


  إقتصاديات مشال إفريقيا جملة
â جملة علمية دورية متخصصة حمكمةâ  

  - 2017 األولالسداسي  – عشر السادسالعدد 
  باللغة العربية -مة هلذا العدد البحوث احملك

دراسة نظرية تحليلية لتطور - االقتصادية تالسياسانظريات الدورات االقتصادية الحديثة وصراع 
    اجلزائر -ج الشلف  دمحان بواعلي مسري.د.ط              -وسياساتها نظريات الدورات االقتصادية

  اجلزائر - ج الشلف  البشري عبد الكرمي .د.أ
اإلفريقية بالتطبيق على مصر وكينيا وإفريقيا جنوب الصحراء  الخارجيةالتجارة حركة  تحليل أداء

             2014 حتى2001خالل الفترة من 
  مصر – األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  غالب ند عبد الرمحياسر حممود امح. د 

   التحدياتو  األدوات ، الفرص : في العالم العربي و مكافحة البطالة الحاضنات اتكنولوجي
  اجلزائر -  األغواطج شارف عبد القادر  . د

  اجلزائر - األغواطج رمضاين لعال    . د
  -بين ضرورة اإلصالح وتحديات الواقع -  الطاقة في الدول العربية سياسات دعم

  اجلزائر -ج الشلف بن داودية وهيبة  .د
  )الحالة الجزائرية  ( محاولة تحليل انعكاسات التجارة اإللكترونية على أداء اإلدارة المصرفية

  اجلزائر – املسيبلةج األخضر عزي  .أد
   اجلزائر –هواري خيثر  م ج بتيسمسيلت.أ

  جدوى سياسة تخفيض الدينار الجزائري لمواجهة تداعيات الصدمة النفطية
  اجلزائر -ج الشلف   بودري شريف. د  

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر 
  اجلزائر -  مخيس مليانةج   خثري حممد . د
  اجلزائر - ةمخيس مليانج   زبري حممد  . د

 وحالواقع والطم: أثر الشراكة األورو جزائرية على االصالحات االقتصادية في الجزائر
  اجلزائر -ج الشلف  بوضياف ياسني د.ط

  اجلزائر – الشلف ج نوري منري د.أ  
  للحد من الفساد اإلداري في الوظيفة العامة الحوكمة مبادئاإلدارة اإلسالمية ودورها في ترسيخ 

   اجلزائر - املديةج د بوشنافة الصادق .أ
   اجلزائر - مخيس مليانةج بوزياين جياليل . أ

  واقع بنك التأمين في الجزائر 
  اجلزائر -ج الشلف  مرقوم كلثوم د.ط
   اجلزائر – الشلف ج حساين حسني .د

مهنة المحاسبة من أهمية التكامل بين التطبيق السليم لمعايير عرض القوائم المالية وأخالقيات 
  اجلزائر –األغواط  جالعبدي مسية  .د.ط      أجل سد الفجوة المعلوماتية بين اإلدارة والمساهمين

  اجلزائر –األغواط  جمقدم عبريات . أد
 



  واقع الموارد المائية في الجزائر و اقتصادياتها
  اجلزائر -ج الشلف  مغريب خرية د.ط
  ائراجلز  – الشلف ج كتوش عاشور. أد
  األبعاد اإلستراتيجية لتطوير أداء الجامعات لخلق ميزة تنافسية 
   اجلزائر - الشلفج  توزان فاطمة د.ط
  اجلزائر – وهران ج زايري بلقاسم .د.أ

  القاعدة التكنولوجية كآلية لتعزيز التنافسية الكامنة لالقتصاد الجزائري
  اجلزائر -ج الشلف  زيان موسى مسعود د.ط 

  اجلزائر – الشلف جتول حممد را د.أ  
    للتمويل  األردني اإلسالميدراسة حالة البنك -اإلسالمية  للبنوك المالي األداء وتحليل تقييم

    اجلزائر -ج الشلف  جدايين سامية د.ط                                                  -واالستثمار
  ئراجلزا - بتيبازة جسحنون مجال الدين م  .د

  التمكين اإلداري كمدخل لتعزيز االلتزام التنظيمي للعاملين 
  اجلزائر -ج الشلف   مصنوعة أمحد. د  

  استراتيجيات التسويق الدولي و سبل النفاذ لألسواق الخارجية
   اجلزائر -البويرةجامعة حداد نور اهلدى  .أ

  اجلزائر -البويرةجامعة علي زيان حمند وأعمر  .د
  

  رب العوملة و إقتصاديات مشال إفريقياخمصدرها ي
  اجلزائر - جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
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1112-2005                                   1112-6132  



I 
 

  اقتصاديات مشال إفريقيا  جملة
  مة متخصصة حمكدورية جملة علمية 

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

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

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

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

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

  راء أصحابهاآعن إال   البحوث المنشورة ال تعبر
  جميع الحقوق محفوظة

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

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

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

  )00213(  027-72-23- 81 :فاكس/هاتف

 revuelabomena@yahoo.fr         :للمجلة البريد اإللكتروني

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

  راتول محمد / د.أ                     رئيس التحريروالة  مدير
   فالق محمد/ د  ومساعد رئيس التحرير مدير النشر

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

  :أمانة التحرير
  نورين بومدين/ د
  فالق محمد/ د 

  
  

  هيئة التحكيم العلمي

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

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

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

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

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

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

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

  مصر. السادات للعلوم االدارية
  جامعة غرداية. يمانناصر سل/ د.أ
  جامعة الشلف. نوري منير/ د.أ



III 

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

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

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

  فرنسا
 احلامعة العاملية ماليزيا. يوسف ناصر/ د

  



 مجلة اقتصاديات شمال افريقياوث في قواعد نشر البح

IV  رعش سادسال العدد -مجلة اقتصاديات شمال افريقيا  

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

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

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

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

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

  .التقدمي للبحث بتحديد أهدافه و منهجيته -  
  .تنسيق خمتلف عناصره -  
  .التوثيق الكامل للمراجع و اجلداول و الرسومات البيانية -  
  .أن ينتهي البحث خبامتة تتضمن النتائج و التوصيات -  
بالنسبة للعربية وحجم  12حجم( مش يف �اية البحث و ليس أسفل الصفحةأن يشار اىل اهلوا -  

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

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

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

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

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

mailto:revuelabomena@yahoo.fr


 مجلة اقتصاديات شمال افريقياوث في قواعد نشر البح

V  رعش سادسال العدد -مجلة اقتصاديات شمال افريقيا  

  .على الباحث حتمل تبعات عدم إحرتام قواعد وأخالقيات البحث العلمي -11
  .تطلب موافقة كتابية من ا�لةيحتتفظ ا�لة بكافة حقوق النشر، و إعادة نشر موضوع الباحث   -12
  .النتائج و التوصيات و اآلراء اليت يعرب عنها الباحثني ال تلزم سوى أصحا�ا -13
  .حتتفظ ا�لة حبقها يف حذف او اعادة صياغة بعض اجلمل لتتالءم مع اسلو�ا يف النشر -14
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  وصراع السياسات االقتصادية احلديثة نظريات الدورات االقتصادية

  - وسياساتها ة لتطور نظريات الدورات االقتصاديةيدراسة نظرية حتليل-
  

 * دحمان بواعلي سمير /د.ط

 خمرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا
   اجلزائر -الشلفجامعة 

   **البشير عبد الكريم /د.أ

  اجلزائر -الشلفجامعة 
Résumé 

L’instabilité économique reste un sujet de préoccupation 
majeure des économistes depuis Adam Smith à nos jours. Il est 
souvent question de discorde entre eux que ce soit en matière 
d’identification des causes de cette instabilité ou de ses remèdes. 
Ceci dit, deux types d’instabilité économique se dégagent : les 
cycles et les crises. Les premiers, souvent inoffensifs, sont de  nature 
cyclique et régulière et sont inhérents aux économies capitalistes. 
Les crises, beaucoup plus dangereuses, prennent l’aspect de 
déséquilibres macroéconomiques. Cycle et crise sont intimement 
liés, la crise étant une forme de déviation du cycle économique. 
L’étude approfondie des cycles aura pour ambition de proposer des  
politiques économiques afin d’éviter ou de limiter les effets des 
crises. La présente étude a pour objectif d’exposer les principales 
contributions-traditionnelles et modernes- aux cycles économiques 
et les politiques de stabilisation économique.  

  مقدمة
حالة متأصلة يف االقتصاديات الرأمسالية الدورة االقتصادية أن  إىل اعتبارالبعض  يذهب

 وهلذا ،هايف االحنرافات اليت قد حتدثهو  وأن املشكل ليس فيها بقدر ما ،ظاهرة صحيةوهي 
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على الدورة يساعدنا  مسبباتفمعرفة  بالتايلو . ترتبط ارتباطا وثيقًا باألزمات االقتصادية جندها
 أسباب جاء موضوع جبثنا يف املنطلقهذا  ومن. املناسبة للحد من احنرافا�ا اتالسياسإجياد 

تلك ، أي احلد من احلد منها إذا مل يكن يف املقدور القضاء عليها �ائياً  اتسياسالدورات و 
 مافيأو  وجو من عدم االستقرار االقتصادي، االقتصاد إدخال أياليت من شأ�ا  حنرافاتاال

  .وهذا ما سنحاول اإلجابة عليه هنا ،األزمات االقتصاديةيسمى ب
عدم االستقرار االقتصادي هي أسباب  ما: السؤال الرئيسي هوف ذاه ومن :التساؤالت. أ

  :درج حتته األسئلة الفرعية التاليةنوت ؟وسياسات احلد من احنرافات الدورات االقتصادية 
  االقتصادية؟ اتماذا يقصد بالدور  ·
  الفرق بني الدورات االقتصادية والتقلبات االقتصادية؟وما  ·
  ؟ضمان االستقرار االقتصاديلهي السياسة األفضل  ما ·
  :حناول من خالل هذه الورقة البحثية حتقيق األهداف التالية :أهداف الدراسة. ب
  استعراض أهم الدراسات احلديثة يف الدورات االقتصادية؛ ·
  ات االقتصادية؛املقارنة بني خمتلف نظريات الدور  ·
  معرفة مسببات الدورة االقتصادية؛ ·
  معرفة سياسة كل مدرسة يف احلد من الدورات االقتصادية واملقارنة بينها؛ ·
  .، واملقارنة بينهاتقييم السياسات املقرتحة ·
  :هداف السابقة ميكن اشتقاق أمهية البحثمن األ :همية الدراسةأ. ج
  ؛عدنا على معرفة املسبباتاية يسن حتليل النظريات يف الدورات االقتصادأ ·
  االقتصادية؛على بناء مناذج تنبؤية عن الدورات واألزمات ذلك يساعدنا  ·
  .تفادي أضرارها يف الوقت املناسبيساعدنا على  معرفة السياسة املناسبة ·
  :وقد قسمنا دراستنا هذه إىل أربع نقاط على النحو التايل :هيكل الدراسة. د
  ؛االقتصاديةخل مفاهيمي للدورات مد ·
  االقتصادية؛التفسري التقليدي للدورة  ·
  ؛للدورات االقتصادية، وسياستهم يف احلد منهاالتقليدي واحلديث التفسري الكينزي  ·
 .وآلية احلد من الدورات االقتصاديةالتفسري الكالسيكي احلديث  ·

فرعية فإننا لإلحاطة باملوضوع واإلجابة على السؤال الرئيسي واألسئلة ال :منهج الدراسة. ه
 .اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي
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  متهيد
عدم االستقرار االقتصادي أو الدورات ظاهرة  عكف االقتصاديون على تفسري

واألزمات االقتصادية منذ القرن التاسع عشر، ومتخض عن ذلك عدة نظريات اختلفت 
نا جند ستة أقسام رئيسية باختالف التوجهات، ومازال هذا االختالف قائما إىل يومنا هذا، وه

الداخلية والدورات اخلارجية، دورات التوازن الدورات ، دورات احلقيقية والدورات النقديةال: هي
ودورات عدم التوازن، دورات العرض ودورات الطلب، النماذج القطعية والنماذج العشوائية، 

من التقسيمات اختلفت  هي جمموعة. الدورات الطويلة والدورات القصرية والدورات املتوسطة
األسباب استخالص هدف واحد هو لكن يف األخري تقود إىل  معيار التقسيم، باختالف

سلك طريق خمتلف عن هذا التقسيم، ولكن قبل  دراستنا هذهوسنحاول يف  ،العالجتقدمي و 
ذلك سنحاول إعطاء مدخل مفاهيمي للدورات االقتصادية قبل استعراض أهم النظريات 

  :املوافقة هلا، وذلك على النحو التايل والسياسات
  مدخل مفاهيمي للدورات االقتصادية. 1

أو الدورات التجارية هو  بدورات األعماليسمي  أو ما الدورات االقتصاديةمصطلح 
 همصطلح حديث نوعا ما مقارنة ببعض املصطلحات االقتصادية ذات الصلة، وقد كان يعرب عن

ويف ، كتشف ظاهرة الدورات االقتصادية يف القرن التاسع عشرقبل أن تٌ  باألزمات االقتصادية
، ورمبا يرجع هذا التأخر يف مراحل هذه األخريةهي إال مرحلة ظرفية من  مااحلقيقة فإن األزمات 

بقدر اهتمامهم باالحنرافات  النشاط االقتصادي سارمب كثرياً   االقتصاديني مل يهتمواً  التسمية كون
التفرقة ات والتذبذبات أدى باالقتصاديني إىل ب والتواتر يف هذا التقلبعن املسار، لكن التعاق

بالتايل فإذا كانت املصطلحني على اعتبار أ�ما خمتلفني على الرغم من ارتباطهما الوثيق، بني 
فماذا يقصد بالدورات  األزمة هي تلك االحنرافات اخلطرية يف أهم املؤشرات االقتصادية الكلية،

  ن؟االقتصادية إذ
  تعريف الدورات االقتصادية. 1. 1

أن النشاط قتصادية تصب أغلبها يف قالب واحد وهو هناك عدة تعريفات للدورة اال
ريف ذلك املقدم من اتعهذه ال، وأهم منتظمشكل ب والتذبذب التقلبباالقتصادي يتصف 

ويسلي "و" نبار آرثر " ومها ،ا�الهذا ا الرائدة يف مطرف االقتصاديني املشهورين بأعماهل
كتب مل والتابعيني 1946سنة ) Arthur Burns et Wesley Mitchell" (ميتشال

NBER1 ،نكماشات اليت من تلك التوسعات تليها تلك اإلتتكون "الدورة  تربانحيث يع
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حتدث اخنفاض يف وقت واحد تقريبا يف العديد من القطاعات، تليها فرتات الركود االقتصادي، 
  2.طاق الذي من شأنه توليد مرحلة من التوسع يف الدورة القادمةمث انتعاش واسع الن

فيما بعد صبت يف هذا االجتاه، إال أن املفكرين املعاصرين اليت جاءت ل التعريفات جُ     
قامت ، و بعض الدراسات التجريبيةمن خالل م ذلك دعبدؤوا يشككون يف تلك التعريفات وت

يف  مالدورية واالنتظا خاصيةنفي من خالل  ديةيسمى بالتقلبات االقتصا نظريا�م على ما
  .الدورات االقتصادية

  والتقلبات االقتصادية االقتصادية الدورات. 2. 1
يف  االنتظامو الدورية من فهومها السابق واملتداول متتاز بكثري الدورات االقتصادية مب

الف يرى خ 1972سنة  R. Lucas "روبيرت لوكاس"ين أمثال مسارها، إال أن مفكر 
الذي وصفها به  الدورية وذلك االنتظامتلك تتصف ب الذلك، فهو يعتقد أن الدورات 

ن، ويرى أن النشاط االقتصادي يتقلب لسبب أو لآلخر لكن ليس بذلك و ن التقليديو االقتصادي
القدر من االنتظام املوصوف، هلذا جنده يأخذ مبصطلح التقلبات االقتصادية بدًال من مصطلح 

احلركات الدورية ال تظهر تناسقًا تامًا يف سعتها أو يف : "قتصادية، وعلى حد قولهلدورات االا
ويذهب  ".تواترها، فاالضطرابات املالحظة تتعلق بالتغريات يف سلسلة من التجمعات املختلفة

سنة  Plosserبلوسر  وعلى رأسهمالدورات احلقيقية مناذج  أنصار االجتاهيف هذا 
فإن ختتلف عن التقلبات من حيث الدورية واالنتظام، ورغم ذلك  الدورةفوبالتايل 1989.3

  .يف ذلك مل يتم يبعدوالفصل  مازال قائماً،االختالف 
  خصائص الدورات االقتصادية. 3. 1

  4:القتصادية يف النقاط التاليةللدورة اأهم خصائصها ميكن إجياز 
ميكن التكلم  التايل ال، وبدوري املعاودة، أي أ�ا متجددة وحتدث مرات ومرات وبشكل ·

 ؛عن شيء امسه السري على مسار ثابت
القتصادية املختلفة يف نفس ألثر على الكثري من األنشطة اااالنتشار حبيث يكون هلا  ·

 ويتوقف ذلك على مرحلة الدورة وقو�ا؛، الوقت
 أ�ا ذات طبيعة عامة وشاملة، متس كل القطاعات االقتصادية؛ ·
 ؛، على الرغم من وجود من ينفي ذلكاحل أساسيةمتر الدورة عادة بأربع مر  ·
 يف سعة الدورة ومددها؛ اختالفنوع الدورات وبالتايل  اختالف ·
 ، ونقصد احتواء دورات صغرية يف دورة كبرية؛ميكن أن تتداخل دورتني معاً  ·
  اختالف مسببات الدورات وتعددها؛ ·
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  5 مراحل الدورات االقتصادية .4. 1
 فتبدأبني ثالث مراحل أساسية للدورات االقتصادية،  االقتصاديونيفرق عادة  

يطلق عليها كذلك مرحلة التوسع أو االستعادة وممثلة  وهي مارحلة االنتعاش االقتصادي مب
، وفيها مييل املستوى العام لألسعار إىل الثبات، أما النشاط )1(رقم  الشكليف  Aبالنقطة 

ليصل بعدها االقتصاد  .عي، وتتزايد الطلباتاالقتصادي فيتزايد ببطء وينخفض املخزون السل
عند أي يف الشكل  الرخاء االقتصادي، وهي أعلى نقطةبيطلق عليها ما أو مرحلة الرواج  إيل

 معهتزايد يتتميز بارتفاع مطرد يف األسعار، وتزايد حجم اإلنتاج مبعدل سريع، و و ، B النقطة
وفيها تبدأ األسعار يف االخنفاض، مرحلة االنكماش  تليها، الدخل ومستوى التوظيف حجم

وهي ممثلة  ،وينخفض حجم اإلنتاج والدخل، وتتزايد البطالة، كما يتزايد املخزون السلعي
مل يتم التحكم  وهي أخطر مرحلة ما كسادمرحلة الوبعدها يدخل االقتصاد يف ، Cبالنقطة 

تنتشر البطالة  ، حيثيسمي باألزمة االقتصادية فيها، كما ميكن أن تؤدي إىل حدوث ما
معدالت النمو  وتكونوقد تنخفض األسعار،   وتكسد التجارة والنشاط االقتصادي يف عمومه

وهنا جيب أن نوضح بعض االلتباس الذي  .Dالنقطة املمثلة ب، وهي سالبةحينها االقتصادي 
قد حيدث يف استخدام مصطلح الركود، هذا االلتباس ناتج عن الرتمجة، فالبعض يستخدمه  

ادف ملصطلح الكساد والبعض اآلخر يستخدمه كمرادف لالنكماش أي املرحلة اليت تسبق كمر 
  .الكساد االقتصادي، والرأي األول هو األقرب إىل الصواب
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  مؤشرات الدورات االقتصادية .5. 1
وهناك من  حلتها،هناك عدة مؤشرة اقتصادية مستخدمة يف معرفة نوع الدورة ومر 

بقية ( وأخرى فرعية) املؤشرات الثالث األوىلب ممثلةهنا و (رئيسية مؤشرات يقسمها إىل 
  6:وخنتصر أهم هذه املؤشرات يف النقاط التالية ،)املؤشرات

 التغري احلاصل يف الناتج احمللي اخلام، واملقصود بذلك معدالت النمو االقتصادي؛ ·
 لة واالستخدام؛التغري احلاصل يف معدالت البطا ·
 ألسعار؛لالتغري احلاصل يف املستوى العام  ·
 اضطرابات مؤشرات األسواق املالية؛ ·
 لتغريات الكبرية يف ميزان املدفوعات ومعه امليزان التجاري؛ا ·
 التغريات املعتربة يف أسعار صرف العملة؛ ·
 التغري يف اإلنتاج القطاعي؛ ·
 التغري يف مستوى اإلنفاق االستهالكي الكلي؛ ·
  تغري يف مستوى اإلنفاق االستثماري الكلي؛ال ·
  أنواع الدورات االقتصادية. 6. 1

الدورات  ن عادة بني ثالث أنواع من الدورات االقتصادية، هيو االقتصادي يفرق
، ويف بعض )2(وهي ممثلة بالشكل الدورات القصيرة، أخيرًا الطويلة والدورات المتوسطة و 

بدال من الدورات الزراعية  والبعض يضيفسمية، الدورات المو  األحيان هناك من يضيف
 50 بني �اوترتاوح مد، Kondratieffبدورة  تعرف ما أولدورات الطويلة فنجد ا. املومسية

 le cycle(بدورة االستثمار الثابت  تعرف ماأو الدورات املتوسطة و  ،سنة 60و
d'investissement fixe ( بدورةأو  Juglar سي نسبة لالقتصادي الفرنClément 

Juglar  الدورات ، ويف األخري جند سنة 8.5ويف املتوسط  سنة، 11و 7مد�ا بني و
أو بدورة ) les cycles des stocks(بدورة المخزون  تعرف ماأو االقتصادية القصرية 

Kitchin ،نسبة إىل Josephe Kitchini  7.شهراً  40ومد�ا يف املتوسط  
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نحاول يف النقاط القادمة استعراض أهم التفسريات س بعد هذا املدخل املفاهيمي    

 ونبدأ يفاالقتصادية،  املقدمة للدورة وأهم السياسات املعتمدة يف مواجهتها عند خمتلف املدارس
الكينزية بغض النظر عن ألهم التفسريات اليت سبقت التفسريات  باستعراضالنقطة املوالية 

التفسري التقليدي، أما يف النقاط الالحقة نستعرض أفكار باملدرسة املنتمني إليها، والذي مسيناه 
  .املدرسة الكينزية مث تليها اإلسهامات الكالسيكية اجلديد مبختلف مدارسها

  التفسري التقليدي للدورات االقتصادية. 2
 مخسجند هذه األفكار مقسمة إىل  رية الكنيزيةنظال تاليت سبق نظرياتال فيما خيصو   

، ونظريات تهالكنقص االسونظريات  نقديةال، النظريات مناخيةال النظرياتتوجهات أساسية، 
من و ، املقدمة من طرف جوزيف شومبيرت بتكاراتاالوكذا نظريات اإلفراط في االستثمار، 

يف حني ، ويصارع أنصاره على بقائة رمن التطوي مع شيءٍ هو باقي إىل يومنا  هذه التفسريات ما
، واألكيد أن قبوله يف فرتة -وهذا إذا سلمنا أنه كان يصلح أصالً -مل يعد يصلح  هامنجند أن 

النقطة من البحث على بعض هذه وهلذا سنركز يف . قبوله على الدواممعينة ليس معناه زمنية 
  .هذه التفسريات ونرتك البعض للنقاط املوالية

  ريات املناخيةالنظ. 1. 2
عدة ، وقد كانت المناخية التغيراتنسبت إىل للدورات االقتصادية  التفسرياتأول 

للتقلبات  أكثر منهلألزمة  اً تفسري تقدم حماوالت قبلها لكن كانت أغلبها إن مل نقل كلها 
سري يئة يف تفر اجل تاوالاحملهذه الدورية، وبالتايل ميكن اعتبار أن النظريات املناخية هي أول 
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  مخطط ألھم أنواع الدورات االقتصادیة):  2(الشكل
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املقدمة من  sunspotsالبقع الشمسية وأهم هذه النظريات جند نظرية  8،الدورات االقتصادية
، 1875سنة " William Stanley Jevonsويليام ستانلي جيفونز طرف االقتصادي 

، التقلبات االقتصادية إىل الظاهرة الفلكية املعروفة باسم البقع الشمسيةفيها والذي أرجع 
ة بالتقلبات املناخية اليت تنتج عن ظاهر البقع تقلبات حماصيل الزراعربط وحاول فيها 

 .Henry L"هنري مور  وهناك تفسري آخر يف هذا الصدد قدم من طرف  9.الشمسية
Moore  " عزاها إىل التغري يف موقع كوكب 1914سنة  الدورات المناخيةحتت مسمى ،
كمية األمطار، واليت هلا نتائج   على ر ذلكوأثوربط هنري بني الشمس والزهرة واألرض  10الزهرة،

هذه تولد دورة يف أسعار  من شأ�ا أنإجيابية وسلبية على ارتفاع واخنفاض احملاصيل، واليت 
كما جند كذلك . نتج من مث دورة يف اإلنتاج الصناعي والنشاط االقتصادي العاماليت تُ و ، السلع

 1928سنة " Johan Kermanيرمان جون ك"نظرية الدورات املومسية املقدمة من طرف 
واليت عزاها إىل مسببات املناخ من أمطار وعواصف وجفاف، وأن حركة النشاط االقتصادي 

 Milutinميلتون ميلنكوفيش "وقدم العامل الصريب . تتوافق مع الدورات املناخية
Milankovitch  تفسري هو اآلخر، والذي ربط فيه دورة األعمال حبركة األرض وباقي

  11.لكواكب وأطلق على نظريته الدورة املناخيةا
ملها ربط ظاهرة التقلبات االقتصادية بالتقلبات املناخية هذه النظريات يف جمحاولت     
املالحظ أن هذه النظريات هي و  فلكية أو تقلبات مناخية ذا�ا، ظواهربسبب تنشأ اليت 

النشاط  مركزين يف ذلك على ية،نظريات خارجية تعزي التقلبات االقتصادية إىل متغريات خارج
مقارنة بباقي إىل الدور الكبري الذي كان يلعبه النشاط الزراعي ، ورمبا هذا الرتكيز يرجع الزراعي

هذه  فقدتومعها قدت ة فُ الزراعإال أن األمهية اليت كانت تلعبها . يف االقتصاد ككلالقطاعات 
هذا باإلضافة إىل  12،جة هذه النظرياتدرجة من ذهب إىل القول بسذا إىل، أنصارهاالنظريات 

  .  آنذاكاالقتصادية  واألزمات تالتقلبا واريخمع تعدم توافق الظاهر الفلكية املعتمدة 
   13نظريات نقص االستهالك. 2. 2

واليت تعزى فيها الدورة االقتصادية إىل النقص  تفسريات أخرى قدمت للدورة االقتصادية
يف أكثر منها للدورة ألزمات االقتصادية التفسريات كانت ل هذهقيقة احليف و يف االستهالك، 

ناخية، وهي تفسريات أسبق من الدورات امل ومن الناحية التارخيية كانتالقرن التاسع عشر، 
لالحنرافات يف  تفسريهاتفسر ملاذا يتقلب النشاط االقتصادي بقدر  ، إال أ�ا الأكثر منطقية

 أن فسريات تصب يف جمملها إىل اعتبارعدة ت قدمت النشاط االقتصادي، ويف هذا االجتاه
ان كستهالك  أما عن أسباب النقص يف اال ،األساسي لألزمة املسبب االستهالكقصور 
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سيموند دو "، "روبرت مالتيس"، ويف هذا الصدد نذكر أهم املسامهات فنجد االختالف
لنظرية أن تفسري وغريهم، فريى أنصار هذه ا" كارل ماركس"، "جون هوبسن"، "سيسموندي

النقص يف االستهالك يف اإلنتاج وبني  يل إىل التوسعاألزمة االقتصادية يبدأ من التناقض بني امل
يأخذه السكان، فاألزمة تبدأ  وكأ�ا انعكاس لفائض القيمة، فهذا األخري الذي  عند غالبية
املواد  يف إنتاج اإلفراطومن مث  ،جديدة حداث تراكمات رأمساليةإيستخدمه يف و الرأمسايل 

اليت –العمال  نقص القوة الشرائية لطبقة ، يف حني أنيؤدي إىل فيض يف اإلنتاجاالستهالكية، 
  .كانية هذه الطبقة من شراء هذا الناتجحيول دون إم -متثل غالبية الشعب

اتفقوا مع  ون بالضرورة إىل نفس املدرسة، فقدينتم واملالحظ أن رواد هذه النظريات ال    
بعض يف تفسري التقلبات االقتصادية استنادًا إىل فرضية نقص االستهالك، لكن يف م البعضه

من رواد املدرسة  فمالتيس، امنهم يبىن أفكاره يف إطار املدرسة املنتمي إليه احلقيقية كلٌ 
 إىل ماتنبيه الالرأمسالية الكالسيكية واملتشبع بأفكارها، والذي حاول من خالل نظريته هذه 

جند كل  حني ليه النظام الرأمسايل إذا مل تعاجل االحنرافات قبل فوات األوان، يفسيؤول إ
 بنا، وإن كان األول قد املناهضني للفكر الرأمسايلأشد " كارل ماركس"و" سيسموندي"

" ل ماركسكار "مستعينا بالواقع ليخرج بأفكار جديدة، فنجد " أدم مسيت"حتليالته على أفكار 
ليبدأ هجمته على الرأمسالية وميهد لفكر جديد " سيسموندي"لى كتابات استند يف حتليالته ع

بريطانيا يف يف  تلك األوضاع السائدة م يف ذلك�ساعدوقد بعد بالنظام االشرتاكي،  مامسي في
، فمالتيس كانت عن بعضها البعض متاماً  كانت سياستهم خمتلفة  ويف ا�مل .قبة الزمنيةتلك احل

أما كارل  وعدم تدخل الدولة، صاديةلرأمسايل وما يتضمنه من حرية اقتسياستهم يف اإلطار ا
وأفكار جديدة، تعتمد على تدخل الدولة، إطار جديد  سياسة مغايرة يف ماركس صنع لنفسه

 .والبعد عن السياسات التحررية الرأمسالية

   والدورات االقتصاديةعند شومبيرت  بتكاراتاال. 3. 2
تلك هي واليت مازالت تلقى رواجا كبرياً إىل يومنا هذا، ات املسامهكل أهم   من ةواحد  

 االبتكارات أرجع فيها الدورات االقتصادية إىل ، واليت"جوزيف شومبيتر"اليت قدمها 
 بدورة كوندراتيف الطويلة، أو مايسمى على نظرية كوندراتيف، واعتمد يف نظريته يةالتكنولوج
لالبتكارات يف توليد األزمة، إعطاء دور بارز  1939 يف نظريته وقد حاول شومبيرت، األجل

املوجودة يف الدورية ووفق شومبيرت يوجد هناك حمددين رئيسني مها املسؤوالن عن احلركية 
الطويلة  وقد فسر شومبيرت تطور املراحل 14.االبتكارات واالئتمانالرأمسالية، مها االقتصاديات 

لوجي، وربط التوسعات الكبرية يف النشاط نو تتفق مع فرتات التطور التك ابتكاراتظهور ب
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اخرتاع احملرك البخاري والسكك احلديدية مثل االقتصادي بظهور االخرتاعات املهمة 
، ومثل انتشار احملركات البخارية وتطور 1842و 1773واالستخدام العام لآلالت بني عامي 

ومثل التطور  ،1897و 1824إنتاج الصلب وبناء شبكات السكك احلديدية بني عامي 
، والبعض يضع ثورة الفحم 1897التكنولوجي يف جمال الكهرباء والكيمياء والسيارات بعد 

   1914.15و 1850وثورة الكهرباء بني عامي  1850و 1780واحلديد بني عامي 
  التفسري الكينزي للدورات االقتصادية. 3

وحتليال�ا  ، بأفكارهاوجاءت معها النظرية الكينزية 1929سنة جاءت األزمة   
طريق ثاين يف النظام الرأمسايل، طريق خمتلف  شقكينز على إثرها ، استطاع  اجلديدة سياسا�او 

، أن هذا االختالف كان يف الكثري من النقاط، واألكيد أدم مسيث وضعهالذي  ذلكعن  متاماً 
اهرة ظ يف أهم اختالف بينهما كانو ، واألكيد أن أكرب تارة أخرىنقص تو  تارة حدتهشتد ت

ته، ورمبا يرجع هذا االختالف الكبري يف هذه النقطة بالذات كون ااالستقرار االقتصادي وسياس
 ياتاالقتصاد اهتعاش اليتتلك البيئة غري املستقرة أفكار كينز كانت وليدة أفكار األزمة، أي 

البعض وكانت عند  ،نتيجة لألفكار الكالسيكية املتطرفةكهو  ، والذي أعتربها آنذاك ةالغربي
ظاهرة عدم ف وبالتايل، يف تلك األفكارالنظر بشكل جذري  ه يعيدتجعل أل�ا نقطة بداية كينز،

ويف هذا جند كينز ورواد املدرسة الكينزية . بدايتهنقطة هي أصل اخلالف و االستقرار االقتصادي 
. يف ذلك الوقت سائداً عن االستقرار االقتصادي خمتلفة عما كان يقدمون أفكار جديدة 

على النحو  16بكل فروعها هذه املدرسة إسهاماتوسنحاول يف هذه النقطة استعراض أهم 
  :التايل

  نقطة البداية. 1. 3
نقد ، وانطلق من جون مينارد كينز على يدكانت فا�ا، و كانت البداية من األزمة وخمل

وصارع على بأفكار جديدة وسياسات خمتلفة، أفكار بدأها كينز  األفكار الكالسيكية، وانتهى
، وحافظوا معها على فيما بعد محلوا شعار املدرسة الكينزيةجمموعة من االقتصاديني بقائها 

أمهها نظريات الدورات نظريات جمموعة من الاإلرث الفكري لكينز، وقدمت يف هذا الصدد 
  .االقتصادية

األفكار كينز قبل بداية طرح أفكاره حتضري البيئة املناسبة لذلك، من خالل نقد   حاول
والواقع، وأهم هذه  وعدم متاشيهاكينز سبب األزمة فيها  اليت يرى و ، آنذاك السائدةالكالسيكية 
  17:األفكار جند



طور نظريات الدورات دراسة نظرية حتليلية لت-نظريات الدورات االقتصادية احلديثة وصراع السياسات االقتصادية 
 البشري عبد الكرمي.أ د +ان بواعلي مسري محد.د.ط                                                  -وسياسا�ا االقتصادية

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       11

كن يعتقد ينز ينتقد هذه النقطة بشدة، فلم يفكرة املرونة يف األسعار واألجور، فنجد ك ·
أمهية هذه الفرضية األجور، وحنن نعلم  مبرونة األجور واألسعار كما فعل الكالسيك، خصوصاً 

ت باقي حلقات قة اليت جرّ هي احللو يف النموذج الكالسيكي ويف بناء فكرة التصحيح الذايت، 
  السلسلة؛

يرى بأن مل يكن وهي احللقة الثانية يف السلسة اليت انتقدها كينز، فكرة التصحيح الذايت،  ·
 إن التصحيحف وحسبه، م مسيت ومن بعدهأد اعتقداالقتصاد ميكن أن يصحح نفسه بنفسه كما 

، وذلك على مجيع األصعدة غري مقبول الوضع ادرجة يكون فيه إىليأخذ وقتًا طويًال حدث س
   ؛"يف الزمن الطويل كلنا ميتون"له قو  حد على

كينز هي فكرة أصل عدم االستقرار، فإن كان الكالسيك يرون   أسقطهااليت احللقة الثالثة  ·
فهو يرى خالف ذلك،  جند كينز، للدولةالعشوائية قرار هو التدخالت تأن أصل عدم االس

  وبالتحديد االستثمارات اخلاصة؛دالة الطلب، إىل عدم استقرار  هيرجع
جيب على أنه وبالتايل إذا كان أصال عدم االستقرار يرجع لالقتصاد اخلاص، فهذا معناه  ·

ففكرة  منه،و اع اخلاصالدولة أن تكون دائما على أهبة االستعداد مللء الفراغ الذي يرتكه القط
  ؛يف السلسلة عدم تدخل الدولة غري مقبولة هي األخرى، وهي احللقة الرابعة

، فحسبة أن الكالسيكية كينز هي فكرة التشغيل التام  سقطهاأما احللقة اخلامسة اليت أ ·
  .دليلخري الواقع االقتصادي الذي أعقب األزمة و ، وليس عادية استثنائيةالتشغيل التام حالة 

  الدورات االقتصادية عند كينز. 2. 3
، 18الخاص الطلب الكليأن كينز يرجع أصل التقلب إىل  سابقاً  أشرناوكما   

التقلبات تنشأ عن التقلبات يف اإلنفاق، سواًء تعلق األمر باإلنفاق االستهالكي أو باإلنفاق ف
وهنا يظهر الفرق  ،نفاق االستهالكي أكثر استقراراً أن اإل" كينز"االستثماري، لكن كما يرى 

اخلاص فإن تقلب الطلب الكلي  منهبني نظريته ونظريات نقص االستهالك اليت رأيناها سابقاً، و 
هو الكفيل  ذا األخريهف، ومنه الخاص اإلنفاق االستثماريسوف يكون ناجتًا عن التقلب يف 

اري تسهل علينا معرفة حمددات الطلب االستثمفإن االقتصادية حسبه، وبالتايل  اتبتفسري الدور 
  . معرفة موطن عدم االستقرار

الكفاية وبالرجوع إىل النظرية العامة جند كينز ينسب االستثمار إىل عاملني مهمني مها   
، وجنده يركز كثري على األول، ويؤكد بأن الدورة االقتصادية الحدية لرأس المال وأسعار الفائدة

تلعب  ولكن هذا ليس معناه أن باقي العوامل ال .ماهي إال دورة يف الكفاية احلدية لرأس املال
ذلك أن أصل الدورات االقتصادية يرجع إىل التقلبات الكبرية يف من  فالقصديف العملية،  دوراً 
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االستهالكي دور يف  ال فإن لكل من سعر الفائدة أو اإلنفاقالكفاية احلدية لرأس املال، وإ
على وهذه األخرية تتوقف  .�ا الكفاية احلديةنفس األمهية اليت حتظى العملية، ولكن ليس ب

قرارات االستثمار، وبالتايل  ومنها تبىن، تتأرجح بني التفاؤل والتشاؤم اليتالتوقعات املستقبلية 
التوقعات  هناجند أن التوقعات تلعب دوراً هاماً يف حتديد الكفاية احلدية لرأس املال، وإن كانت 

   ."لوكاس"لـ ت الرشيدةنظرية التوقعاتوقعات  ختتلف عن 
فالتوقعات بشأن األرباح املستقبلية هي اليت حتدد الكفاية احلدية وهذه األخرية  وبالتايل

ة بهي اليت حتدد حجم االستثمارات املطلوبة، وهنا جند ثالث حاالت ممكنة، كفاية حدية موج
سعار الفائدة، وبالتايل قبلية إذا ما قورنت بأح املستتكون فيها التوقعات تفاؤلية خبصوص األربا 

ت بوترية سريعة عن ختلق بيئة مشجعة على االستثمار، وهذا من شأنه أن يرفع حصة االستثمارا
املضاعف، لكن سرعان ما يصل االقتصاد إىل حد التخمة وترتفع املخزونات إىل حدودها طريق 

لوترية على األقل يف إذا مل تقابل هذه الزيادة زيادة بوترية أكرب أو بنفس ا القصوى، خصوصاً 
مما االستهالك، وهذا من شأنه أن يقلب التوقعات من توقعات تفاؤلية إىل توقعات تشاؤمية، 

 ويدخلض االستثمارات فتنخفقلب الكفاية احلدية إىل كفاية صفرية أو سالبة، يؤدي بدوره إىل 
 ستثمار الوبالتايل سيؤدي أي تقلب يف اال .االقتصاد يف مرحلة انكماش، وهكذا دواليك

، ونظرًا ألن حجم شكيعادله تغري مقابل يف امليل لالستهالك إىل تقلب يف التشغيل بال 
االستثمار عرضة لتأثريات شديدة التعقيد، يرجح أن تكون كل التقلبات سواء يف االستثمار 

  19.نفسه أو يف الكفاية احلدية لرأس املال ذات طبيعة دورية
  والدورات االقتصاديةاملعجل  - مناذج املضاعف. 2. 3

على الرغم من أمهية التحليالت املقدمة من كينز، إال أ�ا قوبلت بالكثري من النقد   
من  اإلجابة على الكثري من التساؤالت وعدم قدر�ابنيت على التحليل الساكن من جهة أل�ا 

اذج أ�ا مل تستطع بناء من أدق، مبعىن ، وباألخص على صعيد توقيت السياساتجهة أخرى
وما جيب مالحظته يف هذا إذا علمنا أمهية التوقيت يف السياسة االقتصادية،  ، خصوصاً تنبؤية

لتغريات يف االستثمار تؤدي إىل فان املسبب جيري يف اجتاه واحد فقط، هو أكذلك التحليل  
س أثر فإذا كانت نظرية كينز تشرح وتقي .تغريات يف الدخل أما العكس فليس صحيحاً 

، يقاسوال كيف رح كيف يؤثر الدخل على االستثمار شقم بمل تات على الدخل فهي االستثمار 
وبالتايل مل تستطع معرفة الوقت الذي تنعطف فيه الدورة ويدخل فيها االقتصادي يف مرحلة 

كان يف مرحلة   أنيف مرحلة االنكماش بعد الدخول  أولة ركود مرحانكماش بعد أن كان يف 
من احملاوالت الكينزية عن طريق رواد هذه املدرسة، وكانت يف أغلبها  وهنا جاءت الكثري .رواج
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تصب يف إطار مناذج كلها عبارة عن مناذج رياضية تصف الواقع وتتنبأ باملستقبل، جاءت  
جاء املعجل فاملضاعف يشرح أثر االستثمارات على الدخل إذا كان ف ."المعجل- المضاعف"
، وبالتايل فهذه احلقلة املهمة املفقودة يف نظرية كينزوهو  يشرح أثر الدخل على االستثمارل

إذن هناك عالقة مزدوجة . هذا األخري النماذج تشرح كل الدورة وليس نصف الدورة كما فعل
خر وحتدث التقلبات االقتصادية، وهذا يعين أن هذه لدخل واالستثمار، الكل يؤثر يف اآلبني ا

يعين –هذه الفكرة 20،ست خارجية كما يعتقد البعضفسر أساسًا بعوامل داخلية ولياألخرية تُ 
عرفت عدة حماوالت، بنيت عليها أغلب النماذج الكينزية احلديثة، و  -فكرة املضاعف املعجل
  :إىل ميكن تقسمها اليوم

  اخلطية يف تفسري الدورات االقتصادية" املعجل- املضاعف"مناذج . 1. 2. 3
عمل   آليةأهم احملاوالت تشرح  ، وكانتالصدد عدة حماوالت هذا يفوقد قدمت 

وادخار خطيتني، وأهم هذه احملاوالت جند،  االقتصادية معتمدين على داليت استثمار الدورات
نواس أو بيسمى  ، باإلضافة إىل ما"هانس"وكذا " هيكس"وحماولة " هارود"حماولة كل من 

من  جمموعةطريق وعن  "هارود"أول هذه احملاوالت تلك اليت قدمها و  .مذبذب سامويلسون
  21:إىل املعادلة التالية�ا الفرضيات واملعادالت األساسية توصل 

( )11 .. -+ -+= tttt YYvYcY  
إذا علمنا  ومنه -على عكس كينز-يةائص هامة، فأوًال هي حركهلا خص هذه واملعادلة    

)وكذا مقدار الدخل للسنة vوقيمةcقيمة  )1-t والسنة( )2-t  فإننا نستطيع أن نتنبأ
)بدخل السنة )t   دخل السنة-كما ميكننا أن نستخدم هذا األخري( )t-  يف التنبؤ بدخل

)السنة  )1+t. وهكذا بالنسبة لدخل السنة( )2+t ، ًو�ذه الطريقة نستطيع أن نولد مسارا
هذا املسار املولد لن يكون  من ذلك أن زمنيًا كامًال للدخل خالل السنوات املستقبلية، واألهم

أما شكل هذه  ،)3(الشكل رقم كما يف  ن احملتمل أن يرتفع وينخفض دورياً ، حيث مخطياً 
فتأخذ شكل دورة متناقصة كما هي موضحة يف ، vو cالدورة يتوقف على قيمة كل من

   B .22، أو شكل دورة انفجارية حسب اجلزء Aاجلزء 
مل يفلح بشكل كبري يف بناء نظرية عامة عن التداخل " هارود"كله فإن   ذلكومع 

كل من املضاعف   والتفاعل بني املضاعف املعجل ألنه ال يأخذ بعني االعتبار نتائج تغيري نسب
واملعجل، غري أن كثريًا من االقتصاديني تداركوا هذا النقص بافرتاضهم قيمًا متغرية لكل من 

  ".سامويلسونبول "املضاعف واملعجل، ومن بني هؤالء االقتصاديني الربوفسور 
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، مع تقريباً " هارود"فرتضها اليت االفرضيات على نفس  "سامويلسون"وقد حافظ     

دي لالستهالك واملعجل، خللق آليات تذبذب مستقرة معادالت الخطية لتحريك قيم امليل احل
  23:تني التاليتنيوغري مستقرة من خالل املعادل

  
  :أما املعادلة الرئيسية فتأخذ الشكل التايل

  
احتماالت، اثنان إذا افرتضنا نسبًا متغرية للمعجل واملضاعف، سنحصل على أربع     

تتميزان باالستقرار واالثنان األخريان تتميزان بعدم االستقرار، وذلك وفقا ملختلف التوليفات من 
ويضيف البعض احلالة  25وهناك من يضيف احلالة اخلامسة 24امليل احلدي لالستهالك واملعجل،

كما هو موضح يف الشكل ). الثابت، واخلامل، واالنفجاري(السادسة أي ست حاالت للتواتر 
 26.تايلال) 4(رقم 

  
  
  

    
  

Y Y 

t t 

A B 

 لهارود" المعجل-المضاعف"دورة الدخل المولدة بواسطة نموذج ): 3(الشكل
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  الالخطية يف تفسري الدورات االقتصادية" املعجل- املضاعف"مناذج . 2. 2. 3

توليد  تستطيع يت مت توضيحها من قبل هي مناذج ديناميكية خطيةإن مناذج املضاعف املعجل ال
ب بساطته وبساطة احلصول على نتائجه فإن العديد بهذا التحليل وبسإال أن ، دورات اقتصادية

على اآللية اخلطية يف توليد الدورات، وأكدوا أن  همن االقتصاديني انتقد فكرة بناء مناذج
ويف  .حتاكي الواقعصول إىل التقلبات يف النشاط االقتصادي للو أفضل حل  ةغري اخلطي نماذجال

، 1940عام  Nickolas Kaldorنيكوالس كالدور قدمه  الذي النموذججند هذا الصدد 
ركز على أمهية  وقد. 1951عام  R.Goodwinريدشارد كودوين والنموذج الذي قدمه 

قة اإلنتاجية ا�ددة الطاصفة الالخطية للحصول على دورات األعمال، مؤكدًا على أمهية 
وارتفاع سعر صناعات السلع الرأمسالية إذ أرجع األصل الرأمسايل إىل نسبة ملشاريع االقتصادية 

 ويعتربان من أهم النماذج اليت تصف الدورات االقتصادية، وهلا كذلك قدرة تنبؤية 27من اإلنتاج
  .مستقبلية

  سياسة الكنزين يف احلد من الدورات. 4. 3
على جانب الطلب واعتربته أساس كلها مما سبق جند النماذج الكينزية تركز   اً انطالق  
حدوث ذلك، سواء النماذج اليت تعتمد على  آليةشرح ر االقتصادي، وحاولت قراتعدم االس
اخلطي  ى عمل املضاعف واملعجل معا بشكله، أو تلك النماذج اليت تعتمد علفقطاملضاعف 

أو البحث عن  ،يف كيفية احلفاظ على استقرار االقتصاد اخلاص كانت كل اجلهودوغري اخلطي، و 

A 

B 
E 

C 

D 

1 

1 

c 
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  نواس سامويلسون): 4(الشكل رقم 
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 ضمان االستقرار االقتصادي الكلي،، من أجل بديل إذا مل يكن باملقدور احلفاظ على ذلك
االستثمار منه،  االقتصاد اخلاص غري مستقر خصوصاً أن  ويف هذا الصدد جندهم يعتقدون

اخلاص أن حيقق التوظيف الكامل بشكل دائم،  -االستثمار–توقع من االقتصاد يُ  الوبالتايل 
وذلك ألن التغريات يف توقعات األعمال ينتج عنها ذبذبات عدم االستقرار يف االستثمارات، 

قوى بالتايل عدم كمال السوق يؤدي إىل ختفيض مرونة األسعار ويضعف أن ويضاف إىل ذلك 
ولكن خطوات ه قد حيقق االستعادة وحده فإنلومي التصحيح الذايت، حيث لو ترك االقتصاد الق

أن إدارة الطلب النشطة ضرورية ومن هذا كانت نتيجتهم ، االستعادة سوف تأخذ وقتًا طويالً 
على احلكومة االستعداد منه فعن طريق تدخل الدولة يف االقتصاد بواسطة السياسة املالية، و 

ب ملواجهة النقص يف خفض الضرائأو /اإلنفاق احلكومي ودومًا للتدخل عن طريق زيادة 
أو زيادة الضرائب ملواجهة /االستثمار اخلاص أثناء الكساد، وخفض اإلنفاق احلكومي و

وذلك للحفاظ على استقرار الدخل والناتج االرتفاع يف االستثمار اخلاص أثناء الرواج، 
  . وبالتايل احلد من التقلب يف النشاط االقتصادي، الوطنيني

  28رسةاختبار سياسة املد. 5. 3
الثانية جيابية و األوىل إادئ هذه املدرسة أفرز عن نتيجتني، ميكن القول أن تطبيق مب

ته،  اب األزمة بالنسبة لنموذج كينز ذاجلياً أعق إن جناح تطبيق مبادئ هذه املدرسة كانسلبية، 
ة اعتربت هذه الفرت  فقد ،أثناء فرتة الستينات كما أن سياسة الكينزيني احملدثني كانت ناجحة

، %3.4إىل  %6.5البطالة من  تضع اقتصادي يف تاريخ الو م أ، حيث اخنفأطول فرتة توس
يف السنة، ومل يكن التضخم يف هذه الفرتة حيتل أي  %3.5ارتفع معدل اإلنتاجية مبقدار و 

  .مشكلة حىت جاءت حرب الفيتنام يف السنوات األخرية من هذا العقد
سات الكينزية أثبتت جناحها يف إزالة البطالة، ولكن هذا النجاح مل يستمر، فالسيا    

ولكن التضخم أصبح أكثر مشكلة بانتهاء الستينات، بيد أن سياسيات مكافحة التضخم  
كانت والبد أن توقع االقتصاد يف الركود، فإن سياسة رفع الضرائب والسياسة النقدية 

كود أدى إىل اخنفاض االنكماشية أثرت على التضخم بطريقة غري مباشرة من خالل حدوث ر 
الطلب على العمال، ومشكلة أخرى يواجهها أصحاب هذه املدرسة هي مشكلة التوقيت، فلما  
كانت السياسات ليس هلا أثر فوري على االقتصاد القومي، فإن تنبؤاً دقيقاً يكون مطلوباً، فعلى 

ستقبل وليس واضعي السياسات أن يطبقوا سياسات مبنية على أوضاع االقتصاد القومي يف امل
على األوضاع احلالية، و املعلوم أن املستقبل يتميز خباصية عدم التأكد، وبالتايل فأي تباطؤ يف 

أن تكون   -أي السياسات–تطبيق السياسات أو أي معلومات خاطئة عن املستقبل من شأ�ا 
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قومي يكون ضارة باالقتصاد، فإذا تباطأ واضعي السياسات يف تطبيق سياسا�م فإن االقتصاد ال
قد استعاد وضعه عندما تكون السياسات النشطة قد بدأ مفعوهلا يظهر وتكون النتيجة هي 
التضخم، ففرتة التأخري اليت تكون عادة مصاحبة للسياسات املالية جعلت االقتصاديني 

  .أصالً السياسات  هذه يعارضون تطبيق
  الدورات عند املدارس الكالسيكية احلديثة. 4

 فئةكانت فيه األفكار الكينزية تلقى رواجا على خمتلف األصعدة كانت   ييف الوقت الذ
ألزمة واالنتقادات الكينزية من من االقتصاديني متشبثة باألفكار الكالسيكية، ومل تثنيها ا

يسمى مناذج التوازن  ويف هذا الصدد بنت فكر�ا على التحليل الكالسيكي أو ما، التمسك �ا
دراسة التقلبات  إطاريف و ، يةكينز المناذج الالتوازن  �ائياً  ورافضتاً  الوالراسية،الكالسيكية 
المدرسة  ارنصوأمنوذج فريدمان دة، وهي ثالث حماوالت جاال هذا ا�يف جند  االقتصادية
 نماذجبيسمى  ما ، وأخرياً مدرسة التوقعات الرشيدة وأنصارمنوذج لوكاس ، و النقدوية

  .RBC  الدورات الحقيقية
   يف الدورات وسياستهم يف احلد منها النقدويونظرية ن. 1. 4

يف نفس  من أكرب املنتقدين للفكر الكينزي ومؤمناً  Friedman.Mكان فريدمان   
كينز يف الدورات االقتصادية وسياسات   على وكان هجومهباألفكار الكالسيكية،  الوقت

االقتصاد اخلاص أن إطار نقده هذا جنده يعتقد  ويف، بشكل خاص االستقرار االقتصادي
ما افرتضه كينز، وأن مظاهر عدم االستقرار االقتصادي ع واالستثمارات اخلاصة أكثر استقراراً 

خلدمة منها  أكثراليت تكون عادة خلدمة السياسة  ،عادة ناجتة عن التدخالت احلكومية
كثر مما تنفع، التدخالت تؤذي أيف رجال السياسة، ويعتقد أن كثريًا اليثق   فهوهلذا  االقتصاد،

ن احلكومة تزيح القطاع اخلاص من السوق، وهذا من أثر اإلزاحة، أي أبأمساه  حتدث ما فهي
عدم االستقرار حدوث شأنه أي حيدث تذبذب يف االستثمارات اخلاصة مما يؤدي بدوره إىل 

 أن األفكار والسياسيات الكينزية وضعتيعتقد يذهب إىل أبعد من ذلك فهو بل و االقتصادي، 
  .احلكوميةاالقتصاد العاملي على املسار اخلطأ بفعل التدخالت 

  نقطة البداية. 1. 1. 4
تنطلق من منحىن فيليبس والعالقة التبادلية بني فهي فكرة فريدمان يف الدورات أما 

ذلك إال أنه استعان بفكرته يف شرح أسباب التقلبات  ضخم والبطالة، وإن كان ال يوافقه يفالت
معدل النمو الطبيعي وكذا البطالة الطبيعية  كانت باستحداثه مصطلح   بدايةالونقطة االقتصادية، 

د ، أي أن االقتصاد يف احلالة العادية يعمل عنتشغيل الكامل الكالسيكيةكبديل لفكرة ال
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 .حد أدىن من البطالة يف أي اقتصاد يف العاملتشغيل قريب من التشغيل الكامل وبالتايل فهناك 
بني أثرين للسياسة و رق بني نوعني من الزمن، الزمن الطويل والزمن القصري، وهنا جنده يف

يف الزمن الطويل، فأي سياسة هلا أثار يف الزمن القصري  قتصادية، أثر يف الزمن القصري وآخراال
لتحقيق  ونيف األجل الطويل، وهذا األمر يستغله السياسي هلا إفرازات مضاعفة ويف نفس الوقت
  .، وبالتايل إحداث عدم استقرارلسياسية على حساب االقتصادبعض مآر�م ا

ؤدي إىل لسبب أو آلخر، فهذا سيقام بزيادة عرض النقود أن البنك املركزي فلو فرضنا     
انتقال منحىن الطلب الكلي، ونظرًا ألن التوقعات من املمكن أن تكون بطيئة حىت تتواءم مع 

د يف املدى القصري وتكون هذه الزيادة ضئيلة وذلك التغري يف عرض النقود فإن الناتج سيزدا
لشدة احندار منحىن العرض الكلي، لكن هذه الزيادة يف الناتج ستكون مؤقتة وذلك ألن 

بالتايل يعود االقتصاد و األسعار واألجور ستتواءم بسرعة مما سيؤدي إىل انتقال منحى العرض 
لكن بعد أن تكون األسعار قد الطبيعي و  الناتج مستوى يف البداية أي عندإىل ما كان عليه 

هذه التدخالت �ذه الطريقة تزيد من . ونفس الشيء يف حالة القضاء على التضخم .ارتفعت
  29.عدم االستقرار، وتؤدي إىل حدوث التقلبات االقتصادية

  سياستهم. 2. 1. 4
يبقى يل ن القصري أما يف املدى الطو يف الزم نتاجوبالتايل فالتقلبات ستكون يف اإل 

 .التدخالت احلكوميةحجم الطبيعي مع معدل تضخم متزايد بقدر  اإلنتاجاالقتصاد يعمل عند 
نمو يف االقتصاد، مع  �ائياً  عدم تدخل الدولة، يليه ترك االقتصاد حرسياستهم يف ف وبالتايل

  .يتناسب مع معدل منو اإلنتاج في الكتلة النقدية بمعدل ثابت
  30النظريةاختبار مبادئ . 3. 1. 4

وأفرز هذا التطبيق هلذه  1979مبادئ املدرسة النقدية رمسيًا حىت أكتوبر  تطبيقمل يتم 
عن طريق إتباع سياسة نقدية انكماشية يف الو م أ أبطأت  أوهلا كان ناجحاً  املبادئ عن حالتني

رايل بسياسة نقدية رئيس اإلحتاد الفيد Paul Volcker التضخم يف الثمانينات، حيث قام
التضخم  فاخنفضلعرض النقود امعدل منو  ثبتو معدل التضخم مرتفع،  كانانكماشية عندما  

أن على البنوك املركزية  هو اعتقادهم لكن املشكل الذي واجهته .لعدة سنوات منخفضاً وبقي 
ذا وه، ى فقط على استقرار معدل زيادة عرض النقودز عليرتكال مع سعر الفائدةأن �مل 
سعر الفائدة إىل املستوى الطبيعي، ولكن أسعار الفائدة ارتفعت يف تلك الفرتة ارتفاعاً بسيؤدي 

عدم االستقرار،  ى، وترتب على ذلك ارتفاع قيمة الدوالر إىل مستو %20مهوًال إىل أكثر من
  .مريكيلالقتصاد األكبرية وقد جاء هبوط أسعار الفائدة بعد إحداث أضرار  
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  ونظرية الدورات االقتصاديةتوقعات الرشيدة ال مدرسة. 2. 4
درسة التوقعات الرشيدة أو مدرسة الكالسيك اجلدد كما حيلو للبعض م تعتمد

تسميتها، على فروض النقديني كمرونة األسعار واألجور وتوازن األسواق والبطالة الطبيعية 
 )رشادة( قالنيةعفرضية بواحلياد النقدي على املدى الطويل، وباإلضافة إىل ذلك تأخذ 

كافة املعلومات املتوافرة لديهم ن  يستخدمو  فاألفراد، اليت تعترب أهم فرضية عندهم األفراد
لتكوين توقعا�م، وقد ركزت استنتاجا�ا على املعلومات، وأن مشاكل املعلومات ميكن أن تفسر 

�م يدعون إمكانية لنا الكثري من التصرفات الرشيدة لألفراد ولالقتصاد الكلي، ويف احلقيقة فإ
تفسري التقلبات االقتصادية وأخطاء تنبؤات االقتصاديني، كل ذلك عن طريق املعلومات 

  .املتوافرة
  نظريتهم يف التقلبات االقتصادية وسياستهم يف احلد منها. 1. 2. 4

 سة النقدوية يف األجل القصري، فهذه املدرسةنقد أفكار املدر  كانت منونقطة البداية  
األجل الطويل فنجدها  االقتصادية يفترى مبثل أفكار املدرسة النقدية يف أثر السياسة إن كانت 

يف األجل القصري، فلوكاس يقر بالنتيجة اليت جاء �ا فريدمان فيما خيص منحىن  اختتلف معه
فيليبس العمودي عند نقطة البطالة أو اإلنتاج الطبيعيني، أي رفض فكرة العالقة التبادلية ملنحىن 

السياسة لألعوان  أصحابمراوغة "، إال أنه خيتلف عنه فيما مساه فريدمان ييليبس األصلف
فوق املعدل  نتاجيف األجل القصري عن طريق السياسة النقدية، أي إمكانية رفع اإل "االقتصادية

ن حيدث إذا توفرت املعلومات أميكن  أن ذلك ال أما لوكاس يرىالطبيعي يف األجل القصري، 
  31تفسر التقلبات االقتصادية حسب لوكاس وأصحاب نظرية التوقعات الرشيدة؟ كيفا  إذ .هلم

السياسة النقدية المتوقعة من السياسة النقدية، ومها  نوعنيهنا يفرق لوكاس بني     
إلنتاج احلقيقي بل أي أثر على الن يكون هلا بالنسبة لألوىل ، ة النقدية غير المتوقعةسوالسيا

 - صدمة نقدية–عار، أما إذا كانت السياسة غري متوقعة وكانت مفاجئة األثر فقط على األس
لوا توقعا�م مع ، ليعديكتشف األفراد ذلك فإن األثر سيكون على اإلنتاج مث سرعان ما

تكلفة هي تكلفة التضخم،  مع الظروف اجلديدة، ويعود اإلنتاج عند مستواه الطبيعي لكن
األعوان االقتصادية  اءخطأالسياسة النقدية غري املتوقعة و وبالتايل فيمكن تفسري تلك التقلبات ب

ومن هنا كانت  .هم يرفعون اإلنتاجت�ا مما جعلهم يكونون توقعات خاطئة جعلالتنبؤ يف 
مع املدرسة  متوافقني يف ذلكسياستهم هي ترك االقتصاد حرا وعدم تدخل الدولة يف االقتصاد، 

 األعوانليل من جهة وقدرة احلكومة على مراوغة يف طريقة التح االختالففقط  ،النقدوية
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االقتصادية من جهة أخرى، فهي ترى عدم قدرة ذلك على العكس من فريدمان وأنصار 
  .املدرسة النقدوية

  32اختبار مبادئ النظرية. 2. 2. 4
ظاهرة الركود التضخمي خالل السبعينات وأوائل  أنه استطاع تفسري القولميكن 

، ومع ذلك توسعيةل هذه الفرتة كانت كل من السياستني النقدية واملالية الثمانينات، ففي خال
ثبات قاعدة عدم إ ، وبالتايل فهذه الفرتة استطاعت%7.3مرتفعًا عند  ظلفإن معدل البطالة 

فيما خيص أثبتت فشلها  هنفسالوقت يف . املدرسةأفكار  أثبتت جناحالسياسة وهنا فعالية 
إتباع سياسة انكماشية واليت   1979سنة   Paul Volckerقررندما فع، السياسة املتوقعة

كانت معروفة ومقبولة من اجلميع، فإذا كان من املمكن إيقاف التضخم بدون حدوث انكماش 
لكان أنسب جمال هو هذا الوقت، ولكن النتيجة مل تكن متفقة مع ما تقتضي به هذه املدرسة، 

إال أن اخنفاضه كان نتيجة غري مباشرة النقدية،  هبط بسرعة نتيجة للسياسةومع أن التضخم قد 
  .هلذه السياسة ألن ذلك صحب بانكماش شديد

  33نظرية الدورات احلقيقية. 3. 4
 RBCمصطلح دورات األعمال احلقيقية أو يف الفكر األجنلوسكسوين  عليهايطلق 

طلق عليها أما يف الفكر الالتيين فهناك من ي Real Bussines Cyclesلـلمصطلح  اً اختصار 
 Theories des cyclesدورات األعمال احلقيقية أو مصطلح نظرية الدورات احلقيقية 

affaires réalesاسم نظرية الدورات احلقيقية  ، أوThéories des cycles réales 
 Kydlandواحدة من أهم النظريات احلديثة تلك املقدمة من طرف هي و . TCRبـ  اختصاراً 

اللذان استفادا من منوذج النمو األمثل العرضي املنسوب إىل  1982عام  Prescottو
Miraman وBrock 1972معا.  

