoins, un bon nombre de chercheurs soulignent le changement et la variation de cette 
relation, qui n’est pas donc statique [28]. 

B-Le genre : Cette variable est également très utilisée pour différencier les habitudes de 
consommation des hommes et des femmes. Des recherches confirment l’existence d’une 
différence du niveau d’ethnocentrisme entre les deux sexes. Dans les travaux de SHARMA et al. 
[7] , on a pu confirmer un niveau d’ethnocentrisme élevée chez les femmes et bas chez les 
hommes. HAN [17] et EAGLY [29] démontrent dans leurs recherches l’affirmation du genre 
féminin qui se caractérise un degré élevée du sentiment patriotique et de conformisme.  
De plus, il a été démontré que les femmes tendent à posséder un niveau de consommation 
ethnocentrique plus élevée que celui de la gente masculine [30]. 

C-Le niveau d’éducation : SHARMA et al. [7] ont également étudiée la relation de cette 
variable avec l’ethnocentrisme du consommateur. Ils confirment l’hypothèse qu’une relation 
positive existe entre le niveau d’éduction et les tendances ethnocentriques des consommateurs. 
C’est le cas notamment de BALABANIS [16] qui a trouvé également dans le cadre d’une étude 
en Turquie l’existence d’un lien positive entre l’ethnocentrisme du consommateur et le 
patriotisme. 
Une autre  étude menée par NADIRI et TÜMER [31] auprès des consommateurs turques met en 
évidence que les meilleures tendances ethnocentriques sont concentrés chez les personnes en 
post-graduation, c’est-à-dire ceux ayant au moins un master ou un doctorat. Néanmoins, dans 
leur résultats, ils ont fait état que les personnes avec un niveau  universitaire moins important 
sont caractérisées par des tendances ethnocentriques moins importantes que celles en post-
graduation.   
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D-Le revenu : Variable très utilisée dans les études de recherches en ethnocentrisme du 
consommateur. De conséquentes études mettent en évidence l’existence d’une relation négative 
entre le niveau du revenu et l’ethnocentrisme des consommateurs (à l’image de [7], [33], [25], 
[32]). 
Dans une étude réalisée par PENTZ et ses collègues [32], il n’a pas été démontré l’existence 
d’une relation négative entre le niveau du revenu et l’ethnocentrisme des consommateurs blancs 
sud-africains, leur hypothèse n’a pu être confirmée. Néanmoins,  Leurs résultats confirment en 
subséquent que plus le revenu des consommateurs blancs sud-africains est élevée, moins est leur 
niveau d’ethnocentrisme (moins ethnocentriques).  
Concernant  les autres facteurs tels que le nombre de personnes dans un foyer, le lieu de 
résidence et le type d’emploi, ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’études sur leurs influences sur 
l’ethnocentrisme du consommateur, en effet la plupart des études et pour dire la majorité d’entre 
elles prennent en compte seulement des variables démographiques telles que  l’âge, le genre, le 
revenu et le niveau d’éducation, c’est ce qu’admet HAT [34] dans son étude de l’influence des  
déterminants sociodémographiques sur l’ethnocentrisme des consommateurs Polonais . Pour lui, 
la taille du foyer est corrélée avec le revenu, et donc de conclure que le niveau de 
l’ethnocentrisme des consommateurs croît avec l’augmentation du nombre de personnes dans le 
foyer. Enfin, le chercheur s’emploie à affirmer l’importance de la disponibilité des données 
sociodémographiques pour segmenter un marché, cela le rendait fiable et pratique.  

4- Le «  pays d’origine » du produit  
Le pays d’origine du produit est considéré comme une variable extrinsèque liée à l’évaluation  
du produit par les consommateurs. Le pays d’origine est un concept qui a fait l’objet de 
nombreuses études de recherches, et ce depuis les années 1965, l’année de son apparition et 
utilisation pour la première fois par SCHOOLER [35]. Certaines études à l’instar de celles de 
ZHANG [36] et de CHATTALAS [37] conçoivent le pays d’origine comme une information 
pertinente qui nous  renseigne sur la provenance du produit, appelée ici par « made-in ». 
L’évolution de la recherche a fait émerger d’autres concepts qui permettent de préciser au mieux 
la signification de l’origine d’un produit. SAMIEE [38] distingue l’existence de deux concepts 
pour expliquer l’origine d’un produit, pour lui on a tout d’abord, le pays d’origine (Country of 
Origin) qu’il définit par le pays où l’entreprise est originaire, et ensuite, le pays de fabrication 
(Country of Manufacture) qu’il délimite au lieu ou bien au pays où s’effectue la production  ou 
l’assemblage du produit. L’auteur ne s’arrête pas là, puisqu’il propose dans le même sillage un 
autre concept qui est aujourd’hui employé dans les études sur le pays d’origine [39], ce dernier 
c’est l’effet de stéréotype du pays (Country Stereotyping Effect), qu’il définit par la perception 
qu’a un consommateur du pays où est assemblé et fabriqué  le produit et du pays où se trouve 
l’entreprise (pays de fabrication et pays d’origine). THAKOR et KOHLI [40] ont par la suite mis 
en évidence un autre concept pour caractériser l’origine d’un produit, ils se détachent 
complètement du produit et parlent plutôt de la marque, en intronisant le terme de « l’origine de 
la marque » (Brand Origin), qui d’après eux fait référence au  « lieu, région, pays d’où la marque 
a été perçue comme originaire pour ses consommateurs cibles » [41]. Par ailleurs, restant sur la 
même idée, LIM et O’CASS [42]  ont revu  ce  concept et ont proposé de le remplacer par ce 
qu’ils appellent « culture d’origine de la marque » (Culture of Brand Origin), et considèrent la 
dimension culturelle comme étant un indicateur d’origine du produit, ils font état de la difficulté 
de la compréhension du concept du « pays d’origine » par le consommateur. Ils ont employé 
deux concepts  pour clarifier les caractéristiques  culturelles d’une marque, appelées 
communément « l’identification de la culture originale d’une marque, et l’ethnocentrisme ». 
En outre , plus récemment encore , face à la difficulté de définir exactement l’origine d’un 
produit à cause du cheminement  suivi par le produit de la conception à la fabrication et sa vente 
au consommateur, on a tendance à nommer aujourd’hui ce type de produit de « produit 
hybride », qui peut donc avoir plusieurs origines différentes [43] ,c’est le cas notamment des 
produits de la haute technologie actuelle , tels que les tablettes et les Smartphones. 
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III. Le cadre conceptuel de la recherche  
Se basant sur la revue de littérature de cette recherche, nous tentons d’examiner l’ethnocentrisme 
des consommateurs de la région de Tizi-Ouzou. Il n’a pas été possible de trouver des études 
apparentes à l’ethnocentrisme du consommateur en Algérie, cette étude est la première à se 
pencher sur cette question. Nous avons adopté le model conceptuel ci après (Figure 1). 

Figure .1 Cadre conceptuel de la recherche 

 

IV. Proposition des hypothèses de la recherche  
En se basant sur une revue de littérature fort importante sur l’ethnocentrisme du consommateur 
et des différents travaux de recherche portant sur ce concept, et qui ont été réalisés dans 
différents pays, la présente recherche tentera de tester les hypothèses suivantes dans le cas 
algérien :  
H10 : Une relation non significative existe entre l’occupation (catégorie socioprofessionnelle)  et 
l’ethnocentrisme du consommateur. 
H11 : Une relation significative existe entre l’occupation (catégorie socioprofessionnelle) et 
l’ethnocentrisme du consommateur.  
H20 : Une relation non significative existe entre le genre et l’ethnocentrisme du consommateur. 
H21 : Une relation significative existe entre le genre et l’ethnocentrisme du consommateur. 
H30 : Une relation non significative existe entre le niveau d’études et l’ethnocentrisme  du 
consommateur. 
H31 : Une relation significative existe entre le niveau d’études et l’ethnocentrisme du 
consommateur. 
H40 : Une relation non significative existe entre le revenu et l’ethnocentrisme du consommateur. 
H41 : Une relation significative existe entre le revenu et l’ethnocentrisme du consommateur. 
H50 : Une relation non significative existe entre l’âge et l’ethnocentrisme du consommateur. 
H51 : Une relation significative existe entre l’âge et l’ethnocentrisme du consommateur.  