  يف إحداث الدورات االقتصاديةالعشوائية احلقيقية دور الصدمات . 1. 3. 4
التوازن منوذج عاصرة اليت تبين مناذجها على هي تلك النظريات املنظرية الدورات احلقيقية 

نماذج التوازن الحركي العام سمى ات العشوائية، حتت ممع إدخال الصدم الكالسيكي
النظرية النقدوية فإن كانت  MEGIS34 باختصارويف الكتابات الفرنسية   DGSEالعشوائي

 نظرية التوقعات الرشيدة ترجع التقلبات االقتصادية يف األساس إىل عدم استقرار الكتلة النقديةو 
التقلبات إىل التقلب يف  درسة الكينيزية اليت ترجعا املم، وقبلهونقص املعلومات على التوايل

إىل  اتترجع التقلب مل، فهي بىن على أفكار خمتلفة متاماً تُ  نظريةفإن هذه الالطلب االستثماري، 
، وإمنا ترجع ذلك إىل التقلب يف اإلنتاج ذاته، بسبب طلبالتقلبات يف الأو التقلبات النقدية 



طور نظريات الدورات دراسة نظرية حتليلية لت-نظريات الدورات االقتصادية احلديثة وصراع السياسات االقتصادية 
 البشري عبد الكرمي.أ د +ان بواعلي مسري محد.د.ط                                                  -وسياسا�ا االقتصادية

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       21

 l’effet de بأثر سلوتسكييسمى  من مامستفيدة  ،خالصةال صدمات اإلنتاج
SLUTSKY عن املتغريات  ناجتةيف بناء مناذجها، وبالتايل ترجع التقلبات إىل الصدمات ال

يف تفضيالت األعوان  اتتغري الاليت حتدث يف احمليط االقتصادي كاألزمات التكنولوجية، و 
ة بني الراحة ناملواز مثل  اين معني االقتصادية الناجتة عن املوازنة بني أكثر من خيار داخل حيز زم

والعمل وختصيصات عوامل اإلنتاج، أو اكتشافات جديدة، أو صدمة يف أسعار املواد 
وبالتايل فهي تشرح الدورة االقتصادية ليس كاحنراف عن التوازن ولكن كتقلب يف . اخل...األولية

والسؤال  نتاج وليس يف التوازناملنتج نفسه، وهي أهم نقطة يبدأ �ا النموذج، أي التقلب يف اإل
هو دور  هو الدور الذي تلعبه السياسة االقتصادية يف ذلك؟ وما ما :املطروح يف هذا الصدد هو

 النقود؟

    RBCدور النقود والسياسة النقدية يف مناذج . 2. 3. 4
أي مظهر نقدي، فقد مت بناء النموذج  Prescottو  Kydlandمنوذج  يتضمنمل 

إىل أن إضافة القطاع النقدي قد  Prescottريات العينية فقط، وقد أشار على أساس املتغ
يكون غري مفيد حبيث ميكن تفسري الدورات بطريقة شبه كاملة من خالل املتغريات العينية فقط، 

 ال"بأنه  Prescottو   Kydlandويف حتٍد صريح للتيارات التقليدية اخلاصة بدور النقود صرح
اعدة النقدية تقود الدورة حىت ولو اعتقد بعض االقتصاديني بصورة يوجد دليل على أن الق

  ".هذا التصور النظري لدور النقودمستمرة يف صحة 
إىل وجود  1983عام  Longو Plosserالنموذجني السابقني أشار منوذج  ومقابل  

ريات  رابطة بني النقود واإلنتاج لكنها تنتج من االستجابة الذاتية للنقود ملا حيدث من تغ
إنتاجية، رافضني بذلك وجود عالقة سببية بني النقود واإلنتاج، هلذا فإنه توجد رابطة اجيابية بني 

تعتمد على تطور اإلنتاج العيين وليس العكس، ومن مث يتغري حجم اليت اإلنتاج واخلدمات املالية 
  35 .يف نفس اجتاه تغري اإلنتاج -الودائع البنكية–النقود الداخلية 

هذا الصدد صادفت صعوبة منهجية أساسية تتمثل يف كيفية ضمان أن تكون ويف     
إىل  Longو Plosserاألزمة النقدية خارجية، ولعل ذلك ما دفع رواد النظرية وعلى رأسهم  

من  واخلالصة .تأكيدمها على الداخلية لعرض النقود حىت ينفي أي دور هلا يف إحداث التقلبات
قدية غري جمدية، على أساس أن األزمات التكنولوجية اليت تنسب تعترب السياسة النذلك كله 

إليها الدورات ذات مصدر خارجي مما تتوارى معه إشكالية احلد من الدورات بواسطة السياسة 
تذهب إىل أبعد من ذلك بالتأكيد على أن السياسة االقتصادية تضر أكثر مما و  االقتصادية،
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رفاهية االقتصادية اليت عرب عنها أطراف النشاط االقتصادي تنفع نظرًا لتأثريها السليب على ال
  .     فيما اختذوه من قرارات اقتصادية

  امتةاخلو النتائج
بعد استعراض أهم املفاهيم األساسية والنظريات املفسرة للدورات والسياسات املقرتحة 

  :التالية النتائج لكل مدرسة، فإننا خلصنا إىل
وذهب الكثري من االقتصاديني إىل نظام الرأمسايل، تأصل يف الالدورات االقتصادية شيء م ·

اجلزم بانتظامها وتكرارها، فلهذا مسيت بالدورات االقتصادية، لكن بعض املعاصرين نفى هذه 
  .اخلاصية، وبدالً من ذلك مساها التقلبات االقتصادية

االنكماش فمرحلة  الدورات االقتصادية متر بأربع مراحل هي مرحلة االنتعاش مث الرواج مث ·
عن مرحلة االنكماش وهناك من به هناك من يعرب فيف تسمية الركود  وهناك عدم تفاهم الكساد،

  يعرب به عن مرحلة الكساد، والتعبري األخري أكثر واقعية؛
هناك ثالث أنواع من الدورات االقتصادية، الدورة الطويلة والدورة املتوسطة والدورة القصرية،  ·

، وأهم دورة هي الدورة املتوسطة اليت يعتربها وهي أقصرهم الدورة املومسية وهناك من يضيف
 البعض الدورة الرئيسية؛

يكاد اجلميع يتفق على أن الدورات االقتصادية شيء متأصل يف االقتصاديات الرأمسالية،  ·
وهي ظاهرة صحية، إال أن املشكل يكمن يف تلك االحنرافات اليت قد تنشأ أثناء الدورة،  

  لدخول يف موجة تضخمية حادة أو أزمة كساد كبرية،كا
 يف تفسري الدورات االقتصادية، فكل يرجعها لسبب االقتصادينيتلف عدم توافق بني خم ·

معني، فهناك من يرجعها إىل األسباب املناخية؛ والبعض ينسبها إىل النقص يف االستهالك، 
فينقسمون بني أصحاب فرضية اإلفراط ، أما حديثا والبعض اآلخر إىل االبتكارات التكنولوجية

يف االستثمار، وفرضية التقلبات النقدية، وفرضية نقص املعلومات، وأخريًا فرضية الصدمات 
 احلقيقية؛

أن النقود  اعتقادالكالسيك اجلدد وأنصار نظرية الدورات احلقيقية إىل  يذهب النقدويون و ·
 . تأثرياها يف الزمن القصريتؤثر على اإلنتاج يف الزمن الطويل، وخيتلفون يف ال
األسباب جاء االختالف يف السياسات، فأنصار فرضية التقلب يف نتيجة اختالف  ·

االستثمار يؤمنون بوجوب التدخل يف االقتصادي عن طريق السياستني املالية والنقدية، أما 
لتدخالت أنصار الصدمات النقدية ونقص املعلومات والصدمات احلقيقية فيذهبون إىل اعتبار ا

احلكومية أحد أهم أسباب عدم االستقرار االقتصادي، سياستهم هو عدم تدخل الدولة وترك 
  .االقتصاد حر، مع التحكم يف املعروض النقدي مبا يتناسب مع اإلنتاج
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على الرغم من ذلك كله مازال االختالف قائم بني املفكرين االقتصاديني يف أسباب     
األكيد أن اكرب مشكل هو االعتماد على متغري وإمهال باقي  نلكالدورة االقتصادية وعالجها، 

ميكن اجلزم  وكما الحظنا أن لكل مدرسة جانب قوة وجانب ضعف، هلذا ال. األخرى املتغريات
متغري دون غريه، بصحة واحدة دون األخرى، هلذا جيب عدم االعتماد يف تفسري الدورات على 

، وبالتايل فال ميكن تفسري التقلبات االقتصادية باإلفراط أو االحنياز ملدرسة على حساب األخرى
وإن كان هذا  حىتيف االستثمار، أو التقلبات النقدية أو الصدمات احلقيقية كال على حدا، 

وإمنا وجوب األخذ �م مجيعا على حسب . األمر دعت إليه الضرورة يف بناء النماذج االقتصادية
  .الظروف الزمانية واملكانية

  :مشاهلوا
                                                 

ث االقتصادية األمريكية، وهو أحد أهم املعاهد املتخصصة يف دراسة الدورات اختصاراً ملكتب الوطين للبحو . 1
 .االقتصادية يف العامل

2 .Eric Bosserelle, Les nouvelles approches de la croissance et du cycle, Dunod 
Paris 1999, p39 

 cycleuisque pfluctuations Ma préférence est d’utiliser le terme " على حد قوله. 3
comporte souvent la connotation qu’il existe une véritable périodicité présente 

dans l’activité économique 
  :أنظر. 4

 ؛13:27 - 2/  1/  2011 -  3234: العدد-عدنان فرحان اجلوراين، احلوار املتمدن ·
- 179، ص 2001ن األهلية، األردن، نزار سعد الدين العيسي، مبادئ االقتصاد الكلي، جامعة عما ·

180. 
· Alexis Direr, Mètre de conférence a l’ENS, France, cours sous le 
titre (Croissance et cycles), septembre 2003.p7 

  :أنظر.  5
دمحان بواعلي مسري، حمددات دالة اإلنتاج وسياسة احلد من الدورات االقتصادية، رسالة ماجيستري، جامعة  ·
 .118-117، ص 2006/2007سيبة بن بوعلى الشلف، دفعة ح
 ؛276، ص 2002الوهاب األمني، مبادئ االقتصاد الكلي، دار احلامد، األردن، عبد  ·

· Jean Marie Le Page, la croissance et les cycles conjoncturels, deuxieme edition, 
éditions L’Espirt des Lios, France, p 179 

  :أنظر.  6
 .176، ص 2001زار سعد الدين العيسي،  مبادئ اإلقتصاد الكلي، ن ·
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  :انظر. 7
 ؛177ذكره، ص دمحان بواعلي مسري، مرجع سبق  ·
 ؛276د عبد الوهاب األمني، مرجع سابق، ص ·
 .63-60د سامي خليل، الكتاب األول، ص  ·
 - الدور االقتصادي للدولة وحمددات الدخل الوطين–مصطفى موفق، علم االقتصاد : ترمجة: بول سامويلسون ·

 ؛260، ص 1993اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  
· Michael BURDA, Charles WYPLOSZ, Macroéconomie une perspective 
européenne 3eme édition, traduction de la 3eme par Jean HAROUD, de boeck 2003 
p341 
· Nicolas Brejon de lavergneé , TRAITE DECONOMIE POLITIQUE ( histoire 
doctrines théories), ellipses PARIS France, p 172 
· .  Michel MUSOLINO, Fluctuations et crises économique, Ellipses, Paris 
France 1997,p 71 
8. Thierry Aimar • Francis Bismans Claude Diebolt, Business Cycles in the Run of 
History, p10. 
9 .Thierry Aimar • Francis Bismans Claude Diebolt, op cit, p 10 

  :أنظر. 10
اود حممد العذاري، جواد كاظم البكري، اكتشاف الدورات االقتصادية االمريكية، للمدة من عدنان د ·

 .32، ص 2010باستخدام منوذج كالدور، دار جرير، األردن،  1955-2004
· Alain Raybaut, Henry Ludwell Moore et le complément dynamique de 
l’économie pure, revues oeconomia , 20013. http://www.oeconomia.revues.org/ 

 .32عدنان حممد داود لعذاري،جواد كاظم البكري، مرجع سبق ذكره، ص . 11
 .267ص  1998د رمزي زكي، االقتصاد السياسي للبطالة، ا�لس الوطين للثقافة، الكويت،. 12
  :أنظر . 13
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مطبعة الديواين بغداد العراق، بدون سنة نشر، د خزعل البريماين، مبادئ االقتصاد الكلي،  ·
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P 42 
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بالتطبيق على مصر  فريقيةاإل اخلارجيةالتجارة حركة  حتليل أداء

  2014حىت  2001جنوب الصحراء خالل الفرتة من  إفريقيا وكينيا و
 

 *الرحمن غالب حمد عبدأياسر محمود  /د

 مصر -األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

                                                 
 ، مصر ،بكلية اإلدارة والتكنولوجيا األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -مدرس مساعد *

       yasser_ghalab@yahoo.com :مايل

Abstract: 
Although the trade preferences granted by Africa of its, which should lead to an 

increased flow of trade in General, and in particular exports of the world, however, Africa's 
exports to the world through the period (2001-2015) low, notes that the relative share of 
Africa's exports are very low while the world during the study period 2001-2014 due to the 
commercial policies of trade liberalization measures, seen us evolving merchandise exports 
between 2001 and 2015 So I took on the rise, showing us that she came back to sign 
international conventions from Egypt, both with the European Union or Turkey or China, 
either focus indicator for Egyptian exports, the results were fluctuating concentration factor 
in value terms were less value in 2009 amounting to 15%, and the value of the concentration 
factor in 2006 amounted to 25.3% is the highest value, this shows the concentration of 
exports on a few non-oil exporting goods, chiefly mineral products and manufactures, either 
Export diversification index results show that the value of the coefficient of variation was 
less volatile value in2013 At 0, 516 where was unstable to reach maximum value is 0, 649 
2002. As for Kenya, Kenya's exports to the world have achieved developed during 2001-
2014 m 197%. The results show that the value of the fluctuating concentration factor where 
she had less value in 2007 amounting to 18%, rising gradually wobbling, this shows Kenyan 
exports focused on consumer goods, the results show that the value of the coefficient of 
variation was less volatile value in 2011 at 0639 were also was unstable to reach maximum 
value in 2001 was 0733, For Africa, sub-Saharan Africa's exports to the world have 
achieved remarkable development up to 369% during 2001-2014. Through the review and 
analysis of exports of Africa South of the Sahara in the study period, we find that the y value 
of managed to the world rose in 2001 from 2000 with a growth rate of minus estimated (-
4.8%) And explains why this internal and political factors in the countries of Africa The 
results show that the fluctuating concentration factor value to the maximum value in 2008 
with 48%, but the value of the coefficient on oscillation took focus through the rest of the 
study period until it reached its lowest value in 2001 and 2002 and was 31% and 32% 
respectively, the results show that the value of the coefficient of variation was less volatile 
value in 2014 with a 0533 rising gradually. To reach the highest value and 0639 in 2011, the 
index value of the symmetry of the Saharan devalued index of 28% in 2001 to 26% in 2013 
for the average value of the indicator reaching 25%. 
Keywords: Merchandise trade-Africa-Egypt-Kenya 
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 مقدمة
أثرت على  اليتبالتجارة العاملية، حيث أن املوجات  فريقيةاإلارتبطت التجارة اخلارجية  

، حيث أن العديد من  فريقيةاإلعلى الدول  أثرت بشكل مباشر وغري مباشر ةاخلارجيالتجارة 
موعة شرق االحتاد اجلمركي � إطار يفو  منظمة التجارة العاملية ، يفعضوًا  هي إفريقيادول 
 إلنشاء EAC ،أنشأ بروتوكول )أوغندا ،تنزانيا  ،رواندا  ،كينيا  ، ىبور ند(تضم  اليت إفريقيا

ختفيض صفر على  األوىلمراحل املرحلة  3تعريفة خارجية مشرتكة تشمل الثالث دول على 
على مجيع السلع تامة % 25على السلع الوسيطة وختفيض % 10املواد اخلام وختفيض يقدر ب
فالتعاون االقتصادي يشتمل على درجات متعددة من  ،2006 يفالصنع، ودخلت حيز التنفيذ 

الكمية اإلجراءات كإقرار مميزات جتارية مثل إجراء ختفيضات أو إعفاءات مجركية، أو رفع القيود 
درجات كبرية من التقارب االقتصادي ، أما التكامل فهو أكثر  إىل على انتقال السلع مما يؤدى

درجات التعاون عمقا حيث يقصد به إدماج عدد من الدول يف كيان واحد ، كما أن هناك فرقا 
 إىلا عدة أقطار بني اآلثار املرتتبة على كل منهما فاآلثار املرتتبة مثال على  احلالة اليت تتوصل فيه

تنسيق يف السياسات  إىلإزالة مجيع القيود واحلواجز على انتقال السلع وعناصر اإلنتاج بينها ، و 
االقتصادية واملالية والنقدية على أساس من ختطيط مشرتك ختتلف عن اآلثار اليت ترتتب على 

لتكامل االقتصادي أما ختفيض الرسوم اجلمركية بني دولتني ، فاحلالة األوىل تدخل حتت مدلول ا
ذلك أن  إىلاحلالة الثانية فتدخل حتت مدلول التعاون االقتصادي ، كما ميكن أن نضيف 

  .عالقات التعاون االقتصادي تتميز باحتفاظ الوحدات االقتصادية املعينة بصفا�ا املتميزة 
  :أهمية الدراسة 

النمو االقتصادي ، وخاصة الصادرات ،  لعملية ةالتجارة اخلارجي أمهيةتتبع أمهية الدراسة من     
أمراً مهما، ملا له من أثر إجيايب على خلق  توبالتايل يعد توفري املناخ املناسب لتقدم ومنو الصادرا

  .فرص العمل، وجذب االستثمارات احمللية واألجنبية، وإصالح عجز امليزان التجاري
  :إشكالية الدراسة 

ارسة يف أنه على الرغم من أن األفضليات التجارية اليت تتمثل اإلشكالية األساسية للد    
زيادة تدفق التجارة بوجه عام، والصادرات منها  إىلجيب أن تؤدي  واليتلدوهلا  إفريقيامتنحها 

للعامل من خالل الفرتة   إفريقيانسبة صادرات  إىلبوجه خاص من العامل  ، ولكن بالنظر 
منخفضة جدا بالرغم من    إفريقيالصادرات يالحظ أن النصيب النسيب ) 2001-2015(

نتيجة  2014-2001العامل خالل فرتة الدراسة  إىلجنوب الصحراء  إفريقياارتفاع صادرات 
اغلب التجمعات  يفاختاذ سياسات جتارية إلجراءات حترير التجارة، ومناطق التجارة احلرة  إىل
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 األمريكيةاالجوا مع الواليات املتحدة (مثل  إفريقيا، واتفاقيات الشراكة االقتصادية مع  اإلقليمية
جنوب الصحراء  إفريقيا، وقد انعكست الشراكة االقتصادية بني ) ، وكوتونو مع االحتاد األوريب

واملواد  ةالكيميائي(من املنتجات  فريقيةاإلارتفاع الصادرات  إىل األمريكيةو الواليات املتحدة 
النقل اجلماعي، ومصنوعات معدنية  توسيارا تالسياراالكيميائية العضوية وغري العضوية ، و 

  ،)تغري الفلزية وبعض الصناعات األخرى من املالبس واملنسوجا
  :اإلجابة على  تساؤل رئيسي يتمثل فيما يلي إىلومن مث تسعى هذه الدراسة  

بصفة عامة ومصر وكينيا بصفة خاصة يعكس حجم  فريقياإلهل  تطور التجارة اخلارجية   -1
 ؟  فريقيةاإلالبلدان  يفالسياسات التجارية املتبعة  يف الداخليور التط

من ربط املساعدات اإلمنائية والعالقات التجارية مع  فريقيةاإلهل استفادت الدول   -2
 التجمعات الدولية،

  :فرضية الدراسة 
 هذه إتباع إىلبالتطبيق على مصر وكينيا يرجع  فريقياإلتطور حجم التجارة اخلارجية  إن

الدول بعض السياسات االقتصادية وفتح عالقات اقتصادية وعقد االتفاقيات الدولية حول فتح 
  .خارجية وداخلية أسواق

  :هدف الدراسة 
يتمثل اهلدف األساسي للدراسة يف اختبار مدى صحة أو خطأ الفرضية األساسية اليت      

بعض السياسات  فريقيةاإل الدول  إتباعتقوم عليها الدراسة، وذلك بغرض التعرف على أثر 
  . خارجية وداخلية أسواقاالقتصادية وعقد االتفاقيات الدولية حول فتح 

  :منهجية الدراسة 
اعتمدت الدراسة على أكثر من منهج، حيث مت استخدام املنهج التحليلي بشكل رئيسي      

الدراسة على  بعض  اخلارجية بالتطبيق على مصر وكينيا ، كذلك اعتمدت إفريقيايف حتليل جتارة 
من  جمموعة املؤشرات واملقاييس اليت تستخدم يف حتليل التجارة اخلارجية سوف نستخدم

ويتطلب األمر استعراض بعض املؤشرات عن أداء املؤشرات االقتصادية للتجارة اخلارجية 
الصادرات سواء كانت مؤشرات جزئية أو مركبة ، من خالل حساب كل من مؤشر كثافة 

، ومؤشر التوافق التجاري ، ) للصادرات والوارداتالتنوع والرتكز السلعي (، ومؤشرات  التجارة،
  .وغريها) صادرات وواردات(وأخريا حساب مؤشر تشابه ومتاثل التجارة 

على البيانات الصادرة عن املؤسسات الدولية مثل البنك الدويل، ومنظمة   االعتمادوقد مت      
واخلاص بتدفقات التجارة ) األنكتاد(األمم املتحدة للتجارة والتنمية التجارة العاملية، ومؤمتر 
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 Standard Internationalالدولية، كذلك مت حتديد جمموعة السلع وفقا للتصنيف الدويل 
Trade Classification (SITC)  الصادر عن األمم املتحدة. 

  :خطة الدراسة 
   مبحثني ؛ إىلمت تقسيم الدراسة       

  بالتطبيق على مصر وكينيا فريقيةاإل التجارة اخلارجية املبحث األول تطور حركةيتناول 
  ويتناول املبحث الثاين مؤشرات التجارة اخلارجية ملصر وكينيا

  بالتطبيق على مصر وكينيا فريقيةاإل التجارة اخلارجية تطور حركة: املبحث األول
وواردات من السلع واخلدمات ، كما صادرات  إىلتنقسم التجارة اخلارجية العاملية       

 إطار يف، و صادرات سلعية وصادرات خدمية ، وتنقسم الواردات مثلها  إىلتنقسم الصادرات 
املنتجات السلعية املنقولة مما هلا ارتباط مباشر  يفالدراسة سوف نتناول التجارة اخلارجية 

درات  والواردات  تستخدم العديد من ؛ وملعرفة اجتاه الصاة باملوانئ البحرية يباخلدمات اللوجيست
هذا  يفاملؤشرات االقتصادية للتجارة اخلارجية مثل درجة الرتكز للصادرات والواردات وغريها، و 

  :املبحث سنتناول مطلبني مها 
  املصريةواردات الصادرات و حركة التطور : املطلب األول

  الكينيةواردات الصادرات و حركة التطور  :الثايناملطلب 
  فريقيةحركة التجارة اخلارجية اإل نظرة على :طلب الثالثامل

  املصرية السلعية وارداتالصادرات وحركة ال حتليل :األولاملطلب 
  الصادرات السلعية: أوال

  القيمة بالمليون).  2014-2001(السلعية خالل الفترة صادرات مصر ): 1(جدول رقم 

الصادرات السلعية   السنوات
صادرات   صادرات العامل  املصرية

  إفريقيا
 إىلنسبتها 

  صادرات العامل
 إىلنسبتها 
  إفريقياصادرات 

2001  4824.51 6195068 138830.8 0.000779 0.034751 

2002  5545.896 6499786 144882.6 0.000853 0.038279 

2003  7407.766 7589983 179346.4 0.000976 0.041304 

2004  7407.766 9223768 239605.8 0.000803 0.030916 

2005  12912.02 10502488 311126.9 0.001229 0.041501 

2006  16728.1 12127771 370889.1 0.001379 0.045103 
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2007  19224 14020775 436704.6 0.001371 0.044021 

2008  26223.758 16148864 562376.7 0.001624 0.04663 

2009  23061.6 12555778 393528.8 0.001837 0.058602 

2010  26437.816 15302138 521435 0.001728 0.050702 

2011  30527.7 18338967 610714.5 0.001665 0.049987 

2012  29396.9 18496727 640095.9 0.001589 0.045926 

2013  28492.1 18954844 601312.9 0.001503 0.047383 

2014  27091.2027 19003732 555479.6 0.001426 0.048771 

  ).(UNCTAD STAT, 2016 حمسوب بواسطة الباحث بناًء على إحصاءات األنكتاد: المصدر

  الصادرات السلعية ملصر أداءحتليل 
يتضح لنا من اجلدول السابق والذي يبني تطور حركة الصادرات املصرية السلعية 

 5ت أن حجم الصادرات بداية فرتة الدراسة بلغ 2015وحىت عام  2001خالل الفرتة من 
 إفريقيا إىلمليار تقريبًا وما إذا قورنت بالصادرات العاملية فهي نسبة ضئيلة جدًا إال أن نسبتها 

مليار  5.5 إىلوهي نسبة معقولة نسبياًن مث زادت الصادرات املصرية لنصل % 3.5 إىلنصل 
بالزيادة وهي نسبة  %10وبنسبة تغري  2001مليار عن عام  1/2بفارق  2002دوالر عام 

ويالحظ أن نسبة الصادرات املصرية  فريقيةنسبة تغري الصادرات العاملية والصادرات اإل إىلريبة ق
وهذا  2002عام  0.00085 إىل 2001عام  0.000779العامل زادت من  إىل 2002عام 

توقيع مصر  إىليؤكد أن الصادرات املصرية أخذت حيز جديد يف األسواق العاملية ويرجع ذلك 
  .تفاقيات اخلاصة لالستثمارات املباشرة منذ بداية األلفية الثالثةالعديد من اال

 7.4 إىلزادت الصادرات السلعة املصرية بشكل كبري نسبيًا يتصل  2003ويف عام 
 2003وأيضاً خالل عام  %40ونسبة تغري  2002مليار عن عام  2مليار دوالر بفارق حوايل 

 0.000976كل من الصادرات العاملية بنسبة   إىلبة زادت نسبة الصادرات السلعية املصرية بالنس
زادت الصادرات السلعية بشكل كبري جدًا حيث  2005ويف عام  %4 فريقيةوالصادرات اإل
زيادة تدفقات  إىلوترجع هذه الزيادة  2004مليار عن عام  6مليار بفارق  13بلغت حوايل 

ن نسبة صايف تدفقات االستثمار األجنيب االستثمارات األجنبية املباشرة والغري مباشرة ويالحظ أ
 2005مث قفز يف عام % 1.2بلغ  2004من الناتج األجنيب من الناتج احمللي اإلمجايل عام 
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زيادة  إىلونالحظ أن هذه الزيادة يف االستثمارات أدت  %5بفارق  %5.7 إىلليصل 
  .)1(الصادرات بشكل كبري 

ات املصرية السلعية لدى العامل زادت أن نسبة مسامهة الصادر  2005ويالحظ يف عام 
 إرجاعوممكن  %4.1بلغت  فريقيةومسامهتها يف الصادرات اإل 0.001229 إىلبشكل كبري 
حققت جتارة مصر مع دول الكوميسا زيادة كبرية خالل الفرتة املاضية حيث بلغ ذلك هو إن 

بنسبة زيادة قدرها   2005 مليون دوالر عام  533 الصادرات املصرية لدول ا�موعة حنو إمجايل
مليون دوالر قبل   46 وكانت صادرات مصر مع دول التجمع ال تتجاوز  ,2004 عن عام  43% 

  280 إىللتصل   %18 إنشاء الكوميسا ، كما زادت الواردات املصرية من دول التجمع بنسبة 
يون دوالر بفائض مل  813 إىلحجم جتارة مصر مع الكوميسا  إمجايلمليون دوالر ، ليصل بذلك 

  )2(. مليون دوالر  253 مقداره  لصاحل مصر
مليار  3 ايلحو مليار بفارق  19,2 بلغت الصادرات السلعية حوايل  2007ويف عام 

التوقيع علي اتفاق التجارة احلرة  إىلمليار دوالر ويرجع ذلك 16.7بلغ  يالذ و 2006عن عام 
مت االنتهاء من إجراءات التصديق علي  ، وقد 2005ديسمرب  27بني مصر وتركيا بتاريخ 

االتفاق من اجلهات املسئولة يف كل من البلدين وقد مت دخول االتفاق حيز النفاذ يف 
تتناول التجارة احلرة بني  اليتصورة للفصول  –بصفة عامة  –، وتعكس أحكامها  1/3/2007

تتيح االتفاقية زيادة ثقة  ، حيثيف اتفاقية الشراكة املربمة بينهما  األورويبمصر واالحتاد 
املستثمرين األتراك يف االقتصاد املصري ، األمر الذي من شانه تشجيع هؤالء املستثمرين ورجال 
األعمال األتراك علي توجيه استثمارا�م إيل مصر يف مشروعات مشرتكة لالستفادة من اتفاقات 

لتكون مصر قاعدة انطالق وركيزة  التجارة احلرة اليت وقعتها مصر مع الدول العربية و الكوميسا
كان هلذه األسواق، خاصة وان رجال األعمال واملستثمرين األتراك ومن شأن توقيع هذا االتفاق  

وقد بدا عديد من رجال األعمال األتراك يف صناعه . حتفيزهم وتشجيعهم على االستثمار مبصر
علي اتفاق جتارة حرة بني البلدين  املنتجات النسجية واملالبس اجلاهزة فور علمهم بقرب التوقيع

اختاذ خطوات جادة وفعالة يف هذه الصناعة سواء باستثمارات تركية او مشروعات مشرتكة  إىل
  )3( .مع نظرائهم املصريني
مليار  26.2 إىلزادت الصادرات السلعية بشكل غري مسبوق لتصل  2008ويف عام 

مليار  19.2والذي بلغت الصادرات منه  2007مليار عن العام السابق مباشرة  7دوالر بفارق 
زيادة التدفقات االستثمارية الرتكية والكويتية عام  إىلدون دين احملتمل أن ترجع هذه الزيادة 

وأيضًا االكتشافات احلديثة آلبار البرتول اجلديدة يف مناطق خليج السويس والصحراء  2007
أثر توقيع اتفاقية جتارة حرة مع دول األفتا  إىلالغربية وأيضًا من احملتمل أن ترجع هذه الزيادة 
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، وبذلك )4(مجركية على الصادرات السلعية املصرية هلذه الدول  إعفاءاتواليت تتضمن بوجود 
% 4.6و  0.0016زادت نسبة مسامهة الصادرات املصرية يف الصادرات العاملية لتصبح حوايل 

بالنسبة للسياسات املالية والنقدية العامة،  تقدم يف جمال اإلصالح االقتصادي، وخباصة ت أحرز 
وللتحرر االقتصادي العام، والذي استكمل بإنشاء احملاكم االقتصادية ذات املسار السريع يف 

حتسني القدرة على التنبؤ باألحكام وسرعة البت  إىلو�دف احملاكم اجلديدة . 2008أكتوبر 
مكافحة االحتكار، واملنافسة، وأسواق رأس فيها يف بعض جماالت مثل حقوق امللكية الفكرية و 

وقد وضعت األحكام اخلاصة �يئة تسوية املنازعات على أساس التوفيق ملا قبل . املال واملصارف
املصري بتنفيذ مبادئ بازل الثاين لإلشراف املصريف  ، قام البنك املركزي2008يف عام . احملكمة
وخالل نفس . لشريك التجاري األول مع مصرا 2008ويظل االحتاد األورويب يف عام .الفعال

، وزادت صادرات االحتاد 13.1االحتاد األورويب بنسبة  إىلالعام، زادت الصادرات املصرية 
وكان إمجايل حجم التجارة مع االحتاد األورويب  22.2مصر يف نفس الفرتة بنسبة  إىلاألورويب 
بشان املنتجات   فاوضات التجاريةومت االنتهاء من امل. 2008مليار يورو يف عام  20.66

وبدأت . 2008الزراعية، واملنتجات الزراعية املصنعة واألمساك واملنتجات السمكية يف يونيو 
 واستمرت. 2008املفاوضات الثنائية املتعلقة بتحرير اخلدمات واملؤسسات يف أوائل عام 

  )5( .2008املفاوضات بشأن آليات تسوية املنازعات يف عام 
اخنفضت الصادرات السلعية املصرية متأثرة باألزمة املالية العاملية واليت  2009ام ويف ع 

 23مليار عن العام السابق وتصبح حوايل  3ضربت االقتصاد العاملي لترتاجع الصادرات بفارق 
 0.0018مليار إال أن نسبة الصادرات املصرية من صادرات العامل يف ذلك الوقت زادت لتصبح 

 2009ويالحظ أن اخنفاض الصادرات خالل عام  %5.8دت بشكل كبري يتضح زا إفريقياو 
عام % 7.7تراجع صايف تدفقات االستثمارات األجنبية من التاريخ يف حني بلغ  إىليرجع أيضاً 

بشكل طبيعي يشري  2011و 2010وبعد ذلك زادت الصادرات املصرية خالل العامني  2008
مليار على التوايل إال  30مليار و  26لتصبح  2009ل عام معدل الزيادات يف فرتة الدراسة قب

تراجعت الصادرات املصرية السلعية على استحياء  2014، 2013و  2012أن خالل األعوام 
األحداث السياسية عقب ثورة يناير  إىلأي بشكل بطيء ومن املؤكد أن تعود هذه الرتاجعات 

ضعف القوة اإلنتاجية متأثر  إىلات األجنبية و هروب العديد من االستثمار  إىلواليت أدت  2011
أيضاً تراجعت واألول مرة مسامهة الصادرات املصرية يف الصادرات . باضطرابات العمال وغريهم

  .0.00142و  0.001503و  0.00158العاملية بشكل متوايل خالل العوامل السابقة لتكون 
أخذت يف التصاعد خالل هذه  إفريقيا إىلإال أن مسامهة الصادرات السلعية املصرية 

  .األعوام
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  2014- 2001خالل الفترة المصرية السلعية الصادرات  ) 1(شكل رقم 
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الصادرات السلعیة المصریة

Column1

Column2

  .على بيانات اجلدول السابق باالعتمادرسم بواسطة الباحث :المصدر

  الواردات السلعية ملصر
  القيمة بالمليون).  2014-2001(واردات مصر السلعية خالل الفترة ): 2(جدول رقم 

نسبة من   إفريقياواردات   واردات العالم  الواردات السلعية  السنوات
الواردات 
  العالمية

نسبة من 
الواردات 

  فريقيةاإل
2001  13375.955 6412138 134890.3 0.002086 0.099162 

2002  12769.844 6663331 135960.5 0.001916 0.093923 

2003  12950 7779532 165515.4 0.001665 0.07824 

2004  15950 9478757 212566.5 0.001683 0.075035 

2005  15950 10777642 256561 0.00148 0.062168 

2006  27300 12355258 303117.9 0.00221 0.090064 

2007  37100 14229607 375060.6 0.002607 0.098917 

2008  48381.5 16467643 481496.2 0.002938 0.100482 

2009  44945.7 12689586 411262.9 0.003542 0.109287 
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2010  52922.828 15420513 479038.7 0.003432 0.110477 

2011  58902.8 18415633 566706.4 0.003199 0.103939 

2012  69200.2 18631707 616983.4 0.003714 0.112159 

2013  58294.5 18939647 635863.2 0.003078 0.091678 

2014  67494.8798 18987411 642061.5 0.003555 0.105122 

  ).(UNCTAD STAT, 2016حمسوب بواسطة الباحث بناًء على إحصاءات األنكتاد : المصدر
حالة عجز كبري  يف التجاريتعترب مصر من الدول املستوردة للسلع حيث دائما يكون امليزان 

التزايد خالل فرتة الدراسة  يفة خذآالسلعية  الواردات املصرية أنويتضح من اجلدول السابق 
 أخرىاملالية العاملية مث عاودت الزيادة مرة  األزمةبسبب  الوارداتتراجعت  2009عام  باستثناء
وجود فائض طلب  إىلبشكل اكرب مما سبق ويرجع ذلك  الوارداتحيث زادت  2010 ممنذ عا

 األجنبيةهروب العديد من االستثمارات الفئات العمالية و  إضراباتالسوق املصرية بسبب  يف
وتعترب مصر من الدول اليت تشكل  . ینایر25عقب ثورة  والسياسي ميناألبسبب االنفالت 

الواردات السلعية هلا أمهية ضرورية خاصة بعض غلق العديد من املصانع وفشلها يف الفرتة 
رعاية احلكومية هلا ويالحظ األخرية أما متأثرة بعمليات اخلصخصة أو أ�ا فشلت بسبب عدم ال

ومن عام  2002من اجلدول أن الواردات السلعية أخذت يف التزايد بشكل طبيعي منذ عام 
أخذت الواردات يف تزايد بشكل كبري بفارق  2008وحىت عام  2005إال أن منذ عام  2005

العامل تراجعت واألول مرة وذلك بسبب ما تعرض له  2009مليار عن كل عام إال أن يف عام 
من أزمة مالية عاملية أثرت على الصادرات العاملية وبالتايل أثرت على الواردات العاملية مما فيها 

مرة أخرى ويف  2011و  2010الواردات املصرية مث عاودت الواردات زياد�ا مرة أخرى خالل 
صانع غلق العديد من امل إىلوترجع هذه الزيادات  69.200زادت الواردات لتصبح  2012و 

العاملني وتوقف العديد من خطوط  وإضرابات 2011يناير  25وهروبًا املستنريين بسبب ثورة 
  تعويض من فائض الطلب من السوق العاملية إىلاإلنتاج من أدى 
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201- 2001(واردات مصر السلعية  خالل الفترة )  2(شكل رقم   
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  .على بيانات اجلدول السابق العتمادبارسم بواسطة الباحث :المصدر 
 تطور حركة الصادرات والواردات السلعية الكينية: الثانياملطلب 

  )2014- 2001(التجارة الخارجية كينيا خالل الفترة أداءتطور )  3( جدول رقم 
 بالمليون دوالر                                           
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 .)(UNCTAD STAT, 2016حمسوب بواسطة الباحث بناًء على إحصاءات األنكتاد : المصدر
العامل حققت تطورا خالل  إىلصادرات كينيا  أن إىلباألسعار اجلارية  )3(يشري اجلدول رقم 

سة وحتليل صادرات كينيا يف فرتة الدرا ضومن خالل استعرا %.197بلغ  م2014-2001الفرتة 
عام مليون دوالر مث ارتفعت  1944بلغت  2001عام  يفالعامل  إىلجند أن قيمة صـادرا�ا 

تفاع لصادرات الوقود نتيجة لزيادة ، ويفسر هذا االر % 8.84بنسبة  2116 إىللتصل  2002
خاصة ألوغندا وتنزانيا ،وارتفاع صادرات  األجنبيةوالتكرير لبرتول من قبل الشركات  اإلنتاج
 2008مليار دوالر عام  5 إىل، مث ارتفعت الصادرات لتصل  )6(س كنتيجة التفاقية األجوا املالب

عدة عوامل منها احلوافز اليت  إىلويرجع ذلك  م2002عن عام %) 136( إىلمبعدل منو يصل 
ختفيض الضرائب على  يفوضعتها احلكومة الكينية من اجل دعم وتشجيع الصادرات وتتمثل 

من  أكثر 2004لقيمة املضافة ومناطق جتهيز الصادرات حىت وصل حبلول عام الصناعة وضريبة ا
منطقة لتجهيز الصادرات اليت و�دف لتوفري فرص استثمارية ومشاريع جتارية ، كما قامت   36

بعض املواد  وأيضامن الضرائب اجلمركية لآلالت واملعدالت الرأمسالية  إعفاءكينيا بإجراءات 
، مما ترتب على ذلك زيادة عدد العمال والسلع املصدرة  اإلنتاجية للعملية مالالز اخلام 
قطاع الزراعي على نصف هيكل صادرات كينيا تقريبا وخاصة حمصول الويستحوذ . )7(للخارج

  . )8(عاملياً  أسعارهاالشاي والنب واحملاصيل البستانية رغم اخنفاض 
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سرعة حتويلها لدولة  إىل�دف التجارية اليت  اإلجراءاتوقد قامت كينيا مبجموعة من 
 األطرافاملفاوضات متعددة  يفصناعية وسهولة النفاذ لألسواق اخلارجية لذلك دخلت كينيا 

، وقد  يوثنائية وترتيبات جتارة تفضيلية ، فهي من الدول املوقعة على لوم إقليميةومفاوضات 
عم التجارة ومتاشيًا مع منظمة التزمت احلكومة بعمل حترير تدرجيي للتعريفة اجلمركية لتشجيع ود

  . )9(التجارة العاملية 
 وتشجع كينيا االستثمار األجنيب ومتنح املعاملة الوطنية للمستثمرين األجانب

املعايري  أووتسهل تراخيص األنشطة التجارية لألجانب، باستثناء تلك املتعلقة باألمن القومي 
ن احملليني واألجانب يف شكل إعفاءات الصحية، حيث تقدم كينيا حوافز ضريبية للمستثمري

ضريبية على السلع الرأمسالية والوسيطة، والتخفيض التدرجيي للمعدالت الضريبة على الشركات، 
  . )10(مما جيعل كينيا من الدول اجلاذبة لالستثمار

 ،تنزانيا  ،رواندا  ،كينيا  ، يبورند(تضم  اليت إفريقياموعة شرق االحتاد اجلمركي � إطار يفو 
 .جمانا اجب كينيا إىلمت يف والسلع من أوغندا وتنزانيا واليت سيتم استريادها  والذي،  )أوغندا

مراحل املرحلة  3تعريفة خارجية مشرتكة تشمل الثلث دول على  إلنشاء EAC أنشأ بروتوكول 
على السلع الوسيطة وختفيض  %10ختفيض صفر على املواد اخلام وختفيض يقدر ب األوىل

  .)11(2006 يفى مجيع السلع تامة الصنع، ودخلت حيز التنفيذ عل 25%
أوغندا  ،تنزانيا  ،رواندا  ،كينيا  ، يبورندتشمل  اليتو  إفريقياموعة شرق حيث انضمت كينيا �

 نريويب، واستمرت املفاوضات يف  2007االتفاقية املؤقتة يف نوفمرب عام  بالتوقيع علىوقاموا 
قت تقدمًا كبريًا واتفقوا على مناقشة القضايا الرئيسية العالقة حيث حق 2014بكينيا يف عام 

اليت تتعلق بالضرائب على الصادرات لدول املنطقة ومت االتفاق على عقد اجتماع وزاري �ائي 
  )12(.بوضع نص قانوين لالتفاقية ومت ترمجتها للتصديق عليه 2015سبتمرب  11يف 
-2001العامل اخلارجي خالل فرتة الدراسة  ىلإوبصفة عامة فقد ارتفعت صادرات كينيا   

نتيجة لتحرير التجارة، ومنطقة التجارة احلرة ، وساعد على  %197بنسبة زيادة تقدر بـ  2014
فإن نسبة الصادرات () وكما يتضح من اجلدول رقم . هذا االرتفاع زيادة أسعار بعض املعادن
حيث تراوحت خالل فرتة الدراسة ما بني  -ماحد  إىل-من الناتج احمللى اإلمجايل تتسم بالثبات 

ارتفاع معدل منو  إىل، ويرجع ذلك  %9حيث كانت  2014باستثناء عام  ،%16و 12%
 2004و 2003،  أما يف سنوات  تالناتج احمللى اإلمجايل بنسبة أكرب من معدل منو الصادرا

لزيادة الصادرات ويفسر ذلك  %16و %15قيمة هلا وبلغت  أعلىفقد بلغت النسبة   2005و
نتيجة لوجود منطقة التجارة احلرة بني كينيا ودول اجلوار يف ظل التكامل اإلقليمي من جهة ، 

  .واخنفاض معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل من جهة أخرى
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 %33بالنسبة لصادرا�ا للعامل فيالحظ أ�ا تراوحت ما بني  إفريقيا إىلأما صادرات كينيا     
على  %42,5و  %44 إىللتصل  2012و 2011عامي  يفألكرب نسبة ، ووصلت  %44و

 إطار يفخاصة دول اجلوار  إفريقيازيادة صادرات كينيا لدول  إىلهذا االرتفاع  عالتوايل ،  ويرج
بداية  يف، ويرجع سبب اخنفاض تلك النسبة  EAC  إفريقياموعة شرق االحتاد اجلمركي �

، وزيادة صادرات   إفريقيال السلعي لكينيا مع باقي دول لتشابه اهليك 2007 - 2001الدراسة 
، ورغم هذا االخنفاض  باقي الشركاء التجاريني الرئيسني مثل اليابان، والصني، واهلند إىلكينيا 

  . جنوب الصحراء كشريك جتارى مهم  لكينيا إفريقياإال أنه مل يؤثر على 
تجاري لكينيا مع العامل اخلارجي حقق عجزاً فإن امليزان ال)  3( كما يتضح من اجلدول رقم      
ارتفاع واردات كينيا وخاصة  إىل، وهذا العجز يعود 2014 -2001خالل فرتة الدراسة  اً جتاري

  .الواردات الصناعية 
 إىلم ليصل 2003و 2002أما معدل تغطية الصادرات للواردات فبلغ أقصاه عامي     
مليون )  - 959(ؤشر العجز التجاري الذي بـلغ على التوايل، وهذا يتفق مع م%  73و 69%

 تمليون دوالر لنفس العامني على التوايل، وسجل معدل تغطية الصادرا)  -924(دوالر و
على التوايل، وهذا يتفق مع  %31و %34حيث بلغ  2014و 2013أدناه يف عامي  تللواردا

أن  أيلنفس العامني، مليون دوالر ) 12655-(و) 10857-(مؤشر العجز التجاري الذي بلغ 
عدم  نويعرب هذا ع ،%100معدل تغطية الصادرات للواردات خالل فرتة الدراسة كان اقل من 

  .حتكم كينيا يف الواردات ، ووجود عجز يف امليزان التجاري طوال فرتة الدراسة
 -  أيضا فإن درجة انفتاح كينيا علي العامل اخلارجي متوسطة)  3( وكما يتضح من اجلدول     
وتشري هذه النسبة خالل فرتة الدراسة ،  %58و %40حيث تراوحت ما بني  -حد ما إىل

وهذا  %58وبلغت  2011قيمة هلا عام  إىل أعلىحيث وصلت  2013-2010خاصة الفرتة 
لتصريف منتجاته ، وأيضا احلصول منه سواق اخلارجية على األكينيا   يدل على اعتماد اقتصاد

وخدمات استهالكية ، كما تتأثر تلك النسبة باملتغريات اخلارجية  على احتياجا�ا من سلع 
كاألسعار العاملية واألحداث السياسية العاملية، واالتفاقيات والتكتالت االقتصادية ، والعكس 

  حيدث يف حالة اخنفاض درجة االنفتاح
  .جنوب الصحراء فريقياالتجارة اخلارجية السلعية إل أداءحتليل  :الثالثاملطلب 

 إىلجنوب الصحراء  إفريقياصادرات  أن إىلباألسعار اجلارية )  4(يشري اجلدول رقم             
ومن خالل . م2014-2001خالل الفرتة  %369 إىلالعامل حققت تطورا ملحوظا يصل 

 إىلجنوب الصحراء يف فرتة الدراسة جند أن قيمة صـادرا�ا  إفريقياوحتليل صادرات  ضاستعرا
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ويفسر ) %4,8-(مبعدل منو سالب يقدر بـ     م2000عن عام  2001رتفعت عام العامل قد ا
مثل احلروب األهلية يف كل من  إفريقياالعوامل الداخلية والسياسية يف دول  إىلسبب هذا 

، ومشاكل عدم االستقرار يف زميبابوي بسبب مسألة )الكونغو الدميقراطية وأجنوال، وموزمبيق(
و�ديد مخسة ماليني هكتار من املزارع التجارية مما ترتب عليه هروب  األرض وبرامج التوطني،

ثاين قطاع تصديري بعد (اخلارج، واخنفاض إنتاج كل من الذهب  إىلاملستثمرين ورؤوس األموال 
، واخنفاض إنتاج املاس يف الكونغو بسبب عدم االستقرار )13()إفريقياالتبغ يف عدد كبري من دول 

يف بتسوانا بسبب إغالق  تواخنفاض الصادرات وخباصة املاس والسيارا -كما ذكرنا-السياسي 
اخنفاض منو  يف، كل هذه العوامل جمتمعة كانت سبب رئيسي )14(مصنع هيونداى موتورز

  .م2001العامل خالل عام  إىلجنوب الصحراء  إفريقياصادرات 
الر ومبعدل منو مليار دو  344إلىلتصل   م2002عن عام  2008مث ارتفعت الصادرات عام 

دخول االحتاد األوريب والواليات املتحدة األمريكية  ، ويفسر هذا االرتفاع الكبري إىل)300%(
مثل اهلند والصني يف اتفاقيات جتارية وشراكة اقتصادية من خالل اتفاقيات  آسياوبعض دول 

األوريب وبعض دول  واالحتاد إفريقياثنائية مع دول مثل التعاون يف التجارة والتنمية بني جنوب 
االجوا ، (مثل  إقليميةمع تكتالت وجتمعات  إقليميةاتفاقيات  أو، األخرىاجلنوب األفريقي 

مما أثر بشكل مباشر على حجم التجارة ومن مث الصادرات ، وهذا يوضح مدى تأثر ) وكوتونو
االتفاقيات جنوب الصحراء بالسياسات االقتصادية والتجارية للشركاء التجاريني ، و  إفريقيا

  .والتكتالت االقتصادية
 2009دوالر عام  ملیار252 إىل 2008مليار دوالر عام  344وقد اخنفضت الـصادرات من 

عن العام الذي سبقه، وميكن تفسري االخنفاض باستمرار الركود ) %26,7(مبعدل منو سالب 
نمو يف الصادرات واألزمة العاملية، حيث أثرت األزمة العاملية بشكل كبري على معدالت ال

فعلي سبيل املثال اخنفض معدل منو الصادرات . )15(املصنعة سواء يف البالد النامية أو املتقدمة
ثـم . )16(يف البلدان املتقدمة%)  23-(وبنسبة  %)19- (البالد النامية بنسبة  يفالصناعية 

جلدول ونرى من ا. مليار دوالر 456 إىللتصل  2011ارتفعت الصادرات مرة أخري عام 
مليار دوالر على التوايل،  403و 422 إىلليصل  2014و 2013عامي  يفاخنفاض الصادرات 

اخنفاض الصادرات من السلع األساسية واألغذية بسبب  إىلويعود سبب هذا االخنفاض 
، مع وارتفاع قيمة العمالت احمللية وما له من  فريقيةالفيضانات، وسوء املناخ يف اغلب الدول اإل

  .ليبأثره س
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 )2014-2001( جنوب الصحراء خالل الفترة فريقياإل الخارجية التجارةتطور أداء  )4(جدول رقم 
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  .)(UNCTAD STAT, 2016حمسوب بواسطة الباحث بناًء على إحصاءات األنكتاد : المصدر

العامل خالل فرتة الدراسة  إىلجنوب الصحراء  إفريقياوبصفة عامة فقد ارتفعت صادرات 
إلجراءات حترير التجارة، ومناطق التجارة  نتيجة %369بنسبة زيادة تقدر بـ  2001-2014
االجوا مع (مثل  إفريقيا، واتفاقيات الشراكة االقتصادية مع  اإلقليميةاغلب التجمعات  يفاحلرة 

، وقد انعكس الشراكة االقتصادية بني ) ، وكوتونو مع االحتاد األوريب األمريكيةالواليات املتحدة 
من  فريقيةارتفاع الصادرات اإل إىل األمريكيةتحدة جنوب الصحراء و الواليات امل إفريقيا

النقل  توسيارا تواملواد الكيميائية العضوية وغري العضوية ، والسيارا ةالكيميائي(املنتجات 
، )تاجلماعي، ومصنوعات معدنية غري الفلزية وبعض الصناعات األخرى من املالبس واملنسوجا

الواليات  إىلمصدرين للمالبس واملنسوجات كأكرب   سوموريشيو  إفريقياحيث تصنف جنوب 
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، كما تعترب املنتجات والسلع الصناعية ذات قيمة مضافة عالية نسبياً، وقد )17(املتحدة 
استفادت بشكل كبري من اخنفاض أسعار العمالت احمللية الذي جعلت السلع ذات قدرة 

نتيجة االتفاقيات  قياإفريتنافسية أعلى ، واستفادت أيضا من حترير التجارة الذي شهدته 
  .التجارية

على ارتفاع الصادرات خالل فرتة الدراسة زيادة أسعار بعض املعادن من  أيضاوقد ساعد 
 سدول مثل موريشيو  يفذهب وبالتني وماس وبرتول، وأيضا ارتفاع حصة الصادرات الصناعية 

ع الغيار وبعض السيارات ، وسيارات النقل اجلماعي، وقط(تصدر سلع  اليت إفريقياوجنوب 
  ).اآلالت األخرى

على أن تقوم بالتنقيب  فريقيةأخذت الصني يف التعاقد مع الدول اإل 2004عام  منذ أنكما 
والتصدير لألسواق  الطبيعيكافة املشروعات اخلاصة بقطاعات البرتول والغاز   وإقامةعن البرتول، 

  .)18(ب الرياضية، وإنشاء الطرق وإقامة السدود واملطارات واملالعفريقيةاإل
من الصادرات العاملية خالل العام  جنوب الصحراء السلعية إفريقياتراوحت نسبة صادرات 

، وهذا يرجع إيل اخنفاض قيمة الصادرات  %3,6و  %2,2بني  ما 2014وحىت العام  2000
 سياآاو دول بصفة عامة مقارنة بصادرات بعض التكتالت األوىل مثل االحتاد األورويب  فريقيةاإل

أن  أيضاويالحظ واخنفاض حجم االقتصاد األفريقي مقارنة بباقي العامل ، ، اجلنوبية وأمريكا
، مث  2009، مث اخنفضت يف عام 2008أخذت يف االرتفاع حىت عام  فريقيةاإلنسبة الصادرات 

  اجلدول السابق له مباشرة  يفنفس السبب املذكور  إىل، وهذا يرجع  2010عاودت الزيادة عام 
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  ).2014-2001(العالم خالل الفترة  إلىجنوب الصحراء  إفريقيا صادرات) 3(شكل رقم 
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  .على بيانات اجلدول السابق  باالعتمادرسم بواسطة الباحث : المصدر
  فريقيةمؤشرات التجارة اخلارجية اإل:  الثانياملبحث 
لقياس القدرة التنافسية للدولة حمل الدراسة مع  تستخدم مؤشرات التجارة اخلارجية        

باقي دول العامل ، وتعرب عن أداء التجارة اخلارجية، وباإلمكان استخدام  أوجمموعة دول 
، وعلى فريقيةالتحليالت اآلتية للمقاييس واملؤشرات التجارية يف تعزيز فهم أمناط الصادرات اإل

ال أن هذه الدراسة تركز على املؤشرات القابلة الرغم من أن هناك العديد من املؤشرات ، إ
عدد من املؤشرات  إىلللقياس الكمي اليت تتوافر عنها البيانات، ويستند التحليل التايل للتجارة 

  ، وأمناطها، إفريقياتغطى اجلوانب املختلفة هليكل التجارة يف 
  الرتكيز السلعيمؤشر : األولاملطلب 

    صادراتالرتكيز السلعي للمؤشر   :أوال
إن قياس درجة الرتكيز السلعي للصادرات يفيد يف معرفة تنوعها من حيث التكوين     

السلعي، أو مدى غلبة سلعة معينة أو عدد حمدود من السلع على هيكل الصادرات، وال شك 
يف أن لذلك أثره على حتليل الصادرات، والسياسات اليت تستخدم للتأثري فيها؛فارتفاع درجة 

السلعي يف الصادرات ينطوي على قدر من املخاطرة يتمثل يف زيادة احتمال تعرض الرتكيز 
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الدولة لصدمات الصادرات اليت تنتقل إليها نتيجة حلدوث تقلبات حادة يف أسعار السلع اليت 
  ) 19(.تشكل أمهية كبرية يف الرتكيب السلعي لصادرا�ا
الرتكز السوقي حلصة الدولة من  هريمشان ، لقياس -ويستخدم الباحث هنا مؤشر هريفندال

الصادرات العاملية يف سلعة أو جمموعة سلعية حمددة، أو تنوعها بني أكثر من سلعة أو جمموعة 
درجات تركز  إىلسلعية، وترتاوح قيمة املؤشر ما بني صفر وواحد، وتشري القيم الدنيا للمؤشر 

  :)20(، ويأخذ املؤشر الصيغة التالية)19(درجات تركز أكرب إىلأقل، فيما تشري القيم األعلى 
  :نأحيث          

Hi : الرقم القياسي لرتكز السلعةi.  
Xij : قيمة صادرات الدولةj  من السلعةi.  

 n : الدول(عدد األسواق.(  
خالل  بالتطبيق على مصر وكينيا فريقيةاإلالتركيز السلعي للصادرات  مؤشرتطور ) 5( رقم جدول

  )2014-2001(الفترة 
لسنواتا  كينيا مصر إفريقيا 

2001 0.312414 0.227203 0.246134 

2002 0.316778 0.226294 0.242737 

2003 0.337549 0.233785 0.225241 

2004 0.39466 0.229282 0.220048 

2005 0.433623 0.231729 0.211131 

2006 0.457475 0.253856 0.193893 

2007 0.456254 0.244255 0.182026 

2008 0.476363 0.211404 0.192248 

2009 0.41335 0.15075 0.204302 

2010 0.411312 0.151702 0.217542 

2011 0.40956 0.168591 0.201674 

2012 0.429862 0.173758 0.203586 

2013 0.40938 0.158256 0.214133 

2014 0.364317 0.162935 0.193931 

source:: www.unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120 

http://www.unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120
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 بالتطبيق على مصر وكينيا فريقيةاإلالتركيز السلعي للصادرات  مؤشرتطور  )4(شكل رقم 
  )2014-2001(خالل الفترة 
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  .على بيانات اجلدول السابق  االعتمادبرسم بواسطة الباحث  :المصدر
ؤشر بني صفر وواحد صحيح، وكلما اخنفضت قيمة املؤشر دل ذلك على وترتاوح قيمة امل

من الواحد الصحيح يصبح  اقرتبت، وكلما  21)زيادة تنوع الصادرات(اخنفاض تركز الصادرات 
  .شديد الرتكيز للسلع

  إفريقيا
أكرب قيمة هلا يف عام  إىلوتظهر النتائج أن قيمة معامل الرتكيز متذبذبة حيث وصلت  

الرتكيز السلعي خالل هذا  إىل، وهذا يعىن اجتاه الصادرات تقريبا %48يث بلغت ح م2008
العامل ، إال أن  إىل إفريقياتفوق السلع األولية واألساسية يف صادرات  إىلالعام، وذلك يرجع 

أقل  قيمة هلا  إىلقيمة معامل الرتكيز أخذت يف التذبذب خالل باقي فرتة الدراسة حىت وصلت 
  . على التوايل %32و % 31وهى  م2002و 2001يف عامي 

  مصر
 إذ م2009وتظهر النتائج أن قيمة معامل الرتكيز متذبذبة حيث كانت أقل قيمة هلا يف عام 

 2006يف عامي  %24,4 و% 25,3 إىلارتفعت بشكل تدرجيي لتصل  حيث، %15بلغت 
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هي أعلى قيمة % 25.3بلغت  م2006، وأن قيمة معامل الرتكيز يف عام ايلالتو على  م2007و 
 رأسهاعلى عدد قليل من السلع املصدرة غري البرتولية على  الصادراتهلا، وهذا يدل على تركز 

من الصادرات غري البرتولية ،  %45 ايلحو متثل وحدها  اليتاملنتجات املعدنية ومصنوعا�ا و 
خالل الفرتة من ووفقا لدرجة التصنيع فلقد احتلت السلع تامة الصنع صدارة السلع املصدرة 

نفس الفرتة السلع البرتولية  يفيليها  % 45 إىل 40مث بنسبة ترتاوح ما بني  2015وحىت  2008
   )22(.مث السلع نصف املصنعة 

  كينيا
 إذ م2007وتظهر النتائج أن قيمة معامل الرتكيز متذبذبة حيث كانت أقل قيمة هلا يف عام 

يف عامي %21و %20 إىللتصل  ارتفعت بشكل تدرجيي متذبذب حيث ،%18 بلغت
، وهذا  %21,7بلغت  م2010، وأن قيمة معامل الرتكيز يف عام ايلالتو على  م2013و  2012

�يمن السلع الزراعية حيث  االستهالكية ، يف السلع الكينية   لصادراتيدل على تركز ا
كينيا، حيث على صادرات  ) الفواكه واخلضر(وخصوصا الشاي، والزهور واملنتجات البستانية 

هي اكرب  فريقيةحيث تعترب السوق اإل )23(،يف املائة من جمموع الصادرات 60متثل ما يقرب من 
تقريبا من قيمة الصادرات خاصة دول اجلوار مثل تنزانيا  %50مستورد للسلع الكينية ما ميثل 

من   %11مث دول الكوميسا اليت متثل  ،%15واسيا بنسبة  %28بنسبة  أوروباأوغندا  تليها 
    24.املستهلكة للسلع الكينية األسواق

حد ما خالل الفرتة  إىلووفقًا للمؤشرات الثالثة السابقة فإن قيمة مؤشر الرتكيز مستقرة 
اخنفاض درجة تركيز وزيادة تنوع هيكل الصادرات السلعية  إىل، وهو ما يشري 2010-2014

اخنفاض  إىلالصادرات العاملية مما يشري  ملناطق مصر وكينيا ،  وتشابه هيكل صادرا�ا مع هيكل
تركيزا وهيكل صادر�ا غري  أكثرجنوب الصحراء  إفريقيادرجة تركز تلك الصادرات، يف حني 

  .متنوع 
  مؤشر الرتكيز السلعي للواردات : ثانيا

مت �ا قياس الرتكيز السلعي للصادرات، فإن حساب الرتكيز السلعي   اليتبنفس الطريقة      
دات يفيد يف معرفة مدى تنوعها  من حيث التكوين السلعي، أو غلبة عدد حمدود من للوار 

السلع على هيكل الواردات، والسياسات اليت تستخدم للتأثري فيها، فمن البديهي أن السياسات 
املوجهة للتأثري يف الواردات االستهالكية ختتلف كثريا عن تلك اليت توجه للتأثري يف الواردات 

  . رية وهكذااالستثما
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وعلى ذلك فإن تنوع الواردات يسمح باستخدام حزمة من السياسات للتأثري يف إمجاهلا،     
أما تركزها فيحد من فرصة استخدام سياسات متعددة إلصالح مسارها، إذ أن ارتفاع درجة 
ولة الرتكيز السلعي يف الواردات ينطوي على قدر من املخاطرة يتمثل يف زيادة احتمال تعرض الد

للصدمات اخلارجية اليت تنتقل إليها نتيجة حلدوث تقلبات حادة يف األسعار اليت تشكل أمهية  
  25.كبرية يف الرتكيب السلعي لواردا�ا

وكلما اقرتب معامل الرتكيز من الصفر أصبح أقل تركيزًا للواردات، وكلما اقرتب من الواحد 
  .  الصحيح يصبح شديد الرتكيز هلا

خالل الفترة  بالتطبيق على مصر وكينيا فريقيةاإل معامل التركيز للواردات): 6(دول رقم ج
)2001-2014(  

 كينيا مصر إفريقيا السنوات
2001 0.056297 0.08773 0.136268 

2002 0.053987 0.107101 0.091013 

2003 0.052075 0.059069 0.095471 

2004 0.060697 0.101274 0.109357 

2005 0.066215 0.119811 0.133585 

2006 0.075245 0.123154 0.150557 

2007 0.072469 0.124493 0.118484 

2008 0.075596 0.05829 0.145347 

2009 0.064574 0.053792 0.112842 

2010 0.069216 0.062538 0.124384 

2011 0.075539 0.074863 0.159054 

2012 0.084907 0.091094 0.159724 

2013 0.082925 0.081494 0.170165 

2014 0.07481 0.076119 0.146817 

 source:: www.unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120 

http://www.unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120
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  )2014-2001(للواردات خالل الفترة  معامل التركيزتطور  )5(شكل رقم 
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  .على بيانات اجلدول السابق ادباالعتمرسم بواسطة الباحث :المصدر
متذبذبة حيث كانت أقل قيمة هلا يف عام  فريقياإل وتظهر النتائج أن قيمة معامل الرتكيز

يف عامي %8,3و% 8,5 إىلارتفعت بشكل تدرجيي لتصل  حيث ،%5بلغت  إذ م2003
هي  %8,5بلغت  م2012، وأن قيمة معامل الرتكيز يف عام ايلالتو على  م2013و  2012

 إىللى قيمة هلا، وهذا يدل على تركز الواردات من العامل يف السلع الصناعية ، ويرجع ذلك أع
استرياد سلع عالية القيمة مثل اآلالت ووسائل النقل اليت تستخدم يف عمليات اإلنتاج 

  . الصناعي
تظهر النتائج أن قيمة معامل الرتكيز متذبذبة حيث كانت أقل قيمة هلا يف لدولة مصر ف أما

يف %12,4و %12,3 إىلارتفعت بشكل تدرجيي لتصل  حيث، %5,3بلغت  إذ م2009عام 
 %12,4بلغت  م2007، وأن قيمة معامل الرتكيز يف عام ايلالتو على  م2007و  2006عامي 

،  وسيطة واالستثماريةهي أعلى قيمة هلا، وهذا يدل على تركز الواردات من العامل يف السلع ال
صدارة ا�موعات  وأجزاؤهاالكهربائية  واألجهزة التاآلعية احتلت فطبقا للمجموعات السل

املتوسط خالل فرتة الدراسة تليها  يفتقريبا  %18 ايلحو حيث بلغت نسبتها  ةالسلعية املستورد
طبقا لدرجة االستخدام فاحتلت السلع  أمامباشرة ا�موعة السلعية للمنتجات املعدنية ، 

املتوسط  يف %40بنسبة  2015وحىت عام  2008ردة من عام الوسيطة صدارة السلع املستو 
   26.املتوسط  يف %20تليها السلع االستثمارية بنسبة 

تظهر النتائج أن قيمة معامل الرتكيز متذبذبة حيث كانت أقل قيمة هلا ف وبالنسبة لدولة كينيا
يف %17و %16 إىلارتفعت بشكل تدرجيي لتصل  حيث ،%9بلغت  إذ م2002يف عام 
 %17بلغت  م2013، وأن قيمة معامل الرتكيز يف عام ايلالتو على  م2013و  2012عامي 

هي أعلى قيمة هلا، وهذا يدل على تركز الواردات من العامل يف السلع الصناعية ، ويرجع ذلك 
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استرياد سلع عالية القيمة مثل اآلالت ووسائل النقل اليت تستخدم يف عمليات اإلنتاج  إىل
  . الصناعي

فقاً للمؤشرات الثالثة السابقة فإن قيمة مؤشر الرتكيز للواردات منخفضة جدا خالل الفرتة وو 
أصبح أقل  أواخنفاض درجة الرتكيز  إىل، حيث عندما يقرتب املؤشر للصفر يدل 2010-2014

جنوب الصحراء ، يف  إفريقياو وزيادة تنوع هيكل الواردات السلعية ملناطق مصر  تركيزًا للواردات
استرياد  إىل كما ذكرنا  ويرجع ذلكحد ما  إىلتركيزا وهيكل وارد�ا غري متنوع  أكثركينيا   حني

اآلالت ووسائل النقل اليت تستخدم يف عمليات اإلنتاج و  ةالرأمساليالسلع سلع عالية القيمة مثل 
  .الصناعي
  السلعيمؤشر التنوع  :الثانياملطلب 

هذا املؤشر احنراف حصة صادرات  يقيس :Diversification indexمؤشر التنوع  -
السلع الرئيسية لدولة معينة إلمجايل صادرا�ا عن حصة الصادرات لتلك السلع الرئيسية يف 
الصادرات العاملية، وترتاوح قيمة هذا املؤشر ما بني الصفر والواحد، حبيث إنه كلما اقرتبت قيمة 

الصفر  إىلصل قيمة املؤشر املؤشر من صفر كانت درجة تنوع الصادرات أعلى، وعندما ت
  :ويأخذ املؤشر الصيغة التالية 27.يتطابق هيكل الصادرات احمللية مع هيكل الصادرات العاملية

  

  :حيث إن
hij : النصيب النسيب للسلعةi  يف صادرات الدولةj.  
hi : النصيب النسيب للسلعةi  يف إمجايل الصادرات

  .العاملية
  إفريقياودرات مصر وكينيا لصا السلعيمؤشر التنوع :  أوال

خالل الفترة  بالتطبيق على مصر وكينيا فريقيةاإلالسلعي للصادرات  نوعالت مؤشر) : 7(جدول 
)2001-2014(  

  إفريقيا  كينيا  مصر  السنوات
2001 0.644 0.733 0.606 
2002 0.649 0.732 0.598 
2003 0.641 0.732 0.6 
2004 0.621 0.727 0.607 
2005 0.616 0.713 0.598 
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2006 0.603 0.702 0.594 
2007 0.603 0.679 0.588 
2008 0.551 0.675 0.574 
2009 0.554 0.654 0.574 
2010 0.57 0.672 0.559 
2011 0.548 0.639 0.639 
2012 0.536 0.64 0.546 
2013 0.516 0.651 0.541 
2014 0.535 0.641 0.533 

source:: www.unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120 

  )2014-2001(للواردات خالل الفترة  معامل التركيزتطور  )6(شكل رقم 
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  .على بيانات اجلدول السابق باالعتمادرسم بواسطة الباحث :المصدر
ت أقل قيمة هلا يف عام متذبذبة حيث كان فريقياإل التنوعوتظهر النتائج أن قيمة معامل 

 0,639قيمة هلا وهى  أعلى إىلارتفعت بشكل تدرجيي لتصل  حيث 0,533 بلغت إذ م2014
متذبذبة حيث كانت أقل قيمة هلا ملصر  التنوعوتظهر النتائج أن قيمة معامل ،   2011عامي

 قيمة هلا وهى أقصى إىللتصل  كانت غري مستقرة  حيث 0,516بلغت  إذ م2013يف عام 
متذبذبة حيث كانت أقل  التنوع لكينيا تظهر النتائج أن قيمة معامل كما 2002 عام 0,649

http://www.unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120
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قيمه  أقصى إىللتصل  كانت غري مستقرة  أيضا حيث 0,639بلغت  إذ م2011قيمة هلا يف عام 
  .هي أعلى قيمة هلا 0,733كانت   2001هلا عام 

لسلعي منخفضة جدا خالل الفرتة ووفقًا للمؤشرات الثالثة السابقة فإن قيمة مؤشر التنوع ا
ارتفاع درجة التنوع وزيادة تنوع  إىل، حيث عندما يقرتب املؤشر للصفر يدل 2010-2014

تنوع يليها منطقة  األكثرالصادرات املصرية  أنهيكل الصادرات السلعية، ونرى من اجلدول 
 إىلويرجع ذلك تنوع  األقلجنوب الصحراء ، يف حني تعترب وهيكل صادرات كينيا  إفريقيا

  .سيطرة وغلبة السلع الزراعية خاصة الشاي والنب على هيكل الصادرات
  إفريقياومؤشر التنوع للواردات مصر وكينيا  :ثانيا

خالل  بالتطبيق على مصر وكينيا فريقيةاإل للوارداتالسلعي  نوعالت مؤشر) :  8(جدول 
  )2014- 2001(الفترة 

  إفريقيا  كينيا  مصر  السنوات
2001 0.419 0.418 0.288 

2002 0.428 0.386 0.282 

2003 0.402 0.37 0.273 

2004 0.42 0.396 0.272 

2005 0.397 0.409 0.266 

2006 0.383 0.401 0.26 

2007 0.385 0.368 0.256 

2008 0.371 0.384 0.273 

2009 0.377 0.391 0.281 

2010 0.356 0.383 0.277 

2011 0.382 0.383 0.284 

2012 0.388 0.393 0.291 

2013 0.373 0.411 0.294 

2014 0.344 0.393 0.279 

source:: www.unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120 

http://www.unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120
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  )2014-2001(للواردات خالل الفترة  مؤشر التنوع تطور  )7(شكل رقم 
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  .على بيانات اجلدول السابق باالعتمادالباحث رسم بواسطة :المصدر
متذبذبة حيث أقل قيمة هلا يف كانت   فريقياإلالواردات  لتنوعوتظهر النتائج أن قيمة معامل ا

 2013عام  0,942 إىلارتفعت بشكل تدرجيي لتصل  حيث 0,265بلغت  إذ م2007عام 
متذبذبة حيث  الواردات ملصر  عالتنو تظهر النتائج أن قيمة معامل  ، كما هي أعلى قيمة هلاو 

أعلى  إىللتصل  كانت غري مستقرة حیث0,344 بلغت إذ م2014كانت أقل قيمة هلا يف عام 
متذبذبة  التنوعتظهر النتائج أن قيمة معامل كينيا ف  أما، 2002 عام2002 عام0,428  قيمة هلا

 مهلا عامة أعلى قيبلغت  حیث0,368بلغت  إذ م2007حيث كانت أقل قيمة هلا يف عام 
  .0418 ,إىللتصل  2001

ووفقًا للمؤشرات الثالثة السابقة فإن قيمة مؤشر التنوع السلعي منخفضة جدا خالل الفرتة 
ارتفاع درجة التنوع وزيادة تنوع  إىل، حيث عندما يقرتب املؤشر للصفر يدل 2010-2014

تنوع يليها منطقة  ثراألكالصادرات املصرية  أنهيكل الصادرات السلعية، ونرى من اجلدول 
 إىلويرجع ذلك تنوع  األقلجنوب الصحراء ، يف حني تعترب وهيكل صادرات كينيا  إفريقيا

  .سيطرة وغلبة السلع الزراعية خاصة الشاي والنب على هيكل الصادرات
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  إفريقياومؤشر التوافق التجاري مصر وكينيا : ثانيا 
الل هذا املؤشر ميكن تقدير احتمال ومن خ 1996عام  Michaelyهو مؤشر استخدمه     

  أوحتويل التجارة من خالل عمل مقارنة بني كل من اهليكل السلعي للصادرات والواردات ملصر 
أي أن هذا املؤشر يقيس مدى . كينيا مع اهليكل السلعي لصادرات وواردات الشريك التجاري

اري ، حيث يستخدم مؤشر جمموعة من الدول مع واردات الشريك التج أوتوافق صادرات دولة 
منطقة جتارة حرة  يفالتوافق التجاري لتسهيل التجارة اإلقليمية حبيث ال تضطر الدول األعضاء 

على دول أخرى خارج املنطقة كمصدر للسلع املستوردة، أو سوق ملنتجا�ا،   االعتماد إىل
   28.لذلك يستخدم لبحث مدى إمكانية حتويل التجارة

      29:غة التاليةويأخذ املؤشر الصي  
TCI = 1 - { ( | Mbi – Xai | ) / 2 }  

                       bواردات الدولة  ايلمن إمج iنسب واردات السلعة  هي  Mbi: حيث إن 
 Xai           : نسبة صادرات السلعة  هيi  صادرات الدولة  ايلإمجمنa 

، ويأخذ املؤشر قيمة الصفر عندما ال يكون ) %100صفر، (وترتاوح قيمة املؤشر بني     
هناك تطابق بني السلع اليت يستوردها الشريك التجاري وتلك اليت تصدرها كينيا، ويأخذ املؤشر 

حالة التطابق التام بني صادرات كينيا وواردات الشريك التجاري ، و يشري  يف %100قيمة 
وتكمن أمهية  جتارة ناجحة بني دولتني أو أكثر ،زيادة احتمال ترتيبات  إىلارتفاع درجة التكامل 

املؤشر أيضا يف أن ارتفاعه يدل على توافق أكرب مـع الطلـب العالـمي أو أسواق دولية، بينـما 
كما أن التغريات يف قيمة ذلك املؤشر عرب الزمن تعطى   يـدل على العكس إذا اخنفضت قيمته،

ومن احملددات األساسية لتنافسية  30.و أقل توافقاً فكرة عما إذا كان وضع التجارة يصبح أكثر أ
صادرات أية دولة هو قدر�ا على االستجابة للتغريات يف الطلب العاملي، ومن مث فإن توافق 
صادرات أية دولة مــع واردات أهم األسواق الدولية هو اخلطوة األوىل لرفع قدرات الدول 

  31.املصدرة على اقتحام األسواق الدولية
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جنوب الصحراء مع العالم   إفريقياقيمة مؤشر التوافق التجاري لمصر وكينيا و ) 9(ل رقم جدو 
 2013 -2001للفترة 

  البيان

20
01

 20
02

 20
03

 20
04

  20
05

 20
06

 20
07

 20
08

 20
09

 20
10

 20
11

 20
12

  20
13

  

.0 مصر
34

 

0.
34

 

0.
35

 

0.
37

 

0.
38

 

0.
39

 

0.
39

 

0.
44

 

0.
44

 

0.
43

 

0.
45

 

0.
45

 

0.
47

 

.0  كينيا
27

 

0.
27

 

0.
27

 

0.
27

 

0.
28

 

0.
30

 

0.
32

 

0.
32

 

0.
34

 

0.
32

 

0.
34

 

0.
34

 

0.
34

 

  إفريقيا
جنوب 
 الصحراء

0.
40

 

0.
40

 

0.
40

 

0.
40

 

0.
39

 

0.
39

 

0.
39

 

0.
39

 

0.
40

 

0.
41

 

0.
42

 

0.
42

 

0.
42
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 %34ملصر من  2014-2001قيمة املؤشر خالل فرتة الدراسة ارتفاع ) 9(ويتضح من اجلدول 

وهى أكرب قيمة هلا خالل فرتة الدراسة، وارتفاع قيمة املؤشر  2013عام  %47 إىل 2001عام 
على التوايل،  %42و %34 إىل %40و %27جنوب الصحراء من  إفريقياو لكل من كينيا 

كينيا ري عرب فرتة الدراسة لصادرات مصر و مؤشر التوافق التجا) حتسن(وارتفاع قيمة ويدل تطور 
  . مع األسواق الدوليةجنوب الصحراء  إفريقياو 

 )صادرات وواردات(مؤشر تشابه ومتاثل التجارة : ثالثا
Indicator of similarity in merchandise trade structures 

جنوب  فريقياإو كينيا مصر و مدى تغري األمناط التصديرية  وهو يوضح مدى تشابه أو      
 إىل، حيث يشري الصفر 100والصحراء باملقارنة مع دولة أخرى، وترتاوح قيمة املؤشر بني صفر 

متاثل تام   إىل 100الواردات ، يف حني يشري الرقم  أوعدم التماثل الكامل للصادرات 
ية الواردات السلع أوالواردات ، أي زيادة درجة التشابه بني هيكل الصادرات  أوللصادرات 

للطرفني ، وبذلك ميكن أن نستنتج مدى التشابه واالختالف بني اهلياكل اإلنتاجية ، ومن مث 
إمكانية خلق التجارة بينهما، حيث ميكن استرياد بعض السلع من الدول األعضاء يف االتفاقية 

     33:ويأخذ املؤشر الصيغة 32.بدال من مثيال�ا املنتجة حمليا بتكلفة أكثر
S ab = [ Smin(Hi(ac),Hi(bc)) ]*100 

Xi(ac)   متثل نسبة صادرات أو واردات السلعة  i من منتجات الدولةa العامل  إىلc          .
Xi(bc)   متثل نسبة صادرات أو واردات السلعةi  من منتجات الدولةb العامل  إىلc.  
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خلق التجارة علي  جنوب الصحراء يف االستفادة من آثار إفريقياو كينيا مصر و وتعتمد قدرة     
جنوب الصحراء وهيكل صادرات الشريك  إفريقياو كينيا مصر و درجة التشابه هليكل صادرات 

العكس، لذلك كان البد من حتديد مدى التفاوت بني اهليكل اإلنتاجي للطرفني،  أوالتجاري 
وهل يسمح هذا التفاوت بفرصة للتخصص يف اإلنتاج وخلق التجارة، وسوف يتم ذلك من 

جنوب الصحراء مع الشريك التجاري  إفريقياو كينيا مصر و  وارداتل مؤشر متاثل الصادرات خال
من حيث املوارد اإلنتاجية اليت تنعكس يف الغالب على اهليكل السلعي للتجارة اخلارجية، 
وبالتايل فإن مدى التماثل والتشابه بني صادرات وواردات كل من الطرفني يعترب مؤشرًا على 

  .لهما اإلنتاجيةتشابه هياك
-2001جنوب الصحراء والعالم  إفريقياو مصر قيمة مؤشر تماثل الصادرات لكينيا مع ) 10(جدول 
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   UNCTAD Online Handbook of Trade Statistics (2016)حمسوب بناًء على بيانات :  المصدر
عام  %30ارتفعت قيمة مؤشر متاثل الصادرات مع مصر من )  10(ويتضح من اجلدول رقم 

قيمة املؤشر  أما %36أما بالنسبة ملتوسط قيمة املؤشر فبلغت  2013عام % 40 إىل 2001
عام  %26 إىل 2001عام  %28اخنفضت قيمة مؤشر من  جنوب الصحراء إفريقياو مع 

حني اخنفضت قيمة املؤشر مع العامل  يف، %25أما بالنسبة ملتوسط قيمة املؤشر فبلغت  2013
 %31أما بالنسبة ملتوسط قيمة املؤشر فبلغت  2013عام  %36 إىل 2001عام  %27من 
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مع اهلياكل اإلنتاجية لكينيا غري متماثلة  أن، وهذا يدل على 2014-2001خالل فرتة الدراسة 
باقي دول العامل ، وبالتايل حمدودية فرص إنشاء جتارة بينهما و جنوب الصحراء إفريقياو مصر و 

وعلى الرغم من ذلك، هنالك إمكانية ألن تشهد العالقة بينهما تبادًال جتارياً  نتيجة االتفاقيات
  .يف بعض األنشطة والقطاعات اليت �ا سلع متميزة

  النتائج
  :وهى كما يلي فريقيةخيص تطور التجارة اخلارجية اإلفيما  البحثتشري نتائج 
  بالنسبة ملصر

وحىت عام  2001يتضح لنا تطور حركة الصادرات املصرية السلعية خالل الفرتة من          
ن أ إالالتصاعد  يف أخذت 2014أن حجم الصادرات من بداية فرتة الدراسة وحىت عام  2015
ترجع لتوقيع مصر  أ�ات الصادرات بشكل ملحوظ وتبني لنا من فرتة الدراسة ارتفع أعوامهناك 

الصني ولكن بصفة عامة إذا  أوتركيا  أو يبو ور قيات الدولية سواء مع االحتاد األالعيد من االتفا
 إفريقيا إىلقورنت هذه الصادرات بالصادرات العاملية فهي نسبة ضئيلة جدًا إال أن نسبتها 

  معقولة نسبياًن 
النتائج أن قيمة معامل الرتكيز متذبذبة حيث كانت فكانت  كيز للصادرات املصريةمؤشر الرت  أما

 إىلارتفعت بشكل تدرجيي لتصل  حيث، %15بلغت  إذ م2009أقل قيمة هلا يف عام 
، وأن قيمة معامل الرتكيز يف عام ايلالتو على  م2007و  2006يف عامي  %24,4و 25,3%
على عدد قليل  الصادراتوهذا يدل على تركز  هي أعلى قيمة هلا،% 25.3بلغت  م2006

املنتجات املعدنية ومصنوعا�ا، وبالنسبة للواردات  رأسهامن السلع املصدرة غري البرتولية على 
متذبذبة حيث كانت أقل قيمة هلا يف عام للواردات تظهر النتائج أن قيمة معامل الرتكيز ف

يف %12,4و% 12,3 إىلتصل ارتفعت بشكل تدرجيي ل حيث، %5,3بلغت  إذ م2009
% 12,4بلغت  م2007، وأن قيمة معامل الرتكيز يف عام ايلالتو على  م2007و  2006عامي 

  وسيطة واالستثماريةهي أعلى قيمة هلا، وهذا يدل على تركز الواردات من العامل يف السلع ال
يث كانت أقل قيمة متذبذبة ح التنوعوتظهر النتائج أن قيمة معامل مؤشر التنويع للصادرات  أما

 قيمة هلا وهى أقصى إىللتصل  كانت غري مستقرة  حيث0,516بلغت  إذ م2013هلا يف عام 
  . 2002 عام0,649

ارتفاع قيمة  جنوب الصحراء تبني  إفريقياملصر مع كينيا و  التجاريبالنسبة ملؤشر التوافق  أما
 2013عام  %47 ىلإ 2001عام  %34ملصر من  2014- 2001املؤشر خالل فرتة الدراسة 

  وهى أكرب قيمة هلا خالل فرتة الدراسة
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عام  %30ارتفعت قيمة مؤشر متاثل الصادرات مع مصر من بالنسبة ملؤشر التماثل ملصر  أما
  .%36أما بالنسبة ملتوسط قيمة املؤشر فبلغت  2013عام  %40 إىل 2001

  النسبة لكينيا
 م2007تذبذبة حيث كانت أقل قيمة هلا يف عام وتظهر النتائج أن قيمة معامل الرتكيز م        

يف عامي %21و %20 إىلارتفعت بشكل تدرجيي متذبذب لتصل  حيث، %18 بلغت إذ
، وهذا % 21,7بلغت  م2010، وأن قيمة معامل الرتكيز يف عام ايلالتو على  م2013و  2012

لسلع الزراعية �يمن احيث  ، ةالسلع االستهالكييف  الكينية   لصادراتيدل على تركز ا
  على صادرات كينيا) الفواكه واخلضر(وخصوصا الشاي، والزهور واملنتجات البستانية 

 إذ م2002وتظهر النتائج أن قيمة معامل الرتكيز متذبذبة حيث كانت أقل قيمة هلا يف عام 
و  2012يف عامي %17و %16 إىلارتفعت بشكل تدرجيي لتصل  حيث، %9بلغت 
هي أعلى قيمة  %17بلغت  م2013وأن قيمة معامل الرتكيز يف عام ،  ايلالتو على  م2013

استرياد سلع  إىلهلا، وهذا يدل على تركز الواردات من العامل يف السلع الصناعية ، ويرجع ذلك 
  .عالية القيمة مثل اآلالت ووسائل النقل اليت تستخدم يف عمليات اإلنتاج الصناعي

 إذ م2011متذبذبة حيث كانت أقل قيمة هلا يف عام  التنوع وتظهر النتائج أن قيمة معامل
كانت   2001قيمه هلا عام  أقصى إىللتصل  كانت غري مستقرة  أيضا حيث 0,639بلغت 
 إىل 2001عام  %27مع العامل من التماثل قيمة مؤشر  بلغت.هي أعلى قيمة هلا 0,733

- 2001رتة الدراسة خالل ف %31أما بالنسبة ملتوسط قيمة املؤشر فبلغت  2013عام  36%
جنوب  إفريقيااهلياكل اإلنتاجية لكينيا غري متماثلة مع مصر و و  أن، وهذا يدل على 2014

وعلى  باقي دول العامل ، وبالتايل حمدودية فرص إنشاء جتارة بينهما نتيجة االتفاقياتو الصحراء
يف بعض األنشطة الرغم من ذلك، هنالك إمكانية ألن تشهد العالقة بينهما تبادًال جتاريًا 

  .والقطاعات اليت �ا سلع متميزة
  فريقيابالنسبة إل

أكرب قيمة هلا يف عام  إىلوتظهر النتائج أن قيمة معامل الرتكيز متذبذبة حيث وصلت         
الرتكيز السلعي خالل هذا العام،  إىل، وهذا يعىن اجتاه الصادرات %48م حيث بلغت 2008

العامل ، إال أن قيمة  إىل إفريقياولية واألساسية يف صادرات تفوق السلع األ إىلوذلك يرجع 
أقل  قيمة هلا يف  إىلمعامل الرتكيز أخذت يف التذبذب خالل باقي فرتة الدراسة حىت وصلت 

  . على التوايل %32و % 31وهى  م2002و 2001عامي 
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مة هلا يف عام متذبذبة حيث كانت أقل قيللواردات وتظهر النتائج أن قيمة معامل الرتكيز  
يف عامي %8,3و %8,5 إىلارتفعت بشكل تدرجيي لتصل  حيث، %5بلغت  إذ م2003
هي  %8,5بلغت  م2012، وأن قيمة معامل الرتكيز يف عام  ايلالتو على  م2013و  2012

 إىلأعلى قيمة هلا، وهذا يدل على تركز الواردات من العامل يف السلع الصناعية ، ويرجع ذلك 
عالية القيمة مثل اآلالت ووسائل النقل اليت تستخدم يف عمليات اإلنتاج استرياد سلع 

  . الصناعي
 إذ م2014متذبذبة حيث كانت أقل قيمة هلا يف عام  التنوعوتظهر النتائج أن قيمة معامل 

 عامي 0,639قيمة هلا وهى  أعلى إىلارتفعت بشكل تدرجيي لتصل  حيث 0,533 بلغت
2011 .  

 إىل 2001عام  %28اخنفضت قيمة مؤشر من  جنوب الصحراء فريقياإل لالتماث ما قيمة مؤشر
  .%25أما بالنسبة ملتوسط قيمة املؤشر فبلغت  2013عام  26%

  التوصيات
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Abstract 

This paper poses an overview of the technological incubators, 
and begin to display some of the basic concepts of incubators 
Business rankings and various kinds, as well as a number of key 
aspects associated with it, and then give a quick overview of the 
global situation and perspective in some cases representing a 
number of countries, and exposure after that the Arab context and 
recent developments and the current position and the features of the 
desired future conditions as the basis for an initial strategic vision on 
the table . 
Key words: Technology incubators – Unemployment Technological 
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واكتساب اخلربات العملية، كما ويعاين عشرات املاليني من الشباب من البطالة بسبب نقص 
مستوى تعليمهم وإعدادهم من قبل حكوما�م، أو التأهيل وعدم توفر اخلربات لديهم، لَتدّين 

                                                        .أمورهمأولياء 
إن تزايد عدد العاطلني عن العمل خاصة من خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا، دفع 

ل جديدة هلذه بالدول سواء املتقدمة منها أو النامية إىل التفكري اجلدي يف خلق فرص عم
واملتوسطة باعتبارها األولوية يف هذا ا�ال هي االعتماد على املؤسسات الصغرية  ، و الطبقات

  .حمرك التنمية االقتصادية
إن الدول العربية عامة جيب أن تأخذ باألساليب واملستجدات التقنية احلديثة اليت من 

سات الصغرية واليت نعتقد أ�ا ميكن أن عمل احلر واملسامهة يف تطوير املؤسلشأ�ا تعميق فكر ا
: تسهم يف التغلب على العديد من العقبات بكو�ا متكن من احلصول على العديد من امليزات

طرق  ،التكنولوجية املالئمة ،طرق تدريب جديدة ،كل املعلومات حول األسواق اجلديدة
  .التمويل وغريها

  أهداف البحث
  : يف النقاط التاليةإن هدف هذه الورقة البحثية ينحصر 

  . إعطاء املفاهيم احلديثة ملتغريات الدراسة- 1           
الشروط األولية الواجب توفرها لبناء قاعدة تنافسية تسمح بإزاحة كل العقبات  إبراز-2

 .رات التكنولوجية يف العامل العريبيللقيام بالتطو 
امة احلاضنات يف خمتلف عوامل النجاح اليت ساعدت الدول املتقدمة على إق حتديد-3
 .أطوارها

 .منهجية قيام نظام احلاضنات يف الدول العربيةتوضيح -4
 .التحديات إلقامتها و خمتلف الفرص املتاحة من استعمال احلاضنات استعراض-5
   :البحثإشكالية 

  :نسعى من خالل دراسة هذا املوضوع لإلجابة على التساؤل التايل 
كأداة لمكافحة تكنولوجيا الحاضنات  واعتماد  ةامالتحديات إلق الفرص و ما هي

 البطالة في العالم العربي؟
  بحثال يةمنهج

لإلحاطة جبوانب املوضوع مت االعتماد على املنهج الوصفي ،يف إبراز و إعطاء مفاهيم 
نهج التحليلي يف حتليل مجلة من املؤشرات اليت توضح ملختلف املتغريات، وكذا االعتماد على امل
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اضنات التكنولوجية ووضعية سوق الشغل وخاصة لدى خرجيي اجلامعات  يف وضع احل
  .ا�تمعات العربية ،وكذا مجلة من املؤشرات األخرى ذات الصلة باملوضوع 

  تقسيمات البحث
  :ولغرض الدراسة قمنا بتقسيم البحث وفق احملاور التالية

  .احلاضنات ماهية: أوال  
  .  الدول العربيةاألدوات املستحدثة يف : ثانيا   
  . حاضنات األعمال االعتماد علىالفرص املتاحة من : ثالثا   
  . مقاييس جناح حاضنات األعمال: رابعا   
 . حتديات قيام حاضنات أعمال يف الدول العربية: خامسا   

  احلاضنات ماهية :أوال
  : احلاضناتتعريف  -1

ان والتجهيزات واخلدمات إطار متكامل من املك(بأ�ا بيئة  احلاضناتميكن تعريف 
خمصصة ملساعدة رواد األعمال يف األعمال ) والتسهيالت وآليات املساندة واالستشارة والتنظيم

) اإلنتاجية أو اخلدمية أو املتخصصة يف البحث والتطوير(يف إدارة وتنمية املنشآت اجلديدة 
الرواد  هؤالءمبا خيفف عن ) أقل من سنتني يف الغالب(ورعاية ودعم هذه املنشآت، ملدة حمدودة 

ادة ويوفر هلذه املنشآت فرصا أكرب للنجاح ،وذلك من خالل كيان قانوين مؤسس عتاملخاطر امل
   1هلذا الغرض

أن فكرة احلاضنات قد نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية  T Miyake 2وأوضح 
وسيلة  عن عبارة تاحلاضنا، وتبعا الحتاد حاضنات األعمال األمريكي فإن 1959منذ عام 

حيث متد هلا يد  start-upتساعد الشركات احلديثة على البقاء والنمو خالل فرتة اإلقالع 
  .دارة وتوفري مدخل إىل التمويل إضافة إىل الدعم الفينالعون يف مواضيع اإل

حاضنات األعمال بأ�ا منظومة متكاملة تعترب   3كما يعرف املهندس نبيل حممد شليب
ري وكأنه وليد حيتاج إىل الرعاية الفائقة واالهتمام الشامل، ولذلك إىل حضانة كل مشروع صغ

تضمه منذ مولده لتحميه من املخاطر اليت حتيط به ومتده بطاقة االستمرارية، وتدفع به تدرجييا 
  .النجاح تبعد ذلك قويا قادرا على النماء ومؤهال للمستقبل ومزودا بفعاليات وآليا

مستوحاة من احلاضنة اليت يتم وضع األطفال �ا ممن حيتاجون فور إن فكرة احلاضنات 
والد�م إىل دعم ومستندة أجهزة متخصصة تساعدهم على ختطى صعوبات الظروف احمليطة 
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مث يغادر احلاضنة بعد أن مينحه أخصائيو الرعاية  خاصة،�م واليت حيتاجون فيها إىل رعاية 
  .النمو واحلياة الطبيعية وسط اآلخرين الطبية شهادة تؤكد صالبته وقدرته على

االقتصاد أمهية إقامة وهي نفس الفكرة اليت أخذت �ا الدول املختلفة حيث أكد خرباء 
مثل هذه احلاضنات اخلاصة حبماية املشروعات اليت تكون يف بدايتها يف حاجة إىل دعم خاص 

  .اخلارجية ومساندة ومحاية متكنها فيما بعد من االنتقال إىل أسواق العمل
من جهة أخرى تؤكد الدراسات املختلفة أن الكثري من املنشآت الصغرية يف الدول 

جنحت بدرجات ) خالل العقود الثالثة املاضية( املتقدمة والدول اليت منا اقتصادها بنسب عالية
يف هذه الدول (أعمال  حاضناتمن مثيال�ا يف الدول األخرى لوجود  أعلى وبتسارع أكثر

وفرت هلذه املنشات وألصحا�ا الرعاية وقدمت ) مة والدول اليت منا اقتصادها بنسب عاليةاملتقد
  .مهيأة هلذا الغرض بيئة هلم جمموعة من اخلدمات ضمن

أن الدعم الكلي تقدمه  بشرية ومتويالت كافية إالقد حيتاج املشروع اجلديد إىل طاقات 
  4)01أنظر شكل (قيقي ألي مشروع قالع احلاإلب حاحلاضنات ملا توفره من خدمات تسم

  النظام التنافسي لحاضنات األعمال) : 01(شكل 

    
Source: Rustam Lalkaka, “Technology Business Incubators: Characteristics, 
Benefits, Performance”, APCTTGOI, International Workshop on TBIs Bangalore, 
India, 29 - 31 January 2001 
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وعراقيل تواجه املشروعات اجلديدة إذن ومما سبق ذكره فإن  صعوباتكما أن هناك عدة 
  .احلاضنات تعترب من شروط إزاحة العقبات لقيام مشاريع تنافسية جديدة

إن احلاضنات ليست باالبتكار التكنولوجي الوحيد حبيث هناك عدة أنواع وأدوات 
 research parksحدائق البحوث  technopolesمدن التكنولوجيا (هامستحدثة ميكن ذكر 

التجمعات الصناعية املستندة إىل التكنولوجيات  centers of excellenceمراكز التميز 
 technologyممرات التكنولوجيا  high-technology industry clustersالرفيعة 

corridors  ريع ابة للمشتعترب الطريقة األكثر فعالة بالنسإال أن حاضنات األعمال هي اليت
  .واملتوسطة ةالصغري 

ميكن أن  �ا قيامالاملشاريع قبيل البدء بإن من بني العقبات اليت يتعرض هلا أصحاب 
  : حنصرها فيما يلي

 .عملية يف األعمال التكنولوجيةلة ارب نقص يف مصادر املعلومات وضعف اخل §
ربة يف املعايري ومشاريع تكنولوجية ذات مواصفات خمربية فهم ضعيفي اخللديهم أعمال  §

 .واملواصفات الصناعية العاملية
 .صعوبة يف متويل مشاريعهم §
 .السكاين وغالء األراضي االزدحامنقص يف فراغات العمل بسبب  §
 .ضعف اخلربة يف التسويق §
 .التباعد الكبري بني املؤسسات التعليمية §
 . عدم وجود برامج حكومية شاملة لدعم الشركات الصناعية الناشئة §
  : احلاضنة أهداف -2
مساعدة الشباب من خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا على إقامة مؤسسا�م ومشاريعهم  §

 .اخلاصة 
تطوير أفكار جديدة خللق وإجياد مشروعات إبداعية جديدة أو املساعدة يف توسعه  §

 .مشروعات قائمة
) اريع خترجمش( ينفذو�امساعدة الباحثني الشباب على االستفادة من نتائج األحباث اليت  §

 .من مرحلة العمل املخربي إىل مرحلة التطبيق العملي �دف اإلنتاج التجاري
 .ويل واخلدمات اإلرشادية والتسهيالت املتاحة ملنتسبيهامتوفري الدعم والت §
 .الفشل للمشروعات وأسبابتقليص اخلطر  §
 .املعلوماتواقتسام  شبكات اعي والعمل يف شكلمتغيري ثقافة تقاسم األخطار والعمل اجل §
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 اإلقالعتوسطة احلجم يف مراحل الشركات الصغرية واملمساعدة رواد األعمال على إنشاء  §
 ).ج احلاضنةيخر (
ربط املؤسسات املختصة بالقطاعات الصناعية والتجارية حمليا ورمبا يف الدول الصناعية  §

 .املتقدمة 
تكنولوجيا من الدول املتطورة أملسامهة يف توطني التكنولوجيا املستوردة واملساعدة يف نقل ال §

  .تكنولوجيا وتعزيز استخداما�ا وتطبيقا�ا يف ا�تمع احمللي مبا خيدم عملية البناء االقتصادي
  : عوامل جناح احلاضنات -3
جيب أن يكون هناك وعي من قبل املقاولني الصغار باملكاسب اليت سوف تقدمها  §

 ).ثقافة تكنولوجية( احلاضنات
 .ت قبل الشروع بأي مشروع ومالحظة مدى إمكانية تطبيقهجيب القيام بدراسا §
 .شراك القطاع اخلاص يف االستثمارات اجلديدةإ §
 .اليت حتكم تعاون القطاعني العام واخلاص واألنظمةاستحداث وتطوير التشريعات  §
 .تطويره إلمكانيةاختيار مكان جيد أو قريب من املراكز اجلامعية واملعاهد  §
 .ت من قبل اجلهات احلكومية واملصارف وتشجيع رأس املال املخاطررادمتويل ودعم املبا §
 .هات احلكومية وغري احلكوميةاجلمن  ، راف املعنية كافةاألط التزام §
لتوفري املوارد  اإلقليميإقامة حتالفات بني اجلهات املعنية بالتجديد التكنولوجي على الصعيد  §

 .وفرة يف بلدان جماورةالالزمة واستغالل املزايا والبين التحتية املت
  : أنواع احلاضنات -4

  5ضنات األعمال إىلاهناك عدة تصنيفات للحاضنات حبيث ميكن تقسيم ح
وتعىن بالتنمية  :General/Mixed use Incubators حاضنات األعمال العامة-أ

  .االقتصادية الشاملة للمنطقة اليت توجد فيها من خالل االستمرار يف تطوير األعمال املختلفة
 وتعىن: Economic Development Incubators حاضنات األعمال املتخصصة -ب

طقة اليت توجد فيها من خالل إعادة اهليكلة الصناعية بتنمية بعض اجلوانب االقتصادية للمن
للمنطقة أو تشجيع صناعات معينة فيها أو خلق فرص وظيفية لتخصصات مرغوبة أو لفئات 

  .عمل أو الستقطاب استثمارات من نوع خاص إليهاحمددة من الباحثني فيها عن ال
وتعين بالتقنية :  torsncubaIusiness Bgy loechnoT التقنية األعمالاضنات ح- ج

املتخصصة فيها واملرتبطة �ا وتشجيع ومساعدة الباحثني واألكادمييني  آتاملنش وتطوير ونشرها
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ل تدربيهم وتزويدهم باملهارات يف اجلامعات ومراكز األحباث ليصبحوا رواد أعمال من خال
  .االستشارات واخلدمات األخرى الالزمة  وتوفري

ضنات قسم املهندس نبيل شليب احلاضنات حسب اونظرا لوجود عدة أهداف للح
  6اهلدف احملدد هلا إىل األنواع التالية

ى تنميتها وتعمل عل �دف ختدم هذه احلاضنة منطقة جغرافية معينة :احلاضنة اإلقليمية-أ
استخدام املوارد احمللية من اخلامات واخلدمات واستثمار الطاقات الشبابية العاطلة يف هذه 

  .ة أو شرحية من ا�تمع مثل املرأةناملنطقة أو خدمة أقليات معي
األجنيب مع عملية نقل التقنية  املال تروج احلاضنة الستقطاب رأس :دوليةلاحلاضنة ا-ب

  .تصدير للخارجمؤكدة على اجلودة العالية وال
داخل منطقة صناعية بعد حتديد احتياجات هذه  تقام وهي اليت :احلاضنة الصناعية- ج

لكل من املصانع  املنافع املنطقة من الصناعات املغذية واخلدمات املساندة حيث يتم تبادل
املصانع الكبرية واملشروعات الصغرية املنتسبة للحاضنة مع الرتكيز على املعرفة والدعم التقين من 

  .الكبرية
هذه احلاضنة إىل خدمة قطاع أو نشاط مثل الربجميات أو �دف :حاضنة القطاع احملدد- د 

  .الصناعات اهلندسية على سبيل املثال، وتدار بواسطة متخصصني بالنشاط املراد الرتكيز عليه
ثمار تتميز املشروعات الصغرية داخل احلاضنة مبستوى التقنية مع است :حاضنة التقنية-ه

  .تصميمات متقدمة ملنتجات جديدة غري تقليدية مع امتالكها ملعدات وأجهزة متقدمة
اجلامعات أو مركز أحباث لتطوير أفكار جند هذه احلاضنة داخل  :احلاضنة البحثية-و

لالستفادة من الورش واملخابر املتوفرة  و ذلكاملبتكرين وأحباث وتصميمات األساتذة والباحثني 
  .باجلامعة

هي حاضنة بدون جدران حيث يتم تقدمي خدمات احلاضنة  :احلاضنة االفرتاضية-ي
املعتادة باستثناء احتضا�ا بالعقار الذي يتوفر باألنواع السابقة، وتعد مراكز تنمية املنشآت 

  .ضنات االفرتاضيةاالصغرية واملتوسطة بالغرف التجارية الصناعية مثاال جيد للح
االنرتنت هي مؤسسة تساعد شركات االنرتنت األخرى على حاضنة  :حاضنة االنرتنت - ن

ويثرول الذي  حاضنات االنرتنت إىل ديفيدالنمو من شركات ناشئة إىل ناضجة وتعود ريادة 
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الب  أيديلوبيل غروس الذي أسس حاضنة  1995أسس حاضنة سي إم دجي أي يف عام 
  .19967عام 

نرتنت يف العامل سوف يزداد من حوايل وتقدر بعض الشركات املختصة أن عدد مستخدمي اال
إىل  .2009مليون مستخدم يف �اية عام  702إىل  2001مليون مستخدم يف �اية عام  356

  .2017ما يفوق ملياري مستخدم سنة 
  : حاضنات األعمال يف العامل -5

دارات احمللية لألعمال ومعظمها مدعومة من اإل حاضنة3500منيتواجد عامليا أكثر        
تأيت الواليات و .8حلكومات املركزية والبنك الدويل واالحتاد األوريب ومنظمات األمم املتحدةوا

 950 أكثر من دد احلاضنات فلديها حوايلاملتحدة األمريكية يف املركز األول من حيث ع
يف  حاضنة200حوالي،وهناك )2انظر الشكل (وأورباويليها الصني واليابان  2010سنةحاضنة 

  ، أملانيا في200بريطانيا وحوايل  في100 فرنسا وحوايل
من املنتسبني للحاضنات قد جنحوا يف إقامة شركات واالستمرار فيها وفق  %87هناك 

     . NBICضنات األمريكية اإلحصائية احتاد احل
  تطور حاضنات األعمال عبر العالم) : 02(الشكل 

  
Source: Rustam Lalkaka , op-cit 
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  :مريكيةخصائص احلاضنات األ -6
 1980يف سنة  12كان عددها   ثكبري جدا حبي  لتطور عدد احلاضنات األمريكية بشك        

مها يف ظجد معاخلقت حوايل نصف املليون منصب شغل تتو  2000يف  900وأصبح حوايل 
 non(ضنات األمريكية أسست لغرض غري رحبي امن احل) %45( و املدن قرب اجلامعات

profit75 %( .  
 Mixedتكنولوجية خمتلطة  % 35: 9على الشكل اآليت األمريكيةطات احلاضنات توزع نشا

technology .  
  internet basedمتعلقة باالنرتنت  7%
  other technology تكنولوجيا أخرى 3%

  mixed useاستعماالت مشرتكة  30%
  empowermerment.التفويضات ومشاريع أخرى 25%

  :هيئات التمويل هلذه احلاضنات حبيث جندو  sponsors كما ختتلف جهات الدعم
   %20املؤسسات التعليمية احلكومية 

   %18االقتصادیةهيئات التنمية 
   %8الخاصرأمسال القطاع 

   %12أخرىجهات 
  :األدوات املستحدثة يف الدول العربية: ثانيا 

يا يف مدينة مبارك للبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، ووادي التكنولوج: يف مصر -1
سيناء، وكما اعتمد الصندوق االجتماعي للتنمية حاضنات األعمال والتقنية كآلية لدعم إقامة 

املبادرين التقنيني، وجاءت فكرة إنشاء املشروعات الصغرية وتنمية مهارات العمل احلر لدى 
 وهي مجعية غري حكومية مت إشهارها يف مارس ةاجلمعية املصرية حلاضنات املشروعات الصغري 

حاضنات حىت �اية  9حاضنة يف مصر، مت إنشاء  30لصندوق هي إنشاء خطة او .1995
2018  10.  