V. Méthodologie de recherche 
1- recueil et sélection des données  
Les données nécessaires à cette étude ont été recueillies auprès des consommateurs de la wilaya 
de Tizi-Ouzou. Tizi-Ouzou se classait en 2008 en quatrième position en matière de nombre 
d’habitants à l’échelle nationale. D’après la chambre de commerce de cette wilaya, en 2015 le 
nombre d’habitants avoisinait les 1,17 million d’habitants (projection de 2008). Le choix de cette 
wilaya dans notre étude a été fait conformément à la diversité démographique, culturelle et 
historique caractérisant cette dernière ainsi qu’à la proximité que nous avons avec elle. Les 
questionnaires  de notre étude ont été administrés par les auteurs dans différents lieux où les 
consommateurs ont été invités à répondre aux différentes questions de l’enquête.  
La méthode d’échantillonnage adoptée dans ce travail est non-probabiliste, elle nous a permis de 
constituer un échantillon de convenance. La collecte des données s’est effectuée durant une 
période d’un mois, c’est-à-dire entre septembre et octobre. Le nombre de questionnaires 
distribués est de 300. Néanmoins, le nombre de questionnaires valides et acceptables est de 235. 
Le reste des questionnaires étant soit totalement ou partiellement vides  

2-  L’instrument de mesure 
Le questionnaire de cette étude a été élaboré à partir de l’échelle de mesure de l’ethnocentrisme 
du consommateur « CETSCALE ». L’échelle a été utilisée pour collecter les données auprès des 
consommateurs de Tizi-Ouzou. Le questionnaire construit à partir de cette échelle contient 17 

Genre   /Age   / Revenu  / Niveau d’éducation/ 
Occupation 

Ethnocentrisme du consommateur 

       Attitudes envers les produits étrangers et locaux 
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items, chaque item se rapporte à une proposition très structurée,  tout en les répartissant dans une 
échelle de Likert à sept positions, allant de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord). 
D’autres échelles liées notamment aux renseignements et aux  données démographiques des 
répondants ont été élaborées pour compléter le questionnaire, celles-ci touchent entre autres au 
genre, à l’âge, à la situation matrimoniale, au niveau d’éducation, au niveau de revenu, au 
nombre de personnes dans un foyer et au diplôme obtenu ainsi qu’à  leur catégorie 
socioprofessionnelle (l’exemple de catégories de d’emploies proposées dans le tableau1 est plus 
au moins proche de celles classées par l’INSEE). Les caractéristiques des répondants sont 
représentées dans le tableau 1.   
La version traduite en français pour  les 17 items de l’échelle « CETSCALE » utilisée dans cette 
étude a été adaptée de celle employée par PARK [39] . Les items de la version originale utilisés 
par SHIMP et SHARMA [4] sont fournis dans l’annexe 1 attachée à cet article. Le score des 17 
items peut varier de 17 à 119 par consommateur. Assemblés, ces items constitueront le niveau 
d’ethnocentrisme du consommateur. L’un des objectifs de cette étude est de ce fait clair, 
puisqu’il s’agira de déterminer le niveau d’ethnocentrisme des répondants.  Une moyenne 
rassemblant les scores de l’ethnocentrisme des consommateurs sera déterminée. L’échelle 
CETSCALE a par ailleurs été utilisée et validée dans de nombreuses études portées sur 
l’ethnocentrisme du consommateur, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie ou en Afrique 
([4], [32] , [39] ). 

Tableau.1 Profil des répondants 

Variables démographiques Fréquence (n=235) pourcentage 

Genre 
Homme 106 45,1 
femme 129 54,9 

Situation matrimoniale Marié (e) 84 35,7 
Célibataire 151 64,3 

Âge 

Moins de 25 ans 61 26 
25 -45 ans 146 62,1 
46-60 ans 22 9 ,4 

Plus de 60 ans 6 2,6 

Catégorie 
socioprofessionnelle 

agriculteur 1 0,4 
Commerçant, artisan, chef 

d’entreprise 18 7,7 

Cadre moyen 20 8,5 
Cadre supérieur 17 7,2 

Enseignant 18 7,7 
employé 60 25,5 
Ouvrier 4 1,7 
Retraité 6 2,6 
Etudiant 84 35,7 
Inactif 7 3 

Diplôme 

Licence 94 40 
Master 66 28,1 

Doctorat/Phd 20 8,5 
Diplôme d’ingénieur 11 4,7 

bac 29 12,3 
Sans diplôme 15 6,4 

Revenu moyen mensuel 

Moins de 18 000 Da 94 40 
18 000-30 000 Da 47 20 
31 000-40 000 Da 38 16,2 
Plus de 40 000 Da 56 23,8 
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Source : Contribution des auteurs.  

VI. Analyse des résultats et discussion  
1-  Vérification de la fiabilité de l’échelle CETSCALE  
Avant de pouvoir analyser les résultats de l’ethnocentrisme du consommateur il est impératif, 
voire obligatoire,  de vérifier en premier lieu la validité et la fiabilité de l’échelle permettant sa 
mesure, c’est-à dire analyser la cohérence interne de la CETSCALE.  
Nous allons procéder à la vérification de la fiabilité et de la validité de l’échelle CETSCALE par 
le calcul du coefficient de l’alpha de Cronbach.  
Deux manipulations ont été faites, une servant à observer de façon générale l’alpha de Cronbach 
de l’échelle CETSCALE, et une autre servant à mesurer la fiabilité de chaque item composant 
cette échelle (17 items).  

Tableau.2 Fiabilité de l’échelle CETSCALE 
Alpha de Cronbach N Items 

0,945 235 17 
Source : Contribution des auteurs  
Comme calculée dans le tableau 2, la fiabilité  de l’échelle CESTSCALE, mesurée ici par le 
coefficient de l’alpha de Cronbach appelé aussi cohérence  interne, atteint un score de 0.945, soit 
un résultat très satisfaisant qui confirme donc la validité de cette échelle dans notre cas. 
Rappelons que le coefficient de l’alpha de Cronbcah varie entre 0 et 1 et qu’au-delà de 0.7 on 
estimera que l’échelle de mesure devient satisfaisante. Plus important encore, l’alpha de 
Cronbach  pour les 17 items de l’échelle CETSCALE dans le cas de la suppression d’un item, 
présenté dans le tableau 3, dépasse dans la majorité des items les 0,7 ; Ceci signifie que tous les 
items satisfont à la mesure du l’ethnocentrisme des consommateurs de Tizi-Ouzou, les 17 items 
participent à la bonne cohérence interne de l’échelle CETSCALE. 