هناك حاضنات تعتمد علي تكنولوجيا مبسطة يف تقدمي اخلدمات أو التصنيع اخلفيف  
املنصورة وأسيوط، أي أ�ا كما تعتمد على املشروعات ذات املعرفة واملعلومات مثل حاضنة 

ادية واحلرفية املميزة وذات اجلودة العالية وهناك حاضنات التقنية وهي حاضنة للصناعات الع
موجودة بالقرب أو داخل اجلامعات واملراكز العلمية والتكنولوجية مثل حاضنة جامعة املنصورة 

  .وحاضنات متخصصة باملعلوماتية والتقنية احليوية يف مدينة مبارك باإلسكندرية
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سنوات مث يتم  3لتستمر داخل احلاضنة ملدة  مشروعا40 إن احلاضنة الواحدة تستوعب حوايل
التخرج مع وجود عالقة انتساب ملساعدة املشروعات بعد خترجها من احلاضنة، وتشري 

، وتبلغ 2018منتسب سوف يتمتع خبدمات احلاضنات حىت عام  520إىل أن  اإلحصاءات
جنيه مصري ما بني تأهيل املوقع والتشغيل  ماليني  3إىل  2تكلفة إنشاء احلاضنة الواحدة من 

  .سنوات3ملدة 
وحتتاج احلاضنة لدعم مادي خالل أول ثالثة سنوات لتغطية الفارق بني املصروفات واإليرادات، 

كما قامت يف أكتوبر .مث بعد ذلك يتم االعتماد ذاتيا على النفس من خالل زيادة مواردها
  .يون دوالرمل 12حاضنات أعمال بقيمة  بإنشاء 2010

  : يف دول اخلليج العربي-2
يب ظ و حاضنات أبوcity  dubai internet مدينة اإلنرتنت يف ديب :في اإلمارات -  أ

وحديقة للعلوم يف اإلمارات العربية املتحدة   abu dhabi’s business incubatorلألعمال 
  .ومشروع احلاضنات التكنولوجية يف الكويت

مت تشكيل جلنة يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  :في المملكة العربية السعودية - ب
ولكن املشروع  ھـ1416إلعداد دراسة إلنشاء حاضنات املنشآت الصغرية يف السعودية يف عام 

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومؤسسة امللك عبد العزيز  وكذاتوقف ومل يتم استكماله،
  .التجارية الصناعية للمنطقة الشرقيةورجاله لرعاية املوهوبني والغرفة 

   دول عربية أخرى-3
  . cybercityالمعلوماتحديقة تكنولوجيا  :في األردن - أ 
ومشروع احلاضنة التكنولوجية  berytechيوسفمبادرة جامعة القديس  :في لبنان   - ب 

ادرات أخرى تقودها مؤسسات من القطاع اخلاص بللمجلس الوطين للبحث العلمي، وم
  .الربجميات نولوجيا املعلومات وتطويرتركز على تك

  .ضنات واملدينة التكنولوجية لالتصاالتااملشروع الوطين للح :في تونس  - ج 
   :حاضنات األعمال االعتماد علىالفرص املتاحة من : ثالثا 

املسامهني يف رأس (تقوم بتسهيل وصول املنشأة املنتسبة هلا إىل مصادر التمويل املختلفة 
مع ) اطرة، املصارف ،صناديق التمويل املتخصصة، املنظمات الدولية والوطنيةاملال شركات املخ

  .غبني يف االستثمار يف هذه املنشآتامساعد�ا يف إعداد خطط العمل الالزمة لالتصال بالر 
وميكن للحاضنات نفسها املشاركة يف ملكية هذه املنشآت موفرة بذلك مصادر دخل مستقبلية  

  .يت تشارك فيهااملنشآت الكنتيجة لنمو 
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للمنشآت املنتسبة للحاضنات التقنية املرتبطة باجلامعات ختفيض التمويل الالزم هلا ميكن 
مبوجب ترتيبات تشارك فيها هذه اجلامعات يف ملكية هذه املنشآت مقابل حقوق امللكية 

  .واالستفادة من براءات االخرتاعات اململوكة هلذه اجلامعات
سواء ما يتعلق (املختلفة اليت حتتاج إليها املنشآت املنتسبة هلاتوفري اخلدمات القانونية 

منها بتأسيسها وتسجيلها وكتابة عقود الرتاخيص أو ما يتعلق منها حبماية امللكية الفكرية 
وميكن للحاضنات ختفيض التكلفة العالية املرتبطة بتوفري اخلدمات ) وبراءات االخرتاعات

هلا وذلك بتوحيد مقدمي هذه اخلدمات واالتفاق معهم لتقدميها  القانونية إىل املنشآت املنتسبة
بصفة دائمة ومجاعية، ومن املؤكد أن محاية حقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع عملية 

  .جوهرية يف مساعدة املنشآت املنتسبة حلاضنات األعمال التقنية يف تطوير األسواق ملنتجا�ا
عن طريق الدعوة networkingكات التواصل تقوم حاضنات األعمال ببناء شب

يف املنشآت املنتسبة لندوات ومعارض تستهدف استقطاب اجلهات احملتمل استثمارها 
للمشاركة يف اخلربات وجتنب لحاضنات كما تقوم احلاضنات ببناء شبكات التواصل فيها بينها ل

ة منها عن طريق تقدمي االزدواجية، مع استمرار احلاضنات يف التواصل مع املنشآت املتخرج
بعض اخلدمات اليت كانت تقدمها هلا قبل خترجها، ألن ذلك ال يساعد فقط يف زيادة دخل 

املنشآت املنتسبة هلذه احلاضنات من  املنشآت  أداة تسويق فعالة تستفيد هااحلاضنات ولكن
  .املتخرجة منها

 األخرىختلفة وبصفة عامة تقوم حاضنات األعمال بتوفري العديد من اخلدمات امل
كتنمية املهارات اخلاصة بريادة (للمنشآت املنتسبة هلا، مثل القيام بتقدمي خدمات التدريب

وذلك لتعزيز ) االنرتنت واستخداماتاألعمال أو باالستفادة من تقنية املعلومات واالتصاالت 
من األحيان  فرص بقائها ومنوها على املدى الطويل، والقيام بتقدمي خدمات التسويق ويف كثري

ميكن تقدمي هذه اخلدمات من قبل منشآت أخرى متخصصة يف هذا ا�ال ومنتسبة أيضا لنفس 
احلاضنة، ويف احلاضنات املرتبطة جبامعات، ميكن االستعانة بطالب هذه اجلامعات يف تقدمي 

ميكن للحاضنات أيضا بناء اجلسور بني املنشآت املنتسبة هلا  ، كمابعض خدمات التسويق
ضنات مراقبة تفاعل هليئات املعنية خبدمات التصدير، بينما ميكن للمجالس االستشارية للحاوا

 وتنفيذها،ومنو املنشآت املنتسبة هلا مع املساعدة يف وضع خطط العمل اخلاصة �ذه املنشآت 
مساعدة املنشآت املنتسبة هلا من خالل خدمات  من فيما ميكن املديرين التنفيذيني للحاضنات

  .ريف والتوصية إىل جانب الكثري من اخلدمات غري املنظورةالتع
ومعامل وجتهيزات واالحتياجات توفر احلاضنات التقنية املرافق األساسية من خمتربات 

املعلومات وشبكات االتصاالت كما تقوم بعض من أجهزة وبرامج وخدمات تقنية  اإلضافية
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املنتسبة هلا عن طريق املشاركة التحتية للمنشآت  البنية متطلباتتقنية الصغرية بتوفري احلاضنات ال
ومراكز األحباث وهيئات نقل التقنية أو عن طريق االستئجار، ويتم  أو التنسيق مع اجلامعات

توفري متطلبات البنية التحتية للمنشآت ومراكز األحباث ومقدمي اخلدمات املساندة املرتبطني 
املنتسبة  املنشآتامعات ومراكز األحباث تعترب استفادة املرتبطة باجل للحاضناتبالنسبة  أما�ا، 

عن (هلذه احلاضنات من األكادمييني والباحثني والطالب يف هذه اجلامعات و مراكز األحباث 
من أهم امليزات اليت ) طريق اإلعارة أو بتقدمي االستشارات أو باملشاركة يف األحباث والتسويق

  .توفرها للمنشآت املنتسبة هلا
نات األعمال دور إضايف يف التنسيق بني اجلهات املعنية بدعم املنشآت الصغرية حلاض

ومشاركة هذه اجلهات يف املتابعة مع القطاعني احلكومي واخلاص لتوفري سبل الدعم املختلفة 
الالزمة لنجاح هذه املنشآت خاصة ما يتعلق منها بالتمويل مثل إنشاء صناديق لتمويل املنشآت 

  .ميسرة وإجياد نظام لضمان قروض البنوك التجارية هلذه املنشآت الصغرية بشروط
   :مقاييس جناح حاضنات األعمال: رابعا 

اجلديدة املتخرجة منها ) الصغرية(جناح حاضنة األعمال بعدد املنشآت التجارية  يقاس
واليت تستمر يف التطور بعد خترجها لتصبح منشآت ) يف الغالب سنتان(خالل فرتة حمددة 

وسطة أو حىت كبرية، ومبا حتققه من تشجيع املبادرات وتنمية روح املخاطرة وخلق فرص عمل مت
جديدة مع اجتذاب الصناعات املطلوبة، وما ينتج عن كل ذلك من أرباح مقبولة ملا لكيها 

  .وعوائد ضريبية إضافية للحكومة
وتطوير أفكار وبراءات ويقاس جناح احلاضنة التقنية مبقدار ما حتققه يف نشر التقنية وتبين 

أن بعض املنشآت التقنية تتوسع من اخرتاعات األكادمييني والباحثني جتاريا، ومن املالحظ 
عشرين عامال أو أكثر يف شهور قليلة وتتوسع أعماهلا حبيث ميكن طرحها  إىلعاملني أو ثالثة 

من توافرها  يف سوق األسهم خالل السنوات األوىل من خترجها كما أنه توجد عوامل البد
  :11لنجاح هذه احلاضنات

يؤدي مدير احلاضنة دورا أساسيا يف جناح احلاضنة جيب أن تتوفر فيه  :مدير احلاضنة-1
 .ارة والتسويق واحملاسبةدعمال واإلال ختطيط األيف جمبعض املهارات 

سب احلاضنات الدعم املعنوي والعالقات التجارية تمن املهم أن تك: دعم اتمع-2
ان احملليني القاطنني مبكان تواجد احلاضنة وقد يأيت الدعم من اإلمارة أو احملافظة أو من للسك
 .معات أو الشركات الكبريةااجل
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كلما كانت معايري االختيار واضحة وحمددة زادت فرص : انتقاء مشروعات احلاضنة-3
تباين هذه املعايري اجتذاب أفكار متتلك القدرة على النجاح وتتباين هذه املعايري فيمكن أن ت

و أن تكون   exponential growthالسريعأن تتضمن امتالك القدرة على النمو فيمكن 
 متعلقة بتقنيات متقدمة، خطة عمل تفصيلية وحمددة، أن تكون لدى صاحب املشروع املتقدم

 .اخل...فكرة مبتكرة أو اخرتاع 
تساب للحاضنة حباجة إىل تقدمني عادة لالنإن امل :إمكانية احلصول على التمويل-4

التمويل ومعرفة بدائله املختلفة ومبقدور احلاضنة أن جتمع معلومات جيدة عن خمتلف مصادر 
ين، وبلورة ق القروض املختلفة وكبار املستثمر وأنواع التمويل البنكي أو املؤسسي واملنح وصنادي

 .واملستثمرين الكبار متطلبات املنتسبني والعمل كحلقة وصل بني منتسبيها وبني املمولني
جديد أو جمدد،  ميكن حتسني صورة احلاضنة من خالل وجود مبىن :خلق فرص النجاح-5

بالصحافة وعالقات عامة حملية، وجود صالت باملؤسسات احمللية الرئيسية، وجود صالت جيدة 
ووجود كل من مدير ناجح على رأس العمل ومنشآت واعدة ومنشآت متخرجة ناجحة، إن 

فرص النجاح مما يفيد اط باحلاضنة وقصص النجاح اليت تصنعها كلها أمور تساعد يف خلق االرتب
 .احلاضنة ومنشآ�ا املختلفة

إىل تقييم عمليا�ا وأدائها على حنو إن احلاضنات حباجة : التقييم والتحسني املستمر-6
ب، ولكن يشمل منتظم وال يشمل ذلك جمرد مراقبة األداء من حيث منو املنشآت املنتسبة وحس

ومثل هذه املعلومات تفيد احلاضنة يف ،أيضا منو وتطور الشركات بعد خترجها من احلاضنة 
األهم من ذلك تسويق نفسها واجتذاب مشروعات ذات نوعية  و..ختطيط وتقدمي خدما�ا

 .واعدة ومتوقع منوها بصورة غري تقليدية
   حتديات قيام حاضنات أعمال يف الدول العربية: خامسا 

يف والتكنولوجية اجلديدة العديد من التحديات  واالتصاالتيواجه قطاع املعلومات 
الدول العربية، مما حيول دون تطوير تقنيات جديدة مثل احلاضنات وحدائق العلوم وغريها من 

  :إىل العوامل التالية إرجاعهاإن هذه التحديات ميكن .املستحدثات التكنولوجية 
 :تشريعيوالالعامل القانوني -1

 .سرة واملسهلة لنشاط االبتكار واالخرتاعيقلة النصوص التشريعية والقانونية امل §
قلة أو باألحرى غياب النصوص القانونية يف الكثري من الدول العربية حول وضعية  §
 )قانون الباحث املبدع املخرتع(الباحث 
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 يع االبتكاراتز غياب اهلياكل املختصة يف نقل وتو : العامل املؤسساتي والتنظيمي-2
 .اخل...شبكات نشر االبتكارات والتطوير الصناعي، وابتكارلتثمني، مراكز تقنية اهياكل (

 .ضعف مستوى العالقة بني اجلامعة والشركات الصناعية §
 .نقص الكفاءات العلمية والتكنولوجية املختصة ذات التأهيل العايل §
 .حركية الباحثني انعدام §
 .ميلتسويق نتائج البحث الععدم  §
بنوك، وكاالت، (اهليئات املساعدة واملدعمة ماليا لنشاطي االبتكار واالخرتاع  انعدام §
 ...)شركات رأس مال خماطر مؤسسات،صناديق، 

 : العامل املايل-3
 .لرؤوس األموال العمومية الضعيفة التعبئة §
ف ضعو بتكار التطوير واالو  انعدام حميط مايل ونظام جبائي ديناميكي مشجعني للبحث §

 12.الشكلكما يف اخلام  من الناتج القومي  %1متويل البحث حيث مل يصل بعد إىل 
  تمويل نشاط البحث و التطوير في الدول العربية): 03(شكل 

  بليون دوالر: الوحدة                                                                    

  
غياب كلي للدعم املايل (حتياجات اخلاصة لالبتكار عدم تكيف النظام املايل احلايل مع اال §

  ).لالبتكار كاالعتمادات احملفزة

Source: Adnan Barden, “Arab R&D Profile: Comparative Analysis & Capacity Building” MIT Arab 
Alumni 4th annual Conference “Human & Economic Development” Dubai, June 14-15, 2003.p112 
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تعترب (التطوير واالبتكار داخل الشركات الصناعية العربية /ضعف ميزانيات البحث  §
التطوير واالبتكار /مسامهتها ضعيفة يف جممل النفقات املخصصة من طرف الدول العربية للبحث

  ) . %60صصها مثيال�ا يف البلدان الصناعية واليت تقدر حبوايل مقارنة بتلك اليت خت
عدم مشاركة القطاع اخلاص يف عمليات التمويل بشكل فعال مقارنة مع الدول املتقدمة  §

فيما خيص نفقات البحث والتطوير بني القطاع اخلاص اجلدول التايل يبني الفرق الشاسع 
 13لعربيةوالقطاع العام يف الدول املتقدمة والدول ا

مساهمة القطاع العام و الخاص في تمويل نشاط البحث و مقارنة بين يوضح ) : 01(جدول 
  )الدول العربية و بعض الدول األخرى ( التطوير

  القطاع الخاص  القطاع العام  ) %(مسامهة الدولة القطاع اخلاص يف البحث والتطوير
 %80 %20  اليابان
  %70 %30  أملانيا

  %50 %50  ة و الدول الصناعية األخرىالواليات املتحد
 %10 %90  الدول العربية

Source UNESCO yearbook2011 

  اخلالصة والتوصيات 
إن هذه الورقة البحثية ما هي إال حماولة إلعطاء بعض التفسريات واملالحظات حول 

  : ما يلي استنتاجواقع احلاضنات يف الدول العربية من خالل ما سبق ميكن 
التكنولوجية اليت تساعد على تشجيع املبادرات  املستحدثاتنات األعمال من تعترب حاض §

  .الفردية املواهب واالبتكارات اجلديدة لتجسيدها على أرض الواقع
إىل  %50تعمل احلاضنات على زيادة نسبة جناح املشروعات الصغرية البادئة واملتوسطة من  §

80% . 
اجلامعات والشركات الصناعية آليت ترغب يف إن احلاضنات تعمل على توطيد العالقة بني  §

  .احلصول على اخلربة العلمية واالستفادة من الطاقات اجلامعية
إال أنه وكما ذكرنا سابق هناك عدة حتديات حتول دون تطور هذه احلاضنات والقيام بعملها 

  : للنهوض �ذه التكنولوجية احلديثة االقتراحاتبالشكل املسطر هلا لذا جمموعة من 
القيام بعمليات التحسيس والتوعية بأمهية أنشطة االبتكار واالخرتاع على كل  §

  . )اخل...معاهد، جامعات ،مدارس(املستويات
واحلاضنات بالتعاون مع املنظمات املهنية الدولية �دف الربط  لالبتكاراتتنظيم سوق عريب  §

  .واملستثمرين) املخرتعني واملبتكرين(بني حاملي املشاريع 
  : اليت ختصنية و النصوص القان إصدار §
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قانون حول االبتكار واحلاضنات لتوثيق الروابط بني املخابر واجلامعات من جهة والعامل  -
الصناعي من جهة أخرى قصد تسهيل نقل التكنولوجيا من البحث العمومي حنو الشركات 

  .والسماح بتثمني البحوث العلمية
بني الوكاالت املخابر املعاهد  بتكارواتطوير  و نص قانوين ميكن مبوجبه خلق حبث -

  .احلاضنات
  .قيتهم كرين الصغار من أجل توفري الشروط املالئمة لرت بتمنح قروض بدون فائدة للم §
  .جيب ربط الصناعة بالبحث والتطوير يف اجلامعات §
  .الضريبية وسياسات حتفيزية أخرى اإلعفاءاتبعض  وضع جيب §
  .البحث والتطوير للنهوض �ذه التكنولوجية أنشطة ىلإمن الدخل القومي  اكربنسبة  توجيه  §

  اهلوامش
 لرعاية الالزمة البيئة  توفر االقتصادي للنمو فعالة أداة األعمال حاضنات مازي، العزيز عبد بن الرمحن عبد-  1

 17،ص. 2003 مارس 02 ، 884 العدد الوطن جريدة األعمال، رواد من الصغرية وأصحا�ا املنشآت وجناح
 – UNIDO TIES التكنولوجية املعلومات لتبادل العربية للمنظومة اخلامس االجتماعمياكي ،ت  2- 

AIDMO 14ص، 2002مارس( 15 - 13 ) الرباط 
 املنشآت ومشكالت واقع" ندوة ، السعودية العربية باململكة تقنية حلاضنة مقرتح منوذج شليب، حممد نبيل  -3 

 2002 . املوافق2 -3 /8 / 1423 بالرياض، الصناعية التجارية ،الغرفة" هاوتنميت دعمها وسبل واملتوسطة الصغرية

 125ص8 -9 / 10 /
4-Rustam Lalkaka, “Technology Business Incubators: Characteristics, Benefits, 
Performance” , APCTTGOI, International Workshop on TBIs Bangalore, India, 29 
- 31 January 2001 

 22،ص سابق مرجع مازي، العزيز عبد بن الرمحن عبد- 5
 127،صسابق مرجع شليب، حممد نبيل- 6
 37،ص. 2002 مارس ، تكنولوجيا و علوم :اليوم املغرب جريدة - 7

  42ص ،املرجع السابق 8-
 Lalkaka 2001 . ا 9-

  .سابق مرجع شليب، نبيل 10-
 سابق رجع شليب،م نبيل 11-

12- Adnan Badran, “Arab R&D Profile: Comparative Analysis & Capacity 
Building” MIT Arab Alumni 4th annual Conference “Human & Economic 
Development” Dubai, June 14-15, 2003.p112 
13 - ibid. ،p112 
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 سياسات دعم الطاقة يف الدول العربية
  -بني ضرورة اإلصالح وحتديات الواقع -  

 *بن داودية وهيبة /د

  إفريقياخمرب العوملة واقتصاديات مشال 
   اجلزائر -الشلفجامعة 

  

  :مقدمة
واهلدف . دعم الطاقة منذ سنوات طويلةانتهاج سياسات ب الدول العربيةقوم حكومات ت

من وراء تلك السياسة يتفاوت ما بني أهداف الرفاهة العامة مثل توسيع نطاق احلصول على 
املعيشية الفقرية؛ وأهداف التنمية االقتصادية مثل تعزيز النمو الطاقة ومحاية دخول األسر 

الصناعي وتيسري االستهالك احمللي؛ وكذلك االعتبارات السياسية مبا فيها توزيع ريع النفط والغاز 
  .الطبيعي يف البلدان الغنية مبصادر الطاقة

                                                           
  :مايــــــل ، كليــــــة العلــــــوم االقتصــــــادية والتجاريــــــة وعلــــــوم التســــــيري، جامعــــــة الشــــــلف،قســــــم ب ةحماضــــــر  ةأســــــتاذ *

gmail.com@25rehamm      

Abstract: 
 Aim of this research is to shed light on the current situation of 

energy subsidies in the Arab countries, and a review of the causes 
and effects of energy subsidies in the Arab countries' policies,  

as well as the reasoning underlying the reform of energy 
subsidies in the Arab countries and the feasibility of reform 
programs. The study also addresses the lessons learned from 
international experiences, especially with regard to the most 
prominent challenges that may be facing the Arab countries in their 
quest to reform the energy needed to support availability and 
ingredient systems. The study also discusses the requirements and 
options for reform of the energy support programs in Arab countries; 

Key words: energy support policies, reform of the energy 
support programs, energy efficiency, energy consumption and 
product 
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لتحقيق بعض  ضرورةالطاقة على أ�ا  سياسة دعمعلى الرغم من أنه قد يُنظر إىل و   
. وسيلة مكلفة وغري فّعالة يف حتقيق ذلكغري أ�ا ، االقتصادية واالجتماعية للدول األهداف

فإعانات الطاقة تؤثر سلباً على مؤشرات األسعار وترتتب عليها انعكاسات خطرية على الكفاءة 
ناعات واألسر وعادًة ما تكون إعانات الطاقة تراجعية، حيث تكون الص. والتوزيع األمثل للموارد

من هنا نطرح إشكالية . املعيشية عالية الدخل هي املستفيد األكرب من اخنفاض أسعار الطاقة
  :هذا البحث كمايلي

 وماهية آلية اإلصالح ؟في الدول العربية دعم الطاقة إصالح فيما تتمثل مبررات
واالجتماعية تحديات الظروف االقتصادية والسياسة األكثر مالئمة لهذه الدول في ظل 
  التي تمر بها في الوقت الراهن؟

الضوء على الوضع الراهن  تسليطمن خالل  اإلشكاليةعلى هذه  اإلجابةسنحاول و  
واستعراض أسباب وأثار سياسات دعم الطاقة يف الدول العربية لدعم الطاقة يف الدول العربية، 

تتطرق سكما . برامج اإلصالح وجدوىالدول  هذه مربرات إصالح دعم الطاقة يف وكذا توضيح
إىل الدروس املستفادة من التجارب الدولية، وخباصة فيما يتعلق بأبرز التحديات اليت ميكن أن 

لنوضح يف  .دعم الطاقة واملقومات الالزم توافرها برامجتواجه الدول العربية يف سعيها إلصالح 
  ;العربية إصالح برامج دعم الطاقة يف الدول متطلبات وخيارات األخري
  مفهوم وأنواع سياسات دعم الطاقة :أوال

مفهوم وأنواع سياسات دعم الطاقة سوف نعرف سياسة الدعم قبل التطرق لتحديد 
  ;احلكومي 

  :االقتصادي الدعم مفهوم 1-1
 :ميكن تعريف الدعم 

 أي وأدعم البيت عماد أي بالكسر والدعامة الشيء دعم نهأ على الدعم معىن ورد: لغة
  .1عليه اتكأ

ريى اخلرباء االقتصاديني أنه من الصعب حتديد مفهوم دقيق ف ية االقتصاديةحأما من النا
 من مساعدة أي : بأنه العام املستوى على الدعم تعريف ميكنإال أنه  .للدعم احلكومي

 أي احلكومة تتلقى ال املستهلكني اخلاص أو القطاع من للمنتجني عينية، أو نقدية احلكومة،
 هذا من واضحا ويبدو املتلقي، قبل من معني بأداء يشرتط املساعدة ولكن مقابله تعويض
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 ذلك مبا املساعدة، على تنطوي بأ�ا احلكومات إجراءات من كثري تصنيف ميكن أنه التعريف
 .العيين والدعم الشراء، ودعم الضرييب والدعم االئتماين، والدعم النقدي، الدعم

 األسعار تُبقي تدابري أي :أنه ب للدعم حتديدا أكثر تعريفا وكاالمي مور دى ويقدم  
 مستوى فوق للمنتجني بالنسبة األسعار تُبقي أو السوق مستوى من أقل للمستهلكني بالنسبة
 غري أو مباشر دعم منح خالل من واملنتجني للمستهلكني بالنسبة التكاليف ختفض أو السوق
 األكثر شيوعا الطريقة يزال والذي التسعريية الفجوة �ج إىل التعريف هذا وستند. 2مباشر

  .3بساطتها إىل نظرا الدعم حلساب  املستخدمة
الطاقة،  وإنتاجدعم الطاقة من دعم االستهالك للطاقة  ألفيت :دعم الطاقة مفهوم 1-2

اليت يدفعها املستهلكون، من الشركات  األسعاردعم االستهالك عندما تكون  أحبيث ينش
اليت يتقاضاها  األسعارعندما تكون  اإلنتاجدعم  أقل من سعر مرجعي ما، بينما ينشأ، واألسر

ويف حالة منتجات الطاقة املتداولة عامليا، يكون السعر . من هذا السعر املرجعي أعلىردون و امل
حالة  يف أما. 4يف حتديد السعر املرجعي املستخدم يف حساب الدعم األساسالدويل هو 

السعر  أساسكالكهرباء، يتحدد السعر املرجعي املالئم على   غالبامنتجات الطاقة غري املتداولة 
املال  رأسالذي يستعيد للمنتج احمللي التكلفة اليت حتملها، مبا يف ذلك العائد املعتاد على 

وهو  لسعريةمنهج الفجوة اباسم  كما ذكرنا سابقا  وغالبا ما يسمى هذا املنهج .وتكلفة التوزيع
وتوفر معظم  5.استخداما من قبل املنظمات الدولية يف قياس دعم الطاقة األكثر املنهج

قد يصعب يف  حيثودعما لالستهالك على حد سواء  لإلنتاجاالقتصاديات ومنها العربية دعما 
  .الواقع العملي الفصل بينهما

  :أنواع سياسات دعم الطاقة  - 1-3
 قبل الدعم :مها رئيسيني شقني من يتكون العموم يف االستهالك دعم إمجايل أن يذكر  

 تهلكسامل يدفعه الذي عرسال أن هو الضرائب قبل بالدعم داملقصو و  الضرييب والدعم ضرائبال
 الضرييب اإلعفاء من قدر منح الضريبي بالدعم ويقصد .6والتوزيع اإلمداد تكلفة من أقل
 زيادة �دف االستهالك، على ضرائب االقتصادات معظم ضتفر  حيث املدعومة، لعةسلل

 ضريبة فرض الضريبية الكفاءة مبدأ ويقتضي 7.العامة اتقفنال متويل يف اعدةمسلل اإليرادات
  .الطاقة منتجات فيها مبا االستهالكية، املنتجات جلميع عادلة

 إلمجايل دقيق تقدير إىل صولو ال يف كبرية صعوبات هناك أن إىل أيضاً  اإلشارة وجتدر  
 الدول من عدد يف العامة املوازنات بيانات تضمني عدم ببسب سواء قيه،بش  الطاقة دعمل
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 عدم بسبب أو املوازنة، خارج بنود من أحياناً  متويله يتم حيث الضرائب، قبل الدعم لبيانات
 العامة للموازنة بالنسبة مهدرة ضريبية موارد ميثل والذي الضرييب، للدعم دقيقة تقديرات وجود
 .للدولة

 غاز أو برتولية منتجات تقدمي من أشين والذي اإلنتاج، دعم فهومهناك م أن كما
 الصناعي والزراعي اإلنتاج وقطاعات الكهرباء توليد حمطات مثل للمنتجني، مدعمة طبيعي
  .اإلنتاج تكلفة ختفيض �دف واخلدمي واحليواين
  سياسات دعم الطاقة يف الدول العربية ثارآو هدافأ: ثانيا

 كثري ض يفتتعار  قد واليت متعددة أهدافا الطاقة عريسلت احمللية ياساتسال ختدم أن ميكن
 عباص الدعم لربامج ملةالشا الفعالية وكذا أثارها قييمت جيعل مما ، ضالبع هاضبع مع األحيان من

 عن الضف ديةصاقتاال التنمية وتعزيز جتماعيةاال الرعاية عسيو ت األهداف هذه ملشوت .للغاية
  :واآلثارنلخص هذه األهداف  يأيت مايوف .يةسالسيا عتباراتالا

    :8وتتمثل يف :أهداف سياسات دعم الطاقة يف الدول العربية 2-1
 واحدا الطاقة على احلصول فرص يشكل توسيع :الطاقة على احلصول فرص توسيع -
  .املختلفة الطاقة ألنواع دعمها عند العامل أحناء مجيع يف للحكومات الرئيسية األهداف من

 األشكال أو الكهرباء على للحصول فرص األسر انعدام بأنه يعرف والذي الطاقة، فقر ويظل
 العامل من كثرية أجزاء يف رئيسا حتديا يشكل والتدفئة، ألغراض الطهي الوقود من احلديثة
  .العريب العامل ذلك يف مبا النامي،

 أحد املرتفعة الوقود تكاليف املنخفض من الدخل ذات األسر محاية تعترب :الفقراء محاية -
 :الطرق من متنوعة جمموعة بتطبيق اهلدف حتقيق هذا وميكن  .الدعم وراء الرئيسية العوامل

 على مباشرة الفقراء يستخدمه الذي -الكريوسني خاصة- الوقود أنواع احلكومات تستهدف
 مباشر، غري بشكل الفقراء ستهدافا حتاول أن للحكومات ميكن ذلك، من وبدال واسع؛ نطاق
  . الديزل وقودل دعم طريق عن مثال

 مثل للمنتجني مدعمة برتولية منتجات تقدمي أيضا وميكن :الصناعية التنمية تعزيز -
 املالية واملؤسسات للطاقة الستهالك ا كثيفة والصناعات واملصنعني الكهرباء لتوليد حمطات

 السلع توفري على كاتر الش حث هو الدعم هذا وراء واهلدف من األخرى التجارية والشركات
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 املنافسة من احمللية الصناعات محاية يف واملساعدة معقولة بأسعار للمستهلكني واخلدمات
  .احمللية العمالة ومحاية التصديرية التنافسية قدر�ا تعزيزو  األجنبية

 بالسيطرة السلع أسعار يف املؤقتة التقلبات موازنة للحكومات ميكن كما:االستهالكتيسري  -
 واملنتجني ستهلكني امل يتكبد قدومنها  لذلك وجيهة مربرات وتوجد الطاقة، أسعار على

  يؤدي أن وميكن .للطاقة املتقلبة األسعار مواجهة يف وإنتاجهم استهالكهم تعديل يف تكاليف
  التعديالت  هذه خفض تكاليف إىل االستهالك ىعل اآلثار تيسر

 يف احلكومات من العديد تواجه اليت الرئيسية املخاوف من : التضخم ضغوط حتاشي -
 ضغوطا تولد والغذاء الطاقة: مثل الرئيسية السلع أسعار يف العاملية الزيادات أن هو العريب العامل

 إىل تلقائيا الطاقة أسعار يف زيادة أيوتنعكس  املستهلك، سلة من هام عنصر الطاقة .تضخمية
 .املستهلك سعار أ شر مؤ يف زيادة

 الشعيب، املستوى على مستحبا الوقود دعم يكون األحيان معظم يف :سياسية اعتبارات-
 ميكن كما ،.الشعيب السخط حدة من للتخفيف االقتضاء، حسب زيادته، أو تطبيقه ميكن لذا
 العرب املنتجني من طريقة احمللية السوق منخفضة إىل بأسعار الطاقة توريد سياسة تكون أن

  .والغاز النفط عائدات لتوزيع اخلصوص وجه على الغاز و للنفط الكبار
  :سياسات دعم الطاقة يف الدول العربية أثار 2-2

حبسب دراسة ضمن تقرير التنمية اإلنسانية العربية من األمم املتحدة ، فإن دعم الطاقة 
وعلى الرغم من أنه يشكل شبكة سالمة اجتماعية مهمة للفقراء وحيقق بعض األهداف 

السلبية غري املقصودة بالنسبة االقتصادية مثل تشجيع التصنيع، إال أن له العديد من اآلثار 
وهذا يشري إىل أن التكاليف االقتصادية هلذا الدعم تفوق، يف كثري من احلاالت، .ة العربيدول لل

 :تنشأ هذه التكاليف يف ثالثة جماالت رئيسية هي .الفوائد املتوقعة منه
: لالنتقاد لسببني اثنني بشكل عام تتعرض أنظمة دعم الطاقة : التكاليف االقتصادية - أ

من عجوزات   العربية ونظرا ملعاناة بعض بلدان. أنه يستنزف موارد املوازنات احلكومية أولهما
يف  % 7من إمجايل الناتج احمللي يف مصر واألردن و % 13يف حدود  - كبرية يف املالية العامة 
، فإن هذا الدعم يزاحم موارد اإلنفاق العام على الرعاية الصحية والتعليم 9تونس واليمن ولبنان

ويتجاوز دعم أسعار . االستثمار، بل ورمبا يهدد القدرة على االستمرار يف حتمل الدين العامو 
هو أن  والسبب الثاني. الوقود يف مصر ما تنفقه الدولة على الرعاية الصحية بواقع سبعة أمثال

ختصيص هذا الدعم مييل بشدة لصاحل األغنياء الذين يستهلكون الوقود والطاقة بدرجة تفوق 
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من دعم أسعار  % 40ففي اليمن، يستفيد مخس السكان األكثر ثراًء بنسبة . استهالك الفقراء
  .10يف مصر % 60يف األردن و % 45الوقود، مقابل 
من استخدام  دول العربيةيؤدي الدعم إىل سوء ختصيص املوارد مما مينع الكما 

احتياطا�ا على الوجه األمثل ويشجع على اإلفراط يف استهالك الطاقة ما يؤدي إىل ارتفاع 
كما يؤدي إىل   .معدالت منو استهالك الطاقة بشكل غري عادي يف أجزاء كثرية من العامل العريب

ة يف خفض احلوافز املشجعة على حتسني اإلنتاجية واالستثمارات يف تكنولوجيا أكثر كفاء
 استهالك الطاقة، ويشوه إشارات التسعري اليت يتلقاها العمالء مما يؤدي إىل هدر الطاقة وإىل

وانعدام احلوافز املشجعة على االستثمار يف  .حدوث آثار غري مرغوب فيها الستبدال الوقود
 مما ، تجاورةحمللية يف البلدان املالطاقات البديلة، غالبًا ما ينجم عنه تفاوت يف أسعار البرتول ا

يشجع على �ريب املنتجات البرتولية وتفاقم مشكلة نقص الوقود يف أحناء كثرية من العامل 
  .العريب
تتمتع النتائج املرتتبة على دعم الطاقة بالنسبة للعدالة  :التكاليف االجتماعية -ب

ال يزال الفقر االجتماعية واحلد من الفقر كقضية حيوية بأمهية بالغة لدى العامل العريب، حيث 
منتشرًا على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل العريب، والسيما يف أجزاء من بالد الشام ومشال 

يف مصر،  % 40يف املغرب و % 30يف األردن إىل  % 11وترتاوح معدالت الفقر من  .إفريقيا
   .)01انظر الشكل( يف اليمن % 60وما يقرب من 
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              % 40نسبة دعم الطاقة الذي يستفيد منه  أفقر : 01الشكل رقم 
  )األثر المباشر.(من السكان

  
وتشمل اآلثار اخلطرة للدعم عدم كفاية فرص احلصول على الغذاء والتغذية الصحية 

وبالرغم من أن دعم الطاقة  ،والتعليم واخلدمات الصحية األساسية واحلصول على الطاقة نفسها
يشكل شبكة مهمة للسالمة االجتماعية للفقراء، فإن هذا الدعم ارتدادي بطبيعته، حيث إنه يف 
حاالت كثرية متيل األسر األكثر غىن إىل االستيالء على اجلزء األكرب من الدعم مما يؤدي إىل 

  .تشويه التوزيع احلايل للدخل
الطاقة أيضًا بشكل سليب يف محاية البيئة، وهي مسألة  ويؤثر دعم :التكاليف البيئية - ج

وميكن  .ذات أمهية خاصة ملنتجي املنتجات الزراعية احلساسة للمناخ يف بالد الشام ومشال إفريقيا
أن يؤدي الدعم لرفع استخدامات الطاقة أو خلفض احلوافز املشجعة على احلفاظ على الطاقة 

سيئة مثل زيادة االنبعاثات احملمولة جوًا وزيادة غازات وما يرتتب على ذلك من تبعات بيئية 
كما ميكن أن يؤدي دعم الوقود إلعاقة تطوير تكنولوجيا الطاقة املتجددة  .االحتباس احلراري

اليت جتد صعوبة يف التنافس مع الوقود  - مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح -والنظيفة 
  .األحفوري املدعوم
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  دعم الطاقة يف الدول العربيةواقع حجم : اثالث
 1.9بنحو  2011دعم منتجات الطاقة على املستوى العاملي يف عام  إمجايلقدر 

 8العاملي وحنو  اإلمجايلمن الناتج احمللي  % 2.5تشكل . تريليون دوالر وفقا للمصادر الدولية
الدعم العاملي  إمجايلمن  األكربدعم الضرييب اجلزء  وميثل. احلكومية تدااإليرا إمجايلمن %

احلكومية  اإليراداتمن % 6من الناتج العاملي و %1.8(ر دوال نتريليو 1.4حيث يقدر بنحو 
على  يف املقابل، تبلغ قيمة دعم الطاقة قبل الضرائب .الدعم العاملي للطاقة أرباعمبا يشكل ثالثة 

من  %2و اإلمجايل العامليمن الناتج احمللي % 0.7ميثل(ر مليا 480املستوى العاملي حنو 
  11).احلكومية اإليرادات

مليون دوالر يف  286.5دعم الطاقة يف الدول العربية بنحو  حجم ايلمجإقدر   
وميثل دعم . دعم الطاقة على املستوى العاملي إمجايلمن  % 15ما يشكل حنو  2011عام

من  % 32هلذه الدول وحنو  اإلمجايلمن الناتج احمللي  %12الطاقة يف الدول العربية حنو 
  . احلكومية تدااإليرا

  دعم الطاقة في الدول العربية مقارنة بباقي دول العالم حجم:  02الشكل رقم 
  حجم دعم الطاقة قبل الضريبة                                  حجم دعم الطاقة بعد الضريبة

  
  :نقال عن املوقع االلكرتوين :الطاقة ، مذكرة موجزة  إصالح دعمصندوق النقد الدويل: لمصدرا

https://www.imf.org/external/arabic/np/fad/subsidies/pdf/notea.pdf  

https://www.imf.org/external/arabic/np/fad/subsidies/pdf/notea.pdf
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كرب الدول الداعمة للطاقة يأيت يف مقدمتها أ الدول العربية تعتربإىل أن  الدوليةتقديرات الوتشري 
  .ئرستة دول نفطية هي الكويت السعودية قطر وليبيا واإلمارات واجلزا

مليار  177.3ويبلغ دعم الطاقة قبل الضرائب مستويات مرتفعة يف الدول العربية قدرت بنحو 
حيث . مليار دوالر109.2، فيما بلغت تقديرات الدعم الضرييب بنحو 2011دوالر عام 

ويشكل دعم الطاقة قبل . مقابل الثلث للدعم الضرييب اإلمجايليشكل حنو ثلثي دعم الطاقة 
. دعم الطاقة قبل الضرائب على املستوى العاملي إمجايلمن %40الضرائب يف الدول العربية حنو 

كل من الناتج احمللي   إىل الدول العربية وتعد نسب دعم الطاقة قبل الضرائب املسجلة يف
على  %20وحنو  %7عدالت عامليا،حيث بلغت حنو امل أعلىمن  احلكومية واإليرادات اإلمجايل

  .أخرىجغرافية  أقاليمالنسب املسجلة يف  أضعافالتوايل وهو ما يوق سبعة 
  الوضع المقارن لمستويات دعم الطاقة قبل الضرائب في الدول العربية :3الشكل رقم 

  
دراسات اقتصادية، صندوق النقد مد إمساعيل ، هبة عبد املنعم، دعم الطاقة يف الدول العربية، حم :المصدر

  .2014العريب، اإلمارات املتحدة، 
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وهناك تباين يف مستويات دعم الطاقة على مستوى الدول العربية، حيث ترتفع قيمته 
كنسبة   أيضا وإمنااملطلق  الدول العربية املصدرة للنفط ليس فقط على املستوى كبري يفبشكل  

كذلك ترتفع قيمة برامج دعم الطاقة . احلكومية تدااإليرا، وكنسبة من اإلمجايلمن الناتج احمللي 
العامة وحمدودية احليز املايل  بية املستوردة للنفط، على الرغم من قيود املوازناتر يف الدول الع
مستويا�ا يف مثان  أعلىالناتج احمللي  إمجايلوتبلغ كلفة دعم الطاقة كنسبة من  12.املتاح لديها

ومتثل هذه الدول يف . الدولية تالتقديرادول عربية، حيث تفوق مستوى العشرة يف املائة وق 
، ) %16.71(وتتمثل هذه الدول يف السعودية. باستثناء مصر دوال مصدرة للنفط معظمها
، % 12.6وليبيا  %13.3، واجلزائر  %13.7، ومصر  %14.8، والبحرين % 16.2والعراق 

  .% 10.8، وعمان  %11.8والكويت 
احلكومية يف عدد من الدول  تدااإليراويشكل كذلك دعم الطاقة مستويات مرتفعة من 

 أعلىوتسجل النسبة . يف اثنيت عشرة دولة عربية %20العربة، حيث تفوق هذه النسبة 
  .%52والبحرين  % 62مستويا�ا يف كل من مصر 

من الناتج المحلي اإلجمالي واإليرادات الحكومية دعم الطاقة كنسبة :  4الشكل رقم
  في الدول العربية

  
مد إمساعيل ، هبة عبد املنعم، دعم الطاقة يف الدول العربية، دراسات اقتصادية، صندوق النقد حم :المصدر

  .2014العريب، اإلمارات املتحدة، 
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كمجموعة، يشكل وعلى مستوى الدول العربية   أما من حيث مواد الطاقة املدعمة  
ميثل اجلزء الباقي  دعم املنتجات النفطية حنو نصف تكلفة برامج الدعم يف الدول العربية، بينما

وعلى مستوى جمموعات الدول . الحقا دعم الفحم بنسبة ضئيلة ويأيتدعم الكهرباء والغاز 
دعم الطاقة يف  من فاتورة األكرب اجلزءالعربية، يستحوذ دعم املنتجات النفطية والكهرباء على 

للطاقة باستثناء  اإلمجايلالدعم  إمجايلمن  % 80الدول العربية املستوردة للنفط بنسب تزيد عن 
  .موريتانيا

دعم الطاقة يف الدول العربية املصدرة  من األكربويف الدول العربية املصدرة للنفط يتوجه اجلزء 
دعم الطاقة يف هذه الدول  إمجايلمن  % 60دعم املنتجات النفطية مبا يزيد على  إىلللنفط 

واجلزائر، حيث يوجه جانب مهم من الدعم بتلك الدولتني للغاز  اإلماراتباستثناء كل من 
دعم املنتجات  على الرتتيب، يف حني يشكل %46و %43الطبيعي بنسب تقدر بنحو 

  .على الرتتيب% 46و  %36حنو  النفطية
  2011الهيكل النسبي لدعم الطاقة في الدول العربية لسنة :5رقم  الشكل

  
حممد إمساعيل ، هبة عبد املنعم، دعم الطاقة يف الدول العربية، دراسات اقتصادية، صندوق  :المصدر

  .2014النقد العريب، اإلمارات املتحدة، 
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  ; املستفادةعرض جتارب دولية يف جمال إصالح برامج دعم الطاقة والدروس : رابعا
الدول املتقدمة قضية ، بل فحسب الدول النامية قضية دعم الطاقة ليسإصالح  إن  

وتعترب جتربة الربازيل وغانا . براجمها لدعم الطاقة إصالح إىلتسعى  حيث أيضاوالصناعية 
جل أدعم الطاقة وفيمايايت نلخصها من  إصالحجنح جتارب أبرز و أواندونيسيا وتركيا من 

   ;الدروس املستفادة أهمالوقوف على 
 ما هي واليت الثمانينات فرتة يف الربازيل يف اإلقتصادى األداء كان:التجربة الربازيلية:4-1

 النمو متوسط كان حيث التضخم معدالت وارتفاع املنخفض بالنمو يتسم اإلصالح قبل
  .%272 التضخم ومتوسط  %3اإلقتصادى
 الناتج إمجايل من % 5الثمانينات -الفرتة هذه مثل يف املوازنة يف الكلي العجز بلغ كما

 من 24% من العام الدين صاىف زيادة إىل ذلك وأدى  1989 سنة يف %7 إىل ووصل احمللى
 على ضغوط إىل أدى وذلك 1989 عام يف % 40 إىل  %81 عام يف احمللى الناتج إمجايل
 يف مبا اإلقتصاد وحترير الربازيل يف الواردات إحالل سياسات يف تغريات بإحداث لتقوم احلكومة

  12.الطاقة قطاع ذلك
 يف النفط سوق على للدولة نفط برتوبراس ململوكة شركة احتكرت الوقت هذا يف
 توزيع جمال أن من وبرغم البرتول ومنتجات اخلام النفط الواردات من احتكرت حيث الثمانينات
 كانت اليت هي احلكومة أن إال متعددة اجلنسيات شركات فيهم مبا للشركات متاح كان البرتول
 للمستهلكني ومرة أخرى للموزعني مرة املنتج تدعم فكانت النهائي للمستهلك األسعار حتدد
 التكاليف تلك أدت .النفط أسعار لتثبيت صندوق إنشاء مت ولذلك السوق احتياجات لتغطي

 لسداد برازيلي لایر مليار 5.8 بتحويل احلكومة وقامت ضخم عجز إىل لنفطااملتزايدة إلسترياد 
 اخلسائر هذه قيد يتم مل ولكن التسعينيات يف أخرى مرة .ذلك وحدث الشركة هذه خسائر
  .املوازنة يف بشفافية
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   :الطاقة عن الدعم لرفع الربازیل إتبعتها التي اإلجراءات  - أ
 13:يلي ميكن تلخيصها  كما     
ü األسعار اخنفاض إىل يؤديان سوف اإلقتصاد وحترير اخلصخصة بأن املستهلكني وعدت 

 .اخلدمة حتسنيو 
ü الوقود أسعار لتحرير عدة خطوات اتبعت: 

 اإلسفلت مثل رئيسية بصفة الشركات تستخدمها اليت البرتولية املنتجات أسعار حترير أوال -
 ;التشحيم ومواد

 ;النهائي للمستهلك البنزين أسعار حترير -
 ;النهائيني للمستهلكني املسال الغاز سعر حترير -
 ;الديزل سعر حترير -
 ;والصناعة النقل يف املستخدم السائل الوقود منتجات حترير -
 .برتوبراس لشركة واخلدمات املعدات وموردي اإليثانول منتجي على الدعم إلغاء النهاية ويف -
ü الشركة إنشاء ومت اخلصخصة إىل والتوجه والسعي برتوبراس لشركة الرمسي االحتكار ألغى 

  .النفط حقول وإدارة مزادات اهليكلة إلعادة الوطنية للبرتول
ü لتحرير واختفى األمد، قصرية لكن واخلدمات السلع أسعار يف تضخم إىل أدى الدعم رفع 

  .السوق مستجدات مع والطلب العرض لقوى األسعار وتركها
، الدعم ارر تك تفادى على ساعد ما وذلك الوقود منتجات أسعار لكافة الرمسي التحرير تنفيذ -
 سوى هنا دور للدولة يكون ومل للوقود العاملية األسعار فوق األسعار الفرتة ارتفعت هذه وىف 

 يف حىت األسعار استقرار قصرية بفرتة بعدها وبدأت ، الوطنية خالل الشركة من األسعار مراقبة
  .السوق العاملية يف األسعار تقلبات غضون

 وألغتوخفضت الضرائب على البنزين والديزل  النفط أسعار بتحديد احلكومة قامت
أسعار البرتول  وتثبيت التضخم على للسيطرة الوقود وزيوت املسال النفطيالضرائب على الغاز  

  .النهائي للمستهلك 
تتمثل هذه التدابري  :التي اختذتها احلكومة الربازيلية تخفیفیةال تدابیرال -ب
 :14يف
ü ذات حساسية  املنطقة سنوات الن تلك 10 لفرتة أمازونيا احلرارية يف الطاقة حملطات الوقود

 .سياسية
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ü وأطلقت عليها ضريبة الواردات وهي تفرض  الضريبية اخلسارة لتعويض جديدة ضريبة فرض
  :الضريبة بتمويل تلك إيرادات وقامت البرتولية املنتجات وتسويق على استرياد
  ;اإليثانول ملنتجي الدعم -
 ;اهليدروكربونات نقل تكاليف -
 ;األسر قبل من املستخدم املسال النفطي الغاز -
  البيئة محاية مشاريع -
 طرق إنشاء -

 خالل دعم عانةإ بإستحداث احلكومة قامت املسال النفطي الغاز على الدعم إلغاء بعد
  .الدخل منخفضة األسر ملساعدة الغاز وذلك كربونات

 "إسكوال بولسا" املشروطة النقدية التحويالت برنامج تنفيذ مت -
  "بولسا فاميليا" وطين برنامج يف السابقني الربناجمني دمج -

 وبرغم 2011 عام يف حبرية نفطية احتياطات مؤخرا غانا إكتشفت :الغانية جربةالت  4-2
 إكتشافات يف قوية إحتماالت يوجد أنه إال نسبيا، قليل غانا يف النفط إحتياطى أن من

 الغاز من �ااالحتياط التجاري لالستخدام حتتية بنية بناء بصدد غانا الراهن الوقت وىف جديدة،
  :15ومتثلت يف :يف إصالح  دعم الطاقة غانا اتبعتها التياإلجراءات -أ
ü النفط وتوزيع داإلستري  السوق داخل النفط تسويق لشركات التنظيمية القيود بتخفيف بدء 
 البرتولية، املنتجات كافة على واحدة تسعري صيغة تطبق اآلن وحىت ومنتجات البرتول اخلام
 العاملية األسعار مبقارنة تقوم حيث شهريا مرتني الوقود أسعار الوطنية مبراجعة النفط شركة وتقوم

  .التكاليف إلستريداد الضرورية التعديالت بشأن وتعطى التوصيات احمللية باألسعار
ü األسعار بني النسيب التقدير وهو األستنساىب التقدير حسب الوقود جتزئة أسعار تعديل 

 السعرية الزيادات كانت إذا أنه حيث التنفيذي املسئول حيدده والذي واألسعار احمللية العاملية
 للنفط تيما مصفاة كانت حيث مبدئيا الدعم تكلفة املوازنة منفذة فتتحمل غري ولكنها مربرة

 الناجتة واخلسائر البرتول ملنتجات املنخفض كاهلها التسعري على وألقى، الدعم تكلفة تتحمل
  .ذلك عن
ü التحركات ضد املؤقتة احلماية بعض الشراء خيار عقود يستخدم الذي للتحويط نظام توفري 

 إيرادات يف حتقق الشراء خليار شهرية ا عقودً  احلكومة تشرتى حيث النفط أسعار يفالتصاعدية 
 لتغطية اإليرادات تلك وتستخدم العاملية النفط أسعار يف التوقعات صدمات تتجاوز وقوع حالة
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 إسرتداد لتعكس مستويات احمللية البرتولية املنتجات أسعار يف تعديل املؤقتة التأخر حاالت
 .التكلفة

ü الوقود أسعار حترير حماوالت.  
ü 91 بنسبة احملطات يف البنزين أسعار تعديل%. 
ü تثبيت خالل من التكلفة إسرتداد أساس على بالتسعريإلتزاما�ا  احلكومة جددت 

 إرتفاع ملعارضة نظرا  جزئيا بالرتاجع احلكومة قامت مث التجزئة أسعار على % 90٠تساوى زيادة
 .القوي األسعار
ü إسرتاتيجية تدابري أخذ مع البرتول منتجات تسعري على التنظيمية القيود ختفيف 
 : على بناءا اإلصالح هذا يقوم حيث لإلصالح والتأييد الشعيب الدعم لضمان
  .اإلجتماعى واألثر على الفقراء الوقود دعم إلغاء تأثري عن البحوث ×
   .الطاقة دعم ملنظومة اإلصالح مزايا توضيح إىل �دف التواصل على مبنية توعية محالت ×
 الربامج هذه بني وكانت الفقراء، على الدعم رفع بعد الواقع التأثري من للحد برامج عمل ×

 الكهرباء توصيل يف واالستثمار العام النقل رسوم على أقصى حد وفرض املدارس، رسوم إلغاء
 .الريفية املناطق يف
 قرار حلماية وذلك للبرتول، الوطنية اهليئة إىل عنها املعلن األسعار تعديل صيغة إدارة نقل ×

 .السياسي التدخل من تعديل األسعار
 الطاقة دعم منظومة إصالح مع التعامل اإندونيسي حاولت: ةندونيسيالا تجربةال: 4-3

 كفاءة حتسني مثل األخرى أهداف السياسات وحتقيق العامة، املالية وضع لتحسني مرة من أكثر
 .البيئة ومحاية الطاقة إستخدام

  :الدعم منظومة إصالح سبیل يف اإندونيسي إختذتها التي الفاشلة اإلجراءات -أ
 :16اإلجراءات يف متثلت هذه

 املدعوم التعديل برنامج من كجزء الطاقة دعم خبفض احلكومة قامت 1997يف سنة 
 لعدم سياسية، اضطرابات إىل ذلك أدى حيث طويًال  ذلك يدم مل النقد، ولكن صندوق من

 60 بنسبة الديزل ووقود ،% 25 بنسبة الكريوسني أسعار مت رفع حيث الدعم، رفع يف التدرج
 إىل أدت اإلحتجاجات من متتاليني إىل أسبوعني ذلك فأدى % 81 فبنسبة البنزين أما %
 .سوهارتو الرئيس حكم إ�اء
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 بني التلقائي للربط حماولة يف 2003-2000خالل الفرتة   متتالية سعرية زيادات -
 كما ذلك عن الرجوع ومت الدولية، األسعار وبني الوقود ملنتجات احمللية األسعار يف التحركات
 األسباب وأهم املعارضة نضج وعدم السياسي الفساد العاملية، بسبب باألسعار االرتباط قطعت

 لألرز، دعم إنشاء مثل عنها، اإلعالن مت اليت الربامج التعويضية من العديد حتقيق يتم مل أنه
 األعمال ملنشآت املوجه الدعم تعزيز والرعاية اإلجتماعية، والتعليم الصحة على األنفاق زيادة

 األسر بتعويض تقوم معلنة تعويض الفائدة وبرامج منخفضة قروض توفري طريق عن الصغرية
 .الصحي التأمني أو ا�اين التعليم مثل أخرى بطريقة الوقود عن الدعم رفع عن الفقرية

  : الدعم منظومة إصالح سبیل يف اإندونيسي ذتهاختإ التي الناجحة اإلجراءات -أ
 :17ميكن تلخيصها يف

ü عام يف متتاليتني مرتني صافًياا مستوردً  اإندونيسي أصبحت أن بعد الوقود أسعار يف زيادات 
 إىل أدى مما تقريبا، أضعاف ثالث والكريوسني الضعف الديزل وقود سعر حيث زاد 2005
 .اإلصالحات هذه واستمرت سابقتها من لأقولكن  احتجاجات حدوث
ü مث حدها إىل الدولية الوقود أسعار ارتفاع أثناء املتوسط يف % 29 بنسبة الوقود أسعار رفع 
 مستويا�ا من أعلى ظلت ولكنها االخنفاض يف الدولية األسعار بدأت عندما تقليصها الحًقا مت

 .السابقة
ü الصناعي القطاع يف للكهرباء املستهلكني كبار عن الدعم برفع احلكومة قامت.  
ü متاما الوقود عن الدعم برفع هدفها عن احلكومة أعلنت. 
ü حيث الكريوسني، من بدال النفطي املسال الغاز إستخدام تشجيع يف احلكومة بدأت 
 التلوث، من للحد الكريوسني إلستخدام التدرجيي باإل�اء يقضى تطبيق برنامج يف بدأت

  .الكربون أكسيد ثاين وٕانبعاثات
ü مثل الفقراء حلماية مصاحبة إصالحية برامج عمل مت: 

 . لألرز دعم إنشاء ×
 .اإلجتماعية والرعاية والتعليم الصحة على اإلنفاق زيادة ×
 .الفائدة منخفضة قروض توفري طريق عن الصغرية األعمال ملنشآت املوجه الدعم تعزيز ×
 بطريقة الوقود عن الدعم رفع عن الفقرية األسر تقوم بتعويض معلنه تعويض برامج ×
  .الصحي التأمني أو املهين التعليم: مثل أخرى
  .مرتبة األقل واجلنود والشرطة املدنية اخلدمة موظفي ألطفال تعليمي دعم توجيه ×
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ü النقدية التحويالت مدفوعات من سلسلة عن عبارة وهو املباشرة النقدية التحويالت برنامج 
 % 35 يقارب ما تغطية الربنامج هذا وفر حيث الفقرية، لألسر املوجهة املشروطة الشهرية غري

 خط من القريبة األسر حتول عدم على أيًضا وعمل الفقر، من حد والذي معدل السكان من
 .الفقر إىل الفقر
ü التعزيز ومت الريف، يف التحتية البنية لدعم موسع ومشروع للفقراء صحي تأمني توفري برنامج 

 . العام للرأي قوية توعية محالت خالل من هلذه الربامج
ü الغاز إىل الكريوسني إستعمال من الصغرية األعمال ومنشآت األسر حتويل إىل اإلجتاه 

 مثل األساسية املستلزمات من جمانية بأطقم األسر بتزويد احلكومة قامت حيث النفطي املسال،
 ألجل املسال، الغاز إستخدام بضرورة توعية برنامج جبانب الصغرية الغاز سطوانةأاملوقد و 

  .الكريوسني إستعمال من للحد الربنامج ذلك وأدى السالمة البيئية
 واحدة لشركة مملوك حكومي قطاع الرتكي الكهرباء قطاعميثل : ةرتكیال تجربةال 4-4

 ونقل لتوليد احدمها للدولة مملوكني يضاأ شركتني إىل فقسمت هيكلتها إعادة ومت حكومية،
 18.الكهرباء لتوزيع واألخرى الكهرباء،

 الطاقة قطاع فى اإلصالح حتقیق من مرجوة كانت التي األهداف -أ

 .الطاقة على املتزايد الطلب توفيه ×
 .احلكومي القطاع ملك فهو له منافس وجود لعدم الكهرباء قطاع كفاءة عدم من احلد ×
  .األورويب اإلحتاد لعضوية اإلنضمام لرتكيا تتيح اليت الشروط إستيفاء ×
 هذه هدف كان .الكهرباء قطاع إلصالح تركیا إختذتها التي اإلصالح خطوات -ب

  .الكفاءة وحتسني املنافسة وتشجيع اإلستثمار إستقطاب هو اخلطوة
 .جناحات حتقق مل خطوات - ج
ü اخلاصة باملشاركة يسمح الذي القانون تنفيذ بدأ 1984 يف عام. 
ü 1993 يف عام  الكهرباء قطاع تفتيت. 
ü 1999 عام بعد اخلصخصة استئناف مت. 
ü البناء وعقود إستثمارية نظم طرح طريق عن اخلاص القطاع إشراك يف احلكومة دأتب 

 احملكمة لتعطيالت نظرا جناًحا حيقق مل ذلك ولكن اخلاص للقطاع ونقل امللكية والتشغيل
 امللكية حقوق بيع خالل من للخصخصة مهمة حماولة ألغيت احلكومة حيث تارة الدستورية
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 مت واليت التوليد شركات جعلت اخلاص القطاع إبرامها إلشراك مت اليت العقود ألن أخرى وتارة
 األمد طويلة حصرية بيع إتفاقيات فقد كانت االتفاقيات هذه حبيسة معها اإلتفاقيات إبرام

 .السوق أسعار بتطورات غري مرتبطة وكانت للكفاءة كافية حوافز توفر ومل مسبًقا حمددة بأسعار
 .جناحات حققت خطوات -د
ü الكهرباء قطاع إلصالح شامل برنامج تطبيق ضمن 2001 ىف الكهرباء سوق قوانني إصدار 

  :واهلدف منه
ü الكهرباء يف اخلاص االستثمار زيادة �دف للكهرباء تنافسية سوق إنشاء. 
ü اخلدمة كفاءة حتسني. 
ü تركيا يف الطاقة أمن تعزيز. 
ü املتزايد الطلب تلبية. 
ü للدولة اململوكة للشركات تفتيت من إجراء املزيد.  
ü أنشطة إىل للدولة اململوكة الشركات تفتيت مت حيث للكهرباء مجلة سوق إستحداث مت 

 .2006 يف الكفاءة وحتسني واملنافسة اإلستثمار خمتلفة لتشجيع أعمال
ü 2008 عام الكهرباء قطاع يف للتكلفة الكامل اإلسرتداد إىل التدرجيي التحويل إىل التوجه 

 إىل 2002 من أستمر الذي الثابت املستوى من % 20 بنسبة الكهرباء برفع أسعار وذلك
2007. 
ü يف سنوية ربع تلقائية بتعديالت تسمح التكلفة على قائمة تسعري إلية احلكومة إعتمدت 

 .اإلمداد تكلفة يف لتغطيت التغريات التعريفة
ü على الواقعة السلبية اآلثار ملعاجلة لديها اإلجتماعى األمان شبكة على تركيا إعتمدت 

  .الكهرباء دعم من إصالحات الفقراء
  .إصالح دعم الطاقة يف الدول العربيةوآليات مربرات : خامسا

دعم  إصالحجتنيها الدول العربية من تبين برامج  أنهناك الكثري من املنافع اليت ميكن 
وهذا ما سنسلط الضوء عليه . لتحقيق أهداف الدول العربية اإلصالح آلياتالطاقة، وتتنوع 

  :فيما يلي
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  إصالح دعم الطاقة يف الدول العربية مربرات:5-1
 العربية الدول يف السبعينيات فرتة منذ املنتهجة الطاقة دعم سياسات �دف

 من الدخل حمدودي األسر ومحاية للمواطنني، الرفاهية حتقيق أساسي إىل بشكل
 األعضاء، الدول يف الثروة توزيع وحتقيق العاملية، النفط أسعار يف املفاجئة االرتفاعات

 لتنويع واخلدمية والزراعية الصناعية القطاعات يف النمو لتعزيز الطاقة احلصول على فرص وتوسيع
  .القومي الدخل مصادر

 السياسات هذه تطبيق عن النامجة السلبية اآلثار ضعب مالحظة مت الوقت، مرور ومع  
 املوازنة على عبئا ميثل ملحوظ بشكل تزايد الذي الدعم وبات هذا الوطين، صاد لالقت املكلفة
 استهالك يف اإلفراط يف الدعم سامهت سياسات  و .الدول من العديد يف واإليرادات العامة
 تسبب كما .الرتشيد سياسات فاعلية وعدم استخدامها كفاءة ض واخنفاض الطاقة مصادر
 الضغط من وزاد السيطرة، عن بعضها يف العامة املوازنات عجز خروج يف الدعم كلفة ارتفاع
 العديد أشارت وقد .اآلخر بعضها يف التحتية والبىن والتعليم الصحة على الضروري اإلنفاق على
 املرتفع الدخل ذوي على بالنفع يعود قد احلايل بشكلها الدعم سياسات تطبيق أن التجارب من

 تلك دعمت كما الدعم، هلذا املستهدفة الشرحية وهي احملدود الدخل ذوي من أكرب بدرجة
 الصغرى الصناعات من بدال للطاقة االستهالك الكثيفة الصناعات يف النمو السياسات
  . املستهدفة واملتوسطة
ويف حقيقة األمر فان تكاليف برامج دعم الطاقة يف الدول العربية أصبحت تفوق   

تنفيذه وبالتايل فان إصالح سياسات دعم الطاقة وان مت . بكثري املنافع املتوخاة من هذه الربامج
بطريقة سليمة ومناسبة فمن شانه احلد من العديد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية 
هلذه الربامج ومتكني الدول العربية من استعادة توازنا�ا االقتصادية الداخلية واخلارجية ودفع النمو 

سنستعرضها فيما وهناك آليات إلصالح برامج دعم الطاقة  .معدالت الفقر لاالقتصادي وتقلي
  ;يليه
  :يف الدول العربية آليات إصالح برامج دعم الطاقة: 5-2

من خالل عرض التجارب الدولية يف جمال إصالح دعم الطاقة ميكن استنتاج أهم 
   ;آليات اإلصالح الناجحة لدعم الطاقة

تعتمد هذه اآللية على تأسيس صندوق لتثبيت أسعار  :صندوق تثبيت األسعار -أ
 تأثريهامنتجات الطاقة، وذلك المتصاص تأثري صدمات ارتفاع أسعار النفط العاملية وحتديد 
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وفقا حيث تقوم احلكومة بتحديد سع مرجعي ملنتجات الطاقة . على املستهلكني احملليني
الطاقة من خالل صندوق تثبيت  أسعاراع النفط العاملية ،وتتدخل يف حالة ارتف أسعار تلتوقعا

  19.العاملية واحمللية األسعاراألسعار مبا يفوق اهلوامش احملددة واملسموح �ا للتقلبات بني 
 اتدرجييالدعم  إلغاءيتم  اآلليةمن خالل هذه  :لة الدعمازاملنهج التدرجيي إل آلية -ب

 أ�ا إاليف الكثري من الدول  اآلليةلتخفي العبء على املوازنات العامة ،وقد جنحت هذه 
  .بداية تطبيقها، ولذلك قامت هذه الدول تنمية وعي ا�تمع يف واجهت الصعوبات

على فرض ضرائب على منتجي الطاقة يف  اآلليةتقوم هذه  :التعديل الضريبي آلية -ج
العاملية  األسعارثر االرتفاع يف أالعاملية وذلك لتمرير  األسعاراحمللية عن  األسعارحالة اخنفاض 

على اعتماد هامش  التعديل الضرييب آليةوتعتمد . منتجات الطاقة والعكس صحيح أسعار إىل
وبالتايل يتم فرض ضرائب مرتفعة على منتجات الطاقة . العاملية واحمللية األسعارحمدد للفارق بني 

خفض مستويات الضرائب على اهلامش احملدد و  يف حال جتاوز الفرق بني السعرين مستوى
  .السعرين دون مستوى هذا اهلامش الطاقة يف حالة اخنفاض الفارق بني

التسعري التلقائي للوقود على مترير التغريات يف  آليةتعتمد  :التسعري التلقائي آلية -د
يف التغلب على  اآللية، وتساعد هذه 20السوق احمللي للمنتجات النفطية إىلالعاملية  األسعار

سليم من السياسات االقتصادية  إطارمن خالل  إتباعهامت  إذاوذلك  التوقعات التضخمية،
  .تتسم بالشفافية واملرونة والتلقائية وختضع للمراقبة إجراءات املناسبة وعرب

  حتديات ومتطلبات إصالح برامج دعم الطاقة يف الدول العربية: سادسا
سنوضح أهم التحديات اليت ستواجه الدول العربية عند قيامها يف ضوء التجارب الدولية 

  ;بربامج إصالح دعم الطاقة، وكذلك متطلبات جناح هذه الربامج
  :حتديات إصالح برامج دعم الطاقة يف الدول العربية: 6-1

ومتطلبات مواجهتها  دعم الطاقة يف الدول العربية  إصالححتديات  أهمميكن تلخيص 
  :التايلك

  متطلبات مواجهة هذه التحديات  برامج دعم الطاقة إصالحتحديات 

عنها من  التضخمية وما ينتج الضغوطتزايد 
  احتجاجات شعبية واسعة  النطاق

واسعة النطاق لبيان املكاسب  إعالميةتطبيق محلة  -
والتوجه البديل للحكومات  اإلصالحاالقتصادية املتوقعة من 

على  اإلنفاقرات النامجة عن هذه الربامج يف الوف الستغالل
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يتم تنفيذ احلملة يف  أنعلى . الربامج االجتماعية املختلفة
 واآللياتتتضمن التدابري  أنوعلى  .لإلصالحوقت سابق 

  ةبشفافياليت ستتبعها احلكومة لتعويض الفئات الفقرية 
  .كاملة

االجتماعي الستهداف  األمانبكات شالتوسع يف  -
  .غري القادرة الفئات

 احلكومي الداعم للنمو لزيادة الناتج  اإلنفاقتعزيز  -
  .وخفض مستويات األسعار

تثبيت   ىتبين سياسات مالية ونقدية مالئمة تساعد عل -
  .توقعات التضخم

املصاحل وسعيهم  أصحاباملعارضة القوية من 
  دعم الطاقة إصالحبرامج  إلفشال

مبشاركة كافة اجلهات  لإلصالحاملة شتبين خطة  -
حيظى  لإلصالحتدرجيي  جبرناماملعنية لوضع  واألطراف

  .بتوافق جمتمعي

  وف عدم االستقرار السياسي واالقتصادير ظ

استغالل فرتة عدم االستقرار السياسي او االقتصادي يف  -
االقتصادية لربامج دعم الطاقة  اآلثاردراسات لتقييم  إعداد

ديد الدقيق للفئات املتضررة على املستوى الكلي والتح
 االقتصادي وبناء نظم دقيقة األمانوتطوير شبكات 

  .لالستهداف لتعويض الفقراء

  على مستويات تنافسية السلع الوطنية األثر

الطاقة يف  أسعارتسهم جهود حترير  أنمن املتوقع  -
وهو ما سيعمل على حفز  للموارد االقتصادية األمثلالتوزيع 

 بأسعارمستويات االستثمار يف الطاقة وتوفري مصادر بديلة 
  .مالئمة

مواتية على  أثارحدوث  إىل اإلصالحكذلك سريدي   -
الذي سيساعد على تعزيز  األمرصعيد االقتصاد الكلي  

  مستويات التنافسية يف االجل املتوسط والطويل

  صعوبة استهداف الفئات غري القادرة
تطوير قواعد بيانات حبالة االسر املعيشية سواء -

مستويات النفاذ للخدمات  أومن حيث مستويات الدخل 
معايري ومؤشرات مرجعية ميكن من  إىلاستنادا األساسية 
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يتم  أناملختلفة على  لألسرخالهلا توصيف احلالة املعيشية 
  .حتديث هذه القواعد املرجعية للمستحقني للدعم دوريا

املعيشية اخلاصة مبستويات  األسراالستفادة من حبوث  -
  .الوطنية اإلحصاء أجهزةواليت تعدها  واإلنفاقالدخل 

االستفادة من اجلمعيات األهلية يف حتديد الفئات  -
  .املستحقة الدعم

عدم توفر بيانات دقيقة عن كلفة هذه الربامج 
  .حهاوعدم وجود تقديرات دقيقة لآلثار املرتتبة على إصال

القيام بدراسات دقيقة جلمع املعلومات الدقيقة  -
والتقديرات اخلاصة بربامج دعم الطاقة مبشاركة اخلرباء 

  .املعنيني يف عدد من ا�االت

حممد إمساعيل ، هبة عبد املنعم، دعم الطاقة يف الدول العربية، دراسات اقتصادية، صندوق النقد : المصدر
  .2014العريب، اإلمارات املتحدة، 

  :يف الدول العربية متطلبات إصالح برامج دعم الطاقة:6-2
شكل كبري من ب اإلصالحالدول العربية واختالف جتارب اقتصاديات رغم خصوصية 

الدالئل ودراسات الدولية على مستوى العامل لدول خاضت جتربة  أن إال، أخرى إىلدولة 
 بإجيازنظم دعم الطاقة ميكن ذكرها  إصالحمتطلبات جناح  أهم إىلدعم الطاقة، تشري  إصالح
  :21فيمايلي

رؤية  إىليتطلب جناح برامج دعم الطاقة  :قطاع الطاقة إلصالحشاملة  تطوير رؤية -أ
و فريق عمل عايل املستوى أ قطاع الطاقة يتم صياغتها من خالل جلنة عليا إلصالحشاملة 

 أوالنقل  أو اإلنتاجي منظمة  سواءاملصاحل املختلفة  وأصحاب املعنيني، مبشاركة كافة الشركاء
بغرض  اإلصالحيف وضع تصور لسياسات  األطرافتعاون هذه  أناستهالك الطاقة، حيث 

وختتص هذه اللجنة بتحديد نوعية  .ذه السياساتحمددة يزيد من فرص جناح ه أهدافحتقيق 
دعم الطاقة على املدى  إلصالح ةالالزميف كل مرحلة والتعديالت  إجراؤها مالالز التدابري 

  .هذه الرؤية أهدافاملتوسط والطويل لتحقيق 
 إسرتاتيجيةتنفيذ  يتطلب جناح برامج دعم الطاقة :قوية لالتصال إسرتاتيجيةتنفيذ  -ب

السلبية لربامج دعم الطاقة وكذلك توضيح  باآلثارتوعيتهم  إىلقوية لالتصال مع الشعب تستند 
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برامج دعم الطاقة، وكذا التدابري التعويضية اليت ستتبناها احلكومة  إصالحومنافع  أهداف
  .رفع الدعم أثارلتخفيف من 

وذلك ما يعين التدرج يف تنفيذ  :اإلصالحتدرجيي انتقائي يف  منهجتطبيق  -ج
ويندرج وفق هذا  .اليت ال متس الفئات الفقرية باإلصالحاتء املطلوبة زمنيا مع البد اإلصالحات

الطاقة  ألسعاربالتحرير التدرجيي  اإلصالحبدء احلكومات يف سياسات  أولويةالتوجه 
منتجات  ألسعارتوليد الكهرباء، يليه البدء بالتحرير التدرجيي  وأغراض الستخدامات الصناعية
لكريوسني، منتجات الوقود الديزل وا ألسعارالتحرير التدرجيي ، مث األسرالطاقة اليت تستخدمها 

  .اإلصالحاتاالجتماعي قبل البدء �ذه  األمانوجيب بناء شبكات 
 اآلثارتبين تدابري تعويضية للتخفيف من  يعترب :االجتماعي األمانتعزيز شبكات  -د

برز املتطلبات أمن  ةاالجتماعيالسلبية على الفئات غري القادرة عرب شبكات فعالة للحماية 
يف  يأيتوذلك من خالل عدة تدابري . برامج دعم الطاقة أصرحالرئيسية الضرورية لنجاح 

مقدمتها تبين نظم دقيقة الستهداف الفئات الفقرية من خالل برامج التحويالت النقدية غري 
  . املشروطة أو برامج التحويالت النقدية املشروطة

من الضروري تبين تدابري  :السوق آللياتدائمة لتسعري الطاقة وفقا  تبني تدابري - ه
السوق مبا يعكس اجلوانب والعوامل املتعلقة  آللياتتضمن تسعري منتجات الطاقة استنادا 

العاملية  األسعاراالرتفاع الكبري يف  حالةبالعرض والطلب على هذه املنتجات، وخاصة يف 
التسعري احلر ملنتجات الطاقة يبقى  آلياتتبين  أن إىلوتشري التجارب الدولية  .ملنتجات الطاقة

الطاقة  أسعاريف حال ارتفاع  أخرىالضمانات ملنع ارتفاع خمصصات دعم الطاقة مرة  أهممن 
  .ةالعاملي

  :خامتة
حاولنا حتليل إشكالية سياسات دعم الطاقة يف الدول العربية وضرورة  ملقاليف هذا ا  

برامج دعم الطاقة، حيث أن استمرار  إصالحها على ضوء التجارب الدولية يف جمال إصالح
املعممة من  ج الدعمواملتمثلة يف برام ،الدول العربية يف تقدمي برامج دعم الطاقة بصور�ا احلالية

شانه تشويه توزيع املوارد االقتصادية والتأثري سلبا على معدالت النمو االقتصادي والتوازنات 
تبين سياسات إصالح دعم الطاقة يف الدول العربية ، وهذا ما يستلزم فيهاالداخلية واخلارجية 

على ضوء الدور املتوقع هلذه السياسات يف حتقيق االستخدام األمثل للموارد االقتصادية وتعزيز 
  .فرص النمو االقتصادي الشامل واملستدمي
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 اسرتاتيجيات بعض املبادئ التوجيهية لتصميم وعلى ضوء التجارب الدولية نلخص  
 أهداف حتديد أوهلا �ا، اإلسرتشاد ميكن العربية الدول يف الدعم سياساتإلصالح  قوية

 اآلثار لتخفيف الالزمة التدابري صميم وت اإلصالحات أثر تقييم وثانيها األجل، طويلة واضحة
 آخرها و ،للصاحل العام اإلصالحات من الصافية الوفورات يصختص إعادة وثالثها هلا، السلبية
 .ودوافعه اإلصالح أهداف لنشر استباقية واسعة دعاية محلة

  اخلفض آلية اعتماد فيمكن التسعري، إلصالح أنظمة املتاحة اآلليات ناحية من أما  
 القصري، املدى على تدرجيي حنو على الطاقة سعارأ يف زيادات إجراء طريق عن للدعم، التدرجيي
 على التكلفة سعارأ أ مع لتتساوى األسعار وحتريك والصريح، الضمين الدعم إلغاء إىل والتوجه
 التخلص يف املتمثلة الطويل املدى أهداف حنو التدرجيي االنتقال يتم أن على الطويل، املدى
 تدابري وتنفيذ قدرا�ا، بناء على دولة كل وقدرة تتناسب انتقالية فرتات خالل الدعم من �ائياً 
 وتصميم اإلصالحات، تلك على املرتتبة واالقتصادية االجتماعية اآلثار مواجهة يف فاعلة ختفيفية

 الفرتات خالل والتوجيه، التكلفة حيث من فعالية أكثر اجتماعي أمان شبكات واستحداث
 .اإلنتقالية

 يف إسهاماً و  جدارة التخفيفية التدابري أدوات أكثر من املوجهة النقدية التحويالت وتعترب
 الطاقة، دعم أي فيه يلغى الذي هو طموحاً  األكثر فاإلصالح الدعم، إصالح سياسات جناح

 أو الدخل حملدودي سواء موجهة نقدية حتويالت برامج لتمويل امليزانية يف الوفورات ويستخدم
 التحويالت توجيه اختيار آليات يف تقديرها دولة لكل ويعود السواء، على السكان لعموم
 مؤقتة حاالت أو الدخل، مثل مستوى املعايري من جمموعة أساس على حمددة لفئات إما النقدية،
  .السكان لعموم أو وغريها، البطالة مثل
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انعكاسات التجارة اإللكرتونية على أداء اإلدارة حماولة حتليل 

  )احلالة اجلزائرية  ("املصرفية
  * األخضر عزي/أد

  اجلزائر - جامعة املسيلة

  * هواري خيثر/ أ

   اجلزائر -املركز اجلامعي تيسمسيلت

Abstract: 
     This study demonstrates the impact of electronic commerce to 
improve the performance of banking management, and aims to 
advise us with the tools used by banking institutions to develop its 
services in the digital economy.  
     We have identified, the payment instruments used, and the 
motives behind the application of electronic commerce, also covered 
the concept of electronic banking as an inevitable result of e-
commerce, and at last we examine the situation of Algerian banks e-
heralded of the digital economy, and look at the changes in banking 
services.  
     We have explained that electronic commerce has a positive 
impact on bank management performance, as reflected by changing 
the form of providing the service of banking from the traditional to 
the default format, as well as to reduce the time of a banking service, 
which gives greater flexibility to banking to access the large segment 
of customers and helps to reduce the costs of these services. 
Keys words: electronic commerce, banking institutions, digital 
economy, payment instruments, banking services, positive impact. 
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  مقدمة
نتيجة الثورة املعلوماتية  وتغريات األخرية عدة تطورات احلقبة يف العامل شهد 

)Information Revolution (احلياة، حيث  جماالت كافة اليت عرفتها الساحة الدولية يف
عن  العوملة مفهوم جتسيد يف من أكرب املسامهني T.I.Cأصبحت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

  .األساسية قاعد�اتزال العالقات الدولية يف مظاهر رقمية إلكرتونية تتخذ من اإلنرتنت طريق اخ
التجارة اإللكرتونية إحدى أهم الوسائل الداعمة لنجاح احلكومة اإللكرتونية عن  متثل

تفعيل دور اجلهاز احلكومي وتطوير أدائه من خالل تبسيط املعامالت احلكومية ونقلها من طريق 
دوية النمطية إىل اآلفاق التقنية اإللكرتونية املتقدمة بواسطة االستخدام األمثل ألحدث األطر الي

بكفاءة العمل اإلداري وارتفاع  واالرتقاء حتقيقا للتميزعناصر التكنولوجيا يف ظل القيود املعرفية، 
  .مستوى جودة األداء احلكومي

 البنية إعداد سبيل يف كبريا اقد قطعت شوط -السيما اخلليجية  -العربية  الدول أن رغم
 إال أن الدول أإللكرتونية،إلجناز مشروع احلكومة اإللكرتونية وجتسيد قواعد التجارة  التحتية

من ذلك، على غرار الواليات املتحدة األمريكية اليت  نسبة أكرب تسيطر على املتقدمة ال زالت
مر الذي جيعل دولنا العربية أمام عدة من التجارة االلكرتونية العاملية، األ %70حتتل ما يعادل 
   . حتديات ورهانات

مع اإلصالحات اجلذرية اليت تقوم �ا الدول العربية على  األوضاع وموازاة هذه ظل يف
مستوى إدارا�ا املصرفية؛ أين أصبحت املؤسسات البنكية العربية مرهونة بعدة متطلبات بعد أن 

 " :املوسومة الورقة البحثية هذه نقرتحوحملية قوية، وجدت نفسها أمام منافسة بنكية دولية 
 ،" تحليل الحالة الجزائرية - انعكاسات التجارة اإللكترونية على أداء اإلدارة المصرفية

تسمح برسم مسار منهجي   من األسئلة الفرعية  مجلةعن  اإلجابة خالهلا من حناول حيث
ية، وهذا ما سيسمح  بإماطة اللثام على علمي لتبيان هذا األثر الكلي ومنه اآلثار اجلانب

مع  ،ديناميكيات العمل املصريف يف ظل التجارة االلكرتونية حتديدا واحلكومة االلكرتونية عموما
  .يف اجلزائر البنكي ارفاقية معوقات إقامة هذا النمط من التسيري

ي، وموازاة العامل املستوى على االلكرتونية التجارة تشهده الذي املذهل النمو ظل يف  
 :ميكن طرح السؤال التايل خمتلف اإلدارات العمومية للدول العربية، طبعللتوجه اإللكرتوين الذي 

  ما هو أثر التجارة اإللكترونية على أداء اإلدارة المصرفية؟
 :مثل الفرعية،عديد التساؤالت  عرضميكن  السؤال الرئيسي، هلذا تبعا     

 لكرتونية، وكيف تطورت بناء على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال؟اإل التجارة مفهوم هو ما: أوال
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الكفاءات  منطقهي أدوات اإلدارة املصرفية اإللكرتونية، وهل باإلمكان تعبئتها من  ما: ثانيا
   البشرية، التنظيم واخلربة املكتسبة، األداء، مواكبة التطور العلمي؟

اجلزائر، وكيف  يف اإللكرتونية اإلدارة املصرفية اقعما هو واقع احلكومة االلكرتونية ومنه و  :ثالثا
لالستفادة من التطور التكنولوجي يف ظل اتساعية املعارف ؛تظهر املعوقات وخمتلف اإلجراءات 

التكنولوجية من جهة واتساع الرقعة اجلغرافية يف اجلزائر وبالتايل ظهور إشكاليات الربط والكثافة 
  املصرفية؟
تكنولوجيا ومعرفيا، أال يتعني على اجلزائر دفع عملية العصرنة التكنولوجية  يف ظل املتاح :رابعا

لتسهيل األنشطة  املصرفية املرقمنة وخدمة الزبائن، إن على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو 
  العاملي، وكيف يكون ذلك؟

  :الفرضيات التالية تقدمي يف ورقتنا البحثية هذه  حناولتبعا ملا ذكر ،      
 األكرب من اهليمنة على جمريات التجارة النصيب املتقدمة على تستحوذ الدول:  لفرضية األولىا

  اإللكرتونية العاملية، بفعل احتكار هذا النشاط؛
اعتماد اإلدارة االلكرتونية يف  مع فعاليات مل تتأقلم ال تزال الدول العربية: الفرضية الثانية
  أنشطتها اليومية؛
يتطلب االندماج ضمن العامل االقتصادي اجلديد من البنوك اإللكرتونية تدعيم  :الفرضية الثالثة

  مركزها التنافسي على مجيع املستويات وجماراة التطور املعلومايت والتكنولوجي؛
 ؛غياب ثقافة االقتصاد الرقمي جعل البنوك العربية عامة واجلزائرية خاصة: الفرضية الرابعة

  .ة إىل  خمتلف اجلرائم املنظمة وتبييض األموالعرضة للهزات الظرفية املفضي
 تصميم مت املطروحة، وبناء على هذه الفرضيات، اإلشكالية جوانب خمتلف عن لإلجابة     
  :العناصر التالية وفقا لبنائية الدراسة

 مداخل منهجية حول إشكالية التجارة االلكرتونية؛ -1
 لى تطور ديناميكيات اإلدارة املصرفية؛أثر وفعالية منظومة التجارة االلكرتونية ع -2
 حتليل أدوات اإلدارة املصرفية اإللكرتونية وحماولة تكييف بعضها مع الواقع القطري؛ -3
مكانة ودور البنوك االلكرتونية يف تطوير اإلدارة املصرفية، من اجلانب التكنولوجي وإدارة  -4

 املوارد البشرية والتميز؛
حتليل عناصر القوة -نية على املستوى العاملي واإلقليميواقع اإلدارة املصرفية االلكرتو  -5

 واالختالالت؛
واقع احلكومة االلكرتونية ومعوقات جتسيدها يف اجلزائر، وهل يعود ذلك إىل األبعاد  -6

 التكنولوجية فقط؟
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 درجات تطور أداء البنوك اجلزائرية ومنو النظام البنكي التقليدي يف اجلزائر؛ -7
على أداء اإلدارة املصرفية يف اجلزائر، من حيث التفاوتات يف التسيري  أثر التجارة االلكرتونية -8

 وتضييع الفرص من منظور االسرتاتيجيات املوقفية احمللية؛
 .خالصة استنتاجية وتوصيات بناء على املوجود واملأمول يف الواقع اجلزائري -9

ا من البالد ختص بعض -ثالثبلغات -قمنا باستطالع مسحي جلملة من الدراسات السابقة 
العربية يف املشرق واملغرب العربيني وكذا بعض البلدان املتطورة يف جمال الصريفة االلكرتونية 
وجتليات أمهيتها يف دفع مسار التسيري البنكي وتسهيل االقرتاض واجناز املبادالت احمللية والدولية، 

فها والواقع اجلزائري وفق وعلى أساس ما ذكر، قمنا باستخراج نتائج هذه البحوث وحاولنا تكيي
                                                                                                                 .منهجية تراكمية يف املعارف املتخصصة

  :لكرتونيةمداخل منهجية حول إشكالية التجارة اإل) 1
والثقافية  االقتصاديةة متميزة يف كثري من ا�االت طفر  األخرية الفرتة يف العامل شهد  
 كافة مع التكنولوجية وتفاعلها الثورة التطورات كانت من إحدى إفرازات هذه واحلضارية،
احلياة، على غرار التجارة اإللكرتونية اليت عرفت منوا مطردا على املستوى العاملي  جماالت

، لتصبح اليوم تقنية املعلومات تطورهازة األساسية لمتثل الركي االنرتنتواإلقليمي باعتبار أن 
 Sociétéمتكن أفراد ا�تمع املدين أ�اأهم دعائم تقدم األمم ورقيها حبكم  T.I.Cواالتصاالت

civile   الحكومة اإللكترونية " من املشاركة يف صياغة السياسات ومناقشتها يف إطار"  
من خالل تبسيط املعامالت اإلدارية ونقلها من كطريقة فاعلة لتحسني أداء اجلهاز احلكومي 

األمثل  االستخداماألطر اليدوية النمطية إىل اآلفاق التقنية اإللكرتونية املتقدمة عن طريق 
بكفاءة العمل  واالرتقاء حتقيقا للتميزألحدث عناصر التكنولوجيا يف ظل القيود املعرفية، 

 .اإلداري وارتفاع مستوى جودة األداء احلكومي
تطوير  -اإلدارات املصرفيةمن -ضمن اإلقتصاد العاملي اجلديد الناجح  االندماج يتطلب

ستخدام البنوك اعلى املستوى احمللي والدويل، حيث أن  ةكزها التنافسيا خدما�ا وتدعيم مر 
لوسائل رقمية حديثة وأكثر أمنا يؤدي إىل حتسني جودة اخلدمات املصرفية وجذب قدر كبري من 

على رأسها تبييض األموال  ،وعكس ذلك يعرض اإلدارة إىل كثري من اجلرائم املصرفيةالعمالء، 
 . واجلرائم املنظمة

تعترب التجارة اإللكرتونية يف هذا اإلطار من أكرب دعائم التبادل الدويل و أهم وسائل تغيري      
، واالتصاالتاإلعالم ترتبط ارتباطا وثيقا بثورة تكنولوجيا  على اعتبار أ�امنط عمل احلكومات 

   فما هو إذن مفهوم هذا املصطلح؟
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تعريف التجارة ورد يف تقرير �موعة من الباحثني التابعني لوزارة الصناعة والتجارة الفرنسية 
تشمل مجيع املبادالت املتعلقة باملعلومات والصفقات املتعلقة باملنتجات : " االلكرتونية بأ�ا

اخلدمات املالية،  اإلعالمخدمات :، وكذلك اخلدمات يةاالستهالكوالتجهيزات والسلع 
وتتعدد الوسائل املستخدمة يف ...مثل الصحة، التكوين   االجتماعيةواخلدمات .. .القانونية

وتأخذ ...اهلاتف ، التلفاز، املينيتال، شبكات اإلعالم اآليل ، االنرتنت، : هذه املبادالت
 )1("صوت أو صورة  نص،:يف  متمثالاملعلومات املتبادلة شكال رقميا 

كل معاملة جتارية بني البائع واملشرتي سامهت " :التجارة اإللكرتونية بأ�ا  بعض الباحثنييعرف 
عن طريق شبكة االنرتنت أو (فيها شبكة اإلنرتنت بصفة إمجالية أو جزئية ، التزود باملعلومات 

التسديد إلكرتونيا ، بصك ختص خدمة أو سلعة معينة ، وسواء مت ) شبكات جتارية أخرى
  )2("رقمي، نقدا عند التسلم، أو بطريقة أخرى

  : على أربعة جوانب أساسية تقومأن التجارة اإللكرتونية  ،نستنتج مما سبق
 .أ�ا وسيلة إليصال املعلومات و اخلدمات عرب خطوط إلكرتونية تقنية -
 .أن موضوعها األعمال التجارية -
 .ئن من خالل رفع كفاءة اخلدمات و تسريع إيصاهلاأ�ا أداة لتلبية رغبات الزبا -
 .أن اإلنرتنت تعترب األرضية اخلصبة لعملية التجارة اإللكرتونية -

  :يوضحها الشكل التايل كما  هذا وتنقسم التجارة اإللكرتونية من حيث أدائها إىل عدة أقسام
  أنماط التجارة االلكترونية): 1(رقم  شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  B  to  C  أعمال إلى زبون

 اإللكرتونية جتارة التجزئة
  التجارة اإللكترونية

E-Commerce 

 B  to  B أعمال إلى أعمال

 الشركة ومورديها كل الصفقات بني

  C  to  C  زبون إىل زبون

األسواق اإللكرتونية مثل املزادات 
 القائمة على الويب

 G  to  C حكومة إىل زبون

الشركات  كل الصفقات بني
 املؤسسات احلكومية و 

  .41، ص 2004اإلدارة اإللكرتونية، اإلسرتاتيجية، الوظائف واملشكالت، دار املريخ، الرياض، : جنم عبود، جنم: المصدر
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ة اإلعالمية أو التفاعلية تتم بني هذه القطاعات إلكرتونيا، ويعترب حيث أن العالق
 %85 حوايل احلجم، إذ بلغت نسبته حيث من ألكربا) Business to Business(التعامل 

فتمثل حوايل  )Business to Consumer()4(، أما العالقة )3(اإللكرتونية التجارة إمجايل من
تتمركز أساسا يف جمال تداول برامج الكمبيوتر من حجم التجارة اإللكرتونية و  15%

 Government to( العالقتانواألسطوانات املدجمة وحجز تذاكر السفر ، يف حني مل تعط 
Business ( و)Government to Customers  ( حقهما من البحث العلمي ملا هلما من

لكرتونية وما يشمل جمازفات وخماطر يف التطبيق، خاصة وأن موضوعهما يتعلق باحلكومة اإل
، مع اإلشارة أنه يوجد )5(ذلك من مزايدات ومناقصات وخدمات بينها وبني العناصر األخرى

ترابط آخر مل نتطرق إليه يف هذا الشكل ويتمثل يف التجارة اإللكرتونية الدولية 
)Government to Government ( تتم عرب ] حكومية ضخمة[كل صفقة " واليت تعين

  .)6("بالقيام بعملية تصدير أو استرياد االلتزامكن أن تؤدي إىل االنرتنت مي
أن أصبحت يف بعض الدول  املتعاملة؛ إىلبني هذه األعوان  االتصاالتتطورت      

 ).MOBILE COMMERCE(يسمى التجارة املتنقلة  ؛املتقدمة تتم عرب اهلواتف اخللوية 
بني اإلدارة اإللكرتونية و التجارة  اشاسع اجتدر اإلشارة يف هذا ا�ال أن مثة فرق

أن األوىل تشمل إضافة لذلك سلسلة من األنشطة و  باعتبار ،اإللكرتونية اليت متثل جزء منها
و التنسيق داخل الشركة بطريقة إلكرتونية قائمة على املزج  االتصالالوظائف األخرى املتمثلة يف 
  .)7(بني اإلنرتنت و اإلكسرتانت

لتايل مراحل تطور اإلدارة من النمط اليدوي التقليدي إىل األطر ميثل الشكل ا     
  :اإللكرتونية احلديثة
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  السلسلة المتصلة لألعمال اإللكترونية): 2(رقم  شكل

Source: Don TAPSCOTT, digital capital, Boston, Harvard business school press, 
2000, p 17. 

  :إللكرتونيةدعائم قيام التجارة ا) 1- 1
الرقمي على آليات اإلنرتنت عن طريق التعامل مع املعلومات الرقمية و  االقتصاديرتكز  

تكنولوجيا اإلعالم يف إطار ثورة معلوماتية سريعة حلت حمل الثورة الصناعية املعهودة منذ القرن 
حسب إىل ثالثة قطاعات تتوزع  االقتصاديالنشاط  االقتصاديونالثامن عشر، ولئن قسم 

فلقد أضاف الرقميون قطاع املعلومات و املعرفة   ،الفالحة و الصناعة و اخلدمات:األمهية إىل 
كما أن ،  )8(رابع يشكل ركيزة القطاعات األخرى يف وقتنا احلاضر اقتصاديكنشاط إداري و 

 املعامالت إلمتام هو األخر ال يقل شأنا عن بقية البىن التحتية الضرورية احلكومي االعرتاف
 .االلكرتونية الدفع ووسائل املنظمة للتجارة اخلاصة التشريعات فضال عن توفري االلكرتونية،

يعتمد احلكم الرشيد على حتقيق عدد من النقاط اليت متنح   : احلكومة اإللكرتونية) 1-1- 1
قل الصالحيات للمواطنني بدال من إدار�م والسعي إىل تقليص التكاليف ورفع امليزة التنافسية ون

بعد أن كانت أسرية اإلدارة البريوقراطية، وهذا هو  املواطنني،بعض شؤون املراقبة واحملاسبة إىل يد 
قدرة " تسعى إىل حتقيقه احلكومة اإللكرتونية اليت تعين مبفهومها الشامل  الذياهلدف 

عمال اخلدمات فيما بينها وبني املواطن وقطاعات األ القطاعات على تبادل املعلومات وتقدمي

 مبثل هذا الشريط النشاط املادي يف الشركات املادية
  

  النشاط املادي ودوره يف إنشاء القيمة): Bricks( األحجار 
  
  
  

المبادرة 
بإنشاء 
المیزة 
إلكترون

 ای

سعي ال
لتحقیق 
المیزة 
 اإلكترونی

موقع 
الویب  
كبیر 

ومتنوع 
 للشركة

موقع 
الویب 
تفاعلي 
عبر 
قاعدة 
  بیاناتھا

موقع 
الویب  
للشركة 
للبیع 
 والشراء

  صفحة
موقع  أو 

ت امعلوم
 الشركة

  صفحة
  أو 

  خدمات
موقع 
  الویب

لشركة 
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  مرحلة المیالد

  مرحلة التصعید

  مرحلة الذروة

الموظف یعمل 
  على مكتب ثابت

المواطن یتعامل مع 
  موظف ثابت

  
دخول الحاسب 
اآللي في مجال 
  العمل اإلداري

  
دخول أنظمة 
المعلومات في 
مجال العمل 

  اإلداري

  
دخول اإلنترنت 

في مجال 
  العمل اإلداري

الموظف یعمل 
  ثابتعلى مكتب 

المواطن یتعامل 
  من بعد

  الموظف یعمل 
  من بعد

المواطن یتعامل 
  من بعد

ممكنة مع ضمان السرية وأمن املعلومات املتداولة يف أي وقت  بسرعة ودقة عاليتني وبأقل كلفة
افرتاضي ميّكن األجهزة احلكومية من تأدية  ، أو أ�ا نظام)اضمحالل البعد املكاين(ومكان

والزمان مع التقنيات اإللكرتونية املتطورة متجاهلة املكان  التزاما�ا جلميع املستفيدين باستخدام
 .)9("والسرية وأمن املعلومات حتقيق اجلودة والتميز

 اخلدمات مستوى لرفع التقنية باستخدام األول املقام يف اإللكرتونية �تم احلكومة     
 واحلكومة للمواطنني والشركات الفائدة لتحقيق املختلفة احلكومية اهليئات بني احلكومية والتنسيق

إلكرتوين  موقع يف املعلومات بتوفري تبدأ مراحل أساسية، ثالثة خالل من تنشأ ذا�ا، وهي
)Damp Service(، اجلهات  بني املتبادلة تفعيل االتصاالت مث)Telex Service(، مث 

 .)Developing Service()10(للخدمة والتبادل التفاعلي  املتكاملة النظم تطبيق
احلكومة من التقليدية إىل ميكن أن نلخص يف الشكل التايل مراحل انتقال نظام  
  :اإللكرتونية

  مراحل تكوين الحكومة اإللكترونية): 3(رقم  شكل

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .04، ص 2006،املعهد العريب للتخطيط، الكويت االلكرتونية،منظومة احلكومة ،حممد حسن نويب: لمصدرا
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نية إضافة إىل تعترب احلكومة اإللكرتونية من أهم مقومات جناح التجارة اإللكرتو      
مستقلني يف هذه  بندينالبنوك اإللكرتونية ووسائل الدفع الرقمية اليت آثرنا أن خنصص هلما 

 .الدراسة

للمخاطر الكبرية اليت تتضمنها نظرا  :املتطلبات القانونية للتجارة اإللكرتونية) 1-2- 1
اإللكرتونية اليت تشهدها مالئمة للمستجدات  قوانني كان لزاما إجياد  اإللكرتونيةآليات التجارة 

الساحة الدولية، خاصة وأن غياب ذلك جيعلنا أمام العديد من التساؤالت حول معامالت 
 الربيد مبثابة التوقيع الورقي؟ وهل رسائل الكرتونيا واملراسالت العقود اإلنرتنت، فهل توقيع

 بعض يف املشروع غري ىاحملتو  ذات املواقع تعطيل يف اإلثبات القانوين؟ أم هل حجة اإللكرتوين
 فمن التجاري، النزاع نشأ ما االفرتاضي؟ ومىت العامل دميقراطية على غريها جتاوز يف واملشروع النظم
 .افرتاضية؟ وحمكمة رقمي قاض مثة فعال وهل سيحكم؟ الذي القانون هو وما القاضي هو
 زفات، فاملتعاقدون ال يرونرقمية تتخللها كثري من ا�ا بطريقة اإللكرتونية عملية التجارة تتم

والرسوم اجلمركية  بالضرائب يتعلق فيما اخلاصة تتميز بتشريعا�ا دولة البعض، وكل بعضهم
  إخل،...

 متاما كما ،)Contentieux(املنازعات تظهر أن االفرتاضيالعامل  بيئة يف املنطقي ومن 
 وغريها، وهذه التجارية والعالمات الفكرية امللكية كاملنازعات حول العامل احلقيقي، يف احلال هو

 النزاع، بالنظر يف املختصة للمحكمة بالنسبة من اإلشكاليات العديد تثري ما غالبا املنازعات
 النزاعات هذه مثل يف الصادرة األجنبية وحجية األحكام قوة ومدى التطبيق، واجب والقانون
تنسيق بني الدول لتفادي التعارض آخر، األمر الذي جيعلنا ننادي بضرورة ال إقليم يف للنفاذ

 كان بغرض جتسيد اإلدارة اإللكرتونية الفعالة اليت تضمن تشييد جمتمع املعلومات، وإذا واالزدواج
 التعاقد مسائل وخاصة اإللكرتونية للتجارة القانونية التحديات يف حتديد الكثري أجنز قد العامل

التصدي  جمال يف الكثري باملقابل  أنه مل ينجزإال ،وأمن املعلومات الفكرية وامللكية واإلثبات
 أيضا املوضوع �ذا ويتعلق اإللكرتونية، التجارة بيئة يف وتعارض القوانني االختصاص ملشكالت
 .)11(املنازعات لفض البديلة التقاضي طرق االعتماد على وأمهية فعالية مدى مسالة

ا�ا املدنية لتنظيم حركة التجارة سعت كثري من الدول إىل توحيد تشريع،سد هذه الثغرة ل
 األمم جلنة قبل من املعد النموذجي القانونالدولية، على غرار  االتفاقياتاإللكرتونية عن طريق 

- الراهن وقتنا يف -ميثلوالذي  1996سنة  )12()اليونسترال( الدويل التجاري للقانون املتحدة
عنها من  يتفرع التجارة اإللكرتونية وما الوطنية يف حقل للتشريعات األساسي التشريعي اإلطار

 الطبيعة ذات بالبيانات اإلثبات التوثيق وحجية شهادات وتشريعات اإللكرتونية التواقيع تشريعات
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 الدولية والعقود الدولية التجارة من خالل التعاقدية األعراف توحيد وغريها، إضافة إىل اإللكرتونية
 التواقيع حول قانون منوذجي اعتمادمت  كما،  )13(رةوالتجا والنقل التأمني جمال يف خاصة

 مواضيع يف حول البحث االتفاقاتإمتام  اضافة اىل مسار، 2001جويلية  5اإللكرتونية يف 
وتسوية  للبضائع، الدويل البيع عقود بشأن املتحدة األمم اتفاقية منظور من االلكرتوين التعاقد

 .)14(املادي طابعها من امللكية مستندات ريدوجت املباشر، احلاسويب باالتصال املنازعات

 :وسائل األمن واحلماية) 1-3- 1
نتيجة التعدي على سيادة الدول وحقوق ،إن جتاوز بعض احلدود وانعدام الثقة      

اإلنسان وأسراره الشخصية بعد ظهور بعض الربامج اإللكرتونية اليت متلك قدرة فائقة يف 
العربية،  الدول، يعترب من أبرز التحديات أمام )piratage(والتجسس والقرصنة  االخرتاق
 ما يعزز من مظاهر الغربية التكنولوجيا على يف معظمها تعتمد اإللكرتونية أن احلكومةخاصة و 
 .لدول الشمال يف مجيع امليادين اإللكرتونية التبعية

 وقد إطالقا، مبكان بالصعوبة ليس اإلنرتنت عرب االئتمان بطاقات على فاالستيالء     
 اإلجرامية، عمليا�م لتنفيذ اإلنرتنت باستخدام أصحا�ا اليت قام احلوادث بعض بالفعل وقعت

 .األمر الذي يتطلب ضرورة توفري احلماية آلليات وعمليات التجارة اإللكرتونية
املعلومات وسالمتها،  سرية يف حفظ -اليوم  -الوسائل املعتمدة  من أهم يعد التشفري  
 ألوىلا:بطريقتني التشفري ، ويتم)15(أو املعطيات الرسائل التقاط من الغري منع إىل هدفحيث ي
  .العام المفتاح بطريقة التشفير هي والثانية ،السيمتري النظام عليه ما يطلق هي

لفك  واحد تشفري مفتاح يستعمالن إليه واملرسل الرسالة مصدر أن األوىل، الطريقة تعين  
 ،ذلك بعد الرسالة ترسل مث آمنة بطريقة أوال املفتاح يرسل حيث بعد، ترسل مل اليت الرسالة رموز
 أما،تزويرها املستحيل من جتعل اليت واملعقدة العديدة األرقام من جمموعة تستخدم التقنية وهذه
 مفتاحان، املفتاح فيها ، حيث يستخدم)العكسية الهندسة(طريقة  فهي للتشفري الثانية الطريقة
 يبقى ذلك ومع اجلهات لبعض يكون معلوما فقد العام املفتاح أما صاحبه، سوى يعرفه ال اخلاص
 .للجمهور بالنسبة سرا

التوقيع  يف طرف ثالث مقبول لدى اجلماهري التشفري عملية يف األمان لضمان يتدخل 
    .)16(االلكرتوين

 بني واحلماية باالشرتاك من أدوات األمن وسيلةويعترب كذلك نظام الصفقة اإللكرتونية اآلمنة    
  .ميكروسوفت للربجميات مبساعدة عدة متعاملني، على رأسهم شركة وفيزا ماسرتكارد
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  :أثر وفعالية منظومة التجارة اإللكرتونية على تطور ديناميكيات اإلدارة املصرفية) 2
دمات سامهت التكنولوجيا احلديثة بإمداد اجلهاز املصريف بأبرز أدوات وآليات تسريع اخل 

املصرفية و تنويعها مبا يتماشى مع التحديات الدولية إضافة إىل حتفيز املصارف على املرونة مع 
السيما يف ظل األزمة ،تقلبات الطلب على املنتجات البنكية و ضمان سالمة ودائع الزبائن 

 .أي مصرفمن أهم املسؤوليات اليت يعىن �ا  االئتمانيةحيث أصبحت املسؤولية ،املالية الراهنة 

توجهت معظم الدول ،يف إطار تطوير اإلدارة اإللكرتونية  :اإلدارة املصرفية اإللكرتونية) 1- 2
إىل استحداث جمموعة من األدوات املالئمة ملتطلبات التجارة اإللكرتونية من أجل دعم امليزة 

مثل اإلدارة املصرفية التنافسية للخدمات املصرفية و اإلرتقاء �ا إىل معايري اجلودة العاملية، و تت
 :كل النشاطات اليت يتم تنفيذها بواسطة الوسائل اإللكرتونية أو الضوئية مثل" اإللكرتونية يف

، كما �تم اإلدارة املصرفية اإللكرتونية مبجموعة )اهلاتف، احلاسوب، الصريفة اآللية و اإلنرتنت(
مؤسسات  انشطةو كذا  الئتمانيةااإللكرتونية  بطاقات الدفعالعمليات اليت يقوم �ا أصحاب 

 .)17("األعمال اليت تقوم مبمارسة التجارة اإللكرتونية
بعد الثورة  انتقلتبدأ ظهور اإلدارة املصرفية اإللكرتونية يف شكل معامالت هاتفية، مث 

كقناة اتصال جديدة اعتربت  ) WEB(التكنولوجية اهلائلة إىل الشبكة العاملية العنكبوتية 
م يف تطور اإلدارة العلمية، و ميكن توضيح مكونات و ديناميكية اإلدارة املصرفية كمنعرج جد ها

   :اإللكرتونية من خالل الشكل التايل
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  المعامالت المصرفية اإللكترونية): 4(رقم  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يل والتنمية،حتديات املعامالت املصرفية اإللكرتونية، جملة التمو  :شاينرت ،نسوري وأندريا،صاحل : المصدر
  .48، ص 2002: العدد الثالث، سبتمرب صندوق النقد الدويل،

قدر اإلحصائيون أن إجراء املعامالت املصرفية إلكرتونيا عن طريق  اإلطار،يف هذا      
  % 87يف توزيع الربجميات و % 98بالنسبة لدفع الفواتري و  %70شبكة اإلنرتنت توفر حوايل 

ئعة يف جمال العمل اإلداري التقليدي، أما بالنسبة للمعامالت كتذاكر للطريان كتكاليف ضا
  .)18(%98البنكية فتصل نسبة التوفري إىل 

حسب  -يف التكاليف االقتصادوميكن أن نستعرض من خالل اجلدول التايل تقدير      
  .قنوات توفري اخلدمات املصرفية اإللكرتونية

  تتقدير التكلفة عبر قناة الخدما): 1(رقم  جدول
  ، يف املتوسطوحدة نقدية) دون التكلفة اإلنسانية(تقدير التكلفة   قناة اخلدمات
  ون 295  عرب فرع البنك

  ون 56  اهلاتفي االتصالمن خالل مراكز 
  ون 4  من خالل اإلنرتنت

  النقود اإللكرتونية

  التجارة اإللكرتونية للريط بني شبكات األعمال عن طريق شبكات إلكرتونية

  االتصالأخرى، تأمني  خدمات،منتجات متويل
  املباشر إلجراء العمليات املصرفية 

  عن طريق  توفريخدمات التمويل :التمويل اإللكرتوين
  قنوات إلكرتونية 

 مصرفية معامالت
 اهلاتف عن طريق

  مصرفية معامالت
  شبكة  عن طريق

 اإلنرتنت

قنوات  عن طريق
  للتوصيل أخرى

 اإللكرتوين

تقدمي املنتجات واخلدمات :املعامالت املصرفية اإللكرتونية
  باملعامالت املصرفية عن طريق قنوات إلكرتونية اخلاصة
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  ون 1  الصرافة اآللية باستعمال
-www.bankofsudan.org(، 12(لصريفة اإللكرتونية، على املوقع ا:أمني ،عز الدين كامل: المصدر

  .02، ص 01-2015
حتليل أدوات اإلدارة املصرفية اإللكرتونية وحماولة تكييف بعضها مع الواقع ) 3

 :القطري
تعتمد اإلدارة املصرفية يف إطار التكنولوجيا الرقمية على عدة أدوات من أجل حتقيق      
امالت املالية بني املؤسسات املصرفية و األفراد و الشركات التجارية و احلكومية، و امليزة يف املع

تعترب أهم الوسائل املعتمدة يف ذلك الصرافات اآللية كآالت مربجمة حتفظ فيها النقود بطريقة 
ذكية، حيث متكن العميل من احلصول على اخلدمات بعد التعرف على هويته عن طريق إدخال 

تمانية البيومرتية و حتديد رقمه السري املعطى من طرف إدارة املصرف، كما تعترب بطاقته اإلئ
عمليا�م  بإجراءحيث تسمح للعمالء ،الصريفة اإللكرتونية عرب اهلاتف من أهم األدوات كذلك 

بغض النظر عن أوقات و أماكن تواجدهم، و من أهم اخلدمات اليت  ،املصرفية عرب اهلاتف
متكني الزبائن من اإلطالع على أرصد�م احلسابية اجلارية و دفع فواتري  توفرها هذه اآللية

أصبح اإلنرتنت املرشح الوحيد عند مجيع اإلدارات  االتصاالت، و مع تطور االئتمانيةبطاقا�م 
، أو عن بعد )HOME BANKING(سواء من املنزل ،لتقدمي اخلدمات املصرفية و تطويرها 

)REMOTE BANKING( ن أو يف اآل)ONLINE BANKING(،  أو اخلدمات
، و قد توجهت كثري من الدول )SELF-SERVING BANKING(املصرفية الذاتية 

املتقدمة إىل اعتماد اإلنرتنت داخل إدار�ا املصرفية يف إطار مشروع احلكومة اإللكرتونية 
 VIRTUAL(�دف إنشاء و إقامة مصرف كامل يقدم خدماته للعمالء  االفرتاضي

BANK .(   
تسخري نظام التلفزيون التخاطيب كمجال للصريفة، على -يف بعض الدول األوربية  -كما مت     

ما يقدر بـ  الستثمارالتلفزيون  استخدامعن طريق ) HSBC(غرار ما قام به البنك الربيطاين 
 . )19(التلفزيونية"  أوين"  شبكةمليون دوالر يف  100

أجهز�ا املصرفية مبا يتماشى مع  ورقمنةنامية إىل إصالح تسعى كثري من الدول ال ، هكذا     
�دف حتقيق امليزة التنافسية و   Accords de Bale اتفاقيتي بازل األولى و الثانيةمتطلبات 

توفري  معكسب العمالء و تطوير الدفع النقدي اإللكرتوين و حتقيق الرحبية يف األجل الطويل 
  .س لتحسني جودة اخلدمة املصرفيةفرص تسويقية جديدة عن طريق التناف

http://www.bankofsudan.org
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  :أدوات الدفع اإللكرتونية ) 1- 3
عدة  استحداثمت  االتصال،السريع يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و  مع التطورموازاة   

 :اإلدارة املصرفية اإللكرتونية، و تتمثل أهم هذه الوسائل فيما يلي أداءوسائل جديدة لنجاح 
  .)20(سلع املشرتاة عرب اإلنرتنتال استالمالتسديد نقدا عند  -
الدفع بإستعمال البطاقات البالستيكية البنكية، كما تستعمل هذه األخرية كذلك يف  -

، و قد تطورت وظيفتها يف بعض الدول )21(احلصول على النقود من خالل آالت الصرف الذايت
  .)22(و قابلة للتداول ائتمانيةحيث أصبحت 

، و هي عبارة عن بطاقة )smart card(كية البطاقات الذ  باستعمالالدفع  -
بالستيكية حتمل شرحية إلكرتونية هلا قدرة فائقة يف ختزين املعطيات و عمليات الدفع و 

هذه البطاقة يف أوربا مع �اية التسعينيات خاصة يف جمال  استعمال انتشر، و قد االئتمان
نوع من البطاقات و التعامل معه تسديد اخلدمات، و قد دعمت املنظمات الدولية إنتاج هذا ال

يف رأس " MASTER CARD"سامهت منظمة من القرن العشرين ، ، فمع �اية التسعينيات 
  .شركة أوربية 27و يتم اإلشرتاك يف النسبة الباقية بني  % 51مال الشركة بنسبة 

و ذلك عن طريق إرسال رسالة إلكرتونية ،الشيكات اإللكرتونية  باستعمالالدفع  -
منة إىل البنك بغرض اعتماد حامل الشيك عرب اإلنرتنت ليقوم البنك بعدها بتحويل قيمة مؤ 

  .الشيك إىل حساب معني عند احتياجها أو أوا�ا
كغطاء إلكرتوين للنقود التقليدية وفق ) الرقمية(الدفع عن طريق النقود اإللكرتونية  -

ع بنك معني، و ميكن القول أن هذا جمموعة من الربامج و األنظمة يشرتك فيها املتعاملون م
النوع من النقود ال يزال حمدود التعامل، وخيتلف هذا الدفع عن عملية الشيكات اإللكرتونية يف 

 .أن صالحيته تسري ألكثر من عملية واحدة

تتمثل أهم منافع التحويالت اإللكرتونية يف إطار    : مزايا نظام الدفع اإللكرتوني) 2- 3
  : يف االيت ذكرهة اإلدارة املصرفي

  ؛املصرفية و توفري جزء كبري من املصاريف املهدرة االئتمانيةختفيض تكاليف اخلدمات  -
  .تسريع حركة تداول النقود و تدفقها -
  :مكانة ودور البنوك اإللكرتونية يف تطوير اإلدارة املصرفية) 4

إللكرتونية كانت التجارة اإللكرتونية من أكرب احملفزات لظهور البنوك ا     
)ELECTRONIC BANKING(  و تطوير اإلدارة  واحتوائهابغرض تسهيل املعامالت و
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كانت اإلدارة املالية يف البداية توفر اخلدمات لصاحل ف ،)23(املالية لتصبح نشاطا�ا عن بعد
خط خاص يصل بينه و بني   بواسطة العميل عن طريق دخوله إىل حسابه و إجراء معامالته

أصبح العميل بإمكانه الدخول عرب عدة برامج  )24(و بعد تطور اخلدمات البنكيةالبنك، أما 
 .إلكرتونية و القيام مبا يريد من نشاطات يف أي زمان و مكان

تتميز البنوك اإللكرتونية عن نظري�ا التقليدية بأ�ا تعمل دون التقيد بأوقات معينة،      
اإلنرتنت من أي مكان للحصول على اخلدمات بالبنك عرب شبكة  باالتصالحيث يقوم الزبون 

املرجوة، وذلك طبعا بعد إدخاله رقمه السري، إضافة إىل أن البنوك اإللكرتونية تتمتع بإمكانية 
الوصول إىل قاعدة عريضة من العمالء بغض النظر عن احلدود اجلغرافية بني الدول خمتزلة بذلك 

البنوك التقليدية على اعتبار أ�ا ال حتتاج إىل  لنسبة كبرية من التكاليف املوجودة على مستوى
مقر تأثيث و معدات و أدوات بقدر ما حتتاج إىل موقع إلكرتوين مربمج وفق أسس قانونية 

 .أمنية
رغم املزايا اليت ختتص �ا البنوك اإللكرتونية إال أ�ا ال ختلو من املخاطر اليت تتميز �ا 

، فامتداد االقتصاديةيف بعض األحيان على توازنات الدولة  البنوك التقليدية، بل  تؤثر خماطرها
سيزيد من صعوبة السيطرة على حجم السيولة يف البنوك، ألن العمالء  االئتماننشاط منح 

يستطيعون بطريقة بسيطة حتويل مبالغ كبرية من خالل الكمبيوتر، فضال عن املخاطر املتعلقة 
 .)25(قام الرمزية الشخصيةبسرية و سالمة احلسابات البنكية و األر 

حتليل عناصر  - واقع اإلدارة املصرفية اإللكرتونية على املستوى العاملي واإلقليمي ) 5
   :القوة واإلختالالت

ال أثبتت عدة دراسات إحصائية أن إجناز العمليات املصرفية على شبكة اإلنرتنت      
�ال األمين املتعلق حبماية نتيجة التخوف الكبري يف ا التعقيدات،تعاين من بعض  تزال

املمتلكات، كما أظهرت الدراسات أن غالبية مواقع البنوك على اإلنرتنت تركز على النشاط 
املعلومايت و ليس على النشاط التفاعلي اخلدمايت، و حتتل الواليات املتحدة األمريكية صدارة 

 افرتاضيأول بنك " NET BANK"الدول املتميزة يف أمتتة األعمال املصرفية، و يعترب البنك 
 %717حيث تطورت أعماله بنسبة ) www.netbank.com(أنشئ على شبكة اإلنرتنت 