Tableau.3 Fiabilité des items de l’échelle CETSCALE

Items 
Alpha de 

Cronbach* 

1. 1- Les Algériens devraient toujours acheter des produits fabriqués en Algérie à la place des 
produits importés 0,942 

2. 2- Seulement les produits non disponibles en Algérie devraient être importés 0,943 
3. 3- Achetons des produits fabriqués en Algérie. Protégeons l'économie Algérienne 0,943 
4. 4- Les produits Algériens avant les autres 0,941 
5. 5- L'achat des produits fabriqués à l'étranger est anti algérien 0,940 
6. 6-Ce n'est pas bon d'acheter les produits étrangers parce que cela met les Algériens au 
chômage 0,944 

7. 7-Un véritable Algérien devrait toujours acheter des produits fabriqués en Algérie 0,941 
8. 8-Nous devrions acheter des produits fabriqués en Algérie au lieu de laisser les autres pays 
s'enrichir à nos dépens 0,941 

9-C'est toujours mieux d'acheter des produits Algériens 0,939 

9. 10-Il devrait exister très peu d'échanges et d'achats de produits étrangers à moins que cela ne 
soit nécessaire 0,940 

11-Les Algériens ne devraient pas acheter les produits étrangers parce que cela nuit au 

commerce Algérien et provoque du chômage 0,942 

12-On devrait mettre un frein à toutes les importations 0,940 

13-Cela pourrait me coûter cher à long terme mais je préfère soutenir les produits Algériens 0,943 

Nombre de personnes au 
foyer 

1 personne 16 6,8 
2 personnes 14 6 
3 personnes 33 14 
4 personnes 43 18,3 

5 personnes ou plus 129 54,9 
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14-Les étrangers ne devraient pas être autorisés à mettre leurs produits sur nos marchés 0,941 

15-Les produits étrangers devraient être lourdement taxés afin de réduire leur accès en Algérie 0,941 

16-Nous devrions seulement acheter aux pays étrangers des produits qu'on ne peut pas obtenir 

dans notre pays 0,942 

17-Les consommateurs Algériens qui achètent des produits fabriqués dans des pays étrangers 

sont responsables du chômage de leurs compatriotes Algériens 0,945 

Source : Contribution des auteurs. *Alpha de Cronbach en cas de suppression de l’élément.
2-  Mesure de l’ethnocentrisme des consommateurs : les moyennes  des items  
Dans les résultats qui vont suivre, nous veillerons à employer une codification sur les 17 items en 
vue de synthétiser au mieux les scores des différents tests qui seront obtenus.  
L’objectif ici, c’est d’estimer le score global de l’ethnocentrisme des consommateurs de Tizi-
Ouzou, pour y parvenir, nous allons dans un premier temps, déterminer les moyennes de 
l’ensemble des items. Une fois cette manipulation réalisée, nous procéderons en second temps, à 
additionner les moyennes des items, cela nous amènera au score de l’ethnocentrisme des 
consommateurs de Tizi-Ouzou. Les moyennes des scores, les écart-types et le nombre 
d’observation par item sont présentées dans le tableau 4 . 
Conformément à cette échelle,  nous pouvons synthétiser quelques résultats de la façon suivante : 
ainsi, prés de 77,9 pour cent des répondants n’approuvent pas ou ne sont pas d’accord avec la 
déclaration stipulant que «les étrangers ne devraient pas être autorisés à mettre leurs produits sur 
nos marchés » (item Eth14).  Ils ne sont que 53,6 pour cent des consommateurs de notre 
échantillon à ne pas être en accord avec la déclaration affirmant que  les produits algériens 
passaient avant les autres (item Eth4). Un résultat plus important encore, 71,9 pour cent des 
répondants  désapprouvent la mise d’un frein à toutes les importations (item Eth12).  Ceci est 
confirmé dans la déclaration stipulant une limitation des échanges et d’achats de produits 
étrangers qu’en cas de nécessité (item Eth10), seulement 30,7 pour cent des répondants 
approuvent déclaration. Enfin, ils ne sont que 28,8 pour cent des répondants à penser qu’il serait 
toujours mieux d’acheter des produits algériens (item Eth9). 

Tableau.4  scores moyens et écart-types de l’ensemble des items de l’échelle CETSCALE pour 
consommateurs de Tizi-Ouzou. 

Items Moyennea Ecart-type N 
Eth1 3,40 2,186 235 
Eth2 3,86 2,375 235 
Eth3 4,20 2,393 235 
Eth4 3,49 2,244 235 
Eth5 2,41 1,755 235 
Eth6 2,98 2,102 235 
Eth7 2,62 2,010 235 
Eth8 3,46 2,208 235 
Eth9 3,21 2,150 235 

Eth10 3,43 2,038 235 
Eth11 2,89 1,969 235 
Eth12 2,53 1,898 235 
Eth13 3,20 2,059 235 
Eth14 4,03 2,358 235 
Eth15 3,07 2,129 235 
Eth16 2,20 1,728 235 
Eth17 2,45 1,981 235 

Source : Contribution des auteurs. Remarque : a : 1= fortement en désaccord, 2= en désaccord, 3=légèrement en désaccord, 4= ni en accord ni en 
désaccord, 5= légèrement en accord, 6= en accord, 7= fortement en accord  
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Tableau.5 Score de l’ethnocentrisme des consommateurs de Tizi-Ouzou 
 

Source : Contribution des auteurs 

Tableau.6  Mesure de l’ethnocentrisme des consommateurs de Tizi-Ouzou 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Variance 
CET* 235 1 7 3,1427 1,152974 2,340 

Source : Contribution des auteurs. *Consumer ethnocentrism  

Les deux plus faibles moyennes de l’échelle CETSCALE caractérisant les répondants de notre 
échantillon sont enregistrées par les items Eth16 et Eth5 avec respectivement des valeurs de 2,20 
et 2,41, les consommateurs ont ainsi une mauvaise perception de ces deux items. Alors que les 
deux plus grands moyennes sont quant à elles enregistrées par les items Eth3 et Eth14 avec 
respectivement des valeurs de 4,20 et 4,03, les consommateurs perçoivent mieux ces deux items. 
Après avoir observés les moyennes des Items composant l’échelle CESTACLE, nous allons à 
présent nous intéresser au score de la CETSCALE, celui-ci est calculé dans le tableau 5.  
Le tableau 5 nous montre la mesure du score de l’ethnocentrisme caractérisant les 
consommateurs de Tizi-Ouzou, ce dernier, comme cela a été expliqué précédemment devrait 
varier entre 17 et 119, dans notre cas il est estimé à 53,43 avec un écart-type de  26,006.  
C’est donc un score relativement moyen signifiant donc un niveau d’ethnocentrisme  pas très 
important pour la tranche de consommateurs interrogées.  
En comparant ce score à d’autres études réalisées dans quelques pays on peut y remarquer que, 
par exemple au Maroc, le score s’établit à 50,98 [33]  en Nouvelle Zélande, il a été estimé à 
62,21 [9]. Au Etats-Unis, SHIMP et SHARMA [4] ont trouvé un score de 51,92. CUTURA [44] 
a estimé cette moyenne pour les bosniaques à 52,4, les croates à 43,8, et les serbes à 42,9.  Enfin, 
en dernier exemple, les australiens ont obtenu un score de 56,31[45]. 
Par ailleurs,  le niveau d’ethnocentrisme des consommateurs de Tizi-Ouzou interrogés est obtenu 
de la façon suivante : additionnement de l’ensemble des moyennes des items composant la  
CETSACALE. Le tableau 6 en donne les principaux résultats.  
Le niveau d’ethnocentrisme des consommateurs de Tizi-Ouzou interrogés, obtenu ici, par la 
moyenne de la CETSCALE est estimé à 3,1427 avec un écart-type de 1,52974. Soit un niveau 
d’ethnocentrisme marginal et relativement faible.  

3- Vérification des hypothèses et étude de la relation entre les  variables 
sociodémographiques et l’ethnocentrisme des consommateurs 
À travers ce point, nous allons observer et évaluer l’impact de quelques variables 
sociodémographiques sur l’ethnocentrisme des consommateurs interrogés, pour y’arriver, nous y 
utiliserons déférentes méthodes statistiques, à l’instar notamment de l’ANOVA. Les variables 
sociodémographiques prises en compte dans l’analyse sont l’âge, le revenu, le niveau 
d’éducation, le genre, et la catégorie socioprofessionnelle des consommateurs constituant notre 
échantillon. 
Les analyses de la variance en fonction des variables sociodémographiques sont présentées dans 
les tableaux ci-après. Notons que le seuil de signification acceptable dans notre analyse est 0.05 
(soit un p=5%) 
Premièrement, les résultats de l’analyse de la variance concernant les hypothèses H10 et H11 
montrent que : Avec un niveau de signification  de 0,067, l’hypothèse H11 est rejetée (F=1,815, 
p>0.05), ce qui implique la non existence d’une relation significative entre la catégorie 
socioprofessionnelle et l’ethnocentrisme des consommateurs, et ce qui équivaudrait donc à 
accepter l’hypothèse nulle H10. 
Deuxièmement, les résultats de l’ANOVA concernant les hypothèses H20 et H21 montrent que : 
Avec un niveau de signification de 0,669, l’hypothèse H21 est rejetée (F=0,183, P>0.05). Il 
n’existe plus de  relation significative entre le genre et l’ethnocentrisme des consommateurs de 

Moyenne Variance Ecart-type Nombre d’éléments 
53,43 676,288 26,006 17 
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Tizi-Ouzou. De ce fait, l’hypothèse H20 est acceptée. 
Troisièmement, l’analyse des résultats de l’étude des hypothèses H30 et H31 font effet de : 
l’acceptation de l’hypothèse H31 (F=2,706, p<0.05) prouvant l’existence d’une relation 
significative entre le niveau d’études et l’ethnocentrisme des consommateurs. L’hypothèse nulle 
H30 est donc rejetée. Nos résultats laissent également entendre que les femmes ont un niveau 
d’ethnocentrisme plus élevée que les hommes (pour les femmes : moyenne=3,1815 et écart-type 
de 1,51144, pour les hommes : moyenne=3,0954 et un écart-type de 1,55760). Les femmes 
consommatrices de Tizi-Ouzou sont donc plus enclines à préférer les produits fabriqués 
localement. 

Tableau.7 Analyse de la variance  en fonction des variables sociodémographiques 

 Somme des 
carrés df Moyenne des 

carrés F Signification 

CET*CSP 

Inter-groupes      
combiné 37,062 9 4,118 1,815 0,067 

Intra-classe 510,521 225 2,269 
Total 547,583 234  

CET*Genre 

Inter-groupes      
combiné 0,431 1 0,431 0,183 0,669 

Intra-classe 547,152 233 2,348 
Total 574,583 234  

CET*Niveau 
d’études 

Inter-groupes      
combiné 30,544 5 6,109 2,706 0,021 

Intra-classe 517,039 229 2,258 
Total 547,583 234  

CET*Revenu 

Inter-groupes      
combiné 17,515 3 5,838 2,544 0,057 

Intra-classe 530,068 231 2,295 
Total 547,583 234  

CET*Age 

Inter-groupes      
combiné 5,487 3 1,829 0,779 0,507 

Intra-classe 542,096 231 2,347 
Total 547,583 234  

Source : Contribution des auteurs  
Quatrièmement, les résultats de l’ANOVA concernant l’étude de la relation entre le revenu et 
l’ethnocentrisme des consommateurs marquent l’existence d’un niveau de signification de 0,057. 
L’hypothèse H41 est donc rejetée (F=2,544, P>0,05). Cela réfute l’existence d’une relation 
significative entre le revenu et l’ethnocentrisme des consommateurs de Tizi-Ouzou. Ce qui 
implique l’acceptation de l’hypothèse H40. Néanmoins, les consommateurs avec un fort revenu 
(soit plus de 40000Da) ont un niveau d’ethnocentrisme plus élevée (moyenne=2,7763 et un écart 
type de 1,53452) que ceux avec des niveaux de revenus moins élevées (c’est le cas par exemple 
pour la tranche de revenue des moins de 18000Da, caractérisés dans notre cas par une moyenne 
de 3,0613 et un écart-type de 1,51032).  
Enfin, dans le cas des hypothèses H50 et H51, il apparait qu’avec un niveau de signification de 
0,507 , l’hypothèse H51 est rejetée. Il n’existe donc plus de relation significative entre l’âge et 
l’ethnocentrisme des consommateurs de Tizi-Ouzou. D’où l’acceptation de l’hypothèse H50. 
Néanmoins, les consommateurs avec un âge plus important détiennent un niveau 
d’ethnocentrisme moins élevée que les plus jeunes (pour les personnes âgés de 60 ans et plus : 
moyenne=3,8039 et un écart-type de 2,25829 ; pour les personnes de moins de 25 ans : 
moyenne=2,9585 et un écart-type de 1,48391).  
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VII. Conclusions, implication et limitations de l’étude  
1-  Conclusions  
A l’heure où la mondialisation bat son plein, les consommateurs algériens se trouvent confrontés 
à un large choix de produits étrangers, ce qui modifie considérablement leurs modes de 
consommation.  
La présente étude confirme l’applicabilité de l’échelle CETSCALE dans le contexte algérien. 
L’étude de l’ethnocentrisme des consommateurs algériens peut en effet constituer une mine 
d’informations pour les acteurs économiques. Il est à signalé qu’aucune étude n‘avait encore été 
menée sur l’ethnocentrisme des consommateurs algériens, cela ouvre  donc des voies de 
recherche nettement importantes pour les scientifiques. Au Maroc, cela avait déjà été étudié par 
HAMELIN et al.,[33] en 2011. L’échelle CETSCALE obtient dans notre étude un niveau de 
fiabilité très satisfaisant, ce qui pourrait donc constituer un outil riche et utile pour permettre une 
segmentation et un positionnement des nouveaux produits sur le marché algérien.  
Nos discussions avec certains consommateurs nous ont confirmé l’intérêt de l’origine des 
produits en Algérie en ces temps où les importations dominent les marchés algériens. Les 
consommateurs âgés attribuent les raisons de la recrudescence des produits importés à l’absence 
de la concurrence au niveau algérien. 
Dans une situation où les consommateurs sont habitués depuis longtemps à la consommation de 
produits étrangers (surtout ceux âgés de plus de 60 ans). En effet, cette région (Tizi-Ouzou) a été 
un réservoir d’émigration depuis longtemps en Europe et particulièrement en France pour des 
raisons historiques.  Cette étude confirme l’importance qu’accordent les consommateurs de Tizi-
Ouzou aux produits étrangers ; au point de constituer, dans certains cas,  un élément vital. Il en 
ressort que les consommateurs les plus jeunes (moins de 25 ans) développent une préférence 
envers les produits locaux, mais ceux-ci admettent néanmoins l’insuffisance en matière de 
qualité de ces produits fabriqués localement.   
Néanmoins, dans cette étude les résultats pourraient être nuancés si l’on prenait l’exemple de 
certains produits  comme le textile et l’habillement, où la préférence est pour les produits 
étrangers. 
En effet, la globalisation des échanges et des moyens de production a négativement impacté cette 
filière. Les consommateurs de la wilaya de Tizi-Ouzou  tendent ainsi à devenir de plus en plus 
dépendant des produits étrangers. Les caractéristiques socioculturelles, historiques et 
économiques de la wilaya de Tizi-Ouzou peuvent constituer un facteur déterminant dans le choix 
des produits à acheter. L’absence de structures de production (entreprises) dans certains 
domaines, poussent les consommateurs de Tizi-Ouzou à s’approvisionner en tous types de 
produits auprès des autres wilayas d’abord, et ensuite en produits d’importation. 
Enfin, les femmes dominent la taille de notre échantillon (54,9%), ce qu’est très intéressant dans 
la mesure où celles-ci jouent un rôle important dans La décision d’achat de produits de 
consommation dans la wilaya de Tizi-Ouzou. confirmant ainsi le niveau d’ethnocentrisme 
qu’elles ont enregistrées par rapport aux hommes. 