إىل  -يف هذا املضمار -، كما توجهت عدة قطاعات غري بنكية 2001و  1995ما بني سنيت 
" SONY"الدخول بقوة يف سوق اإلستثمار املصريف اإللكرتوين على غرار شركة 

)www.sony.com (االئتمانيقدم خدمات اإلقراض و  افرتاضياليت أنشأت بنكا ا.  

http://www.netbank.com
http://www.sony.com
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ومعوقات جتسيدها، وهل يعود ذلك إىل األبعاد يف اجلزائر واقع احلكومة اإللكرتونية ) 6
 :  التكنولوجية فقط؟

عدة سياسات إستباقية اىل تبين  –غرار كثري من الدول النامية  على-باشرت اجلزائر 
عن طريق دعمها القوي لقطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت، كما لتطوير اإلقتصاد الرقمي 

يف كنف ذلك حميطا قانونيا ومؤسساتيا حمفزا لروح املنافسة واستخدام التكنولوجيات، إال  هيأت
 .أن الفجوة ال زالت شاسعة بني ذلك وبني حتقيق جمتمع رقمي متطور

  :واقع احلكومة اإللكرتونية) 1- 6
 2003توجهت السلطات العمومية إىل عقد خمطط عمل يف  ،إلطاريف ضوء هذا ا     

تسعى من خالهلا إىل تعزيز أداء االقتصاد " 2013الجزائر االلكترونية "لتشكيل إسرتاتيجية 
من خالل تشجيع نشر واستخدام تكنولوجيات  واالبتكارالوطين وحتسني قدرات البحث 

رئيسية، مزمٌع حتقيقها متاما خالل مدى  اإلعالم واالتصال، ومت ضمن ذلك وضع عدة حماور
  :)26(السنوات الثالث املقبلة، تتمثل يف

 .يف اإلدارات العمومية واالتصالتعزيز استخدام تكنولوجيات اإلعالم  -
واملؤسسات الصغرية  االقتصاديةيف الشركات  واالتصالتعزيز استخدام تكنولوجيات اإلعالم  -

 .واملتوسطة
من جتهيزات  االستفادةالتحفيزية الكفيلة بتمكني املواطنني من  تطوير اآلليات واإلجراءات -

 .واالتصالوشبكات تكنولوجيات اإلعالم 
الرقمي �دف إنتاج الربجميات و�يئة الظروف املناسبة لتأهيل وتكثيف  االقتصاددفع تطوير  -

 .واالتصالصناعة تكنولوجيات اإلعالم 
للمقاييس  استجابةتعزيز البنية األساسية لإلتصاالت ذات الدفق السريع والفائق القدرة  -

 .الدولية
 .تطوير الكفاءات البشرية -
 .تدعيم البحث والتطوير واإلبتكار -
 .ضبط مستوى اإلطار القانوين الوطين لتهيئة مناخ أمين مشجع على إقامة احلكومة اإللكرتونية -
حيث ينتج عن األول تبادل الثروة املعرفية اليت تتوقف على مدى ، واالتصالتشجيع اإلعالم  -

 .االتصالجناعة 
، وذلك �دف متلك 2السيما يف إطار برنامج ميدا االتصاالتتثمني التعاون الدويل يف جمال  -

 .املهارات وإشعاع صورة البلد من خالل املشاركة يف املبادرات الدولية
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وحتقيق العمليات اليت من شأ�ا السماح بتجسيد أهداف تقييم كل املراحل املتعلقة بتنفيذ  -
 ".2013اجلزائر اإللكرتونية "إسرتاتيجية 

القيام بعدة إصالحات يف جمال قطاع اإلتصاالت، مع الرتكيز على اجلوانب التنظيمة  -
واإلدارية، وقد ترتب على ذلك حتويل وزارة الربيد واملواصالت سابقا إىل وزارة الربيد 

" اجلزائر اتصاالت" :، إىل جانب إنشاء شركتني منفصلتنيواالتصالت اإلعالم وتكنولوجيا
 )27("بريد اجلزائر"و
استغالال جيدا لتحديد برنامج ميزانية إسرتاتيجية -املتاحة  -مجيع مصادر التمويل استغالل -

 .2013اجلزائر اإللكرتونية 

  :معوقات جتسيد احلكومة االلكرتونية) 2- 6
  :  دون جناح وتطبيق احلكومة االلكرتونية يف ما يلي اليت حتولعوقات تعترب أهم امل     

على األجهزة اإللكرتونية يف القيام باألنشطة  الكبري االعتمادمعدل البطالة نتيجة  ارتفاع -
اخلدماتية، ما أفرز العديد من التساؤالت يف الدول املتقدمة حول ضرورة تقييد املعلوماتية اليت 

من اليد العاملة املعتمدة،  %80الشركات العمومية تستغين عن ما يعادل جعلت كثريا من 
إذا مل تتدارك أمهية تأهيل  ،ويعترب هذا املشكل من أكرب العقبات اليت ستواجهها البالد العربية

  .)28(القطاع اخلاص واملؤسسات الصغرية واملتوسطة المتصاص فائض البطالة املتزايد
مزيدا من -ال حمالة -يف ا�تمع نتيجة انتشار البطالة سيفرض  إن حدوث اخللل االقتصادي -

السلوكي ما جيعل دول العامل تواجه حتديا جديدا يف إطار التنمية  واالحنراف االجتماعيالتفكك 
  .االجتماعيةالبشرية 

جتاوز بعض احلدود وانعدام الثقة نتيجة التعدي على سيادة الدول وحقوق اإلنسان وأسراره  -
ية بعد ظهور بعض الربامج اإللكرتونية اليت متلك قدرة فائقة يف اإلخرتاق والتجسس الشخص

  .، األمر الذي جيعل املعلومات تفقد سريتها وسالمتها)piraterie(والقرصنة 
احلكومة اإللكرتونية الذي يتطلب  مشروع تواجه اليت العقبات أهم من املالية املعوقات تعترب -

اء كثري من التغيريات اجلذرية، السيما فيما خيص البنيات التحتية لشبكات دعما ماليا كبريا إلجر 
  .اإلتصاالت، ومدى توفري وسائلها للمستخدمني

زيادة  يعين ذلك فان ،الغربية التكنولوجيا على يف معظمها تعتمد اإللكرتونية أن احلكومة مبا -
 األمين ا�ال على سلبا عكسالكربى، ما ين الصناعية للدول املستهلكة الدول تبعية مظاهر

  . اإللكرتونية حلكوماتنا
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–من التحديات اليت يفرضها مشروع احلكومة اإللكرتونية على بعض الدول النامية  -
مع األنظمة اإللكرتونية ذات التقنية العالية وتوعية  لالنسجامتأهيل املوارد البشرية  -خصوصا

  .)29(زة التكنولوجيةا�تمع بضرورة اكتساب فنيات التعامل باألجه
  .الشبكات أو الدوائر يف أحد انقطاع التيار الكهربائي حالة يف العمل تعطل -
  .اإللكرتونية بالوسائل اإلثبات و اإللكرتوين التعاقد حجيةغياب قانون تنظيمي يَوثق  -
  :درجات تطور أداء البنوك اجلزائرية ومنو النظام البنكي التقليدي يف اجلزائر) 7

، السيما يف لالقتصادل النظام املصريف مركزا حيويا ضمن البنية اهليكلية املالية حيت    
جمال تعبئة املدخرات ومتويل التنمية االقتصادية وتعزيز االستقرار من خالل كبح مجاح التذبذبات 
، التضخمية واالنكماشية، وبأخذنا الدولة اجلزائرية منوذجا  لالقتصاديات النامية يف هذه الدراسة

من  جزءمرت بعدة مراحل تنموية  يف تارخيها االقتصادي، ارتأينا أن نعاجل يف هذا العنصر 
  .التطورات واإلصالحات املصرفية اليت قامت �ا السلطات العمومية يف خضم ذلك

يعترب النظام املصريف اجلزائري نتاج جمموعة من التحوالت االقتصادية اليت بدأت منذ 
مما دفع الدولة بالقيام  1966حيث ساده الطابع الليربايل إىل سنة ، 1962االستقالل سنة 

بعملية التأميم كبداية إلعادة تكوين النظام املصريف، حيث نتج عن ذلك ميالد ثالثة بنوك جتارية 
، القرض الشعيب اجلزائري ) BNA(البنك الوطين اجلزائري : تعود ملكية رأمساهلا إىل الدولة، وهي

)CPA(زائر اخلارجي ، وبنك اجل)BEA( املصريف األجنيب  االحتكار، وذلك بغرض كسر حدة
كل بنك بتمويل   ختصصعن طريق  االقتصاديةوالرغبة يف تقدمي مسامهات جادة يف التنمية 

�دف ختفيض  1982جمموعة من القطاعات املعينة، مث جاءت مرحلة ما بعد التأميم سنة 
الوطين عن طريق إعادة هيكلة  االقتصاددورا فعاال يف  العبء عن اخلزينة العمومية ومنح البنوك

عن ذلك بنكان جتاريان، مها بنك الفالحة والتنمية الريفية  انبثقاملؤسسات املالية، حيث 
)BADR ( وبنك التنمية احمللية)BDL(هيكل التنظيم -نوعا ما  -، وتغري مع تأسيسهما

  .املصريف حيث مت خلق نوع من الرتكيز يف املهام
اتضح  من القرن العشرين، اإلصالحات اليت عرفتها اجلزائر مع �اية الثمانينات رغم     

مما استدعى املصادقة على قانون النقد والقرض  ،يف دائرة اقتصاد السوق لالخنراط غري كافيةأ�ا 
الذي أدخل عدة تعديالت على مستوى املنظومة املصرفية، مث مت تعديل هذا  1990سنة 

وقد وضع التعديل األول آليات جديدة للتمويل  ،على التوايل  2003و 2001نيت القانون س
وهيكال جديدا للنظام املصريف، يعتمد على بنك مركزي يعد امللجأ األخري لإلقراض وقطاع آخر 
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، مع السماح بقيام االئتمانمن البنوك يتكفل بالنشاط املصريف التقليدي كجمع املدخرات ومنح 
  .ية أجنبية على الرتاب الوطينفروع لبنوك مال

ميكن أن نستعرض يف هذا الشكل التحوالت اليت طرأت على املنظومة املصرفية بعد عملية      
 :اإلصالحات األوىل

  2001النظام المصرفي الجزائري في عام  هرمية): 5(رقم  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غري (ندوق النقدي الدويل، اطروجة دكتوراه الدولةصرف الدينار بني واقع السوق والص:األخضر، عزي: المصدر
  112،ص2005، جامعة اجلزائر،)منشورة

جاء ،نتيجة للفضائح املتعلقة بإفالس بنك اخلليفة والبنك الصناعي والتجاري      
إلعادة النظر يف أدوات املراقبة واإلشراف اليت   2003التعديل الثاين لقانون النقد والقرض سنة 
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 البنوك العمومیة البنوك الخاصة المؤسسات المالیة
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نك اجلزائر باعتباره السلطة النقدية األعلى يف هرم املنظومة املصرفية، حيث مت كان يديرها ب
مع التأكيد على بعض التعديالت  90/11تدعيم األفكار واملبادئ اليت جتسدت يف قانون 

واليت تتمثل يف الفصل بني اإلدارة وجملس النقد والقرض فيما  01/01اجلزئية اليت تضمنها األمر 
  .نظيميخيص اهليكل الت

 التامة يفمنح البنوك االستقاللية  03/11ميكن القول يف هذا اإلطار أن األمر      
اختاذ القرار ورسم السياسات النقدية املناسبة وتنفيذها يف إطار رقابة وزارة املالية، خاصة وأن 

  .ذلك تواكب مع انتشار فكرة البنوك الشاملة واالندماج املصريف
تعترب اجلزائر إحدى الدول اليت تعرضت لضائقة ،نظمات الدولية إطار شروط امل يف     

، مما دفع بالسلطات إىل اختاذ لالقتصادمالية خطرية على مستوى التوازنات اخلارجية والداخلية 
مجلة من اإلصالحات اهليكلية مع صندوق النقد والبنك الدوليني، ويف احلقل املايل توجهت 

روضة على النظام املايل من خالل زيادة املنافسة بني البنوك اخلاصة الدولة إىل حترير القيود املف
واألجنبية، كما مت حترير أسعار الفائدة وتسهيل توجيه االئتمان مع حتويل ملكية البنوك العامة إىل 

  :القطاع اخلاص، كل ذلك �دف
دمات تعزيز الكفاءة يف االقتصاد الدويل عن طريق التشجيع على التخصيص يف إنتاج اخل -

 .املالية
 .رفع الكفاءة يف القطاعات املالية احمللية من خالل زيادة املنافسة مع اخلارج -

تكون أكثر كفاءة وأن توسع نطاق ما تقدمه  أناألجنبية املؤسسات احمللية  تلزم املنافسة     
من خدمات، كما أ�ا تعجل بنقل التكنولوجيا املالية إىل البلدان املضيفة، وسوف تكسب 
البلدان اليت تنجح يف حتقيق تكامل أسواقها مع بقية العامل قدرة أكرب يف احلصول على رؤوس 

  .المتطلبات البازليةوفق  )30(األموال وعلى خدمات مالية مما يتيح هلا فرصة تنويع خماطرها
لكرتونية على أداء اإلدارة املصرفية يف اجلزائر، من حيث التفاوتات أثر التجارة اإل) 8

  :تسيري وتضييع الفرص من منظور اإلسرتاتيجيات املوقفية احملليةيف ال
التحديات اليت تواجه اإلقتصاديات العربية يف ظل العامل اإلقتصادي اجلديد  تتطلب     

إال  ؛وجود أجهزة نقدية معصرنة وفق املعامالت اليت تفرضها التجارة اإللكرتونية، و رغم ذلك
ة عن املستوى املأمول مقارنة بالدول األوربية، على غرار اجلزائر اليت العربية ال تزال بعيد الدولأن 

قانونا شامال منظما حلركة التجارة اإللكرتونية، خاصة و أ�ا  -حلد كتابة هذه األسطر -مل تسن 
، و ذلك يف إطار 1994عقدت اإلرتباط بالشبكة العاملية العنكبوتية منذ مارس  -اجلزائر  -
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حمورية لشبكة اإلنرتنت يف الشمال  نقطة�دف جعل اجلزائر " اليونسكو" التعاون مع منظمة 
 .  اإلفريقي

فقد قامت إدارة الربيد و املواصالت  ،بالنظر إىل واقع تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال يف اجلزائر
باإلعالن عن مناقصة وطنية �دف إىل توسيع شبكة اهلاتف النقال عرب مجيع شرائح ا�تمع 

)Global Système for Mobile: GSM  ( إضافة إىل توسيع خدمات اإلنرتنت ووسائل
عن طريق تسريع حتويل األموال و صرف العمالت على النطاق الدويل  )31(التجارة اإللكرتونية

حيث يضمن هذا النظام احلصول على األموال احملولة ) Western Union(بفضل نظام 
 .لزبون بفتح حساب بنكي لدى أحد البنوك التجاريةبالعملة الصعبة و ذلك بعد أن يقوم ا

 2001أوت  01تقدمت الوزارة مبناقصة دولية بتاريخ  ،يف إطار تطوير اخلدمات املصرفية
وات السحب و الدفع اإللكرتوين و متكني الزبائن من اإلطالع على أرصد�م دختص تقدمي أ

حويالت النقدية بني البنوك، على غرار و القيام بالت الصكو ك البريديةاملتبقية و طلب دفاتر 
 .البطاقات املالية الدولية باستخدامالتسهيالت املتعلقة 

ميكن أن نستعرض يف هذا الشكل البطاقة املغناطيسية اخلاصة باحلساب اجلاري الربيدي اليت 
   . من الشباك اآليل انطالقاتسمح لصاحبها بإجراء مجيع عمليات السحب و الدفع 

  )32(بطاقة الدفع التابعة لبريد الجزائر): 7(شكل رقم   بطاقة السحب التابعة لبريد الجزائر): 6(شكل رقم 

    
Source : www.eccp.poste.dz 

مديرية بريد اجلزائر إىل ضمان تغطية شاملة لزبائنها �ذه البطاقات -ر ييف هذا التطو -  تسعى
 .الوطن  وزيع هذه البطاقات عرب الذكية، و يتضح ذلك من خالل هذا اجلدول الذي يعكس ت

http://www.eccp.poste.dz
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  توزيع البطاقات المغناطيسية حسب واليات القطر الجزائري): 2(رقم  جدول

  
 .4، ص 2007من جملة ساعي الربيد، أفريل  42لربيد اجلزائر، العدد  االتصالمنشورات مديرية :  المصدر

ا إىل توفري الظروف تسعى اجلزائر يف إطار توسيع نطاق املعامالت اإللكرتونية وأدوا�
  .احلسنة للمعامالت املصرفية من خالل األمان و الثقة و السهولة

  : النظام البنكي وبطاقات املعامالت املالية يف اجلزائر) 1- 8
مير النظام املصريف اجلزائري مبرحلة جد حساسة من تارخيه  قيود العوملة،يف ظل      

ية لتجاوز هذه العقبة اإللكرتونية كتحديث اخلدمات اخلدمايت ، ما يتطلب إجياد بدائل إسرتاتيج
و هو التحدي الذي دفع بالسلطات العمومية إىل تطوير  ،و تسهيل عمليات الدفع و السحب

عدة صعوبات يف خضم ذلك، كإفالس بعض املشاريع نتيجة  جما�ةشبكا�ا اإللكرتونية رغم 
ة عن مستويات السوق اجلزائرية، خاصة مع على األنظمة املستوردة البعيد املبالغ فيه االعتماد

  .غياب الكفاءات الوطنية املتخصصة يف تسيري مثل هذه األنظمة
صناعة بطاقات الدفع املسبق خلدمات : ُسجلت أهم التطورات احلاصلة يف ذلك  

اهلاتف ، بطاقات السحب من الصرافات اآللية ، بطاقات السحب و الدفع لكثري من 
  .و ميكن دراسة حالة أحد البنوك املتطورة إلكرتونيا يف الفرع املوايل املؤسسات البنكية ،

  ):BADR(اخلدمات اإللكرتونية لبنك الفالحة والتنمية الريفية ) 1-1- 8
بنك الفالحة و التنمية الريفية أشواطا جد متقدمة يف جمال اإلدارة الرقمية  سجل     

البنوك اليت  اكربوطن، ويعد هذا البنك من عمت مجيع واليات ال اتصاللشبكة  امتالكهبدليل 
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سجلت ميزة تنافسية يف الكثافة املصرفية، حيث ميكن لزبائنه اإلطالع على حسابا�م إلكرتونيا، 
          كما أن إدراج تكنولوجيا اإلعالم  .إخل...السحب أو الدفع بواسطة البطاقات الذكية 

  .)33(قلنة العمليات الكثيفة بأقل التكاليفالبنك أكسبه قدرة فائقة على عيف  االتصالو 
بطريقة جمانية يف بنك الفالحة و التنمية الريفية عن طريق  االشرتاكميكن للعميل      

، وذلك بعد إدخال بياناته الشخصية ) WWW.Ebanking.badr.dz(موقعه اإللكرتوين 
لدخول مباشرة عن طريق بشكل صارم ليستفيد بعد ذلك من اخلدمات اإللكرتونية املتاحة بعد ا

  :وكلمة املرور كما يتضح من الشكل التايل االشرتاكإدخال رقم 
  ولى في دخول اإلدارة الرقمية لبدر بانكالخطوة األ): 8(الشكل رقم 

  
Source : www.ebanking.badr.dz 
كما ميكن للزبون كذلك إمكانية اإلطالع على حساباته يف أي زمان و مكان دون أن يكلف 

  :أنظر الشكل التايل، ه بالعناء والتنقل إىل مقر البنكنفس
  اإلطالع على الحساب): 9( الشكل رقم

  
Source : www.ebanking.badr.dz 

http://www.Ebanking.badr.dz
http://www.ebanking.badr.dz
http://www.ebanking.badr.dz
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  .كما يتضح من هذا الشكل  ،الشيكات عند طلب اإلمكانية موجودة نفس أنميكن مالحظة  
  طلب الشيكات استمارة): 10(الشكل رقم

  
Source : www.ebanking.badr.dz 

  :البطاقة اإللكرتونية لبنك الفالحة والتنمية الريفية) 2- 8-1  
من أهم الوسائل املسامهة  "BADR BANK"تعترب بطاقة الدفع و السحب لـ      

يف حتسني إدارة الزبائن ، حيث تتضمن شريطا مغناطيسيا حيمل يف جزئياته جمموعة من احملددات 
هذه البطاقة صاحلة يف اجلزائر فقط ، حيث تسمح حلاملها  الرقمية هلوية الزبون، ويشار إىل أن

  .والقيام بالسحوبات النقدية )34(بتسديد املشرتيات
كل األشخاص الذين ميلكون ) BADR(يستفيد من خدمات بطاقة البنك      

ويكون السحب أو الدفع مببلغ حمدود بسقف ،حسابات بالعملة الوطنية وميارسون مهنا خمتلفة
  .لتأكد من مبلغ الدخل الصايف الشهري املصرح به من طرف العميلمعني بعد ا

يتوقف تسليم البطاقة على قرار جلنة منح البطاقات اليت تنشط يف إطار املديرية      
 Solvabilitéالمالیةالعامة للبنك ، مع حتمل البنك ملخاطر عدم الدفع أو املالءة 

financière تفق عليها يف عمليات الدفع و السحب، كما والتزام حامل البطاقة بالشروط امل
يلتزم بعدة نشاطات، كإشعار الزبائن حبصوله  -يف حالة البيع و الشراء  -اآلخر  أن التاجر هو

و التعامل بالفواتري عن طريق جهاز للبنك ) BADR - BANK(من طرف  االعتمادعلى 
  .يوضع حتت تصرف التاجر

http://www.ebanking.badr.dz
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  تعتربحيث عمت مجيع الواليات اجلزائرية، إال أ�ا  ،أن هذه البطاقة ذات نطاق وطين رغم
 .اإلدارة اإللكرتونية كأساس لتجسيد احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر النطالقكنقطة بداية 
إىل اقرتاح تطوير هذه البطاقة لتكسب الصبغة الدولية عن طريق التعامل  –حاليا  –يتجه اخلرباء 

  ".ماستركارد"أو " فيزا"مع اهليئات الدولية مثل 
  :آفاق اإلدارة املصرفية اجلزائرية يف عامل التجارة اإللكرتونية) 2- 8

أهم التحديات اليت تواجهها اإلدارات املصرفية يف اجلزائر يف بطء إجراءات  تتمثل     
حتويل األموال بني الوكاالت البنكية احمللية، دون احلديث عن التحويالت يف إطار التجارة 

مر الذي دفع بالسلطات املصرفية القيام بعدة إصالحات بدأت منذ سنة اخلارجية، األ
فاجلزائر يف مفاوضا�ا األخرية على مشارف اإلنضمام إىل نطاق  ،اليوم أما،2006

اليت أبدت دول اخلليج " كاش يو"العاملية على غرار بطاقة الدفع اإللكرتونية " ماستركارد"
  .)35(السلطات هلذه املبادرة التفات انتظارمع يف السوق اجلزائرية  لتداوهلارغبتها 

للدعم اإللكرتوين إىل عقد مشروعني  توجهت اجلزائر ،يف إطار رقمنة اإلدارة املصرفية     
 - يف هذا املضمار - مت، أوهلما مع اإلدارة الربتغالية، و الثاين مع اإلدارة اهلولندية، حيث 

نظام سهل و بسيط للشبكة  اختياررتونية و املتعلقة باخلدمات اإللك االحتياجاتدراسة 
تعبئة املوارد  كما قامت الدولة بإجراءات   ،) Wireless Fixed Access(اإللكرتونية وهو 

    . مستقبالتكوين الكفاءات إلدارة ا�تمع الرقمي  البشرية عرب



  - ةئرياحلالة اجلزا -املصرفية  اإلدارة أداءلة حتليل انعكاسات التجارة االلكرتونية على حماو 
  أ هواري خيثر+عزي األخضر.د.أ

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       130

  خالصة استنتاجية وتوصيات بناء على املوجود واملأمول يف الواقع اجلزائري) 9
إن منظومة األجهزة املصرفية الدولية على مشارف الدخول يف عامل رقمي يسوده طابع      

اخلدمات العددية املتبادلة عرب شاشات الكمبيوتر واهلواتف النقالة وغريها، وذلك من خالل 
توسيع شبكة االنرتنت وترشيحها لتكون القاعدة العريضة للبنية التحتية املنشودة، األمر الذي 

جمموعة من التحديات املستقبلية؛ حيث ستتوسع  يف موقع صعب جتاه البلدان العربية جيعل
عمليات التداول النقدي اإللكرتوين على نطاق دويل وستتشعب العالقات والروابط التجارية 

تنظيمية وقانونية، كما أن البنوك العربية ستصبح أمام منافسة دولية شرسة؛  نواحالدولية من عدة 
  .ببعيد عنا Comite de Bale لجنة بازلوط اليت تضمنتها وما الشر 

يتوجب على البلدان العربية اختاذ مجلة من اإلصالحات من  ،يف ظل هذا الوضع املستقبلي 
أجل تعزيز بنيتها األساسية اليت تعترب من ابرز متطلبات ا�تمع الرقمي واحلكومة اإللكرتونية، 

وحتديث القوانني  اليت أضحت من  أساسيات  واالتصالم إضافة إىل تطوير تكنولوجيات اإلعال
  .مقتضيات االندماج يف العلم االقتصادي اجلديد

يتوجب على البنوك املركزية االلكرتونية التحكم يف  حيثيف هذا اإلطار تطرح عدة أسئلة فرعية، 
ا تطرح إشكالية عملية اإلصدار النقدي االلكرتوين مبا يتوافق مع مستويات األسعار املستقرة، كم

  .آليات حماربة اجلرائم املنظمة عرب االنرتنت وتوطيد سبل محاية أمن املعلومات وسالمتها
أما اإلدارة املصرفية العربية الراهنة فأمامها حتد كبري يتمثل يف ضرورة تطوير وسائل الدفع   

طلعون إال إىل جمتمع والسحب االلكرتونية يف ظل زبائن ال يعرتفون باملعامالت التقليدية وال يت
  .افرتاضي تسوده الشفافية

إىل اثر التجارة االلكرتونية على تطوير وحتسني أداء خدمات  هذه الورقة البحثيةتطرقنا يف 
واقع التجارة االلكرتونية يف اجلزائر وجمهودات يف توصيف   مستطردين ،اإلدارة املصرفية

، فضال 2013اجلزائر االلكرتونية مع آفاق سنة السلطات العمومية لتشييد ا�تمع الرقمي وبناء 
 املصريف عن احملاوالت اليت تقوم �ا املؤسسة البنكية الوطنية من أجل االرتقاء باملنتوج اخلدمايت

اجلزائري إىل معايري اجلودة اليت تسود العامل الرقمي للدول املتقدمة، على غرار التجارب الناجحة 
  .وغريمهام �ا بنك الفالحة والتنمية الريفية وبريد اجلزائر اليت أثبتت فعاليتها واليت قا

نستطلع آفاقا مستقبلية لتطوير جمتمع املعلومات العريب عن طريق تبادل  فإننا مع ما ذكر،     
األجنيب يف جمال  االستثماروتفعيل دور ) جنوب - جنوب (اخلربات وتعزيز التعامل البيين 

تقليص الفجوة الرقمية بيننا وبني الدول  -على األقل  -مان لض واالتصالتكنولوجيات اإلعالم 
  Gouvernance de l’informationالمعلومة، وال بد من سعي حثيث حلوكمة املتقدمة

ن حوكمة املعلومة تتميز عن حوكمة املعطيات وعن حوكمة الوثائق وعن حوكمة أمع االشارة اىل 
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دراك الواعي ان حوكمة املعلومة تتموقع مبا يسمح نظام املعلومات وعن حوكمة املؤسسة بغية اال
بربط اخلربات السابقة املرتاكمة  لدى البنوك للسماح للمؤسسة البنكية بالتحكم افضل يف 

  .جمموع دورة حياة املعلومة البنكية من بداية نشاطها لغاية تالشيها
 :اسةإليها يف هذه الدر  املتوصلأهم النتائج  استعراضميكننا  ،يف ضوء ذلك

تساهم التجارة االلكرتونية يف حتسني أداء اإلدارة املصرفية، حيث متكن البنوك من توفري  -
الوقت واجلهد يف تقدمي اخلدمات االلكرتونية من خالل استعمال التكنولوجيا املتطورة يف جمال 

  .الصريفة اآللية
ع الزبائن املتعاملني باالعتماد تعمل البنوك االلكرتونية على توفري األمن واحلماية الرقمية جلمي -

  .على طرق تشفري متطورة حتول دون اقتناصها أو االطالع عليها
تساهم التجارة االلكرتونية يف دفع املؤسسات املصرفية إىل توسيع قاعدة عمالئها والوصول  -

  .إىل الزبائن على مستوى دويل
إال أن هذه العملية ما  1999رغم اعتماد مسار اإلصالحات البنكية اجلزائرية منذ سنة  -

فتئت تعاين من التأخر حسب انتقادات كثري من اخلرباء واملسئولني بل واملنظمات الدولية، على 
وتقليص  االستثمارغرار صندوق النقد الدويل الذي يعترب أن هذا البطء هو تكريس لكبح مجاح 

  .جانب العرض الكلي
نظام الدفع اآليل منذ منتصف التسعينات إال أن  اعتماد السلطات اجلزائرية على برنامج رغم -

، حبكم وجود تيارات ادارية أجهز�ا املالية والنقدية ال تزال أسرية اإلدارة البريوقراطية التقليدية
  .ترفض التغيري وتبقي على التخلف التكنولوجي

  :توصيات الدراسة
نظمة لعمل البنوك بشكلها ضرورة إخضاع البنوك اإللكرتونية لنفس القواعد القانونية امل -

  .التقليدي قصد توفري الطمأنينة للعمالء عند قيامهم بالتعامل مع تلك النوعية من البنوك
إن خضوع البنوك اإللكرتونية إلشراف البنوك املركزية على مستوى الدول يوفر الكثري من  -

 ...احلماية  لألموال املودعة بعيدة عن غسيل األموال
إال أن ،ماليني مشرتك يف اإلنرتنت  3كومة اجلزائرية هلدف الوصول إىل تسطري احل رغم -

ألف مشرتك ما يستدعي  200عددهم  مل يتجاوز بعد أربع سنوات من انطالق اإلنرتنت 
وضع هيئة مستقلة ُتسري هذا القطاع وجترب املؤسسات على تطوير استعماهلا لالنرتنت عن طريق 

 .الإدراج تكنولوجيا اإلعالم واالتص
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ضرورة إنشاء شبكة وطنية لتسهيل وتسريع التحويالت املالية بني البنوك الوطنية وربطها مع  -
  .بعضها البعض، وهذا الشك أنه يسهل من تطوير استعمال أدوات الدفع االلكرتونية وحتديثها

  .ضرورة تبين حوكمة املعلومات يف ا�ال البنكي لتعبئة املوارد بدل جتميدها-
  وامش اهل

                                                 
(1) RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL, PRÉSIDÉ PAR M.FRANCIS LORENTZ, 
Ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie, France: en lien 
suivant :www.finances.gouv.fr/commerce_electronique/lorentz/enjeux.htm#I11),21/10/2014 

حة دكتوراه يف العلوم اجلزائر، أطرو  حالة دراسة – التسويق جمال يف وتطبيقاته االنرتنت دور :خبيت ،إبراهيم )2(
 .89، ص 2002/2003: ، جامعة اجلزائراالقتصادية

 للعلوم العزيز عبد امللك مدينة ، 65 العدد والتقنية، العلوم االلكرتونية، جملة التجارة :البدر ،محود بن بدر )3(

 .15، ص 1424 حمرم: الرياض والتقنية،

 .لكرتونيةتسمى بالتسويق اإللكرتوين أو جتارة التجزئة اإل)4(

   :ينظر الرابط التايل اخلط، على اإللكرتونية التجارة :احلسن ،محزة الدين صالح )5(
)http://www.hostinganime.com/smartshop/shifa/6.html (، 15/06/2005. 

(6) United States General Accounting Office, INTERNATIONAL ELECTRONIC 
COMMERCE, United States, Washington: March 2002.p 10. 
(7) D.amor, the e-business revolution, New Jersey: prentice hall, 2000, pp 10-11. 

 .41،ص 2004رياضالاإلدارة اإللكرتونية، اإلسرتاتيجية،الوظائف واملشكالت،دار املريخ،،جنم ،جنم عبود )8(

املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ،,احلكومة اإللكرتونية من اإلسرتاتيجية إىل التطبيق :بدران ،عباس )9(
 .24ص.2004: بريوت

، العدد "خالصات" إىل اإللكرتوقراطية، جملة  البريوقراطيةمن : احلكومة اإللكرتونية :هيكس،ريتشارد )10(
  .6 -5، ص ص 2003أكتوبر : ، القاهرة)شعاع(العلمي ، الشركة العربية لإلعالم 19

منظمة  ، اإللكرتونية التجارة مؤمتر إىل مقدمة عمل ورقة اإللكرتونية، التجارة منازعات :عرب ،يونس )11(
 .12-11، ص ص  2000 نوفمرب 10 - 8 :بريوت  املتحدة، لألمم ،اإلسكوا 

 قواعد املعلومات عرب شبكة اإلنرتنت، دار اجلامعة عقد االشرتاك يف :اإلباصريي ،فاروق حممد أمحد )12(
 .  11، ص 2002: اجلديدة، اإلسكندرية

 .123، ص 2002: عمان والتوزيع، للنشر الثقافة ار االنرتنت، طريق عن التعاقد:العجلوين ،خالد أمحد )13(

http://www.finances.gouv.fr/commerce_electronique/lorentz/enjeux.htm#I11),21/10/2014
http://www.hostinganime.com/smartshop/shifa/6.html
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 دورته يف .االلكرتونية  جارةبالت املعين العمل فريق تقرير" :الدويل التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة )14(

 .2003 ديسمرب نيويورك، املتحدة، األمم ،"األربعني

 اجلامعي، الفكر ، داراألولااللكرتونية، اجلزء  التجارة حلماية القانوين النظام :حجازي ،بيومي الفتاح عبد )15(

 .203، ص 2002:اإلسكندرية

 .212، ص نفس املرجع )16(

تاريخ  ، )www.bankofcd.com(املوقع  يراجعإللكرتونية، املصارف ا :السنوسي ،جاسر )17(
  .2013-07-10:االطالع

اإلنرتنت وإعادة هيكلة اإلستثمارات، الدار اجلامعية، الطبعة األوىل، : الرقمي االقتصاد :النجار ،فريد )18(
 .475، ص 2007: اإلسكندرية

 .www.alexbande.com/nashra( ،23-04-2007( :لتايلا املوقع يراجع )19(

 .485-483مرجع سبق ذكره، ص ص  :فريد النجار )20(

 .48، ص1999: القاهرةعامل التجارة اإللكرتونية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  :رضوان ،رأفت )21(

، جامعة االقتصاديةة احلقوق والعلوم ، كلي)اآلفاق والتحديات(وسائل الدفع اإللكرتونية  :بن عمارة ،نوال )22(
 .3اجلزائر، ص  - ورقلة

   :أمحد عبد البديع نصر، البنوك اإللكرتونية، على املوقع )23(
www.alqabas.com.kw/final/newspaperwebsit/newspaperbackoffic 18-1-2013  

ات الداخلية، احلصول على  ، إمتام عملية التحويل بني احلساباالستعالمتقدمي  :من أهم هذه اخلدمات )24(
كشوف احلسابات و غريها من التقارير، سداد الفواتري واألقساط املستحقة، تقدمي الطلبات، احلصول على 

 .القروض املختلفة

 .2السابق، ص  املصدرنفس  )25(

، اجلزائر )www.mptic.dz( واالتصالاملوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم  :يراجع )26(
  .13- 8، ص ص 2008ديسمرب : ، ملخص2013إللكرتونية ا

برئاسة رئيس " اللجنة اإللكرتونية"مت تشكيل  ؛ويف إطار إعداد السياسة املوجهة لرتقية جمتمع املعلومات )27(
   .احلكومة وعضوية جمموعة من الوزراء املعنيني �ذا ا�ال، كما مت إنشاء جلنة تقنية لدعم اللجنة السابقة تقنيا

http://www.bankofcd.com
http://www.alexbande.com/nashra
http://www.alqabas.com.kw/final/newspaperwebsit/newspaperbackoffic
http://www.mptic.dz
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 االقتصاديةواقع وآفاق املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل التحّوالت  :عابد ،هواري وشريط ،خيثر) 28(

: سعيدة جامعة باجلزائر، ملتقى وطين حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بني الرهانات والفعالية،
  .302، ص2004ديسمرب  14-15

احلديثة للتسيري الفعال، ملتقى دويل  االجتاهاتوارد البشرية يف ظل إدارة امل :عابد ،هواري وشريط ،خيثر) 29(
  .50ص ،2005ماي  04-03 :حول التسيري الفعال للمؤسسات اإلقتصادية، جامعة املسيلة

  .167، ص 1989البنك الدويل، تقرير عن التنمية يف العامل،  :ينظر )30(
(31) Voir : site (www.poste.dz), les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, 28-09-2007. 

جتدر اإلشارة إىل أن بطاقة الدفع البنكية تستعمل للسحب و الدفع معا، حبيث يستفيد منها كل شخص ) 32(
هذه البطاقة للعميل بتسديد مشرتياته  ميلك حسابا بنكيا يف البنوك اليت تتعامل مع بريد اجلزائر، حيث تسمح

  .  مباشرة للمتجر الذي يقبل التعامل �ا
(33) Abderraffik khnifsa, la Badr lance ses services, les archives de 2004 sur le site 
(www.ebanking.badr.dz), 31-10-2007. 

  ).BADR(على فاتورة التاجر الذي جيب أن يشرتك بدوره يف شبكة بعد اإلمضاء )34(
 .4ص ، )www.ialamtic.com(التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، مقال على املوقع  :مصطفى ،دالع )35(

http://www.poste.dz)
http://www.ebanking.badr.dz)
http://www.ialamtic.com
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  جدوى سياسة ختفيض الدينار اجلزائري ملواجهة تداعيات 

  الصدمة النفطية
  

 *بودري شريف/ د               

  إفريقياخمرب العوملة واقتصاديات مشال 
 اجلزائر -الشلفجامعة 

Abstract: 
This study aims to clarify the reasons behind the policy of the 

devaluation of the Algerian dinar implemented by the Algerian 
government. Such policy which rises after the reduction of 
the revenues and the depletion of exchange reserves due to declining 
prices of hydrocarbons since mid-2014. The study of the feasibility 
of the reduction policy in Algeria considered as one of the most 
important ready solutions to face temporary imbalances in the 
balance of payments of countries. Under the availability of a set of 
conditions necessary for its success. This study attempts to underline 
the risks of reduction policy on the Algerian economy and it suggests 
some most effective solutions on both terms the medium and long 
one. 
Key words: Policy of the devaluation of the Algerian dinar, 
Exchange rate system, The Oil crisis, Exports and Imports. 

 :مقدمة
 استمرتاليت و  الثانية األلفية بداية منذ روقاتاحمل أسعار عرفتها اليت النفطية الطفرة بعد
،  2014عام منتصف منذ ومفاجئة حادة بصورة الزمن، ا�ارت األسعار من عقد من ألكثر
 دوالرا 30 حدود إىل ليصل ،2014 جوان دوالرا يف 110 من النفط برميل سعر اخنفض حيث
 البلدان اقتصاديات على تداعيات وخيمة املعاكسة الصدمة هذهل كان قدول.  2016العام مطلع

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

boudri.chrif@yahoo.fr  

mailto:boudri.chrif@yahoo.fr


                           واجهة تداعيات الصدمة النفطيةجدوى سياسة ختفيض الدينار اجلزائري مل
  ريف بودريش. د

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       136

بصفة عامة، واجلزائر بصفة خاصة، األمر الذي جعل حكومة هذه األخرية  للنفط املصدرة
من جهة، والتقليل من الواردات من جهة بالعملة احمللية تتخبط بني تضخيم اإليرادات النفطية 

  . سياسة ختفيض الدينار اجلزائريأخرى، وذلك من خالل اللجوء إىل
   :التايل ل الرئيسياؤ سميكن طرح ال ،مما سبق :ل الرئيسيالسؤا

الدينار الجزائري، وما جدوى هذه قيمة تخفيض  ة وراءكامنهي األسباب الما  -
 الصدمة النفطية؟تداعيات مواجهة السياسة في 

 :الفرعية التاليةيندرج حتت هذا السؤال الرئيسي، األسئلة  :الفرعية األسئلة
 ؟ ما هي أسباب وأهداف سياسة ختفيض قيم العمالت الوطنية -
 ملاذا عمدت اجلزائر إىل ختفيض قيمة الدينار اجلزائري؟ -
 ؟لتخفيض املتعمد للدينار اجلزائريسياسة اهل حتققت األهداف املسطرة ل -
 ما هي احللول األكثر جناعة من سياسة ختفيض قيمة الدينار اجلزائري؟ -

  :كإجابة أولية على األسئلة الفرعية نقرتح الفرضيات التالية :ضياتالفر
 .اهلدف من سياسة ختفيض العمالت الوطنية هو تشجيع الصادرات -
 .عمدت اجلزائر إىل ختفيض الدينار اجلزائري ملعاجلة االختالل يف امليزان التجاري -
 .صادراتختفيض قيمة الدينار اجلزائري أدى إىل ختفيض الواردات وتشجيع ال -
  .يعترب التنويع االقتصادي من احللول األكثر جناعة من سياسة ختفيض الدينار اجلزائري -

أداة مهمة سياسة ختفيض قيمة العملة  تكمن أمهية هذه الدراسة يف كون: الدراسة أهمية
العمل على زيادة الصادرات ملعاجلة اختالالت موازين مدفوعات الدول، وذلك من خالل 

تقليل من حدة األزمات االقتصادية، غري أنه ذلك يتطلب الواردات، وبالتايل الوالتقليل من 
 .ينجم عن هذه السياسة خماطر مالية كبرية ، كما ميكن أنشروطاً أساسيةً 

  :إىل هذه الدراسةمن خالل �دف : الدراسة فاهدأ
 تقالل؛القيام بعدة ختفيضات للدينار منذ االستوضيح األسباب اليت دفعت اجلزائر إىل  -
 ؛ة ختفيض قيمة الدينار اجلزائريسياسمدى جدوى توضيح  -
  .الدينار اجلزائري ختفيضاألكثر جناعة من سياسة  اقرتاح بعض التدابري واحللول -

هذه يف  عتمدسنفإننا ، اليت قمنا بطرحها سئلةاألحماولة منا لإلجابة على  :املنهج املتبع
الدينار اجلزائري  تقييم أداءوصف وحتليل و على نا الذي يساعد االستنباطياملنهج  على ةدراسال

 .ربط األسباب بالنتائج ومن مث، وملاذا قامت اجلزائر بتخفيضه
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واليت  ،األخريةدراستنا هذه على الفرتة اليت تلت ا�يار أسعار النفط يف سنركز  :حدود الدراسة
 2014منتصف أي منذ  ،يقامت اجلزائر يف مقابلها بإحداث ختفيضات متتالية للدينار اجلزائر 

 .2016إىل غاية منتصف عام 

  :التاليةاور إىل احمل وضوعلتحليل أوسع وأدق، فقد قمنا بتقسيم هذا امل :أقسام الدراسة
  تطور الدينار ونظام الصرف يف اجلزائر وتقييم أدائه؛ :المحور األول
  ؛ألزمة النفطيةاتداعيات  يف ظلالدينار اجلزائري قيمة أسباب ختفيض : المحور الثاني
  .واحللول البديلةالدينار اجلزائري  قيمة ختفيضسياسة جدوى : المحور الثالث

 تطور الدينار ونظام الصرف يف اجلزائر وتقييم أدائه: احملور األول
بكل  وثيقا ارتباطا ارتبطت ،الصرف لسعر نظم عدة تطبيق اجلزائري االقتصاد عرف

 .عوم املدارامل الصرف سعر إىل وصوال الثابت الصرف عرس من بداية مرحلة من مراحل التنمية،
 يف والنقدية املالية الوسائل استخدام خيص فيما اإلداري بالطابع التحديد هذا فرتات ومتيزت
 غري أطر يف الصرف سعر حتديد التحليلية، التنمية، فكان من نتيجة هذه النظرية أهداف إطار
 الداخلية الفائدة أسعار متغريات بني الدالية العالقات قبيل نم االقتصادية للنظرية بالنسبة واقعية

 الداخل بني الشرائية القدرة وتعادل املدفوعات وميزان التجاري امليزان وحالة واخلارجية
  .إخل... واخلارج

 زائري ونظام الصرف منذ االستقاللنشأة وتطور الدينار اجل: أوال

  :نشأة وتطور الدينار اجلزائري .1
 بقيت حيث بعد، الوطنية عملتها للبلد يكن مل ، 1962عام اجلزائر لاستقال بعد

 كانتا تُتداوالن اللتني اجلزائري، الفرنسي والفرنك األصلي الفرنسي الفرنك :مها تستخدم عملتني
 تعيني ومت ،1962 ديسمرب13  يف املركزي بنكها اجلزائر أنشأت مث .الفرنسي االحتالل عهد يف

 انضمت 1963 سبتمرب 26 وبتاريخ. 1البنك هلذا حمافظ كأول "يمصطفاو  صغري"السيد 
 عملتها جبعل التزمت حيث فيه، األعضاء البلدان لتصبح أحد الدويل النقد صندوق إىل اجلزائر

  .2الفرنسي الفرنك منطقة داخل حرية بكل للتحويل قابال" اجلزائري الفرنك"
 ،املركزي البنك مستوى على يةجزائر  إطارات جمموعة من مكونة جلنة تشكيل مت وقد
 اإلعالن مت ،1964أفريل  10تاريخ  وحبلول. باجلزائر خاصة وطنية عملة إنشاء مهمة أوكلت هلا

 حمل لتحل 3"اجلزائري الدينار" تسميتها مت واليت املستقلة للجزائر الوطنية ميالد العملة عن رمسيا
  .64/1114رقم  القانون مبقتضى ، وذلك"اجلزائري الفرنك"



                           واجهة تداعيات الصدمة النفطيةجدوى سياسة ختفيض الدينار اجلزائري مل
  ريف بودريش. د

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       138

 عمليت مقابل تذبذبات واضحة الثانية األلفية مطلع منذ الدينار صرف سعر شهد وقد
 هو العام االجتاه كون أخرى، مع تارة الطفيف والتحسن تارة االخنفاض ورو، بنيواأل الدوالر
 .ضعيفة بنسب ولكن االخنفاض حنو

النصف،  من كثربأ البالد مداخيل وهبوط األخرية النفط أسعار ا�يار أزمة منذ ولكن
 اخنفض حيث ،2015أوت  17بتاريخ  الصرف سعر يف كبري ختفيض بإجراء السلطات قامت
 على دج 117و دج  105 عند وروواأل من الدوالر كل أمام جديد قياسي ملستوى الدينار
 الواردات، اليت يف املفرط كبح النمو هو التخفيض هذا وراء من السلطات مربر وكان الرتتيب،
 590 حوايل منو بلغ مبعدل 2013و 2000 عامي مابني مرات مخس من بأكثر تضاعفت
 دج 80.56من  األمريكي الدوالر مقابل الدينار صرف سعر تراجع 2014 فمنذ العام. 5باملائة
بلغ  اخنفاض مبعدل ، أي22/05/2016دوالر يف  لكل دج 110.19 إىل ليصل دوالر لكل

  .باملائة 36.78
   )2016- 2001(خالل الفترة  واألورو وأسعار النفط الدوالر مقابل الدينار سعر تطور: )01(جدول رقم 
  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002 2001  السنوات

  64.56  69.36  72.64  73.36  72.06  77.36  79.68  77.26  الدينار مقابل الدوالر
  94.86  94.99  91.24  91.30  89.64  87.46  75.35  69.20  الدينار مقابل األورو

  99.97  69.1  61.0  50.6  36.0  28.2  24.3  23.1   *سعر البرتول
  *2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  110.19  102.93  80.56  79.38  75.55  72.85  74.40  72.40  الدينار مقابل الدوالر
  123.65  114.56  106.90  105.43  102.16  102.20  99.19  101.29  الدينار مقابل األورو

  49.25  58.2  96.2  105.9  109.5  107.5  77.4  61.0   *سعر البرتول

  )دوالر للربميل(*
  بنك اجلزائر، بتصرف؛: المصدر

 :على الرابط، 22/05/2016: تاريخ االطالع ،"العمالت والدوالر أسعار"من موقع  2016إحصائيات  -*
http://www.dollarpricetoday.com/algeria/ 

قيمة عالقة طردية بني سعر البرتول و ل أرقام اجلدول أعاله أن هناك املالحظ من خال
، أي أنه كلما اخنفض سعر برميل النفط، كلما أعقبه ختفيض 2014الدينار اجلزائري منذ العام 

أكثر يف قيمة الدينار، يف حماولة من قبل احلكومة رفع إيرادا�ا من صادرات النفط عند حتويلها 
  :والشكل التايل يوضح هذه العالقة ،لعملة الوطنيةإىل ا

http://www.dollarpricetoday.com/algeria
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تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر واألورو وتطور أسعار : )01(الشكل رقم 
  )متوسط السنة( النفط

  
  .)01(إعداد الباحث، باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر
مقابل  الرمسي بالسعر ةمقارن كبري بشكل الدينار فقد �اوت قيمة السوداء، السوق يف أما

 07ورو يف أ لكل واحد دج 181,50الدينار  صرف حيث بلغ سعر ،أهم العمالت األجنبية
  :، كما هو موضح يف اجلدول التايل2016من عام  جويلية

  سعر أهم العمالت األجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري: )02(جدول رقم 
 لشراءسعر ا سعر البيع الرمز العملة
 EUR 181,50 180,00 األورو

 USD 164,00 163,00 الدوالر األمريكي
 GBP 212,00 210,00 اإلسرتلييناجلنيه 

 CAD 125,00 124,00 الدوالر الكندي
 TND 78,00 76,00 الدينار التونسي
 TRY 55,00 53,00 اللرية الرتكية

 AED 44,00 42,00 الدرهم اإلمارايت
 SAR 43,00 42,00 الريال السعودي
 CNY 24,00 22,00 اليوان الصيين

، على املوقع 2016جويلية  07: موسوعة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والتجارة، آخر حتديث: المصدر
 htmlprice.-http://iqtissad.blogspot.com/p/oil: االلكرتوين

  

http://iqtissad.blogspot.com/p/oil
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 :تطور نظام الصرف يف اجلزائر .2
 كانت عديدة حتوالت هذا يومنا غاية إىل 1964 سنة نشأته منذ اجلزائري الدينار شهد
 انتقاله يف تدرجيية خطوات عرف حيث اجلزائر، يف السائدة األوضاع االقتصادية حبسب تتماشى

  .عائم صرف نظام إىل ثابت صرف نظام من
 واحدة عملة إىل للدينار الثابت الربط نظام اجلزائر طبقت ،1962عام  استقالهلا بعد

 لكنها .العمالت من بسلة الثابت الربط إىل 1974عام  منذ حتولت مث ،)الفرنسي الفرنك(
 من شكل للدينار، وهو املوجه التعومي حنو وحتولت 1994أكتوبر  منذ الربط هذا عن ختلت
  .7)الصرف على الرقابة( لاملا سرأ ركةعلى ح الضوابط إبقاء مع ،6الرخو الربط أشكال
 النقدية السلطات وأن ،مستوياته أدىن يف يزال ال أنه السابق الصرف نظام مييز ما إن
 لصندوق الرمسي إعال�ا من بالرغم )خفي(مقنع  صرف ثابت نظام باختيار قامت اجلزائرية
 بقية التصنيفات عن املدار التعومي مييز فالذي .8مدار عائم صرف نظام تتبع أ�ا الدويل النقد

 سعر مسار فإن اجلزائر يف أنه غري الصرف، سعر ملسار مسبق إعالن دون يكون أنه الوسيطة
 اجلزائري الدينار أن ذلك .مستوياته أدىن يف دائما اجلزائري الدينار ترك وهو واضح فيها الصرف
الصرف  نظام إتباع بتصريح تقوم النقدية السلطات وأن ،9التعومي من اخلوف ظاهرة من يعاين
 ببنك دفع الذيو  .التعومي نظام من منه الربط لنظام أقرب هو احلقيقة يف لكنه املدار، العائم
 على الدويل النقد صندوق طرف من املطبقة هي الضغوطات التصرحيات هذه مثل إىل اجلزائر
  .ياهليكل التعديل بربنامج يسمى ما إطار يف 1994سنة  من ابتداء اجلزائر
  تقييم أداء الدينار اجلزائري: ثانياً 

الزمن،  عرب قيمتها الداخلية واخلارجية على حمافظتها مبدى ما عملة أي أداء يتم تقييم
 :وعليه ميكن تقييم أداء الدينار اجلزائري وفق هاتني القيمتني كما يلي

 :القيمة الداخلية للدينار اجلزائري .1
القيمة  هذه تكون واخلدمات، وهنا السلع خمتلف من وهي عبارة عن قو�ا الشرائية احمللية

 معدل( لألسعار العام واملستوى القيمة هذه بني عكسية عالقة فهنالك. للتضخم عرضة
 تشرتي أصبحت أي للعملة، الداخلية القيمة تدهورت كلما األسعار ارتفعت فكلما). التضخم

  .صحيح سابقا، والعكس عليه كانت مما أقل وخدمات سلع
 تكلفة عن فكرة يعطي الذي (IPC)املستهلكني  أسعار مبؤشر عموما التضخم اسويق
 بشكل ارتفاعه يتضح اجلزائر، يف املؤشر هذا يف احلاصل التطور مبالحظة ما، و بلد يف املعيشة
  :كما هو موضح يف اجلدول التايل كبري،
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  )2015-1990(ر تطور أسعار بعض المواد الغذائية األساسية في الجزائ: )03(جدول رقم 
  2015  1996  1995  1991  1990  الوحدة  المادة
  10  7  6  1.5  1  رغيف  الخبز
  70  36  20  4.5  2  كيلو غرام  الدقيق

  120  75  50  16  4  لرت  زيت الطهي
  25  15  10  4  1.5  لرت  الحليب
  180  120  70  15  7  كيلو غرام  العدس

 .الديوان الوطين لإلحصائيات؛ بتصرف: المصدر
 تضررت قد )الشرائية قدرته( للدينار الداخلية القيمة أن القول ميكن ا سبق،م على اوبناء
  .الزمن عرب املتفشي التضخم بفعل وتراجعت كبري بشكل

 : القيمة اخلارجية للدينار اجلزائري .2
 عدد الصرف، أي بسعر عنها األجنبية، ويعرب العمالت بباقي مقارنة القيمة هذه وتقاس
  .األجنبية العملة من واحدة وحدة على للحصول احمللية العملة من دفعها الواجب الوحدات

 األجنبية العمالت مقابل اجلزائري الدينار صرف سعر يف احلاصل التطور ومبالحظة
 على سواء اخلارجية الدينار لقيمة التدهور الكبري يالحظ ،))01(أنظر اجلدول رقم ( الرئيسية
 الدينار صرف سعر فقد انتقل املثال سبيل علىف. السوداء السوق أو الرمسي السوق مستوى
 الدينار إنشاء أمريكي عند دوالر لكل دج 4.93 من الرمسي السوق يف األمريكي الدوالر مقابل
 من الدينار خسر لذلك، فقد .2016ماي  22 يف دوالر لكل دج 110.19ليبلغ  1964 عام

  .باملائة 2235 ما مقداره عاماً  51خالل ما يقارب  الدوالر مقابل قيمته
  األزمة النفطية يف ظل تداعياتالدينار اجلزائري  قيمة أسباب ختفيض: احملور الثاني
 اقتصادي ظرف ملعاجلة البلدان تستخدمها وسيلة متعمدة، هي العملة ختفيض سياسة

 العملة قيمة ختفيض طريق فعن. مدفوعا�ا ميزان قدر�ا التنافسية وعجز بتدهور يتميز سيئ
 ،للصادرات السعرية التنافسية حتسن يساعد يف ببساطة مبا األسعار خفض السهل من يصبح
 مث ومن، أسعارها الرتفاع عليها، وباملقابل تقليص الواردات اخلارجي الطلب زيادة وبالتايل
 .تطلب عدة شروط لنجاحهاتهذه السياسة غري أن  ؛توازنه املدفوعات ميزان يستعيد
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 ختفيض قيم العمالت الوطنية أسباب وأهداف سياسة: أوالً 
 قيمة تدنية مضمونه النقدية، السلطات تتخذه اً قرار  الوطنية العملة قيمة يف التخفيض يعترب

 عليها احلصول باإلمكان يصبح حبيث الوطنية عمال�ا قيم بتغيري تقوم فالدول العملة الوطنية،
  . 10السابق من أقل األجنبية العملة من مبقدار

 :يلي فيما ميكن حصرها عمال�ا،  تدعوا الدول إىل ختفيض قيم يدةعد أسباب وهناك
يعترب التخفيض أداة مهمة ملعاجلة العجز يف امليزان التجاري، ففي حالة وجود هذا العجز،  .1

من وجهة نظر  -فإن ختفيض القيمة اخلارجية للعملة يؤدي إىل ختفيض أسعار الصادرات
اردات من وجهة نظر املواطن، مما يؤدي إىل تنشيط وباملقابل سرتتفع أسعار الو  -األجانب 

ذلك ألن التقييم املرتفع لقيمة العملة احمللية، . 11الصادرات فيعود التوازن إىل امليزان التجاري
 ؛ 12تفقد الصادرات قدر�ا على املنافسة وتصبح الواردات أرخص من إنتاج السلع احمللية

وازي، وذلك ألن ختفيض قيمة العملة يف تقليص الفجوة بني السعر الرمسي والسعر امل .2
السوق الرمسي، سيحد من الطلب عليها من السوق املوازي، ما دام هناك تكافؤ يف األسعار، 
وبالتايل تعرض العمالت األجنبية إىل السوق الرمسي بدال من السوق املوازي، وهذا ما حيد من 

 املضاربة يف العمالت؛
 اخلارج؛ من استريادها وتشجيع اخلارج إىل لاألموا رؤوس تصدير من احلد .3
 زيادة نتيجة اخلارجية ديونيةامل بالتزامات الوفاء على يساعد إضايف أجنيب نقد على احلصول .4

 اخلارجي الدين حجم تقليص ذلك يعىن الواردات، مما يقلص أنه إىل ةالصادرات، باإلضاف
 احمللي؛ والناتج للصادرات بالنسبة وخدمته

 تصريف لتسهيل وذلك مديونيتها، عبء وختفيض املنتجة فئاتال بعض دخل زيادة .5
  اخلارجية؛ األسواق يف منتجا�ا