2- Implication des résultats 
Cette étude fournit des informations pour les consommateurs, les entreprises, les marketeurs, les 
citoyens algériens et les instances gouvernementales algériennes. L’implication des résultats 
pourraient servir dans d’éventuelles études de comportement des consommateurs algériens à 
réaliser dans le futur. 
Les entreprises internationales peuvent utiliser ces résultats en vue de promouvoir d’avantage 
leurs produits en arrêtant des stratégies de marketing visant à mettre en valeur l’aspect local et la 
culture algérienne.   
Les instances gouvernementales (secteur du commerce)  pourraient elles aussi  se référer à ces 
résultats quand il s’agira de mettre en place surtout dans des campagnes de promotion de la 
production locale nationale. Dans les moments de ralentissement économique, l’encouragement 
à consommer du made-in-Alegria est vital en vue de soutenir les entreprises locales et relancer 



Ethnocentrisme du consommateur et attitudes envers les produits étrangers et locaux : Etude auprès des 
consommateurs de la wilaya de Tizi-Ouzou                                                                    Akkoul Jugurta+  Bia Chabane 

Revue Des économies nord Africaines                ISSN : 1112-6132                              Vol 14 / N ° (18) 2018,P 39-52 
 50 

leur croissance, cela n’est plus bénéfique uniquement pour les consommateurs, mais bien à 
l’économie nationale toute entière. L’implication pour les entreprises locales serait doublement 
bénéfique. D’une part, celles-ci s’engageront dans une amélioration continue de leurs produits, 
en proposant des produits de qualité, innovants et conformes aux standards internationaux. 
D’autre part, avec une connaissance du consommateur algérien, les entreprises locales pourront 
saisir  une opportunité pour renforcer leur stratégie sur le marché national, en acquérant plus de 
parts de marché. 

3- Limites de l’étude 
Premièrement, nos données sont collectées uniquement sur la wilaya de Tizi-Ouzou. Une large 
partie de notre échantillon lui-même se situe dans le milieu urbain. Deuxièmement,  notre étude 
est constituée d’un échantillon de convenance, ce qui  limite quelque peu les possibilités de 
généralisation des  résultats.  D’autres études doivent être menées à ce sujet et avec une taille 
d’échantillon plus importante en vue d’unifier les résultats et permettre l’établissement de 
suggestions plus approfondies qui mèneront à  la compréhension du comportement du 
consommateur algérien. Quelques difficultés sont apparues au cours de notre enquête de terrain, 
cela touche notamment à la non coopération de certains consommateurs qui ont refusé  de 
répondre à certaines questions liées aux renseignements sociodémographiques ; pour une parfaite 
segmentation, les informations de ce type sont primordiales. 
Troisièmement, notre étude est globale, faisant par conséquent à un manque de précision. Cela 
aurait été plus juste de faire des études par filière, tout en continuant à s’intéresser  aux autres 
intervenants dans la consommation (les agents économiques). 

Enfin, des biais de traduction peuvent subsister dans la version française de l’échelle 
CETSCALE, l’originale étant en anglais. 
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Annexe.1 L’échelle CETSCALE en anglais 
1- Algerian people should always buy algerian-made products instead of imports ; 
2- Only those products that are unavailabe in the Algeria should be imported ; 
3- Buy Algerian-made products. Keep Algeria working ; 
4- Algerian  products, first, last, and foremost ; 
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5- Purchasing foreign-made products is un-Algerian 
6- It is not right to purchase  foreign products, because it puts Algerians out of jobs. 
7- A real Algerians hould always buy Algerian-made products 
8- We should purchase products manufactured in Algeria  instead of letting other countries get rich off Algeria 
9- It is always best to purchase Algerian products. 
10- There should be very little trading or purchasing of goods from other countries unless out of necessity 
11- Algerians should not buy foreign  products, because this  hurts Algerian business and causes unemployment 
12- Curbs should be put on all imports 
13- It may cost  me in the long-run but I prefer to support Algerian products 
14- Foreigners should not be allowed to put their products on our markets. 
15- Foreign products should be taxed heavily to reduce their entry into Algeria 
16- We should buy from foreign countries only those products that we cannot obtain within our own country. 
17- Algerian consumers who purchase products made in other countries are responsible for putting their fellow 
Algerians  out of work 
                 Remarque : le pays Etats-Unis a été remplacé par l’Algérie dans les items  de Shimp et Sharma. Les 17 
items sont positionnés dans l’échelle de Likert à 7 points (de 1=fortement en désaccord à 7= fortement en accord) 
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  :ملخص

يب وطرق تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ا�ال الرياضي، وبالتحديد التسويق الرياضي وذلك عرب استخدام جمموعة من يعاجل هذا املقال أسال
لة للتواصل مع طرق بدي عناالبتكارات املتعددة لتطوير وسائل اإلعالن الرياضي باخلصوص، وهذا نظرا لكون معظم رجال التسويق يف الوقت احلايل يبحثون 

اليت يقضيها طويلة الفرتات لل استغالال، وذلك )Sponsoring(الرعاية ب  اتربط اإلعالن دائما ما حتاول  كربى الشركات العاملية بائنهم، لذلك فإنز 
سائل التكنولوجية وكذا إضافة ملا سبق فإنه ومع تطور الو  اخل،...يف مشاهدة خمتلف األحداث الرياضية عن طريق التلفاز، االنرتنت، اهلواتف الذكية الزبون 

والذي يستخدم إىل حد  االفرتاضي،  باإلعالنظهور االبتكارات اجلديدة اليت تغطي كافة ا�االت واليت منها جند اجلانب الرياضي فقد ظهر ما يعرف حاليا 
االستثمار يف ا�ال شرة يف تطوير التسويق الرياضي و االذي يساهم بصفة مباشرة وغري مب األمرالرياضية يف مجيع أحناء العامل، واملؤسسات ت آملنشكبري يف ا

 .الرياضي عموما

 ... الرياضي إعالنتكنولوجيا املعلومات واالتصال، تسويق الرياضي،  :الكلمات المفتاحية

INTRODUCTION 
Information and Communications Technology (ICT), is an extended synonym, an 

umbrella term which contains both Information Technology (IT) as well as Communications 
Technology under its fold. In fact, it is a very broad term used to refer to the literally infinite 
areas of scientific studies and techniques used in the handling of telecommunications media 
management and broadcast; intelligent systems; data handling,  processing, storage and 
transmission, network based solutions as well as audio visual monitoring processes. 

Recently, Information and Communication Technology (ICT) is also being used to define 
the merging of several different technologies and innovation in so many fields such as the sport 
marketing and the sport advertising which we will examine in this paper.  

Sport advertising has developed because of its great and increasingly  important  that’s 
why we found various innovations  and inventions applied in that field in order to contribute and 
make advertising more effective and attractive, such  as advertising electronic banners  inside 
stadium which is considered more  remarkable compared to the  traditional banners according to 
the basics of neuromarketing  (Dan Ariely  & Gregory S. Berns 2010). 

We notice sometimes in European soccer  leagues a different  advertisements during the 
game around in the banners of the stadium many publicities for  Arabic products  written even in 
Arabic in European stadium, and that’s is because of a developed innovation allows to diffuse 
many publicities on the same banner in the same time by using a special banner and cameras, 
that’s how they shows a different advertisement for different destination in a different sport 
channels, also this what gives the ability to targeting many markets all around the word in the 
same time only in one game, that’s in a hand in the other hand it gives the opportunity for many 
companies to sign contacts for promoting to its products especially in big events, beside many 
other services the thing that will offer many source of sponsoring and help in the development  
of soccer around the world in general and Algeria in particularly.  

Algeria is the largest country in Africa with more than 2 million km2 and more than 40 
million of population which means a different cultures and tradition. in marketing perspective 
that’s means many market parts with much needs and demands, this lead to a necessity  of 
producing different goods and services that match with costumers desires  where ever they are, 
in this case an such innovations seems to be a great tool to use in Algerian stadiums for targeting 

mailto:Pdr.Hakim@yahoo.fr
mailto:mokrani34@gmail.com


The application of ICT in sport marketing Field - Case of Algeria – 

Mr. Abdelhadi Mokrani +  Dr. Hakim Bendjeroua 

Revue Des économies nord Africaines                ISSN : 1112-6132                             Vol 14 / N ° (18) 2018,P 53-63 
 54 

different costumers via many private channels. This paper aim to shed the light and the sport 
advertising and the promotion in sport field than shows the benefits of using virtual advertising 
companies in Algeria  that’s what will provide more sources of sponsoring and contribute in the 
developpement of professional football in Algeria. 

ICT definition  
ICT, or information and communications technology, is the infrastructure and 

components that enable modern computing. it mean all devices, networking components, 
applications and systems that combined allow people and organizations (i.e., businesses, 
nonprofit agencies, governments and criminal enterprises) to interact in the digital world. 
ICT encompasses both the internet-enabled sphere as well as the mobile one powered by 
wireless networks. It also includes antiquated technologies, such as landline telephones, radio 
and television broadcast -- all of which are still widely used today alongside cutting-edge ICT 
pieces such as artificial intelligence and robotics. ICT is sometimes used synonymously with IT 
(for information technology); however, ICT is generally used to represent a broader, more 
comprehensive list of all components related to computer and digital technologies than IT. 
The list of ICT components is exhaustive, and it continues to grow. Some components, such as 
computers and telephones, have existed for decades. Others, such as smartphones, digital TVs 
and robots, are more recent entries. 

ICT's economic impact 
ICT's importance to economic development and business growth has been so 

monumental, in fact, that it's credited with ushering in what many have labeled the Fourth 
Industrial Revolution. it also plays in the processes of product innovation and marketing , as an 
element that strengthens the cooperation and communication among agents within the innovation 
project, reducing the obstacles to innovation and enhancing the development of differentiated 
products as well.(Vilaseca‐Requena, Torrent‐Sellens, & Jiménez‐Zarco, 2007) 

ICT also underpins broad shifts in society, as individuels en masse are moving from 
personal, face-to-face interactions to ones in the digital space. This new era is frequently termed 
the Digital Age (Couceiro, Papastergiou, Kordaki, & Veloso, 2013). For all its revolutionary 
aspects, though, ICT capabilities  aren't evenly distributed. Simply put, richer countries and 
richer individuals enjoy more access and thus have a greater ability to seize on the advantages 
and opportunities powered by ICT. 

Economic advantages are found both within the ICT market as well as in the larger areas 
of business and society as a whole. Within the ICT market, the advancement of ICT capabilities 
has made the development and delivery of various technologies cheaper for ICT vendors and 
their customers while also providing new market opportunities. For instance, telephone 
companies that once had to build and maintain miles of telephone lines have shifted to more 
advanced networking materials and can provide telephone, television and internet services; 
consumers now enjoy more choices in delivery and price points as a result, that why the 
practicing of ICT in sport marketing field was very beneficial and practical in administration side 
(sport management) , also it gives many option that can help detecting markets and make it more 
easier to communicate with consumers (Margaret Rouse, 2017).    

SPORT MARKETING 
The main idea of sport marketing is the application of marketing concepts to sport 

products  and services, and the marketing of non-sport products through an association to sport. 
Sport marketing therefore has two key features, first the application of general marketing 
practices to sport-related products and services and the second is the marketing of other 
consumer and industrial products or services through sport(Smith, 2008). Like any form of 
marketing, sport marketing seeks to fulfill the needs and wants of consumers, it achieves this by 
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providing sport services and sport-related products to consumers. However, sport marketing is 
unlike conventional marketing in that it also has the ability to encourage the consumption of non-
sport products and services by association. It is important to understand that sport marketing 
means the marketing of sport as well as the use of sport as a tool to market other products and 
services(Dr. Arnold Hermanns Dr. Florian Riedmüller, 2008). 
A lengthy strategic analysis must be performed in order to determine what sport consumers want 
and what are the best ways of delivering it (Lee & Walsh, 2011). As a result, sport marketing 
should also be seen as the collection of planning and implementation activities associated with 
the delivery of a sport product or service. 

SPORT CONSUMERS 
The consumers are motivated by a range of factors and benefits to attend games, buy 

merchandise and watch sport on television and internet using their laptops or smartphones, they 
can come in many forms including spectators, participants, serious fans and business sponsors 
(Smith, 2008 p35). There is no simple formula to describe how and why sport consumers behave 
as they do. Some sport fans may use teams and players to help them construct a sense of 
self(Funk, 2008 p22), but others may only follow sport to fill in their spare time with a 
pleasurable form of entertainment(Fernandes, Correia, Abreu, & Biscaia, 2013), and the most 
young peoples since a longue time following up football game with passion and they can be 
remarkably loyal, but they can also be fickle and critical especially when it comes to lose a 
game.  

SPORT SPONSORSHIP 
This activity has increased dramatically over the past two decades. For many large non-

sport corporations like Shell, Coca-Cola, Emirates and vodafone, sponsoring sport organizations 
and athletes is an important part of their marketing strategies(de Amorim & de Almeida, 2015). 
Many different kinds of sport organizations and individuals may be sponsored, including 
individual athletes, clubs and teams, events, leagues, federations, competitions, venues and 
special causes. 
Sport sponsorship occurs when a sporting organization, club, league, venue, cause or athlete is 
supported by a separate company or person (George K. Amoako, 2012). The recipient of the 
sponsorship is known as the sponsorship property or the sport property, these legal-sounding 
terms are indicative of the fact that sponsorship is a business agreement between two parties. A 
non-legal term for the sponsorship recipient is the ‘sponsor’(Abiodun, 2011). 
Promotion is the way that sport marketers communicate with potential consumers in order to 
inform,  persuade and remind them about a product or brand (Smith, 2008 p170). The aim of 
promotion is to encourage consumers to develop a favorable opinion about a product or brand 
with the intention of stimulating them to try it.  
There are four main kinds of promotional activities that are collectively known as the promotions 
mix, because the different activities can be effectively combined  with this background in place, 
it is now time to consider the goals of promotion, or what it aims to achieve, that’s why there are 
three main objectives of promotion: to inform consumers, to persuade them and to remind them 
of what is already promoted (Smith, 2008 p177). 
Sport marketers can encourage consumers to act by guiding them through a series of steps 
known as a hierarchy of effects. The word hierarchy means that there are stepped levels, and that 
one step builds on another to reach an ultimate goal. The hierarchy of effects is displayed in  
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Figure 1: the hierarchy of effects 

 

Source:(Smith, 2008 p182) 

The idea behind the hierarchy of effects is that all consumers must pass 
through each stage (starting at the bottom) before they consume a product. 
Consumers are unaware, aware, informed, attracted, inclined, and convinced before they actually 
consume. It is worth remembering that there are some common situations where consumers 
might not pass through every stage of the hierarchy. For example, when someone makes a split-
second decision to buy a product (called an impulse purchase), they may not know much about 
the product benefits. Also, sometimes consumers purchase a product for someone else as a gift, 
and may not even like it themselves. 

SPORT ADVERTISING 
Advertising is the means of communication with the users of a product or service. It uses every 
possible media to get its message through. It does through television, print (newspapers, 
magazines, journals etc), radio, press, internet, direct selling, hoardings, mailers, contests, 
sponsorships, posters, clothes, events, colours, sounds, visuals and even people (endorsements). 
Advertising is a type of marketing communication used to encourage, manipulate an audience to 
take some actions and have a place in their minds(Abiodun, 2011). 
A sport organizations should pay attentions to many communication tools especially the new 
ones which used a lot by today’s people such as smart phones and the more important is to 
provide a special ads since the costumers now are exposed to different ads every time and every 
day(Wienclaw, 1969 p115), so it must be a creative communications tool to be noticed and 
remarkable for the receivers since advantages of advertising is it can reach a large number of 
people at once.  

VIRTUAL ADVERTISING 
Using digital technology to insert virtual advertising images into a live or pre-recorded 

television show often in sports events is probably the closest definition of virtual advertising. 
This technique is often used to allow broadcasters to replace real advertising panels (existing on 
the playfield) with virtual images on the screen when broadcasting the same event in other 
regions which are not concerned with the local advertising; a Spanish football game will be 
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broadcast in Mexico with Mexican advertising images. The viewer has the impression that the 
advertising image he/she sees on screen is the one in the reality (Wikipedia; virtual advertising). 