 وبالتايل اليفهاكت اخنفاض نتيجة اخلارجية قاألسوا يف الوطنية للسلع التنافسية القدرة زيادة .6
 جيعوتش للتصدير القابلة السلع عوائد زيادة إىل يؤدي مما ألجنبية،ل بالنسبة أسعارها احمللية

 ؛لعملته املخفض البلد بداخل األجنيب راالستثما
 تشجيع التخفيض عن ينتج حيث الوطين، االقتصاد يف البطالة التخفيف من مشكل .7

 .التصديرية الصناعات يف التوسع
 حيث املتنوع االقتصاد ذات البلدان يف ناجحة تكون العملة، ختفيض سياسة غري أن

  :13الصرف، واليت حتوي على الشروط التالية سعر يف تغريات ألية حساسة الصادرات تكون
 مرونة اجلهاز اإلنتاجي لالرتفاع يف الطلب اجلديد الناجم عن ارتفاع الصادرات؛ ·
 ؛عل حد سواء املصدرةو  ةعلى السلع املستوردواخلارجي مرونة الطلب الداخلي  ·
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 أن ال تقوم الدول األخرى بتخفيض القيمة اخلارجية لعمال�ا؛ ·
 د الشك يف األسواق النقدية بأن هذا التخفيض سيعقبه ختفيض آخر؛أن ال يرتد ·
 .استجابة السلع املصدرة ملواصفات اجلودة واملعايري الصحية واألمنية الضرورية للتصدير ·

 باب ختفيض قيمة الدينار اجلزائريأس: ثانياً 
تعترب أهم  فالصر  أسعار بأن واعتبارا .كبرية اقتصادية اجلزائري اختالالت االقتصاد يواجه

يف عدة  الوطنية العملة ختفيض إىل اجلزائرية احلكومةعمدت  ،وسيلة ملعاجلة هذه االختالالت
  :، وخاصة قيمتها اخلارجية أمام العمالت االرتكازية، وذلك لألسباب التاليةمناسبات

 لعام البرتولية الصدمة عقب الصرف سعر يف تدرجيي بانزالقاجلزائرية  السلطات مساح .1
 1986 بني ما الدينار تراجع حيث النفط، أسعار يارا� تداعيات ملعاجلة كإجراء 1986

  .1991و 1989 عامي بني ما آخر تراجع تاله ؛الربط سلة بلامق باملائة 31 مبعدل 1988و
 من بضغط 1994و 1991 عامي خالل الدينار قيمة مس الذي الرمسي التخفيض .2

 هذا من اهلدف كان وقد .للجزائر املالية دةللمساع تقدميه مقابل الدويل النقد صندوق
 املفرط التقييم( احلقيقي الصرف سعر يف االرتفاع تصحيح هو الصندوق حبسب التخفيض
 .حاد بشكل تزايد الذي واملوازي الرمسي السعر بني الفرق وتقليص )للدينار

 عائقا عتربي والذي ) 2014عام دوالر مليار 58.58 ( اجلزائر يف للواردات املفرط النمو .3
 هذه لتسوية األجنيب النقد على املتنامي الطلب بسبب الدينار، وذلك استقرار قيمة أمام
 الصرف سوق يف الدينار على والطلب العرض بني توازن وجود عدم إىل يؤدي والذي ردات،االو 
  .14قيمته اخنفاض يف ينعكس ما

  )2016-2005( تطور صادرات وواردات الجزائر خالل الفترة: )04( جدول رقم
  القيمة بالمليون دوالر

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 526 1 066 1 937 1 332 1 158 1 099 1 احملروقات خارج جمال لصادراتا

 527 55 128 44 361 77 831 58 456 53 937 43 احملروقات صادرات

 053 57 194 45 298 79 163 60 613 54 036 45 الصادرات   جمموع

 473 40 294 39 479 39 631 27 456 21 048 20 الواردات

 580 16 900 5 819 39 532 32 157 33 989 24 امليزان التجاري

 *2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 691 063 2 582 2 165 2 062 2 062 2 احملروقات خارج جمال لصادراتا
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 9130 724 35 304 60 752 63 804 69 427 71 احملروقات صادرات

 9820 787 37 886 62 917 65 866 71 489 73 الصادرات   جمموع

 19620 501 51 580 58 852 54 376 50 247 47 الواردات

 800 9 - 714 13- 306 4 065 11 490 21 242 26 امليزان التجاري

اخلمسة متعلقة باألشهر  معطيات -* .(CNIS) املركز الوطين للمعلومات اإلحصائية واجلمركية: المصدر
 .2016من عام  األوىل فقط

مليار دوالر خالل األشهر اخلمسة األوىل  82,9سجلت الصادرات اخنفاضا ملحوظا إىل 
 أي  )باملائة 36.2-( 2015مليار دوالر لنفس الفرتة من سنة  39,15مقابل  2016لسنة 
قل وسجلت أخنفاضا لكن بوترية ومن جهتها عرفت الواردات ا .مليار دوالر 5.57 قيمةتراجع ب
 ليارم 03ـ باخنفاض ب أي )باملائة 13.26-( دوالرمليار  22.62مليار دوالر مقابل  19.62
   .خالل نفس الفرتة دوالر

، هناك تزايد 2011واجلدير بالذكر أنه مع كل اخنفاض يف الصادرات اإلمجالية منذ سنة 
، 2015امليزان التجاري ليتحقق العجز يف سنة  يف الواردات، األمر الذي أعقبه تراجع يف رصيد

  :والشكل التايل يوضح ذلك
  )2015-2005(تطور صادرات وواردات الجزائر والميزان التجاري خالل الفترة : )02(الشكل رقم 

  بالمليون دوالر :القيمة 

  ).04(باالعتماد على أرقام اجلدول رقم  ،إعداد الباحث: المصدر
 حصيلة لرفع كإجراء الدوالر مقابل الدينار لسياسة ختفيض ائريةاجلز  السلطات استخدام .4

�يار ا فرتات يف وهذا اجلزائري، الدينار إىل حتويلها عند األمريكي بالدوالر املقومة النفط مداخيل
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 دج 87.92 من األمريكي الدوالر مقابل الدينار تراجع حيث ،مؤخرا حصل مثلماأسعار النفط 
أي  22/05/2016 يف دوالر لكل دج 110.19 إىل ليصل ،31/12/2014 يف دوالر لكل

 .باملائة 25.32مبعدل اخنفاض بلغ نسبة 
 يف يساعد كإجراء ورواأل مقابل الدينار صرف سعر الخنفاض اجلزائرية السلطات استخدام .5

 عند أعلى أسعارها جعل عرب وهذا )ورواأل منطقة مصدرها منها باملائة 65( الواردات منو كبح
  .عليها الطلب خيفض ما للدينار هاحتويل

واجلدير بالذكر أن اهلدف الرئيسي من ختفيض قيمة العملة والذي مل يتم ذكره يف حالة 
معظم  ا تعتمد يفشروطه غري متوفرة متاما يف اجلزائر، أل�اجلزائر، واملتمثل يف تشجيع الصادرات، 

ال  أي أن اجلزائرالر األمريكي، صادرا�ا على قطاع احملروقات، والذي هو مسعر بعملة الدو 
وي قاعدة صناعية تصديرية متنوعة، وبالتايل فهي ال تستويف شروط جناح سياسة ختفيض قيمة حت

  .العملة
  ختفيض الدينار اجلزائري واحللول البديلةسياسة جدوى  :احملور الثالث

 من ليهامداخ رفع إىل تؤدي النفطية االقتصاديات يف العملة ختفيض سياسة كانت إذا
 باملقابل له الوطنية العملة قيمة يف املتواصل االخنفاض هذا الوطنية، فإن بعملتها مقومة التصدير
  .االقتصاد على السلبية تداعياته

  ختفيض الدينار اجلزائريسياسة جدوى : أوالً 
 مواجهة األزمة املالية للبالدأهم األسباب اليت حتول خفض الدينار دون جدوى يف  إن

  :هي
 والدواء الغداء من املستوردات تكلفة ارتفاع نتيجة "املستورد التضخم" ظاهرة وتفشي وءنش .1

 السيما للمواطنني الشرائية القدرة تدهور ما يعين احمللية، وهو بالعملة تقوميها عند واللباس
أما خبصوص . دللبل والسياسي االجتماعي الوضع هشاشة من زيدي مما الثابتة، الدخول أصحاب
ال ميكن تفسريه بعدم مالئمة "وهو معدل  2015باملائة يف سبتمرب  5,3م فبلغت نسبته التضخ

العرض للطلب وال بتوسع الكتلة النقدية اليت زادت لتصل مستوى تارخيي منخفض وال حىت 
يف " لكصاسي حممد"قد صرح حمافظ بنك اجلزائر و . "العاملية للمواد اخلام املستوردة باألسعار

يف اخللل ) للتضخم(العميقة  األسبابجيب البحث عن  لس الشعيب الوطين بأنهخطاب له با�
غري أن هناك أسباب عديدة أخرى،  .15يف السوق خصوصا يف سوق املواد الفالحية الطازجة

 .أمهها زيادة معدالت الضرائب والرسوم اجلمركية
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غياب سلع بديلة  ن السوق احمللية تبقى تستعني بالواردات يف ظلإمهما اخنفض الدينار ف .2
ن الثقافة التفاخرية للمستهلك اجلزائري بتفضيله لكل ما إإن وجدت فحىت و  ،تنتج داخل الوطن

فمن خالل الشكل  .فرنسي على حساب كل ما هو جزائري يزيد من حدة االستريادو  هو أملاين
، 2008سنة أدناه، نالحظ أن الدينار اجلزائري يف اخنفاض مستمر أمام الدوالر األمريكي منذ 

. 16)أخرى ماليةألسباب  2015باستثناء سنة (ورغم ذلك، فهناك تزايد مستمر يف الواردات 
 :والشكل التايل يوضح ذلك

 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ).04(و) 01( رقم إعداد الباحث، باالعتماد على معطيات اجلدولني :المصدر
لت حيز التنفيذ سنة والذي دخ  وروجزائرية حجم الوارداتعمقت اتفاقية الشراكة األ .3

كما هو منصوص عليه يف   2020 تواصل إىل غايةامل حيث أدى التفكيك اجلمركي ،2005
قصاء اإلباملنتجات األوروبية نتيجة خفض كلفتها بعد  اجلزائرية إغراق السوقإىل  ،االتفاقية
   ؛كلفة الرسوم اجلمركيةالتدرجيي ل

 تطور الواردات في الجزائر: )04(الشكل رقم 

 الدوالر تطور سعر صرف الدينار مقابل): 03(الشكل رقم 
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مما  ،من مدخالت الصناعة من املواد األولية املستوردات فاتورة أدى خفض الدينار إىل ارتفاع .4
 هذا ما أدىو  ،ثمن مقارنة بنظرائنا التجارينيجعل كلفة خمرجات الصناعة من املنتجات غالية ال

مما سيؤدي إىل  ،كثري من املصانعالغلق  إضعاف تنافسية الصناعات احمللية وبالتايل إىل وسيؤدي
 ؛انكماش اإلنتاج احمللي

 ال تكون واألجانب احمللني مرينثاملست أن األعمال، حيث إدارة الجم يف الثقة إضعاف .5
 املستمر، اخنفاضه توقع ماعدا الدينار صرف لسعر املستقبلي السلوك رؤية حول أدىن لديهم

 ضعف ظل يف وهذا ذلك، من للوقاية الضرورية التدابري اختاذ من متكنهم دوناألمر الذي حيول 
 ؛اجلزائر يف الصرف أسعار اطرخم من والوقاية ةالتغطي آليات

من داخل الوطن إىل  مأمواهل حتويل عند فادحة صرف خلسائر األجانب املستثمرين تعرض .6
  �م؛استثمارا مواصلة على حيفزهم ال قد ممابلدا�م األصلية، 

، عند حتويلها إىل العملة األجنبيةيقابله اخنفاض يف هوامش أرباح املستوردين خفض الدينار  .7
لذي يتطلب استرياد وحدات أكرب للحصول على نفس األرباح اليت كانوا حيققو�ا يف األمر ا

، األمر الذي يعمل على زيادة الواردات وليس اليت سبقت سياسة التخفيض الفرتة السابقة
 ختفيضها؛

 سيؤدي واملغرب كتونس اجلوار بلدان عمالت مقابل السيما الدينار قيمة اخنفاض استمرار .8
...) كالبنزين( الدولة طرف من املدعومة اجلزائرية للسلع التهريب ظاهرة واستفحال استمرار إىل

 خسائر العمومية اخلزينة تكبيد حساب على وهذا مكاسب، وحتقيق الدول هذه يف لبيعها
 .السلع هذه ألسعار دعمها

  الدينارقيمة  ختفيضاألكثر جناعة من سياسة ل لواحل: ثانياً 
يف تراجع فاتورة  نسيب هلا تأثري كان الدينار اجلزائرية قيمصحيح أن سياسة ختفيض 

ن لألمل، وليس تعترب مبثابة دواء مسك ري أن هذه السياسة، غ2015خاصة منذ سنة  لوارداتا
  :إصالحات هيكلية، نقرتح منها ما يليتطلب اختاذ ، فعالج األزمة يعالجا جذرياً للمرض

 : بديلةتصديرية صياغة سياسة اقتصادية  .1
 األجل يف ناجحة سياسة قد تكون من قبل البنك املركزي الصرف سوق يف التدخل أن مبا
 الصادرات زيادةتعمل على  اقتصادية سياسات صياغة يقتضي الطويل األجل نإف فقط، القصري
 من مستفيدة، واملنتجات التقليديةوخاصة القطاع الفالحي والسياحي  قطاع احملروقات خارج
 توفري على عملتس التصدير على القدرة وزيادة .الدينار قيمة اخنفاض بسبب السعر تنافسية
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 افرتضنا إذا طبعا وهذا، مستقبالً  الدينار قيمة دعم شأنه من األجنيب النقد من إضايف معروض
 .الوطنية العملة إىل التصدير من مداخليهم سيحولون املصدريني أن

 :منح استقاللية أكثر للبنك املركزي .2
 النقدية السياسة إجراء عند ثابتة بقواعد املركزي البنك تقيد عدم أن عليه املتعارف من 

 الذي التضخم باستفحال االقتصاد استقرار يزعزع أن ميكن التقديرية السلطة على واعتماده
 النقدي املعروض استهداف أمهية تربز األساس هذا ومن. للنقود الشرائية القوة تضرر إىل يؤدي
 النقد منو معدل باستهداف املركزي البنك إلزام ينبغي أنه مبعىن النقد، لنمو ثابتة قاعدة بتبين
. تغيري دون األسعار مستوى تاركا احلقيقي، احمللي الناتج إمجايل منو ملعدل مساويا يكون حبيث
 املركزي البنك يسمح أن ينبغي معينة، سنة يف  2%مبعدل االقتصاد ينمو أن املتوقع كان فإذا
 باحلفاظ املتعلقة النقدية السياسة أهداف حتقيق ميكن وال .2% بنسبة النقدي عروضامل بزيادة
 صياغة يف )احلكومة عن( املركزي للبنك كاملة استقاللية بوجود للنقد، إال الشرائية القدرة على

  .النقدية السياسة وتنفيذ
  :ضرورة تنمية القطاع السياحي .3

لكن وبالرغم من  ،اهوواليت امد� معظم يف ريةوث متنوعة سياحية مبقومات ئرااجلز  متتاز
القطاع السياحي باجلزائر مل يرق إىل املستوى الذي يكفل بلوغ األهداف املرجوة منه،  فإن ،ذلك

ملناطق  امتالكهاالرغم من على إذا ما قارناها بالبلدان ا�اورة،  ضعيفة جّداً وبقيت إجنازاته 
 .إخل... يمناخسياحية راقية وشريط ساحلي وتنوع 

 : خلق وتوسيع مكاتب الصرف .4
والتعليمة  13/12/1995املؤرخ يف  95/07أنشئت مكاتب الصرف مبوجب القانون 

، غري أن تطبيقها ال زال يف بدايته رغم منح االعتماد لبعض 18/18/1996املؤرخة يف  8/96
يعاب حجم بوسعها توسيع حركة التعامل بالعمالت الصعبة واستإن هذه املكاتب  .املكاتب

من قبل األشخاص الطبيعيني واملعنويني ما  معترب من األموال وجتنب التعامل يف السوق السوداء
، فضًال عن أن هذه املكاتب هي وسيلة دام هناك بديل أفضل وأضمن هو مكاتب الصرف

 .17تدر موارد مالية بديلة للدولةمصاحبة للسياسة السياحية اليت 

 يف االستقرار ملسألة خاصة وأولوية أمهية تويل أن النفطية نالبلدا على أنه القول وميكن
 لالستقرار األساسية الرموز من كونه ،بدًال من التدخالت املستمرة يف تغيري قيمته الصرف سعر

  .الوطين واالقتصاد العملة يف الثقة دعائم أبرز وأحد واملايل، النقدي
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   :امتةـخ
الدولية للمحروقات،  سعارال يعود إىل تراجع األإن الوضع املتأزم الذي يعرفه اقتصادنا 

والواقع أن االقتصاد الوطين يعاين منذ . الوضع االقتصادي للبلدوإمنا زاد هذا األخري من تفاقم 
يواجه االقتصاد و  .صعوبة تنويعه، ومل يسعه سوى تعزيز تبعيته للمحروقاتمن فرتة طويلة 

غيري هيكلي حنو تنويع أكرب لإلنتاج، ورفع ضرورة إجراء ت اجلزائري وضعا عويصا يستدعي
الصادرات ومصادر متويل التنمية واالقتصاد، وخاصة الدميومة، ومن مث يكون أقل عرضة 

  .للصدمات اخلارجية
  :نتائج الدراسة

  :التالية تلخيصها يف النقاطميكن و 
ختالل يف موازين تعترب سياسة ختفيض قيمة العملة من بني احللول السريعة واجلاهزة ملعاجلة اال -

مدفوعات الدول وهي السياسة املفضلة للحكومة اجلزائرية، خاصة منذ بداية تسعينيات القرن 
 العشرين؛

 خاصة ،الوطين داالقتصا على بريةك اجيابية نتائج اجلزائري الدينار قيمة لتخفيض مل يكن -
، ورغم ذلك جند قيمة العملة ختفيض سياسة نظرا لعدم توفر شروط جناح تار دالصا خيص فيما

 ؛أن عملية التخفيض مازالت متواصلة
ساهم نسبياً زاد من تكلفة االسترياد من اخلارج، األمر الذي ختفيض قيمة الدينار اجلزائري  -
، غري أن هذه السياسة تبقى غري كافية وهلا 2015الواردات، خاصة منذ سنة ة فاتور  تراجع يف

 ؛تداعيات سلبية أكثر
 واخنفاض العملة تدهور بسبب لألفراد الشرائية القدرة على العملة مةقي ختفيض سياسة أثرت -

 ؛قيمتها
إن نظام الصرف املتبع يف اجلزائر قيمة الدينار اجلزائري ف ختفيض نظرا للتدخالت املتكررة يف -

 تتبع نظام التعومي املدار، رغم إعالن السلطات النقدية بأ�ا احملدد إدارياً  هو نظام الصرف الثابت
  ؛املتعمد التخفيض بدالً من وفق قوى العرض والطلب ذي جند فيه االخنفاضوال
ال يعين بالضرورة تقريبه إىل سعر صرف الدوالر أو األورو كما قوة الدينار اجلزائري رفع إن  -

فسعر صرف الدينار أعلى من الني الياباين، والدينار األردين أعلى من األورو يعتقد البعض، 
 .وال قوة اقتصاد البلدالقدرة الشرائية ولكن هذا ال يعكس 
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 :التوصيات
 :نقرتح اإلجراءات التالية

، باعتبـاره بـدًال مـن ختفيضـه إعطـاء أولويـة أكـرب السـتقرار سـعر صـرف الـدينار اجلزائـريضرورة  -
 االستثمار األجنيب؛وخاصة من قبل  أحد أبرز دعائم الثقة يف االقتصاد الوطين

وتنويـع القاعـدة التصـديرية ، تيجية اليت متس القطاعات غري النفطيةاإلسرتااحللول  إتباعضرورة  -
 ؛على غرار سياسة ختفيض قيمة العملة املؤقتة الرتقيعية بدال من احللول واإلنتاجية،

، نظاماً مثاليا للجزائر يف الفرتة احلالية عليها يعترب نظام الصرف الثابت إىل سلة من العمالت -
  األكثر تعامال مع اجلزائر يف جمال التجارة اخلارجية؛عمالت الدول ، مع إعطاء أولوية لإتباعه

مكاتب للصرف يف مجيع الواليات والبلديات لتقليص الفجوة بني السعر  خلق وتوسيعضرورة  -
مصاحب للسياحة من جهة  إجراءباعتباره للعمالت األجنبية من جهة، و الرمسي والسعر املوازي 

 ؛أخرى
 عدم خضوعه لقراراتب ،ية أكرب للبنك املركزي عن احلكومةالعمل على إعطاء استقالل -

على هدفه أكثر هذه األخرية اليت تكون غالبا مبنية على قرارات غري مدروسة، وتركيزه  وإمالءات
 ؛االستقرار يف املستوى العام لألسعاراألساس وهو 

 أو( ثباتا أكثر رمسا على العامة للدولة اليةامل وضع يف تساعد اقتصادية إسرتاتيجية صياغة -
 تنمية على العمل خالل املتوسط، من املدى يف )املالية استدامتها ضمان أخرى بعبارة
 ؛للدخل بديل كمصدر النفطية غري عاتاالقط

، ونظرًا ألن العملة يف ظل تراجع سعر صرف الدينار اجلزائري أمام العمالت العاملية والعربية -
 األفراد ويف السوق النقدي، نقرتح يف هذا الصدد حتويل تداول ما بنيمل تعد تُ ) دج 1(النقدية 

 .صفر يف مجيع األسعار والرواتب واملعامالت النقدية واملاليةيتم إنقاص  أي  ؛دج 1دج إىل  10
إن الوضع الراهن، يتيح، بفضل صندوق ضبط اإليرادات واحتياطات الصرف، فرصة 

ن أجل الدخول يف منعطف ناجع حنو منوذج ساحنة لسنتني أو ثالث سنوات، ينبغي استغالهلا م
  .للنمو أكثر فعالية وأكثر مرونة على وجه اخلصوص
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف حتقيق التنمية   

 االقتصادية يف اجلزائر
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  مقدمة
ع املدارس االقتصادية من ابرز املواضيع اليت حظيت بالدراسة والتحليل من طرف مجي

موضوع التنمية، والذي أصبح يعرب عن الرغبة امللحة واجلدية والنظرة العلمية واإلرادة  عرب العصور
رية، السياسية الصادقة ملواجهة التخلف جبميع صوره السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلدا

  .    أي حتديث ا�تمع يف مجيع ا�االت واجلوانب
، سعت  واالجتماعيةونتيجة لألمهية البالغة اليت يكتسيها موضوع التنمية االقتصادية 

 إال أنكل دولة إىل تبين إسرتاتيجية معينة تتوافق وإمكانيا�ا وقدرا�ا البشرية واملادية واملالية، 
                                                 

  khathiri@yahoo.fr :مايل ،مخيس مليانة، ، جامعة أأستاذ حماضر قسم  *
                managementchlef@gmail.com :، ، جامعة مخيس مليانة، مايلأأستاذ حماضر قسم  **

Abstract: 
To avoid the numerous failures that have been noticed in the 

management of big enterprises, the choice has been done on smaller 
and medium ones as a strategic decision. The Algerian authorities 
have encouraged these enterprises to reach the economic 
development. 
       This study aimed at giving a broad view about the topic 
“economic development strategies in Algeria” and its close 
relationship with small and medium enterprises and its impact on the 
different economic levels such as: employment, development of 
exports, and creation of wealth. 
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الدول  ونظريا�االدول املتقدمة  بني، كما اختلفت ألخرىولة هذه االسرتاتيجيات تباينت من د
  .   السائرة يف طريق النمو من جهة أخرى

موضوع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أهم املوضوعات اليت تشغل  كما أصبح
قضية التنمية االجتماعية واالقتصادية يف العامل، وذلك نتيجة للدور الذي أضحت  يفحيزا كبريا 

للتنمية املستدمية،  وخيارا اسرتاتيجيا ه خاصة منذ �اية القرن املاضي، باعتبارها رائدا حقيقياتلعب
بذلك تعترب فهي  .فهي تلعب دورا رياديا يف إنتاج الثروة وتعترب فضاءا حيويا خللق فرص العمل

ظم دول ينبغي االهتمام �ا أكثر فأكثر، لذا فإن معوبيئية وسيلة اقتصادية وغاية اجتماعية 
العامل أضحت تدرك الدور االقتصادي اخلاص الذي تلعبه هذه املؤسسات، ليس فقط بالنسبة 
للدخل القومي وتوفري فرص العمل، لكن أيضا يف االبتكارات التكنولوجية وإعادة هيكلة 

حتقيق االستقرار باإلضافة إىل إدراكها بدورها االجتماعي الذي يساهم يف وحتديث االقتصاد، 
 .وكذا دورها يف محاية واحلفاظ على البيئةازن االجتماعي، والتو 
واجلزائر كباقي الدول انتهجت نفس االجتاه، حيث أعطت أمهية بالغة لقطاع املؤسسات   

الصغرية واملتوسطة باعتباره قطاع االسرتاتيجي، وذلك من خالل وضع ترسانة من القوانني 
من املؤسسات، وخلق العديد من اهلياكل  والتشريعات اليت تنظم عملية إنشاء هذا النوع
  . واآلليات والربامج اليت تدعم وتشجع منوها وتطورها

 أهداف الدراسة
  : تسعى هذه الدراسة إىل حماولة حتقيق مجلة من األهداف نوردها فيما يلي

حماولة استقراء بعمق علمي ومنهجي لبعض اإلسهامات املعرفية املقدمة من طرف العديد  - 
 .ني يف جمال التنمية االقتصاديةمن الباحث

 .واقع قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املستوى الوطين تشخيص - 
 .معرفة مدى مسامهة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عملية التنمية الوطنية - 
استنادا إىل نتائج الدراسة، ميكن أن يسرتشد توصيات الو  مبجموعة من االقرتاحاتاخلروج  - 
 .القطاع عند اختاذ القرارات يف هذا ا�الهذا خططني وواضعي السياسات العامة يف امل �ا

 أهمية الدراسة
  :الدراسة أمهيتها هتستمد هذ

كون التنمية وسيلة لتقليل الفجوة االقتصادية والتقنية بني  يف حد ذا�ا، التنمية من أمهية - 
ية االقتصادية للخارج، واحلد من البطالة، الدول النامية واملتقدمة، كما تسمح بالتقليل من التبع
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التغذية واحملافظة على الفردي، وحتسني التعليم والصحة و ورفع املستوى املعيشي وزيادة الدخل 
 .البيئة

من أمهية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، باعتباره قطاع اسرتاتيجي اثبت فعاليته يف  -
: ته الكبرية يف عمليات التنمية جبوانبها املختلفةالعديد من اقتصاديات الدول، من خالل مسامه

 . االجتماعية، الثقافية، البيئية االقتصادية،
 منهجية الدراسة

اعتمدت هذه الورقة البحثية على املنهج الوصفي التحليلي باعتباره املنهج العلمي املناسب 
، اعتمادا على لدراسة هذا املوضوع، حيث مت عرض مفاهيم حول التنمية واسرتاتيجيا�ا

األدبيات املكتبية واملصادر املتوفرة، عالوة على عرض البيانات واإلحصائيات املتعلقة بقطاع 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة الوطين، وحتليل جمموعة من املؤشرات للكشف عن مدى مسامهة 

  . هذا القطاع يف عملية التنمية
  هااسرتاتيجياتوالتنمية االقتصادية : أوال
لقد احتل موضوع التنمية االقتصادية منذ احلرب العاملية الثانية مكانة مرموقة بني الدراسات      

يستحوذ على اهتمامات االقتصاديني والسياسيني يف البلدان املتقدمة والنامية  أاالقتصادية وبد
على حد سواء، ونتيجة لذلك فقد ظهرت العديد من الكتابات والتحليالت والكيانات اليت 

  . تضنت موضوع التنمية االقتصادية من جوانبها املختلفةاح
 مفهوم التنمية االقتصادية -1

تعددت تعاريف التنمية االقتصادية باختالف وجهات نظر الكتاب والباحثني، وفيما 
  :يلي عرض ألمهها

رورة الزيادة اليت تطرأ على الناتج القومي يف فرتة معينة مع ض"تعرف التنمية االقتصادية بأ�ا      
 1".توفر تغريات تكنولوجية وفنية وتنظيمية يف املؤسسات اإلنتاجية القائمة أو اليت ينتظر إنشاؤها

العملية اليت مبقتضاها يتم االنتقال من حالة التخلف إىل حالة "كما عرفت على أ�ا 
واهليكل عديد من التغريات اجلذرية واجلوهرية يف البنيان الهذا االنتقال يقتضي إحداث . التقدم

   2".االقتصادي
سياسات وتدابري معتمدة، تتمثل يف تغيري هيكل االقتصاد الوطين، "وتعرف أيضا على أ�ا       

و�دف إىل حتقيق زيادة سريعة ودائمة يف متوسط الدخل احلقيقي للفرد، عرب فرتة ممتدة من 
 3".الزمن، حبيث تستفيد منها الغالبية العظمى من األفراد
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األسس والفلسفة "اجلانب اإلسالمي فهو يقوم على  وم التنمية االقتصادية يفأما مفه     
واخلصائص اليت يتميز �ا االقتصاد يف اإلسالم واليت تتمثل يف أن النشاط االقتصادي نشاط 

ن االقتصاد غري حمايد، فضال عن الرقابة الذاتية، وأن اإلسالم يهتم بتنمية طاقات أتعبدي، و 
والتعبدية مما جيعله قادرا على االستمتاع بصورة أفضل مهما كان قدر اإلشباع اإلنسان الروحية 

  4".الذي حيققه، األمر الذي يساعد على ختفيف حدة املشكلة االقتصادية
وبصفة عامة ميكن القول بان التنمية االقتصادية عملية متعددة األبعاد تتضمن إعادة تنظيم       

حنو شامل، فضال عن إدخال التحسينات يف طرق اإلنتاج وتوجيه لألنظمة االقتصادية على 
  .  والدخل، وحىت على توجهات وانطباعات  أفراد ا�تمع

 أهداف التنمية االقتصادية -2
ختتلف أهداف التنمية االقتصادية من دولة إىل أخرى، و يعود ذلك إىل الظروف السائدة يف       

ثقافية وحىت السياسية، لكن هناك أهداف كل دولة، وأوضاعها االقتصادية واالجتماعية وال
  :أساسية تسعى الدول النامية إىل حتقيقها يف ظل خططها اإلمنائية، وهذه األهداف تتمثل يف

  زيادة الدخل القومي - 1.2
إن أول أهداف الدول النامية هو زيادة الدخل القومي احلقيقي، فنجدها تعاين من الفقر،       

ا باملوازاة مع تفاقم املشكلة السكانية واألوضاع الصحية واخنفاض مستوى معيشة سكا�
وجتاوز هذه الوضعيات يكون بزيادة الدخل احلقيقي الذي يساعد يف . والتعليمية املتدهورة

التغلب تدرجييا على مجيع املشاكل اليت تعاين منها الدول النامية حاليا، خاصة إذا حتققت الزيادة 
  5 .كلية عميقةيف الدخل مع إحداث تغيريات هي

  رفع مستوى املعيشة - 2.2
يعترب حتقيق مستوى مرتفع للمعيشة من بني األهداف اهلامة اليت تسعى التنمية االقتصادية      

إىل حتقيقها يف الدول النامية، فالتنمية االقتصادية ليست جمرد وسيلة لزيادة الدخل القومي 
ل ما يتضمنه ذلك من معىن، الن هذه فحسب، إمنا هي أيضا وسيلة لرفع مستوى املعيشة بك

التنمية إذا توقفت عند هذا احلد فان الزيادة ال تكون مصحوبة بأي تغيري يف مستوى املعيشة، 
وحيدث ذلك عندما يزيد السكان بنسبة اكرب من نسبة الزيادة يف الدخل القومي مما يؤدي ذلك 

  6.شةإىل اخنفاض متوسط نصيب الفرد ومن مث اخنفاض مستوى املعي
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  تقليل التفاوت يف توزيع الدخول والثروات - 3.2
تعاين معظم الدول النامية من اخنفاض الدخل القومي وهبوط متوسط نصيب الفرد،      

باإلضافة إىل االختالل يف توزيع الدخول والثروات، وتستحوذ فئة صغرية من السكان على جزء  
بينما ال متلك غالبية أفراد ا�تمع إال على  كبري من الثروة وعلى نصيب عال من الدخل القومي،

اجلزء القليل وهذا ما يؤدي غالبا إىل حدوث اضطرابات شديدة فيما ينتجه ا�تمع وما 
يستهلكه، وكلما زاد هذا االضطراب كلما كرب اجلزء املعطل من رأس مال ا�تمع، وذلك أن 

الدخل ال تنفق يف العادة كل ما حتصل  الطبقة اليت حتوز على اجلزء األكرب من الثروة أو معظم
عليه من أموال بسبب صغر ميلها احلدي لالستهالك، وهي عادة ما تكتنز اجلزء األكرب مما 
حتصل عليه من مداخيل، حيث يؤدي يف األجل الطويل إىل ضعف اجلهاز اإلنتاجي وزيادة 

لة اإلنفاق بصفة عامة تعطل العمال، عكس الطبقات الفقرية اليت تنفق كل ما حتصل عليه، وق
   7.يؤدي إىل ضعف اجلهاز اإلنتاجي وارتفاع نسبة البطالة

  التوسع يف اهليكل اإلنتاجي - 4.2
يعترب التصنيع حجر الزاوية يف عملية التنمية االقتصادية واليت تسعى إىل توسيع القاعدة      

تصنيع له ديناميكية فال. الصناعية، مما يؤدي إىل رفع مستوى وحجم قوى اإلنتاج املستخدمة
ذاتية قادرة على دفع عجالت النمو إال أ�ا تتطلب زيادة يف حجم االستثمارات املوجهة إىل 
القطاع الصناعي، الن جناح عملية التصنيع تقتضي رفع معدل الرتاكم الرأمسايل لتمكني االقتصاد 

  .القومي من دخول مرحلة االنطالق ووقوفه على طريق النمو الذايت
  تيجيات التنمية االقتصاديةاسرتا -3

تباينت االسرتاتيجيات اليت تبنتها خمتلف الدول لتحقيق التنمية االقتصادية، فمنها من ركز       
، ومنها من ركز على تنمية القطاع الصناعي، وهناك من اتبع الزراعي على تنمية القطاع

لف اسرتاتيجيات التنمية وفيما يلي عرض ملخت. إسرتاتيجية الربط بني الزراعة والصناعة معا
  :االقتصادية

 8اإلسرتاتيجية املعتمدة على التنمية الزراعية -1.3
أثبتت جتارب العديد من البلدان بان للزراعة دورا مهما يف حتقيق التنمية االقتصادية بشكل     

عام والتنمية الصناعية بشكل خاص، وخاصة يف املراحل األوىل من التنمية وذلك استنادا إىل ما 
وتكمن مسامهة الزراعة يف التنمية . وفره هذا القطاع من موارد مالية ومادية وبشرية اخلي

  :االقتصادية يف العوامل التالية
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توفري كميات اكرب من املواد الغذائية للسكان الذي ينمو مبعدالت مرتفعة، وللعاملني يف  -
 .الصناعة بشكل خاص

 .توسيع قطاع الصناعة واخلدمات زيادة الطلب على السلع الزراعية مما يؤدي إىل -
توفري الصرف األجنيب السترياد السلع الرأمسالية اليت حتتاجها عملية التنمية وذلك من خالل  -

 .الصادرات الزراعية
إن الزيادة يف الدخول الزراعية تسهل من عملية انتقال جزء من هذه الدخول إىل احلكومة  -

 .عن طريق الضرائب
 مدة على التنمية الصناعيةاإلسرتاتيجية املعت - 3-2
ن التصنيع شرط ضروري للتنمية االقتصادية، فليس ألقد أثبتت جتارب البلدان املتقدمة ب    

كما يتميز التصنيع بالديناميكية من خالل تأثريه على عدة قطاعات . هناك تنمية دون تصنيع
القطاعات األخرى ما  ومن بني اآلثار االجيابية اليت ترتتب عن التنمية الصناعية على. أخرى
  :يلي
 تصنيع املواد األولية الزراعية؛ -
 توفري مستلزمات اإلنتاج للقطاع الزراعي؛ -
 تعزيز الروابط مع الزراعة ومع بقية القطاعات؛ -
 توفري الطاقة الكهربائية للقطاع الزراعي ولبقية القطاعات؛ -
 يساهم يف تعزيز الصادرات وتنميتها؛ -
 كتساب املهارات؛يساهم يف توفري فرص العمل وا  -
 .حتقيق االستقرار االقتصادي -
 إسرتاتيجية الربط بني التنمية الزراعية والتنمية الصناعية  - 3-3

هناك عالقة تكامل بني كل من القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، فالقطاع الصناعي يوفر     
كما أن . توجات الزراعيةخمتلف مستلزمات اإلنتاج الالزمة للزراعة، كما ميثل سوقا الستيعاب املن

  .القطاع الزراعي يوفر املادة األولية الضرورية للعملية اإلنتاجية
لذلك فان أي تطور يف القطاع الصناعي جيب أن يصاحبه تطور مماثل للقطاع الزراعي،     

فتطور أي قطاع دون األخر سينجر عنه بعض املشكالت االقتصادية، الن كل قطاع يعتمد 
  .خرعلى القطاع اآل
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 إسرتاتيجية احلاجات األساسية -4.3
تقوم إسرتاتيجية احلاجات األساسية على فكرة توفري احلاجات األساسية للسكان من غذاء     

وقد ظهرت هذه اإلسرتاتيجية يف . اخل...ولباس وسكن وامن وتعليم وخدمات صحية 
اب هذه السبعينات وأيدها كل من البنك الدويل، ومنظمة العمل الدولية، ويرى أصح

اإلسرتاتيجية بان تبنيها يسمح بتوفري السلع واخلدمات وبالتايل التخفيض من الفقر املطلق 
  .بسرعة اكرب مما حتققه االسرتاتيجيات األخرى

  :و�دف إسرتاتيجية احلاجات األساسية إىل حتقيق ثالثة أهداف أساسية تتمثل فيما يلي    
ذلك من خالل دن، وخاصة الفقراء منهم، و يف املرفع إنتاجية ودخل السكان يف الريف و  -

 توسيع اإلنتاج كثيف العمل؛
 التأكيد على حماربة الفقر من خالل تقدمي خدمات مثل التعليم واخلدمات الصحية؛ -
 .متويل مثل هذه اخلدمات من قبل احلكومة -
 إسرتاتيجية التنمية البشرية املستدامة - 3-5

 هو أوهلما للتنمية، مفهومني بني للتوليف نتيجة امةاملستد البشرية التنمية نظرية نشأت      
 وثانيهما اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج طرف من طرحت اليت البشرية التنمية إسرتاتيجية

 املعين املتحدة األمم مؤمتر اعتمده نو بيئي أخصائيون وضعه الذي املستدامة التنمية منهج
 1992.9  عام يلبالرباز  "وجانري  دي ريو" ـب التنمية حبالة
توسيع خيارات الناس وقدرا�م من خالل تكوين رأمسال "فالتنمية البشرية املستدامة تعرب عن    

اجتماعي يقوم بتلبية احتياجات األجيال احلالية بأعدل صورة ممكنة دون اإلضرار حباجات 
     10."األجيال القادمة

القدرات البشرية لتحسني مستوى الصحة  فإسرتاتيجية التنمية البشرية تقوم على أساس بناء     
واملعرفة واملهارات، وهذا يف ظل االستخدام األمثل للموارد الطبيعية، حبيث تعيش األجيال احلالية 

 .  دون إحلاق الضرر باألجيال املستقبلية
 إسرتاتيجية التنمية املستقلة - 3-6

ديلة للتنمية تنطلق من االعتماد على برز هذا املفهوم نتيجة التفكري يف إجياد إسرتاتيجية ب      
. الذات وذلك كرد على حماولة البلدان الرأمسالية املتقدمة فرض سيطر�ا على البلدان النامية

االقتصاد "رائدا يف الدعوة إىل حتقيق التنمية املستقلة يف كتابه الشهري )  Paul Baran(ويعترب 
ئض االقتصادي واستغالله أفضل استغالل ، إذ ربطها بالسيطرة على الفا"السياسي للتنمية

اقتصاديون من القارات الثالث، وحىت يف أوربا، وحاولوا  )Baran(مث اخذ الفكرة عن . ممكن
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تطوير حتليله املذكور لتحديد مفهوم التنمية املستقلة، وامجع غالبيتهم على ربطها بالتطور 
املستقلة يف كتابات االقتصاديني إال أن  الرأمسايل، ورغم ذلك مل يتبلور بعد مفهوم حمدد للتنمية

الغالبية تتفق على أ�ا تتمثل يف اعتماد ا�تمع على نفسه وتطوير قدرات أفراده مع إعطاء 
األولوية لتعبئة املوارد احمللية وتصنيع املعدات اإلنتاجية وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية حملية بكل 

    11 .مقتضيا�ا
جيب أن تبىن لقول بان إسرتاتيجية التنمية االقتصادية اليت تتبناها كل دولة ويف األخري ميكن ا    

طبيعية والبشرية والتكنولوجية اليت متلكها، كما ميكن أن تتبىن أي دولة ال املقوماتعلى أساس 
  .أكثر من إسرتاتيجية كون هذه االسرتاتيجيات مكملة لبعضها البعض

  يف اجلزائر سطةاملؤسسات الصغرية واملتو قطاع: ثانيا
وترية منو  األخريةيف اجلزائر خالل الفرتة  توسطةغرية واملصال ؤسساتيعرف قطاع امل  

ه، إميانا منها بالدور وتطوير  تهمتسارعة نتيجة ا�هودات الكبرية اليت تبذهلا الدولة من اجل ترقي
  .البالغ الذي تلعبه يف دفع وترية التنمية إىل األمام

جراءات املتخذة من طرف الدولة وهيئا�ا وهياكلها يف تسهيل فقد سامهت عديد اإل
عملية إنشاء هذا النوع من املؤسسات من خالل منح مجلة من التحفيزات اجلبائية واجلمركية، 

واجلدول التايل يبني تطور قطاع املؤسسات . يف عددها ملحوظاألمر الذي أدى إىل تطور 
  .الصغرية واملتوسطة

  2013-2003تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية خالل الفترة  ):01(الجدول رقم 
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 مصلحة املؤسسات الصغرية مبديرية الصناعة واملناجم لوالية عني الدفلى: المصدر
يتضح من خالل اجلدول أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة الوطنية قد عرفت تطور   

مؤسسة سنة  207949حيث مت إحصاء  ،2013-2003مستمر خالل الفرتة 
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 234015مؤسسة، بزيادة قدرها  441964إىل  2013م، لينتقل عددها سنة 2003
  .خالل نفس الفرتة %112.53مؤسسة، أي مبعدل منو يقدر بـ 

إن الزيادة املعتربة يف دميوغرافيا املؤسسات الصغرية واملتوسطة تدفعنا للبحث عن كيفية 
اطات االقتصادية، وخمتلف املناطق اجلغرافية الوطنية، باإلضافة إىل توزيعها على خمتلف النش

  :الرتكيبة النوعية هلا، وهذا ما ميكن توضيحه من خالل ما يلي
            توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب فروع): 02(الجدول رقم 

  :النشاطات االقتصادية
  2009  2008  2007  2006  2005  فروع النشاطات االقتصادية

  167764  159444  147582  123782  112644  اخلدمات 

  127513  122238  111978  90702  80716  البناء واألشغال العمومية

  61382  59670  57652  51343  48785  الصناعة

  3774  3642  3599  3186  2947  الفالحة والصيد البحري

  935  908  876  793  750  خدمات ذات صلة بالصناعة

  361368  345902  321687  269806  245842  ا�موع

، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات 16، 10نشرية املعلومات اإلحصائية رقم : المصدر
  .14-13، ص 8-7التقليدية، ص 

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن املؤسسات اخلدمية متثل اكرب نسبة من جمموع املؤسسات   
- 2005خالل الفرتة  %45الوطين بنسبة متثيل تفوق  الصغرية واملتوسطة على املستوى

، ويف األخري قطاع اخلدمات %30، يليها قطاع البناء واألشغال العمومية بأكثر من 2009
  . ، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالقطاعات األخرى%0.3ذات الصلة بالصناعة مبا يقارب 

ية أ�ا مؤسسات ذات طابع خدمي إن أهم ما مييز املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائر   
أكثر منه إنتاجي أو صناعي، أي أن معظم هذه املؤسسة ال تساهم يف خلق الثروة والقيمة 
املضافة لالقتصاد الوطين، مما يستوجب إعادة النظر يف طريقة توزيع هذه املؤسسات على خمتلف 

وطين، ومبا يسمح خبلق الثروة النشاطات االقتصادية، استنادا إىل احلاجات األساسية لالقتصاد ال
  .وتثمينها

أما بالنسبة إىل التوزيع اجلغرايف هلذا النوع من املؤسسات، فهو يعرف اختالال واضحا 
يف حتقيق التوازن اجلهوي بني خمتلف املناطق الوطن، خاصة بني الشمال واجلنوب، حيث ترتكز 

اجلزائر، : يات الشمالية، واملتمثلة يفأغلبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عدد حمدد من الوال
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واجلدول التايل . وهران، تيزي وزو، جباية، سطيف، تيبازة، بومرداس، البليدة، قسنطينة، الشلف
  :يبني توزيع م ص م على املناطق اجلغرافية الوطنية

  توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الجهات): 03(الجدول رقم 
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  الجهات

  214728  205857  193483  177730  163492  149964  الشمال

  109981  105085  96354  87666  80072  72076  الهضاب العليا

  29279  27902  25033  22576  20803  18957  الجنوب

  7380  7058  6517  5974  5439  4845  الجنوب الكبير 

  361368  345902  321387  293946  269806  245842  المجموع

  .23، ص 21، مرجع سابق، ص 17، رقم 16نشرية املعلومات االقتصادية، رقم : المصدر
يتضح من خالل قراءة معطيات اجلدول أعاله أن هناك اختالل واضح يف توزيع م ص 
م على مستوى الرتاب الوطين، حيث ترتكز معظم املؤسسات يف الشمال، مث يف اهلضاب العليا، 

ويعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل وجود اختالل يف . اجلنوب الكبري مث يف اجلنوب، وأخريا يف
التوزيع السكاين على اخلارطة اجلغرافية للوطن، حيث يرتكز معظم السكان يف املناطق الشمالية 

  .مقارنة باملناطق الداخلية أو الصحراوية، أين توجد أغلبية املناطق الصناعية بالوطن
  رية واملتوسطة يف التنميةت الصغامساهمة املؤسس: ثالثا

ملتوسطة يف لقد أكدت الدراسات واألحباث اليت أجريت حول موضوع املؤسسات الصغرية وا     
الدور الكبري الذي تلعبه هذه املؤسسات يف اقتصاديات هذه الدول،  على العديد من دول العامل

ت، وخلق القيمة املضافة، خالل مسامهتها يف احلد من البطالة، ومسامهتها يف تنمية الصادرامن 
  .وحتقيق التكامل الصناعي

 مساهمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغيل -1
 توفري على تساعد اليت االقتصادية األدوات أهم من املتوسطةو  الصغرية املؤسسات تعترب

 رؤوس تطلب عدم مع النامية، أو املتقدمة الدول يف ذلك كان سواء جديدة عمل فرص
  12.حجمها صغر من بالرغم ى هذاكرب  أموال

املؤسسات الصغرية  ، تساهم )OCDE(فحسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
يف أوروبا وهي  املستحدثة نصف مناصب الشغل اجلديدةيف  اليوم على سبيل املثالواملتوسطة 

من مناصب العمل الكلية وختتلف هذه النسبة  2/3مليون شخص أي ما ميثل  70توظف 
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اختالف البلدان والقطاعات االقتصادية فمثال جندها مرتفعة يف كل من أسبانيا والربتغال ب
  13.ومنخفضة يف السويد وأيرلندا

أما بالنسبة للجزائر فقد ساهم هذا القطاع بشكل كبري يف التقليص من معدل البطالة، من   
عدد العمالة اليت  يف ملحوظخالل مسامهته الواضحة يف عمليات التشغيل، اليت عرفت تطور 

جلبتها هذه املؤسسات، واجلدول التايل يوضح تطور عدد العمالة املشتغلة بقطاع املؤسسات 
  :الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية

  2008-2005تطور العمالة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة ): 04(الجدول رقم 
  2008  2007  2006  2005  2004  نوع م ص م

املؤسسات 
  اخلاصة

  841060  771037  708136  642987  592758  األجراء

 أرباب
  املؤسسات

 -  245842  269806  293946  392013  

  52786  57146  61661  76283  71826  املؤسسات العامة

  254350  233270  213044  192744  173920  الصناعات التقليدية

  1540209  1355399  1252647  1157856  838504  ا�موع

، ص مرجع سابق، 15ورقم  14ورقم  12ورقم  11و رقم  10رقم  اإلحصائيةنشرية املعلومات : المصدر
  .10، ص 9، ص 8، ص 7، ص 5

قراءة معطيات اجلدول أن عدد العمالة املشتغلة بقطاع املؤسسات الصغرية يتضح من خالل   
إىل  2004عامل سنة  838504واملتوسطة قد عرفت تطورا ملحوظا، حيث قفزت من 

يف  .خالل نفس الفرتة %83.68، أي مبعدل منو يقدر بـ 2008عامل سنة  1540209
  .2008لسنة  %13.63، و%38.08بـ  2005العمالة لسنة  حني قدر معدل منو

بكثري من العدد  أكثرواقع عدد العمالة املشتغلة �ذا القطاع  أن إىل اإلشارةوجتدر 
من العمالة اليت تشتغل �ذا القطاع  اكبري   اعدد أن إىلجع املصرح به من قبل الوزارة، وذلك را

جرية، خاصة على العمالة غري األ توسطةغرية واملصال ؤسساتاملغري مصرح �ا، العتماد عديد 
على حىت يف جتارة التجزئة واخلدمات البسيطة املتنوعة، وعلى العمالة املومسية واملؤقتة للضرورة، و 

 .صغار السن



  ورها يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائراملؤسسات الصغرية واملتوسطة ود  
  زبري حممد.د+ حممد خثري .د

 عشر السادس العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       164

 سات الصغرية واملتوسطة يف تنمية الصادراتمساهمة املؤس -2
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة دور كبري وفعال يف تنمية صادرات اقتصاد أي بلد، ويرجع       

  14:سبب ذلك إىل عدة عوامل جعلت منتجا�ا وخدما�ا تكتسب ميزة تنافسية، نذكر منها
ومهارات العمل اليدوي  منتجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة عادة ما يظهر فيها فن -

 .الذي يلقى قبوال ورواجا يف األسواق اخلارجية
اعتماد املؤسسات الصغرية واملتوسطة على فنون إنتاجية كثيفة العمل، مما خيفض من تكلفة  -

 .الوحدة املنتجة، مما جيعلها تنافس منتجات املؤسسات الكبرية
ومن خط إنتاج ألخر، ومن سوق  متتعها بقدر كبري من املرونة يف التحول من نشاط ألخر -

 .ألخر الخنفاض إنتاجها نسبيا على املدى القصري
هيكل الصادرات اجلزائرية جند أن قطاع احملروقات يهيمن على أكثر من  وبالنظر إىل

احلاالت  أحسن، وبذلك تعترب الصادرات خارج احملروقات ضعيفة للغاية ومل تتعدى يف 95%
 أثارينجم عن ذلك من  النفط وما أسعاررا للتقلبات اليت متس ، ونظأمريكيمليون دوالر  800

سلبية على االقتصاد الوطين فقد سعت السلطات اجلزائرية لتنمية الصادرات خارج احملروقات 
 إىل 2000شاملة تستهدف الوصول بالصادرات الوطنية خارج النفط يف سنة  إسرتاتيجيةبرسم 
سات الصغرية واملتوسطة خصوصا واملؤسسات الوطنية  مليار دوالر، من خالل تدعيم املؤس 02

، حيث اآلنذلك مل يتحقق حلد  أنالدولية، غري  األسواقككل، مبا جيعلها قادرة على اقتحام 
واجلدول التايل يبني تطور حصيلة  15.بقيت الصادرات خارج احملروقات دون املستويات املطلوبة

  :التصدير خارج احملروقات
  2009-2004حصيلة التصدير خارج المحروقات خالل الفترة ): 05(الجدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة  
 (S1) 2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

  1090  1312  1184  907  781  قيمة صادرات السلع واخلدمات خارج احملروقات 

  .35، ص مرجع سابق، 15ورقم  12نشرية املعلومات اإلحصائية، رقم : المصدر
الل اجلدول أعاله أن صادرات اجلزائر خارج احملروقات يف تطور مستمر، رغم يتضح من خ

مليون  1312إىل  2007أن هذا التطور ال يرتقي إىل املستوى املرغوب، حيث وصلت سنة 
مليون دوالر، مع اإلشارة إىل أن قطاع  1090إىل  2008دوالر، والسداسي األول من سنة 
  .  م بصفة أساسية يف عملية التصديراملؤسسات الصغرية واملتوسطة يساه
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 مساهمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خلق القيمة املضافة -3
املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل ملموس يف خلق القيمة املضافة وزيادة تساهم 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فقد أوضحت اإلحصائيات أن الناتج احمللي اإلمجايل للدول، 
إىل  1980سنة  %6.2عربية ارتفعت نسبة مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل من الدول ال
، كما ارتفعت نسبة مسامهتها يف خلق القيمة املضافة من حوايل 1993سنة  10.6%
ورغم هذا التطور إال . 199316مليار دوالر سنة  537إىل  1980مليار دوالر سنة  262

  .و املستوى الذي وصلت إليه الدول املتقدمةانه ال يرتقى إىل املستوى املطلوب أ
أما بالنسبة لالقتصاد الوطين فان القطاع اخلاص يساهم بنسبة عالية يف خلق القيمة املضافة،   

مع العلم أن أغلبية مؤسسات هذا القطاع هي مؤسسات صغرية ومتوسطة، واجلدول التايل ميثل 
  :رهامسامهة القطاع اخلاص يف القيمة املضافة ومدى تطو 

  )2007-2003(تطور القيمة المضافة في الجزائر خالل الفترة ): 06(الجدول رقم 
  مليار دج: الوحدة

  2003  2004  2005  2006  2007  

 %  القيمة %  القيمة %  القيمة %  القيمة %  القيمة
  86.6  2605.7  86.6  2605.7  86  2239.6  85  2038.8  85  1783.7  القطاع اخلاص

  13.4  401.7  13.4  401.9  14  367.5  15  335.9  15  312.5  القطاع العام

  100  3406.4  100  3007.6  100  2607.1  100  2374.7  100  2096.2  ا�موع

 .52، ص 49، ص مرجع سابق، 14ورقم  12نشرية املعلومات اإلحصائية، رقم : المصدر
سبة يتضح من خالل اجلدول أعاله مدى مسامهة القطاع اخلاص يف خلق القيمة املضافة بن  

م، كما يتضح أن قيمة املسامهة قد 2007إىل  2003خالل الفرتة املمتدة من  %85فاقت 
م، 2007مليار دج سنة  2605.7إىل  2003مليار دج سنة  1783.7ارتفعت من 

  . خالل نفس الفرتة %46.08مبعدل منو قدر بـ 
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  امتةاخل
لتنمية االقتصادية يلعب قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا هاما وفعاال يف ا

واالجتماعية للبالد، حيث ساهم هذا القطاع يف عملية التنمية عن طريق التشغيل، من خالل 
، مما ساهم يف امتصاص 2008توظيف أكثر من مليون ونصف املليون عامل �ذا القطاع سنة 

 2008سنة  %11.3اليد العاملة العاطلة، األمر الذي أدى إىل اخنفاض معدل البطالة من 
    .م2014سنة  %9.8إىل 

وعلى الرغم من االهتمام والدعم الكبري الذي مين به قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
من قبل الدولة وسلطاته احمللية، نتيجة مسامهته الفعالة يف عملية التنمية، إال أن هذا القطاع مل 

املتوسطة تنشط يف جمال فنجد أن أغلبية املؤسسات الصغرية و . حيقق األهداف املرجوة منه
اخلدمات والتجارة، وجمال البناء واألشغال العمومية، بينما يقل نشاط هذه املؤسسات يف ا�ال 

  . الزراعي أو الصناعي
وعليه فانه ينبغي على القائمني �ذا القطاع تبين سياسة واضحة املعامل، تأخذ يف طيا�ا 

ا كل منطقة يف الوطن، والعمل على إجياد حلول املؤهالت والثروات واإلمكانيات اليت تتميز �
ملشاكل التمويل والعقار والتسيري والتسويق اليت تعاين منها هذه املؤسسات، وكذا الرتكيز على 
النشاطات االقتصادية ملا هلا من دور يف زيادة اإلنتاج وتنمية الصادرات، وبالتايل حتقيق تنمية 

  .حملية ووطنية حقيقية
بناء إسرتاتيجية اقتصادية وطنية متكاملة، باعتبار أن املؤسسات الصغرية باإلضافة إىل 

واملتوسطة متثل حلقة الربط بني مجيع القطاعات االقتصادية، فنجاح الصناعات التقليدية مرهون 
برتقية قطاع السياحة، وجناح نشاط املناولة مرتبط بقطاع الصناعات الثقيلة، والصناعات الغذائية 

  .عةبقطاع الزرا
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  :اهلوامش
                                                 

ر طيط والتطوير االقتصادي دراسة التطورات االقتصادية يف الدول العربية، داخبشار يزيد الوليد، الت  1
  . 115، ص 2008الراية للنشر و التوزيع، عمان، 

، 2009، اإلسكندرية، قضايا اقتصادية معاصرة، الدار اجلامعية، آخرونحممد عبد العزيز عجمية و   2
  .12ص 

3  Hedrick van, Economic growth and development, Mc Grow-hilluk, 1998, p 53. 
، ص 2010التوزيع، عمان، و م التنمية، دار الشور للنشر عل إىلمجال حالوة و علي صاحل، مدخل   4

169.  
، دار وائل للنشر، عمان، 1عبد الرمحان، حريب عريقات، مفاهيم ونظم اقتصادية، ط إمساعيل  5