The advertising in the playfields is property of the club, except in some professional 
sports where the league or federation owns the advertising rights. However, the advertising rights 
broadcast on the screen are property of the broadcasters or the TV channel. This means 
that second right holders can benefit from selling this virtual advertising. The number of TV 
viewers is also higher than the people in the stadium, generating more visibility to the advertised 
marks and more income to the broadcasters. 

Some studies examines the effects of virtual advertising in a sports broadcast setting, it 
analyze the conspicuousness of virtual advertising and match the results with explanatory 
variables like brand awareness, duration of exposure and frequency of exposure. Furthermore, it 
measure the role of attitudes towards advertising in general and its impact on attitudes towards 
virtual advertising of some respondents. The results indicate that most respondents recognize 
virtual advertising as such. Advertising effectiveness is driven to a large degree by the frequency 
of exposure. A positive attitude towards advertising in general leads to a positive attitude 
towards virtual advertising of the participants (Sander & Altobelli, 2011). 

ICT and innovation in sport advertising 
The technology used in virtual insertions often uses automated processes such as: 

automatic detection of playfield limits, automatic detection of cuts, recognition of playfield 
surface, etc .An operator is usually dedicated to the visual control of the effect but new systems 
allow to use the instant replay operator. 

- Live Events 
Virtual advertisements can be effectively integrated into live television in real-time. For 
example, Fox Sports Net places a virtual advertisement on the glass behind the goaltender that 
can only be seen on television.[2] In baseball Major League Baseball places virtual 
advertisements on a back-board behind the batter which can be targeted differently in local 
markets or countries. During the World Series MLB International broadcasts the World Series 
with different advertisements on a per market basis, showing a different ad in the US, Canadian, 
Latin American and Japanese markets. In Formula One, virtual ads are placed on the grass or as 
virtual billboards. 

- Virtual Product Placement 
The technology that enabled video tracking for virtual advertising has been used for the past 
decade to create virtual product placements in television shows hours, days, or years after they 
have been produced. This presents several benefits including the possibility of preserving an 
advertisement-free master copy of the show in order to generate revenue as product placements 
are added in the future. Advertisements can be targeted to regional markets and updated over 
time to ensure maximum efficiency of advertising money. 

VIRTUAL ADVERTISING COMPANIES 
There is many companies provide virtual  advertising not only in sport field but also in other 
places the most famous companies are:  

1- Broadcast virtual 
Broadcast virtual is a technology company that provides the expertise to turn live sports events 
into advertising platforms without the need for physical signage, which provide and allows real-
time insertion of virtual advertisement in any type of sporting event using tracking technology to 
keep the advertising tied to its field position, regardless of camera motion. The ability to multi 
brand content means that the virtual logos can be re branded for different regions. 
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Broadcast Virtual added virtual advertising on-air at over six hundred National Rugby League 
games both in Australia and New Zealand, Super Rugby Games in Australia and New Zealand, 
AFL, Horse Racing and Harness Racing. 
the existing solution breaks down into a two key technologies, tracking head based and feature 
tracking. Both of the technologies can be used to add logos, movies and 3D content anywhere in 
the camera image. 

- Tracking head:  
This involves putting an encoded tracking head on the camera and using the data from it and the 
lens to workout what the camera is doing so it can add virtual content. Due to the tracking heads 
this system has to be used onsite at the event. 
using this to deliver the NRL and it has been used on Rugby Union, Horse Racing, Harness 
Racing, Cricket, Soccer and AFL. 

- Feature tracking 
The system takes the incoming camera image and uses this to identify features and tracks these 
to workout what the camera is doing. The key element of this technology is that it can be used to 
add content onsite or downstream away from the actual sporting event. 

- Multi-branding: 
Both feature tracking and the head based solution can generate multiple streams with different 
advertising content on each stream. The head based solution is currently limited to two streams 
but the feature tracked system can do as many streams as required.    

2- ADVision virtual advertising  
ADVision turns sport events into advertising media platforms able to generate new revenue 
streams for rights holders, broadcasters and program producers.  
Based on revolutionary patented image analysis camera tracking technology, ADVision allows 
real-time insertion of virtual advertisement in any type of sport event, eliminating the need for 
camera sensors. With the embedded clip player option, broadcasters can also play tied to the 
field full motion videos and animation clips. 
Using a new improved tracking algorithm, ADVision ensures that once the ads are placed they 
remain in their exact position throughout the game regardless to camera movements and cuts 
between cameras, and as result there is no need for any manual user intervention. ADVision can 
be implemented by broadcasters either on the uplink or downlink signals for any sport discipline, 
including; football, basketball, American football, golf, rugby, extreme sports, athletics, winter 
sports, etc. 
ADVision implements an extremely easy to use and intuitive user interface. With its advanced 
image processing, no camera modifications are required and integration can be done in minutes, 
saving substantially on operation costs. The entire operation is done using a dedicated keyboard, 
and the system set-up time does not exceed 5 minutes. it enables production teams and 
broadcasters to utilize the system in any sports event. Live productions, delayed broadcasts, 
highlight shows - ADVision does it all. And switching to a different sport is just one click away 
(ADVision services, 2017). 

- Auto catching 
The auto catching algorithm detects camera cuts, and inserts the graphics seamlessly from the 
first frame. Auto catching turns virtual advertising into a much more natural viewer experience 
since it is "always on", and increases the amount of exposure available from any given 
production. 
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- Automatic game workflow 
While the system is tracking, the user can pick frames from the auto catching setup shots bank. 
Then, whenever the camera returns to similar view, the tracking will start automatically. At any 
time the user can take a snapshot, and work in manual mode. 

- Create still image or full motion clip sign programs 
ADVision’s user interface allows the user to load different templates for different sports, with its 
easy drag and drop interface for graphics positioning. 
ADVision can support static TIF files for logo branding as well as full motion video clips. 
Each graphic image has separate controls for position, elevation, size, opacity and saturation. In 
addition each element can be set as either chroma or linear. 
ADVision is equipped with an embedded chroma keyer which generates high quality anti-aliased 
keying of the virtual advertisement on the playing field. This advanced chroma key can cope 
with changing lighting conditions, and can be readjusted within seconds, with only couple of 
clicks on the setup image. 

- Any kind of sport 
Football from the UK at 7PM, Rugby from Australia at 9PM, and Golf highlights on the 11PM 
news update, can all be seamlessly enhanced, allowing sports channels to generate new revenue 
streams with this multi-purpose virtual advertisement solution. 
ADVision is an HD/SD switchable system and like all of Orad's products is based on Orad's 
HDVG+ video rendering platform. ADVision, which consists of a one rack mount 2U unit and 
requires only one operator, fits easily into an OB van and is completely mobile. 

3- BrandMagic 
BrandMagic specializes in Virtual Advertising and Virtual Product Placement for television 
and films. it work either as a direct digital branding service provider for Agencies, Producers 
and Rights Holders, or as a strategic partner with Television Stations, providing new ad-sales 
inventory by inserting brands into previously unused locations in existing footage. The 
combination of cutting edge patented technology, specialized marketing expertise and a group 
of talented artists allow to to create seamless digital advertising and incremental revenue 
(Brand Magic website, 2017). 
This company provide four main services which are: 

- Digital Branding : 

 brand management technique that uses a combination of internet branding and digital marketing 
to develop a brand over a range of digital venues, including internet-based relationships, device-
based applications or media content 

- Virtual Advertising :  
is the use of digital technology to insert virtual advertising images into a live or pre-recorded 
television show, often in Sports events 
- Product Placement: 
 an advertising technique used to subtly promote products through a non-traditional advertising 
technique, usually through appearances in film, television, or other media. 

- Real-time Enhancements: 

 which is an augmented realty technique that allow to merge advertising with effect that makes 
it become more real and there is so many services under this option like ReFOCUSD  and its 
capable of producing high-resolution SONAR images in applications of a transient or dynamic 
nature (Minniti, 2005) .  
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4- EVS BroadcastEVS Broadcast Equipment SA 
Manufactures live outside broadcast digital video production systems. Its recorders have become 
the dominant standard for broadcasters worldwide. Their XT3 production video servers enable 
the creation, editing, exchange and play out of audio and video feeds.The company states that 
over 5,000 operators of all nationalities now use their applications on a daily basis, founded in 
1994 and their headquarters in Liège, Belgium.EVS has achieved success in compressed video 
and audio data processing, and is endeavouring to maintain its market position in the migration 
from analogue to digital in television networks. 
This company provide several products (EVS TECHNOLOGY, 2017):  

- XT3:  

this video server allows broadcasters to record, control and play clips, ingesting synchronously 
multiple feeds. 

- Multicam[LSM]: this is the controller software for the XT3 server. Combined with its remote 
controller, it allows instant replays and slow-motion effects, widely used in sport broadcast. 

- XS: this is the production server for studio environment. 
- IPDirector : this is a software used to control the XT3 server offering several features 

as metadata management, rough cut editing and playlist management. 
- Xedio: a modular application suite intended for broadcast professionals which handles 

the acquisition, production, media management and the playout of news. It includes a non-linear 
editing system, CleanEdit, which can work virtually. 

- C-Cast: The tool delivers instant additional content to viewers on second screen media 
platforms. 

- Epsio: The tool allows to insert graphics overlays in real-time or in instant replays. 
- OpenCube family: MXF server that offers MXF file generation for streamlined tapeless 

workflows, XFReader (MXF reader) and XFConverter (MXF conversion). 
 

5- SUPPONOR 
Supponor manufactures, commercializes, and installs digital billboard replacement technology 
for live sports broadcasts. Its international billboard rights allow advertisers to target various 
markets/regions with advertising from the same event in local language/with relevant messages 
for various markets. The company was formerly known as Virtual Advertising Systems Ltd. 
Supponor Oy was founded in 2001 and is based in Espoo, Finland. 
Supponor is the clear market leader in the emerging field of augmented reality digital 
replacement for real-time broadcast and streaming of in-venue dvertising DBRLive .Its advanced 
technology delivers the most powerful and impactful brand activation in broadcast sport. 
Supponor solutions are being deployed for a broad range of Tier  sports most notably football, 
but also hockey, basketball, motor racing and American football. It use virtualized and targeted 
augmented reality messaging platform to maximize the value of TV-visible in-venue branding. 
This unlocks new creative opportunities that enable advertisers and sponsors to connect with 
local audiences through the power of global sport  and achieve stand-out brand differentiation. 
As a pure-play technology provider, SUPPONOR combines powerful augmented reality overlays 
with traditional broadcast solutions to dramatically enhance the value of media and marketing 
rights for mass-audience sporting events for sports rights holders and their sponsor and broadcast 
partners. 
Supponor is based in London and Helsinki, and is backed by leading VCs and institutional 
investors and is co-funded by the European Union under the programme H2020 SME Instrument 
(Supponor, n.d.). 
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SPOTTING ALGERIA SPORT 
Algeria is a large country 2,381,741 km2  with a population of more than 40 million, 

which means a difference in customs and dialects and traditions and thus a difference in 
customer categories , therefore the application of such special marketing and advertising sports 
innovations makes it easier to target different markets in the same time with more efficiency  and 
to maximize the benefit with more income, especially when the application of such innovations 
is inexpensive and the Algerian customer open mind and used to see such ads in European 
matches, so its all about the development of the whole football organization in particular sports 
origination  in general through the the principles of sports management and sports marketing. 

Algeria have already  46 football stadiums , with capacity between 46000 (July 5, 1962 
Stadium) and 10000 Koléa Olympic Stadium. Beside other big staduims it will be ready by the 
ends of this year 2017 which are: Beraki Stadium: (Alger) with capacity of 50 000 places, Oran 
Stadium with 40 000 places capacity and Tizi Ouzou Stadium: with 50 000 places (Lotfi 
Bouzidi, 2016). All these facilty beside other sport facilities which can be a platform for 
practicing all what we presented of sport virtual advertising as a solution to promote sport 
activity and raise the efficiency and sponsoring attempt from different companies, this will help 
getting new financial resources.   

CONCLUSION  
The development of the sport system in Algeria is likned to its components Football 

federation , clubs, infrastructure and sports facilities in the public and the private sector and the 
fans, under this components there is branches need to be developed, or else the system will be 
incomplete which means imperfect outputs and this will reflect negatively on the Algerian 
football. 
one the most important  points in the football organization is the financial factor, that’s why we 
should give it much interest and we should always looks for different means and new ways to 
provide financial support that helps the functioning and the development of the sector in a hand 
and increase its profits of the other hand , especially since the football sector in Algeria is 
characterized by reliance on government support so much and this does not help in the 
development of the sector even not in  creating a source of income for the government and the 
virtual advertising is the best solution to develop sport advertising in Algeria and the sponsoring 
activities which will open the door and encourage  different companies to invest in sport field. 

RECOMMENDATIONS 
Here is some recommendations  based on Algerian football experts (NOMAN ABDELGHANI, 
2017) which can be a global strategy for the development of Algerian football  

- Concerning football federation FAF:  
The FAF should work on raising the efficiency of the federations departments administratively 
and financially and develop the work of its committees to ensure access to the highest levels of 
productivity through this points: 
- Continuing developing the administrative and financial work  in the federation through training 

courses to reach the highest administrative and financial modern standards 
- Raising the financial management level of the federation by revision of fiscal policy and the 

sponsoring and of spending and work to identify new mechanisms to increase the annual income 
of the federation. 
- Raising the value of the sponsoring from the actual sponsors and a new ones. 
- Contracting with television stations to provide an income source by the broadcast rights. 
- The exchange of expertise with regional and international federations. 
- Choosing coaches compatible with Algerian football. 
- taking care of the talented players and international training experiences. 
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- The necessity  of application of local ,regional and international  instructions in dealing with 
local club especially low side . 

- Concerning the clubs: 
It is the basis of football  and it must work on it to develop the performance of administrative and 
organizational through many points: 
- providing  administrative and financial training programs for clubs by bringing regional and 

international experts. 
-  the necessity  of  follow it up by the federation to ensure the compliance of  all clubs of the 

decisions and instructions of the federation, especially regarding the professional aspects related 
to the club's relationship with the players 
- Raise the competitiveness of the Premier League clubs which will reflect positively on the level 
of national teams  ..  
- The participation of all levels leagues in Algeria which will lead to increase the number of 

games especially for the Premier League clubs  which is one of the requirements of the African 
federation, in addition to the increase in friction between the clubs which increases their level, 
especially the first and second levels. This is in addition to the increased financial benefits to the 
clubs.. 
- To provide an enough  financial support for the success of the clubs it should find different  
sponsors  from different  companie by motivating Algerian banks, insurance companies, 
telecommunications companies and various major Algerian companies, whether individually or 
collectively to sponsor team or teams and gets taxes discount in exchange . 

- Concerning infrastructure and sports facilities: 
  It has to be a collaboration between the  public and the private sectors to provide sports facilities 
because this kind of investissement is huge   . The public sector can provides places for projects 
,providing taxes  reduce to the private sector, which in turn can build these facilities, whether 
individually or collectively. This can make up on the lake of sport infrastructure in Algeria and a 
little bite quickly , that’s why the investissement in football field should  be seen  purely from a 
commercial side  not only  by sponsoring clubs and build infrastructures but also market all these 
to the Arab and international sport through sports tourism, taking advantage of  Algerian 
environment, climat and different naturals resources. 

- Concerning the fans: 
The best thing in football  is the fans without them without them the sport is mean less  which 
means lower level games. Without them  there is no income from cards sale which means no 
money for clubs, Without them companies wont encouraged to place ads inside stadiums. 
Without them, the private sector will not be interested in investing in football.  So it must take 
care of theme as much as possible to raise the level of encouragement and quality through the 
continuous communication with the associations of supporters and fans of the clubs and 
coordination with them before every game popular and use high technologies to transmit the 
messages to them, and what this paper are for is one the means we should really pay attention to 
it. 
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