  .272-270 ص ، ص2004
  .71، ص 1988، اإلسكندريةكامل بكري، التنمية االقتصادية، الدار اجلامعية،    6
  .73نفس املرجع، ص    7
 ،2007 موضوعات، دار وائل ،عمان،مية االقتصادية نظريات وسياسات و التن مدحت القريشي،  8

  .166ص 
 اإلسرتاتيجيةمنهج االقتصاد الكلي، حلقات االرتباط التنمية البشرية املستدامة و  -كواالس ةجلن-   9

  .03 ، ص1995املتحدة االمنائي، نيويورك  األمموارتباطا�ا، ورقة مناقشة لربنامج 
التنمية، صندوق النقد الدويل التنمية مستدامة، جملة التمويل و امساعيل سراج الدين، حىت تصبح   10

  . 06، ص 4، العدد 30، ا�لد 1993ديسمرب 
  .181مدحت القريشي، مرجع سابق، ص   11

12 A.Tolentino; Gide Lines for the analysis of policies and programmes for SMS 
development; enterprise development technical programme; ILO, Italy; 2003. p 26. 
13 Organisation de coopération et de développement économique, « perspectives de 

l’OCDE sur les PME  » PARIS, 2000, p 23. 
 ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،هالة حممد لبيب عتبة، إدارة املشروعات الصغرية يف الوطن العريب  14

  .28-27، ص 2004 القاهرة، 
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كتوش عاشور وطرشي حممد، تنمية وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، مداخلة مقدمة    15

ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول متطلبات تاهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، 
  .1043، ص 2006افريل  18 17ن بوعلى الشلف، يومي جامعة حسيبة ب

عثمان حسن عثمان، مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية االقتصادية، الدورة   16
املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات التدريبية الدولية حول تطوير متويل 

  .4، ص 2003ماي،  28-25املغاربية، سطيف، 
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  :رو جزائرية على اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائروأثر الشراكة األ

  الواقع والطموح
 * بوضياف ياسين /د.ط

  إصالح السياسات العربية يف ظل حتديات العوملةخمرب 
   اجلزائر -الشلفجامعة 
  **نوري منير /د.أ

  اجلزائر -الشلفجامعة 

  :املقدمة
جوب إقامة تكتل إقليمي يف حوض املتوسط أدي تنامي العوملة االقتصادية إىل و  لقد            

من أجل السيطرة على املنطقة املتوسط وذلك بوضع سياسات ومبادرات أوروبية بدرجة أوىل 
هدفها إقامة توازن يف املنطقة وفتح أبواب التجارة اخلارجية ملنتجا�ا من أجل توسيع دائرة 

ت عدة آليات من أجل تعاون االستثمار خارج أوروبا وكسب طرف جنوب املتوسط ، لذا أخذ
وشراكة كآلية واليت على أساسها تصد الدول القوية كالواليات املتحدة األمريكية والصني من 
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Abstract: 
Algeria In the context of a shift towards a market economy and 
directing economic liberalization has sought to integrate into the 
global economy, and not to stay in isolation from global economic 
developments and popped it through dialogue, which was initiated by 
the EC which resulted after a series of negotiations for the signing of 
the partnership agreement on 22 April 2002, to enter into force in 
September 2005, which allows progressive liberalization of foreign 
trade with EU countries. This is what makes incumbent on the 
Algerian state to reconsider its economic policy and in line with the 
requirements of economic globalization. 
Key words: the Euro-Algerian, the Algerian economy, foreign trade, 
economic globalization               
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عن مؤمتر برشلونة الذي عقده االحتاد  اإلعالنحيث مت . االستغالل املنطقة جنوب املتوسط
دائمة ومستمرة تضمن ومت اخلروج باإلعالن يتمثل يف إقامة شراكة  1995األوريب يف نوفمرب 

أمن واستقرار منطقة املتوسط ، وقد مكن هذا املؤمتر الطرفني من حتديد إطار عام للشراكة ، 
يأخذ بعني االعتبار ضرورة تأمني املنطقة ، كما عملت على حتديد آليات التعاون االقتصادي 

  . واملايل بني االحتاد األورويب ، وباقي الدول املتوسطية
كغريها من البلدان ويف إطار حتوهلا حنو اقتصاد السوق وتوجهها لتحرير االقتصادي وإن اجلزائر  

،سعت لالندماج يف االقتصاد العاملي ، وعدم البقاء مبعزل عن  1989الذي أقره دستور 
التطورات االقتصادية العاملية ، ويربز ذلك من خالل احلوار الذي بادرت به مع ا�موعة األوربية 

ولتدخل حيز  2002بعدة مفاوضات لتوسيع الشراكة األورو متوسطية يف سنة  والذي انتهي
  .2005التطبيق يف سبتمرب 

 اإلصالحمتوسطية على رو إلى أي مدي أثرت الشراكة األو : التالية اإلشكاليةومنه نطرح 
  االقتصادي في الجزائري؟ 

  :     وضعنا الفرضيات التالية اإلشكاليةولإلجابة على هذه 
تفاقية الشراكة األورو متوسطية فضاء اقتصادي وسياسي ميكن األطراف من توسيع متثل ا - 

  .معامال�م التجارية ، وتزيد من تأمني اقتصادية عن طريق التكامل بني دول الضفتني
تتيح اتفاقية الشراكة األورو متوسطية للجزائر فرصا أكرب لزيادة صادرا�ا اجتاه دول االحتاد  - 

 األورويب 
والتدابري اليت ستتخذها احلكومة  اإلجراءاتاح اتفاقية الشراكة على جمموعة يتوقف جن - 

  .  اجلزائرية واليت ستساعد على استغالل الفرص املتاحة ومواجهة التحديات اليت تفرضها الشراكة
   :كما يليوقد مت تقسيم الدراسة  

  : متوسطية-السياق التارخيي للشراكة األورو: احملور األول
ن ألمهية منطقة املتوسط بشكل عام ومنطقة املغرب العريب بشكل خاص أمهية بالغة ، إ         

حيث اهتمت دول االحتاد األوريب �ا من خالل إجراءات وسياسات باختالف التسميات 
، حيث قدم االحتاد األورويب سياسات لتطوير التعاون الذي ...)شراكة ، تعاون ، تبادل ،(

متوسطية ، �دف االشرتاك يف  التنمية حتت اسم الشراكة األورو شهد منوا تصاعديا من أجل
وذلك قصد توسيع نفوذها على . منطقة السالم واألمن اجلنوب املتوسط وحترير التجارة اخلارجية

مجيع األصعدة السيما االقتصادي والسياسي من أجل تعزيز قدرا�ا التنافسية مع القوي األخرى 
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دة األمريكية والوقوف يف وجه املشاكل اليت تأتيها من القارة وعلى رأسها الواليات املتح
  . اإلفريقية

من الصعب إعطاء مفهوم للشراكة نظرا حلداثة املصطلح وقلة  :مفهوم الشراكة .1
 األستاذرغم ذلك هناك حماوالت من بعض األساتذة مثل الدراسات اليت تناولته ، 

GEANTOUSCOZ  حيث عرف الشراكة على أ�ا " مناقشة العقود الدولية" يف كتابه
تتجسد يف تلك العقود اليت تشرتك فيها مؤسستني أو أكثر يف امليدان الصناعي، من بلوغ هدف 

تقاسم األرباح الناجتة عنه، باإلضافة إىل هذه العقود  مشرتك حمدد بطريقة مشرتكة من أجل
والغذائية، وهناك من عرف ميكن أن تشمل ميادين متعددة كاستعمال املوارد الطبيعية الصناعية 

مفهوم جديد للتنمية تتحول فيه عالقة بني الشمال واجلنوب من عالقة املنح إىل :" الشراكة بأ�ا
  (1)عالقة الشراكة، وتدور

ابتدءا أن الشراكة كمفهوم وكظاهرة هي حديثة النشأة ، إذ مل تكن تعرف �ذا ويمكن القول 
متارس به حاليا ، وإمنا الذي كان موجودا يف الواقع هو  االسم وال �ذا الشكل على النحو الذي

االتفاق ، التعاون ، التنسيق ، احلوار ، التقارب ، : دالال�ا كمفاهيمأو    بعض أوصافها
  .وهي كلها مفردات يشملها مفهوم الشراكة. اخل...التحالف

جود منها هو ذكر لبعض وعليه ال يوجد هناك حاليا تعريف علمي دقيق هلذه الظاهرة ، وإمنا املو 
–ذلك اإلطار القانوين :" شروطها أو عناصرها ، وبناءا على ما سبق ميكن تعريف الشراكة بأ�ا

السياسي الذي جيمع حتته أكثر من دولة ، تتفق مبوجبه على حتقيق مستويات عالية من التنسيق 
ثقافة و األمن ، تلتزم خالهلا والتعاون املشرتك بينها يف جماالت االقتصاد والسياسة واالجتماع وال

وتتميز أيضا بكو�ا تستغرق مدة تطبيق . باحرتام متساوي يف أداء واجبا�ا ونيل حقوقها منها
وهلذا فإن الشراكة هي أكثر من جمرد اتفاقية ما، وأقرب إىل مفهوم التكامل (2). طويلة

املثلى للتكامل أو هي  أن الشراكة �ذا املعىن هي إحدى الصوربل وميكن القول  االندماجي
ومن هذا اجلانب فإن التكامل ظاهرة تستغرق . أقرب إىل درجات �اية االرتقاء يف ُسلَّم التكامل

يف دالال�ا الشراكة ومعانيها، باإلضافة إىل مفردات األخرى القريبة منها، كالتحالف والتعاون 
الذي " التكافؤ"للشراكة وهو وحنن يف دراستنا نبحث على العنصر األساسي . واحلوار وغريها

هو بني دول ضفيت املتوسط بني االحتاد األورويب يف الشمال كقوة اقتصادية عاملية جتسد معين 
التكامل االقتصادي  من جهة ودول الضفة اجلنوبية الفقرية الغارقة يف التبعية االقتصادية 

  (3).والسياسة والفكرية وغريها من جهة أخرى
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باهتمام من قبل احلكام من جهة ومن قبل املنظرين  وسط قد حضيتمنطقة املت أن وكما
للمنطقة من جهة أخري وذلك من حيث أ�ا كانت مهد للحضارات والثقافات وتعددها هذا 
ما جعلها جتسد القدم احلضاري يف تاريخ البشرية وباعتباره كذلك أ�ا مهد احلضارات الدينية 

علها منطقة متتاز بالبعد اجليو اسرتاجتي يف نظر أطماع مبختلف الديانات السماوية ، هذا ما ج
الدول القوية عرب  العصور وقد شهدت املنطقة املتوسطية حراك دموي عرب العصور بني امللك 

 اإلسالميةأخرى ، والصراع بني الديانة  بالسلطان اجلائر تارة اإلطاحةوالرعية من جهة قصد 
قة ويفرض ديانة ومبجمل القول ميكن أن نقول أن والصلبني من جهة قصد من ينفذ يف املنط

املنطقة املتوسطية قد شهدت فرتات احلرب أكثر بكثري من فرتات السلم ألسباب عدة أمهها 
وكذا التقدم  (4)غلبة الفكر الفردي لضفة الشمالية من السيطرة والتغلب على الفرد اجلنويب،

وكذا املنظرين واملفكرين الذين أسهموا يف  أوروبا واحتكارها هلا إليهالتكنولوجي الذي وصلت 
�ضة أوروبا من الركود الفكري جل هذه األسباب كانت هلا وقع كبري على العالقة بني الشمال 
واجلنوب مما أعطي بؤر التوتر والصراع مساحة كبرية وهذا ما جسدته احلربني العاملتني األول 

أن املنطقة املتوسطية كانت بعيدة إيديولوجيا عن والثانية وما نتج عن احلرب الباردة بالرغم من 
ولدراسة ظاهرة الشراكة يف حوض  املتوسط  (5).الصراع لكن خمرجات الصراع كان على أراضيها

  .البد من أن نعرج على املوقع اجلغرايف للبحر املتوسط
       . املوقع اجلغرايف للبحر األبيض املتوسط  .2

قارات، يقع يف قلب كل من إفريقيا وآسيا وأوروبا والدول املطلة إنه حبر ما بني عدد من ال       
أسبانيا، فرنسا، موناكو، إيطاليا، ألبانيا، يوغسالفيا سابقا، اليونان، : عليه بالنسبة ألوروبا هي

قسم من تركيا، أما يف آسيا فتشمل كل من فلسطني، إسرائيل، لبنان، سوريا، وبالنسبة إىل 
  800كلم وعرضه األكرب   3800بيا، تونس، اجلزائر، املغرب، طوله إفريقيا فتشمل مصر، لي
ينقسم البحر األبيض املتوسط على حوضني متميزين  (6)،2مليون كلم 3كلم ومساحته حوايل 

م ما بني سيسيليا وتونس، وينقسم كل حوض بدوره إىل عدة 135تفصل بينهما عتبة بعمق 
قة يف احلوضني الشرقي والغريب، يف الغرب حبر أحواض ثانوية، توجد جمموعة من البحار الضي

الترييين بني سيسيليا وسردينيا، كورسيكا والضفة الغربية إليطاليا ويف أقصى الغرب بني جنوب 
  .  املتوسط ويف الشرق البحر األدريايت وحبر إيوان وحبر إجيا"  املناش"أسبانيا وإفريقيا حبوض 

القول أن املتوسط ليس حبرا واحدا، بل جمموعة من إنه تقسيم الذي دفع أحد الفقهاء إىل 
البحار لكل واحد منها تارخيه، باإلضافة إىل اتصاله باحمليط األطلسي عن طريق مضيق جبل 
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طارق، يتصل البحر املتوسط بالبحر األسود بواسطة املضايق الرتكية البوسفورية والدردنيل، 
  . وبالبحر األمحر بقناة السويس

املتوسط ممر سهل يؤدي إىل خمتلف أحناء العامل، يوجد به عدد كبري من اجلزر إن حبر األبيض 
أمها جزيرة مالطا وجزيرة قربص اللتان تشكالن دولتني وبعض اجلزر األخرى منها جزيرة سردينيا 

  . وكورسيكا وكريت ومايورك
طريقا  شيءقدميا كان البحر األبيض املتوسط بالنسبة إىل الشعوب هذه املنطقة قبل كل 

للمواصالت أما الصيد والصناعات اليت تستعمل املواد البحرية فلم تكن متثل بالنسبة لتلك 
كما لعبت املواصالت يف البحر املتوسط دورا حضاريا رائعا أل�ا  الشعوب سوى أمهية قليلة

مسحت بربط عالقات بني األمم املختلفة األمر الذي ساهم يف نشر احلضارات مما جعلها تؤمن 
طور الشعوب ولكنها كانت يف بعض األحيان مصدرا للخالف ألن تلك العالقات مل تكن ت

دائما عالقات بريئة بل غالبا ما كانت تطمح إىل فرض السيطرة وبالتايل التقييد مببدأ حرية 
  . متاماً  إنكارهاالبحار وحىت 

  : املؤمتر الناظم للشراكة بني دول ضفتي املتوسط  .3
منعرجا مهما يف العالقات األوروبية املتوسطية وبداية التطور  1994تعترب سنة           

اجلذري يف سياسة االحتاد األورويب جتاه املتوسط خاصة بعد دخول اتفاقية ماسرتخيت حيز 
بعد �اية احلرب البارد وسقوط جدار بارين  -ومنذ ذاك الوقت (7)،1993التنفيذ يف نوفمرب 
ا شراكة أورومتوسطية من أجل ضمان قو� إنشاءوبا تفكر يف أصبحت أور  -وتوحيد األملانيتني

بعد انتهاء احلرب الباردة وقيام نظام دويل جديد ليربايل مهيمن  وإعادة هيبتها الدولية  و خاصة
وقد  (8).واالستقرار والتكامل األمنوهذا قصد منها حتقيق . بقيادة الواليات املتحدة األمريكية

بإعطاء االنطالق ملسار برشلونة للشراكة والتعاون بني  1995 �اية الفكرة للشراكة يف تبلورت
، وضعت األسس لعالقة  وأن عملية برشلونة كمبادرة متفردة وطموحة. دول ضفيت املتوسط

، وأنه هي �ج أورويب للتبادل احلر والتعاون مع الدول اليت كانت قريب من دائرة  إقليمية جديد
 (9).ومواردها األوليةالنفوذ األورويب بأسواقها 

  : ومن بني أهم األسباب اليت دفعت ا�موعة األوروبية إىل عقد مؤمتر برشلونة أمهها
توسيع منطقة نفوذ ا�موعة األوروبية لتشمل حوض البحر املتوسط هذا البحر وهذا العنصر  - 

لقوي يعد عنصرا أساسيا من عناصر استتباب األمن يف أوروبا كما ميثل عمقا من أعماق ا
 .الكربى أال وهي االرتقاء مبصاف القوي الكونية املهيمنة على العامل اقتصاديا وسياسيا  وثقافيا
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الوقوف أمام انفراد الواليات املتحدة األمريكية مبقدرات الشرق األوسط ، حيث يري  - 
 االحتاد من أن هذه الشراكة تسمح له بأن يلعب دورا فاعال للتوازن مع التأثري األمريكي يف

 .املنطقة
تقوية اقتصاديات ا�موعة األوروبية بضمان سوق ضخم ملنتجا�ا ، وتعزيز قدرا�ا التنافسية  -

 .  األخرى اإلقليميةيف مواجهة وإدارة احلوار مع التكتالت 
التخلص تدرجييا من أعباء الدعم املايل ا�رد ، والذي كان يقدم إىل دول شرق املتوسط   -

 . وجنوبه
ت اهلجرة غري الشرعية من دول جنوب املتوسط إىل االحتاد األورويب، احلد من معدال -

واالجتماعية وذلك بتخلص هذه الدول من  لتفادي آثارها السلبية يف ا�االت االقتصادية و
 (10).أسباب القلق وبؤر التوتر والنزاعات

 متوسطية  -أهداف الشراكة األورو  .4

تصادي على أمهية النمو االقتصادي واالجتماعي الداعم أكد بيان برشلونة يف جانبه االق        
واملتوازن الستمرار احلوار بني األطراف حول مشكلة الديون بالنسبة لدول املتوسط يف منابر 

 املدى، وقد حدد البيان األهداف البعيدة 11مشرتك ازدهاراملعنية �ا، من أجل خلق منطقة 
  : التالية

 .القتصادي املستدميتسريع عجلة النمو االجتماعي وا - 
حتسني ظروف احلياة للسكان ، ورفع مستوي التشغيل ، وختفيف فوارق النمو يف املنطقة  - 

األوربية املتوسطية ، وسعيا إىل بلوغ هذه األهداف البد من االرتكاز على ثالث عناصر 
زيادة  -3تنفيذ تعاون وتبادل اقتصادي  -2إنشاء منطقة جتارة حرة،  -1:أساسية وهي

 . ساعدات املالية من االحتاد األورويب إىل شركائهامل
التسليم بأن التنمية االقتصادية البد أن تبين عن طريق املدخرات احمللية واليت توجه   - 

 . لالستثمار وذلك باإلضافة إىل االستثمار األجنيب املباشر
ت مع خلق بيئة إدارية مشجعة عن طريق تشجيع منشآت األعمال على الدخول يف اتفاقيا - 

 .بعضها البعض
 .االهتمام بالثروة السمكية واملوارد املائية - 
 .حتديث القطاعات الزراعية بإعادة هيكلتها وزيادة املعونة الفنية التدريب - 
 .التعاون اجلهوي كعامل مركزي يساعد على خلق منطقة التبادل احلر - 
 .التعاون الصناعي ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة - 
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 .جمال البيئة ومكافحة التلوثدعم التعاون يف  - 
 12.تطوير احلوار والتعاون يف جمال الطاقة واملياه - 

إن برنامج الشراكة املتوسطية جاء ليخاطب كافة دول اجلنوب املتوسط وما يعين الدراسة 
خبصوص تطبيقاته هو املنطقة الغربية منه، وحتديد دول املغرب العريب اخلمس، وعليه فإن االحتاد 

ي مع هذه األخرية كل واحدة على حدى اتفاقية شراكة، وهي حبسب ترتيبا�ا األورويب أمض
  : التارخيي على النحو التايل

يف  التنفيذودخلت حيز  1995ة وقعت على اتفاقية يف عام بيتعد أول دولة و مغار  :تونس - 
، وتعد تونس حسب االحتاد األورويب دولة منوذجية من حيث حسن األداء والعطاء 1998عام 
مؤسسة كما  600بإعادة تأهيل  2001الجيايب يف مسار الشراكة، حيث قامت وحىت عام ا

مليون أورو إضايف على حسن األداء، كما وصلت إىل مرحلة متقدمة يف 100حتصلت على 
 . مع أوروبا" الشراكة"مسار االندماج يف 

 . 2000 ودخلت حيز التنفيذ يف عام 1996وقع املغرب على اتفاقية يف عام  :المغرب - 
نظرا للظروف الداخلية اليت كانت تعيشها اجلزائر، فإن هذه األخرية تأخرت يف  :الجزائر - 

، مقارنة جبارتيها السابقتني ، حيث " الشراكة األورو متوسطية"االلتحاق مبسرية االنضمام إىل 
 . 2005ودخلت حيز التنفيذ يف سنة  2002أمضت على اتفاقية االنضمام يف عام 

أخذت  1999ا خبصوص ليبيا فإن وبعد أن كانت عضوا مالحظا منذ عام أم :ليبيا - 
، ونظرا "الشراكة"إىل  لالنضمامعلى إثر رفع العقوبات الدولية عنها،  2004تستعد ومنذ 

 . لظروفها ولوضعها اخلاص بقي انضمامها معلقا إىل يومنا هذا
من مساعدات مكونة يف  ونوالكوتمث  لومياتفاقية  إطارفإ�ا استفادة ويف  :أما موريتانيا - 

 2007.13االتفاقية سنة  إىل انضمتغالبيتها من هبات تتطابق مع احتياجا�ا وقد 

  : متوسطية -الشراكة األورو متويل .5
 مت تعديله الذي برنامج ميداإطار  األورومتوسطية يفتتمثل أدوات التمويلية للشراكة          

هبات وختضع هذه املوارد لعملية إعداد الربامج حيث يتم منح األموال على شكل  2000سنة 
املراد تنفيذها ، واستنادا على هذه  اإلسرتاتيجية، حيث تقوم املفوضية األوروبية بإعداد أوراق 

وكما أن بنك االستثمار األورويب يتدخل . وطنية إرشاديةاألوراق يتم بصورة مشرتكة وضع برامج 
اخلاصة بالبين التحتية ، ) احلكومة األصلية(ات التمويل عرب قروض متنح بالدرجة الرئيسة لعملي

أي يف أعقاب تأسيس آلية التسهيالت األوربية املتوسطية لالستثمار  2003لكن منذ العام 
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والشراكة وجرت إعادة توجيه تدخالت بنك االستثمار األورويب بشكل أساسي لتمويل القطاع 
 14.اخلاص

الية األساسية اليت اعتمدها االحتاد األورويب للمعونة والتعاون األداة امل" برنامج ميدا"حيث يعترب 
وتفعيل الشراكة األورومتوسطية ، إذ بلغ الغالف املايل املخصص من ميزانية االحتاد األورويب هلذا 

 4685مليون أورو من جمموع  3424.5قدره  ما 1999-1995الربنامج للفرتة مابني 
  .ايل ما بني االحتاد األورويب وشركائه املتوسطينيمليون أورو املخصصة للتعاون امل

من العام  ابتداءوقد جري تفعيل هذه االتفاقيات بطريقة تتسم بالتدريج إىل حد بعيد وذلك 
بالرغم من أن قسما مل تتم املصادقة عليه رمسيا بعد ، إال أن هذا مل حيل دون تطبيقه  1995

   15.على أرض الواقع
  :  حتديد خطني رئيسني كبريينمت" ميدا"لتطبيق برنامج 

، أو "بريتون وودز"ينبغي على البلد املعين وضع برنامج إصالحات توافق عليه مؤسسات  -1
 . تطبق برنامج يعرتف �ا أ�ا مشا�ة وذلك بالتشاور مع املؤسسات املذكورة

لياتية لالحتاد العم وجيري تنظيم التدخالت املالية و: االنفتاح واملرونة مبفهوم االحتاد األورويب -2
يف إطار  برامج ) اخل...حتديد الربامج والعمليات الدعم املايل، املساعدات التقنية، ( األورويب

، وقد مت اختصار هذه الوثيقة إىل إتباعهااليت جيب  اإلسرتاتيجيةمشرتكة وبناءا على وثيقة حتدد 
ت وإىل خطة تدخل سنوا 4-3برنامج إرشادي وطين يتم على مرحلتني يدوم كل منهما بني 

ولقد أضفي تأسيس اهليئة األوروبية   16.سنوية حتدد الئحة املشاريع اليت جيب متويلها وكلفتها
لالستثمار والشراكة األورومتوسطية ، بعدا جديدا على عمليات التمويل اليت يقوم �ا البنك 

يب أولوية خاصة لتنمية لدي الشركاء املتوسطني وتعطي هذه اهليئة التابعة لبنك االستثمار األورو 
األنشطة االقتصادية للقطاع اخلاص ، واملشاريع اليت تساهم يف خلق مناخ مالئم لالستثمار 

 : اخلاص ، وميكن إجياز أهدافها فيما يلي
 . واالستثمارات املرتبطة بالتنمية البشرية واالجتماعية اإلقليميةدعم مشاريع التنمية  - 
االقتصادي و اخلوصصة يف البلدان املتوسطة  حاإلصالعمليات مساعدة لدعم مسلسل  - 

 . الشريكة
 . مالية مبتكرة، رؤوس أموال ومساعدات تقنية منتجاتتقدمي  - 

  : على مشروع الشراكة األورو متوسطية اإلعالناخللفيات احلقيقية التي تقف وراء  .6
اصة بالشراكة مع تقف وراء إعالن االحتاد األورويب ملبادرته اخل اليتتكشف اخللفيات          

دول الضفة اجلنوبية للمتوسط على األهداف احلقيقية غري املعلنة اليت حركت السلوك األورويب 
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يف هذا االجتاه ونظرا لصعوبة فك أحدمها عن األخر لتداخلهما وترابطهما، فإنه ميكن رصد 
  : تلك اخللفيات على النحو التايل

سط ويعكس هذا املعطي تطلع أوروبا وحبثها ضمان االستقرار السياسي ملنطقة جنوب املتو  - 
عن توفري استقرار دائم هلا من خالل سعيها إىل إعادة تنظيم وترتيب حميطها اخلارجي، واحتواء  

واهلجرة الغري الشرعية، تدفق طلبات  اإلرهاب: كافة مصادر التهديد واخلطر املؤكد و احملتملة 
، مظاهر التخلف والنمو الدميغرايف  العمل واللجوء السياسي واإلقامة على أراضيها

وما حيمله ذلك كله حسب املنظور األورويب من خماطر على استقرارها إذ تري يف .اخل...باجلنوب
عرضها ملبادرة الشراكة على دول جنوب املتوسط كأحد أهم األدوات فعالية الحتواء هذه 

 17.ية جمتمع مدين نشيطالتهديدات وذلك عن طريق تشكيل رفاه مشرتك بني الضفتني، وترق
وإنه وبناء على تشكيل اخلريطة اجليو سياسية يف العامل عموما، وأوروبا خصوصا ، وحنو  - 

عامل بدأت ترتسخ فيه التكتالت العمالقة ، كما يسعي االحتاد األوريب إىل السيطرة واهليمنة 
اطق جغرافية على أكرب رقعة جغرافية ممكنة من حيث األسواق وصرف املنتجات، وإىل ربط من

قريبة إليها لتشكل مناطق اقتصادية وإسرتاتيجية كبرية تقوي موقعها يف التنافس على نشر قواعد 
سلوكها االقتصادي يف االقتصاد املتوجه حنو العوملة، وإن هدف االحتاد األورويب البعيد من 

 : ني مهامبادرة الشراكة املتوسطية يرمي من الناحية االقتصادية إىل حتقيق هدفني اثن
التكيف مع االجتاه الواسع ألقلمة العامل وضمان حصة أوروبا يف االقتصاد العاملي، وتقوية  - 

 . املركز األورويب يف تيار العوملة

  . أثر الشراكة أورو متوسطية على اجلزائر: احملور الثاني
ه يأيت من إن اجلزائر مل تتوىل التصريح عن أهدافها ضمن الشراكة، وكل ما حنصل علي       

دوائر االحتاد األورويب، ويف هذا فإن موقف اجلزائر من الشراكة جيب أن يوضح األهداف وبلورة 
وإن عالمات عدم التكافؤ توضحها مسائل عديدة ، فمن حيث التنظيم . لتحقيقها إسرتاتيجية

  : واالندماج اإلقليمي يالحظ
. وإعالميا وثقافيا واقتصادياسياسيا -افأن االحتاد األورويب ميثل نظاما إقليميا مرتامي األطر  - 

 . وهو �ذا ميثل أحد أهم الفضاءات اإلقليمية والعاملية
فشل النظام االشرتاكي وهيمنة النظام الليربايل وتوجه معظم الدول حنو حترير جتار�ا  - 

 (18).اخلارجية، وانضمامها طوعها أو كرها للمنظمة العاملية للتجارة
ىل تنظيمات سياسية واقتصادية ضعيفة ومفككة ليس هلا هذا النفوذ بينما تنتمي اجلزائر إ - 

والسبب يرجع إىل غياب مدرك مجاعي أو . على الدول األعضاء أو ضمن عالقا�ا مع اخلارج
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اليت جتمع دول األعضاء فيها وهلذا ظلت . شبه مجاعي بالرغم من العوامل التارخيية والدينية حىت
اون مع قوى اخلارجية كما هو حاصل مع االحتاد األورويب تتنافس من أجل البحث عن التع

حتديدا وهو ما عربت عنه االتفاقيات االنفرادية اليت وقعتها تونس واملغرب وبلدان عربية أخري 
 . بصفة فردية مع هذا االحتاد

و أوروبا  وعلى مستوي البعد االقتصادي والتجاري، هناك دالئل توضح عدم التكافؤ بني اجلزائر
  : هامن
أن دول االحتاد األورويب تنعم باستقرار وأمن اقتصادي يف أعلى مستوياته، بالرغم من بعض  -1

 .األزمات مثلما هو احلال يف أيرلندا الشمالية ويف كورسيكا الفرنسية و الباسك االسباين
وضعا متأزمًا خطريا على املستويات  1988ويف املقابل تعيش اجلزائر منذ أحداث أكتوبر  -2
صادية وغري االقتصادية، لذلك ختوف دول االحتاد األورويب من االستثمار يف اجلزائر بسبب االقت

ما شهدته من أزمات االقتصادية وسياسية خالل عقد التسعينات القرن العشرين متنع االستقرار 
 .وبعث السلم، بل وتناضل يف سبيل إعاقة توقيع اتفاقية شراكة بني الطرفني

ل األوروبية بالتنوع وحركية واإلنتاج الوفري والقدرة التنافسية بينما تتسم اقتصاديات الدو  -3
طال أمدها باإلضافة إىل أنه يفتقر لإلنتاج والتنوع والقدرة  أزمةاقتصاد اجلزائر يعيش يف 

يعتمد اعتمادًا شبه كلي على النفط و الغاز، وأخريا " أحادي اإلجناب"التنافسية، فهو اقتصاد 
مليون دوالر هي حمل  500ري النفط والغاز واليت ال تتعدد قيمتها النقدية فإن صادرا�ا من غ

 . تنافس من قبل اسبانيا والدول املغاربية األخرى اليت تنتج املنتجات نفسها
يف : هناك فوارق شاسعة وتباين وتناقض واضح يف العديد من القضايا بني أوروبا واجلزائر اإذ

ناهيك عن . ها وعدد السكان والنمو والبطالة واالستثماروالدخل والتجارة وفوائد اإلنتاج
اقتصادية والثقافة  -االختالف بل والتناقض يف البين التحتية واملؤسسات السياسية و السوسيو

  . بني النظم السياسية يف أوروبا من جهة واجلزائر من ناحية أخرى...
  :شراكة املتوسطيةاالقتصادية التي باشرتها اجلزائر بعد ال اإلصالحاتبرامج  - 1

االقتصادية اليت كانت هلا األثر على  اإلصالحاتلقد اختذت اجلزائر جمموعة من         
املستوى الداخلي و اخلارجي مما جعل االقتصاد الوطين اجلزائري يسري حنو التصحيح اهليكلي 
وإحداث حتوالت يف اجلانب االقتصادي عن طريق تطبيق سياسات معينة، وترمي هذه 

لسياسات إىل حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي، وإن برنامج التثبيت االقتصادي الذي مت ا
، ومن (19)كان مشروطا كتابيا  1995ماي  22االتفاق عليه مع الصندوق النقد الدويل يوم    

  : يلي أهدافه ما
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  .اخلام خارج احملروقات اإلنتاجمن إمجايل  %5حتقيق منو متوسط  - 
 .%10.3خم إىل حتقيق نسبة التض - 
 . التحرير التدرجيي للتجارة اخلارجية، وحترير األسعار، وإلغاء التدعيم للسلع - 
 .الشروع يف اخلوصصة من خالل وضع إطار تشريعي - 
 (20).أشهر من الواردات 3أن يعادل احتياط الصرف  - 

  : ة يفاالقتصادية مبجموعة من املزايا االجيابية تتمثل بصورة عام اإلصالحاتحيث متيزت هذه 
 .1997و  1995من السنوات  %4.5و %3.4حتقيق معدل مابني  - 
 .1996اخلام سنة  اإلنتاجمن إمجايل  %3حتقيق فائض يف امليزانية بلغ  - 
إىل  1997إىل أن يصل إىل أدين مستوي له سنة  %21.7اخنفاض معدل التضخم من  - 
عومة، واخنفاض ، وهذا االخنفاض راجع للتعديالت اليت مست أسعار بعض السلع املد7%

 .  قيمة العملة الوطنية
تقليص املديونية نتيجة عملية إعادة جدولة بعض ديو�ا، حيث اخنفضت نسبة خدمة الدين  - 

وأن يف سنة . 1997يف سنة  %24إىل  1993يف سنة  %82إىل السلع واخلدمات من 
خلارجية يف ولتنعدم الديون ا (21).مليون دوالر 31.576كان إمجايل الدين اخلارجي   1995

ظل البحبوحة املالية اليت شهد�ا اجلزائر من جراء ارتفاع سعر البرتول يف بداية القرن الواحد 
 . والعشرين

ويعترب مشروع إقامة شراكة اقتصادية ومالية هدفا جوهريا لسياسات االحتاد األورويب جتاه البلدان 
قتصادية مستدمية يف حوض املتوسط العامل الثالث، وخاصة اجلزائر وذلك من أجل حتقيق تنمية ا

جزائرية، وكذا حتقيق األمن واالستقرار وأن اجلزائر  -باعتباره  اهلدف املتوخي من الشراكة األورو
  شهدت عشرية سوداء ،

  سطية على اجلزائروآثار الشراكة األورو مت - 2
  : ومن أهم اآلثار اليت جيب أن تربزها الشراكة األورو جزائرية نربزها فيما يلي

  :من حيث االجيابيات  - أ
إن اتفاق الشراكة املربم بني اجلزائر واالحتاد األورويب عاد بالفائدة على اجلزائر يف خمتلف امليادين 

  : ومنها
قبول االحتاد األورويب التفاوض مع اجلزائر يف فرتة كانت تعيش فيه أزمة داخلية وصراعات   -1

 .والعزلة املفروضة عليها
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ة اليت كانت مفروضة عليها، وأصبحت تلعب دورا هاما على خروج اجلزائر من العزل  -2
 .الساحة القارية والدولية وتساهم يف حل بعض النزاعات والقضايا اليت تشغل ا�تمع الدويل

 .تشجيع االستثمار املباشر داخل اجلزائر ومنح امتيازات للمستثمرين األجانب -3
 .ارج إطار احملروقاتإنعاش االقتصاد اجلزائري وتشجيع املؤسسات والعمل خ -4
 . منح فرص للمنتوجات اجلزائرية من دخول السوق الدولية من خالل منطقة التبادل احلر -5
 إطاراستفادة اجلزائر من خالل املساعدات املالية املقدمة هلا من قبل االحتاد األورويب يف  -6

 . 2وميدا  1برنامج ميدا 

  :اإلخفاقاتمن حيت  - ب
  :  تنجم عن دخول اجلزائر هلذا االتفاق وهي كالتايلسيتم التطرق إىل السلبيات اليت 
تكافئ بني االقتصاد اجلزائري واالقتصاد األورويب يضع اجلزائر يف تبعية دائمة غري املالوضع  -1

 . للدول األوروبية
املؤسسات اجلزائرية ليست يف مستوى حتدي االنضمام إىل املنطقة العاملية للتجارة وال يف  -2

يا�ا بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ ألن اجلزائر مل تقم بإعادة مستوى احلفاظ على ك
مؤسسة ال  2400تأهيل مؤسسا�ا وجعلها تتجاوب مع املعايري الدولية، إذ توجد حوايل 

 (22).ختضع للمعايري الدولية
 .مبا أن االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي فإن معظم صادرا�ا تعتمد على العائدات النفطية  -3
 .اجلزائر ال متلك املنتوج املناسب الذي ميكنها من املنافسة يف األسواق الدولية -4
 . ارتفاع نسبة البطالة نتيجة خصخصة الشركات وتسريح العمال -5
حجم اخلسائر اليت يتكبدها االقتصاد اجلزائري نتيجة فتح األسواق وإلغاء التعريفة  -6

 (23).اجلمركية
بادالت سيمارسان ضغطا على توازن املالية العمومية وهذا كما أن التفكيك اجلمركي وحترير امل

اجلمركية اليت تساهم حبصة هامة يف جمموعة إيرادات الدولة ،  اإليراداتمن خالل التخفيض يف 
بإضافة إىل حصة االحتاد األورويب يف جتارة هذه الدول اخلاضعة للتخفيضات اجلمركية، إذ متثل 

من الناتج  %2.7أي نسبة  اإليراداتمن جمموع  %23.4ة إيرادات اجلمركية اجلزائرية نسب
حيث متثل  %65احمللي اإلمجايل وأن حصة االحتاد األورويب من جمموع الواردات اجلزائرية متثل 

وبالتايل فإن ختلي عن . اإليراداتمن جمموع %15.2نسبة اإليرادات اجلمركية هلذه الواردات 
دة من االحتاد األورويب كما تنص عليه اتفاقية الشراكة احلماية اجلمركية على الواردات الواف

مليار دوالر سنويا أي نسبة  1.4سيؤدي إىل خسارة مالية فورية إليرادات امليزانية مبقدار 
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من الناتج اإلمجايل ، واحتمل اخنفاض مقابل يف النفقات العمومية وهذا سبب يف  2.2%
اخلارجية ودرجة االنفتاح التجاري وكذا احلصة الناجتة عن املبادالت  اإليراداتاخنفاض حصة 

  (24).%60املعتربة من مبادالت السلع الصناعية مع االحتاد األورويب اليت تتجاوز  نسبة 
حول اآلثار املرتقبة التفاق  2005وحسب بعض التقديرات اليت أعد�ا وزارة املالية لسنة 

قص القيمة النهائية ملوارد الدولة من احلقوق جزائرية ومنطقة التبادل احلر، أن ن-الشراكة األورو
ستكون يف حدود  2018اجلمركية والرسم على القيمة املضافة على الواردات يف غضون سنة 

اخلسائر املالية لسنوات  بتوقعاتكما قامت وزارة املالية . اإلمجايلمن الناتج احمللي  % 3نسبة 
  :    متعددة خالل أربع سيناريوهات متوقعة وهي كاآليت

وهو تاريخ التفكيك الكلي للقائمة األويل (2006خسائر امليزانية سنة : السيناريو األول - 
 اإليراداتمليار دينار من  26.3يتوقع أن تتعرض اجلزائر خلسارة أو فقدان ما قيمته : من السلع

مجايل من الناتج اإل % 0.4الناجتة عن احلقوق اجلمركية والرسم على القيمة املضافة، أي نسبة 
 .2004لسنة 

حيث يتوقع أن تفقد اجلزائر ما قيمته : 2008خسائر امليزانية سنة : السيناريو الثاني -
مليار دينار من احلقوق اجلمركية والرسم على القيمة املضافة على الواردات، أي نسبة  40.5
 .2004لسنة  اإلمجايلمن الناتج احمللي  % 0.7

، حيث حيتمل أن تفقد اجلزائر ما مقداره 2013ة سنة خسائر امليزاني: السيناريو الثالث -
من الناتج  %1.9مليار دينار من احلقوق اجلمركية والرسم على القيمة املضافة أي نسبة  118

 . 2004احمللي اإلمجايل لسنة 
، حيث حيتمل أن تفقد اجلزائر ما قيمته 2018خسائر امليزانية سنة : السيناريو الرابع -

من  %3.1من احلقوق اجلمركية والرسم على القيمة املضافة ، أي نسبة  مليار دينار 188.8
 (25).2004الناتج احمللي اإلمجايل لسنة 

تؤكد السلطات اجلزائرية على أنه من الضروري تعويض تكاليف إعادة التأهيل  اإلطارويف هذا 
   .ماليري دوالر سنويا وهذا ملدة عشر سنوات 03على األقل بدعم مايل يف حدود 

العامة للدولة يعطي داللة قوية حول  اإليراداتفهذا احلجم من التأثري يف اخلسائر يف 
االختالالت اليت سيخلفها هذا االتفاق نتيجة التفكيك اجلمركي على املالية العامة لدول جنوب 

السيما إن مل تتمكن من تعويض هذه اخلسارة يف املوارد عن . املتوسط عامة واجلزائر خاصة
ختفيض مقابل يف النفقات  العامة ألمهية احلاجة إىل بناء اهلياكل القاعدية، والنفقات  طريق

 (26).لتمويل عملية التحول القطاعي الناتج عن مواجهة املنافسة األوروبية املتزايدة اإلضافية



 الواقع والطموح: الحات االقتصادية يف اجلزائرأثر الشراكة األورو جزائرية على االص
  نورين منري.د.أ+بوضياف ياسني .د.ط

 عشر السادس العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       182

  .اإلجراءات املرافقة التي باشرتها اجلزائر إلجناح الشراكة: احملور الثالث
نت احلكومة اجلزائرية ثالث حماور رئيسية يف سياستها التطورية بغية إجناح عملية تب           

الشراكة مع اإلحتاد األورويب عرفت من خالهلا برامج إلصالح ثالث قطاعات رئيسية حيث 
يف القطاع الصناعي على ترقية وتأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة، أما  اإلصالحانصب 

جمال الزراعة بالنصيب األوفر من االهتمام وعرف قطاع املبادالت القطاع الفالحي فحضي 
التجارية اهتماما كبريا برتقية الصادرات خارج احملروقات بناءا  على خلل العجز اهليكلي الذي 

  .يطغى على صادرا�ا
 : إعادة تأهيل النسيج الصناعي وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة .1

  : هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائراإلجراءات املتخذة لتأ - 1-1
  : يلي املتخذة لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يف ما اإلجراءاتميكن حصر أهم 

 :تأهيل النظام القانوني و التشريعي  -أ 
بدأ االهتمام بتطوير وترقية قطاع مؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل واضح بصدور            

 : نني التاليةالقوا

 :القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة -

لتذليل الصعوبات والعراقيل اليت كانت تواجه املؤسسات الصغرية و املتوسطة ،عملت اجلزائر  
،على إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير  2005لسنة  165-05وفقا املرسوم التنفيذي رقم 

ملتابعة الربامج الوطين للتأهيل وتوفري الظروف الالزمة لذلك وكذا املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 . اقرتاح التصحيحات الالزمة والدورية

 :املباشر واحمللي خارج قطاع احملروقات األجنبيتنمية االستثمار  -

،احلرية التامة  2001لسنة  01/03: كرس هذا القانون االستثمار مبوجب األمر رقم          
، 12-93املادة الرابعة من هذا األمر والذي جاء ليحل حمل القانون رقم  لالستثمار حسب

وقد جاء القانون لتقدمي التصحيحات الضرورية ،وإعطاء نفس جديد لرتقية االستثمار وحتسني 
كما . 2016، وهو مرشح للتعديل لسنة  2007احمليط اإلداري و القانوين، ومت تعديله سنة 

األجنيب املباشر تزايدا مستمرا خاصة بعد مرور فرتة الالستقرار، قد عرفت تدفقات االستثمار 
مليار يورو عام  2.4مليار يورو، مقابل  5.3، جبلب 2007حيث احتلت الصدارة يف عام 

2006.(27) 
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 :تأهيل النظام اجلبائي -ب 
عام زيادة على احلوافز الضريبية وشبه الضريبية واجلمركية املنصوص عليها يف القانون ال        

 : ،ميكن أن يستفيد املستثمر من املزايا التالية 2001لالستثمار لسنة 
تطبيق نسبة منخفضة يف جمال احلقوق اجلمركية فيما خيص التجهيزات املستوردة واليت تدخل  - 

 . مباشرة يف إجناز االستثمار
يف اإلعفاء الضرييب على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة  - 

 .اجناز االستثمار
 .تكفل الدولة جزئيا أو كليا باملصاريف املتعلقة باملنشآت األساسية الضرورية - 
فيما خيص العقود  %02تطبيق حق ثابت يف جمال التسجيل بنسبة منخفضة قدرها  - 

 .التأسيسية والزيادات يف رأس املال

 :تأهيل اجلهاز املصريف - ج 
الصغرية و املتوسطة، من خالل تكييف النظام املايل تستفيد املؤسسات  اإلطاريف هذا         

واملصريف و تفعيله عن طريق المركزية القرار يف منح القروض، وتشجيع فتح بنوك خاصة اليت 
لصاحل تنمية املؤسسات الصغرية املتخذة  اإلجراءاتجاء �ا قانون النقد و القرض ،ومن أجل 

صندوق ضمان :مها 2004ديدين يف جانفي واملتوسطة يف اجلزائر ،ومت إنشاء صندوقني ج
 .القروض وصندوق الضمان ضد أخطار االستثمار

 تأهيل العنصر البشري   -د 
باعتبار العنصر البشري احملور األساسي يف عملية التغيري عمدت اجلزائر على تكوين        

كندية ،كما مسريين يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطية ،وذلك باالستفادة من التجربة ال
أقامت برنامج التعاون اجلزائري األملاين قصد حتسني أعوان املستثمرين يف املؤسسات الصغرية 

 . واملتوسطة

 :تأهيل احمليط اإلداري -ه 
ويأيت هذا بإرفاق كل مؤسسات الصغرية واملتوسطة جبهاز واحد توكل له مهمة مراقبة         

مل واملصداقية الكبرية ،مما مسح هلا باملسامهة نشاطها لتجسيد ذلك حيث تتمتع بالتفويض الكا
الفعلية يف تطوير هذا القطاع ، خاصة مع استفادة املؤسسات الصغرية واملتوسطة من غالف 

-2005مليار دينار يف إطار الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي  04مايل قدره 
    (28).، والذي ميكن أن يساهم فعليا يف تطوير القطاع 2009
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  . الربامج املدجمة لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر- 1-2
 : الربنامج الوطني لتأهيل الصناعي - أ

أطلقت وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة يف اجلزائر، برناجما لتأهيل املؤسسات الصناعي،          
ية منها أو اخلاصة ، حيث يسعى هذا الربنامج إىل دعم ومرافقة املؤسسات الصناعية والعموم

وذلك لرتقية التنافسية الصناعية، وحتسني كفاءة املؤسسات بتكييف مجيع مكوناته من األنشطة 
، اجلبائية، وتتجلى أهدافه يف عصرنة احمليط الصناعي وتطوير وترقية  اإلداريةاملالية واملصرفية ، 

رات هيئات الدعم لتحسني الصناعات من أجل رفع القدرة على املنافسة إضافة إىل تدعيم قد
القدرة التنافسية وتطوير املؤسسات الصناعية، وتشرف على هذا الربنامج املديرية العامة إلعادة 

  (29). اهليكلة الصناعية واللجنة الوطنية للمنافسة الصناعية وصندوق ترقية التنافسية الصناعية
 : الربنامج األوروبي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة - ب
هو عبارة عن برنامج تعاون ثنائي بني وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطية والصناعات           

التقليدية من جهة واللجنة األوروبية من جهة أخرى ويدخل يف إطار برنامج ميدا والذي يعترب 
لشأن مت األداة األساسية اليت يعتمد االحتاد األورويب لتفعيل الشراكة األورومتوسطية، ويف هذا ا

أورو كغالف مايل لتطبيق برنامج دعم تطوير املؤسسات الصغرية و  66445000ختصيص 
مليون أورو ممول من طرف االحتاد األورويب لدعم الربنامج واملبلغ املتبقي  57املتوسطة ، منه 

 05ومدة صالحية الربنامج  2000على عاتق اجلزائر الذي بدأ تطبيقه منذ أكتوبر 
    (30).سنوات

وينبثق هذا الربنامج عن التعاون جزائري أملاين يف نطاق الشراكة التقنية اجلزائرية األملانية ، 
ويهدف إىل رفع من تنافسية املؤسسات ،وتأهيلها القتحام األسواق األجنبية والتكوين يف جمال 

صيد البحري التسيري، ومراقبة املؤسسات اجلزائرية يف أربع قطاعات السكن والعمران والفالحة وال
  (31).،محاية احمليط وتسيري املوارد املائية وترقية النشاط االقتصادي والشغل

 :  تنمية وتطوير قطاع الفالحي - 1-3
إدراكا منها ألمهية القطاع الفالحي باعتباره أحد أعمدة االقتصاد الوطين باشرت اجلزائر       

هو ما أصبح ضرورة منذ التسعينات إصالحات عديدة من أجل بث هذا القطاع وتطوره و 
أكيدة يف ظل التحديات احمللية والدولية وذلك عن طريق جمموعة من السياسات واليت متثلت يف 

الذي دخل حيز التطبيق سبتمرب عدة من املخططات منها املخطط الوطين للتنمية الفالحية 
ه  االقتصادي أبرز هذه املخططات ، وقد رصدت ل اإلنعاشوذلك  يف إطار برنامج  2000

 اإلمجاليةمن القيمة   %12مليار دينار جزائري، وهو ما ميثل نسبة  65الدولة غالفا ماليا قدره 
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االقتصادي األول، وقد حقق هذا املخطط بعض  النتائج االجيابية كالزيادة  اإلنعاشلربنامج 
اخلضر الفالحي واليت مكنت من حتقيق االكتفاء الذايت يف بعض الفواكه و  اإلنتاجامللحوظة يف 

منصب شغل فالحي، كما مت خالل هذا املخطط  171.000باإلضافة إىل توفري أكثر من 
مستثمرة فالحية وضمها إىل جهاز املخطط الوطين للتنمية الفالحية  307.000تأهيل 
  (32).والريفية

  : ترقية الصادرات خارج احملروقات  - 1-4
من اإلجراءات املؤسساتية ارتبطت عملية ترقية الصادرات خارج احملروقات مبجموعة       

  : وأخرى تنظيمية نذكر منها
 :املؤسساتية اإلجراءات - أ

سعيا منها لتطوير التبادل اخلارجي استحدثت الدولة إطار مؤسسايت جديد لرتقية       
لقطاعات التصدير ويسهر على  واإلسنادالصادرات خارج احملروقات، يعمل على توفري الدعم 

: تنويع الصادرات ومن أبرز اجلهود يف ا�ال املؤسسايت نذكر تطبيق سياسة احلكومة يف جمال
(33) 

 :الس الوطني االستشاري لرتقية الصادرات  -
، من بني مهامه 2004يف جوان  05/174مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  إنشاؤهمت       

ا املشاركة يف املتعلقة بتطوير الصادرات، وكذ اإلسرتاتيجيةاملسامهة يف حتديد األهداف األساسية 
 .  تطوير الربامج واإلجراءات املتخذة يف إطار ترقية الصادرات خارج احملروقات

 :الوكالة الوطنية لرتقية الصادرات خارج احملروقات -
مت حتويل  2004ويف سنة  1996اخلارجية عام  لتجارة ل ن اجلزائرياالديو  إنشاءمت       
رج احملروقات، وهي مؤسسة عمومية حتت وصاية ن إىل وكالة وطنية لرتقية الصادرات خااالديو 

وزارة التجارة وقد كلفت هذه الوكالة باملسامهة يف تطوير املنتجات احمللية وتنويع الصادرات 
 : اجلزائرية من خالل املهام املكلفة �ا وهي

حتليل ودراسة األسواق العاملية وإعداد دراسات استشرافية شاملة وقطاعية حول األسواق  - 
 .جيةاخلار 
 . تقرير سنوي لتقييم برامج الصادرات إعداد - 
وضع نظام رصد ومتابعة حول األسواق اخلارجية وتداعيا�ا على املبادالت التجارية  - 

 .اجلزائرية
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 : التنظيمية اإلجراءات  - ب
التنظيمية أساسا بتسهيل عمليات التصدير من خالل تبسيط هذه  اإلجراءاتتتعلق       

  (34): الضريبية الدعم املايل ومنها اإلعفاءات العملية وحتفيزها من خالل
 .من الرسم على القيمة املضافة يف عملية التصنيع وبيع السلع املوجه للتصدير اإلعفاء - 
 .من الرسم على النشاط املهين ذات العمليات املوجهة للتصدير اإلعفاء - 
 .الدائم من الضريبة على األرباح الشركات اإلعفاء - 
   (35).املوانئ التسهيالت على مستوى - 

لقد سامهت هذه االسرتاتيجيات اليت تبنتها الدولة اجلزائرية إلجناح الشراكة يف ارتفاع الصادرات 
مقارنة  2010سنة  %99.75خارج احملروقات إىل االحتاد األورويب، حيث بلغ معدل منوها 

 إىل %3.59، بنسبة 2003مليون دوالر سنة  517، حمققة بذلك حتول من 2003بعام 
وهو ما يؤشر إلمكانية اكتساب  %3.66، بنسبة 2010مليون دوالر عام  1005

الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات قدرة النفاذ لألسواق األوروبية، إال أ�ا تبقى تسجل مستوى 
  .ضعيف مقارنة بقيمة الصادرات من احملروقات

من واردات  %51.15سبة ن 2010أما واردات اجلزائر من االحتاد األورويب فبلغت سنة 
، وكما أن %58متثل  2003مسجلة بذلك اخنفاضًا بعدما كانت سنة  اإلمجاليةاجلزائر 

اخنفاض حصة االحتاد األورويب من واردات اجلزائر مل يقابله اخنفاض يف قيمتها وإمنا الزيادة 
بذولة من طرف وبالتايل فإن اجلهود امل. املستمرة ويرجع ذلك الرتفاع قيمة الواردات الكلية

 إطار تأهيل االقتصاد احلكومة اجلزائرية كانت قبل توقيع على اتفاقية الشراكة لكنها اختذت يف
يتكيف مع املتغريات الدولية واملنافسة العاملية آخذة �ا كخطوة متهيدية للدخول يف  الوطين حىت

الكفيلة  اإلجراءاتم باختاذ شراكة مع االحتاد األورويب إال أنه يتعني على اجلزائر التحرك والقيا
لتأهيل االقتصاد الوطين وجتنيبه لآلثار السلبية  إسرتاتيجيةإلجناح هذا املسار من خالل وضع 
  .   احملتملة أو على األقل التقليل منها
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  : اخلامتة
من خالل هذا التحليل ميكن القول أن السوق اجلزائرية ال تتمتع خباصية التنوع وتبقي       

، وهذا بسبب احلماية املفروضة والعوائق املتمثلة يف احلواجز التعريفية  ات اخلارجيةعرضة للصدم
السابقة  السنواتحمل الواردات اليت انتهجتها اجلزائر خالل  اإلحاللوغري التعريفية وسياسات 

واليت أدت إىل االجتاه حنو األنشطة الغري التنافسية، فضال عن االحتكار املمارس من طرف 
عن طريق املؤسسات العامة يف خمتلف القطاعات االقتصادية، و�ميش دور القطاع  الدولة

  . اخلاص يف املسامهة يف النشاط االقتصادي
ومن هذا املنطلق فإن السيناريو املتوقع ألثر اتفاق التبادل احلر بالنسبة الحتاد األورويب ستكون 

ستؤدي إىل ارتفاع طفيف يف ضعيفة، كون أن التخفيضات التدرجيية للحقوق اجلمركية 
الصادرات األوروبية حنو اجلزائر بسبب املكاسب املتعلقة مبؤشر الكفاءة والسعر اليت ستحصل 
عليه مقارنة مع الدول األخرى اليت ال تستفيد من التخفيضات اجلمركية مثل املنتوجات الصينية، 

املدى القريب فلن تكون هناك وبالتايل سيكون األثر الكمي للصادرات ضعيفا، وباملقابل وعلى 
آثار أيضا على الواردات الوافدة من اجلزائر، باعتبار أن ليس هناك تفكيك أو إلغاء مجركي 
ينبغي أن يقوم به االحتاد األورويب على السلع اجلزائرية، طاملا أن األسواق األوروبية للسلع 

ل على السلع الزراعية مت االحتفاظ الصناعية اجلزائرية مفتوحة منذ أمد بعيد، يف حني أن العراقي
  . �ا

وما جيب التنويه إليه هو أن اتفاق الشراكة سيؤدي باجلزائر إىل منح ميزة تفضيلية       
للصناعات األوروبية وذلك بتخفيض الرسوم اجلمركية عليها مث إلغائها �ائيا بعد إنشاء منطقة 

ألخرى غري األعضاء يف الشراكة، وهذا التبادل احلر يف حني تبقى الرسوم على صناعات الدول ا
  .األورويب اإلنتاجميثل �ديدا وتقييدا على حرية االسترياد يف اجلزائر لصاحل 

وما جيب اإلشارة إليه أنه من البنود اليت جاءت �ا اتفاقية الشراكة املوقعة بني اجلزائر واالحتاد 
لكي تتمتع  اإلنتاجاجب توافرها يف عملية األورويب احرتام قواعد املنشأ واملتمثلة يف الشروط الو 

السلعة أو املنتوج املصدر باملزايا واإلعفاءات املنصوص عليها يف االتفاقية فهي عبارة عن مراحل 
تصنيع معينة ينبغي أن متر �ا السلعة لكي تكتسب صفة املنشأ، ومن ضمن هذه الشروط 

، وبالتايل فإنه )مدخالت أورويب( بية املنشأمكونات إنتاج أورو  باستريادالسماح للمنتج اجلزائري 
البد من إعادة هيكلة االقتصاد اجلزائري وعالقته بالنظام الدويل وفق متطلبات العوملة االقتصادية 

االقتصادية ومنح االقتصاد اجلزائري صفة التنافسية من خالل إعادة  األنظمةوالتحوالت يف 
 . تنظيم وتوجيه النمط االقتصادي املتبع
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 :      اهلوامش
                                                 

  .  127، ص2007دار األمني، للنشر والتوزيع، : عبد األمري السعيد، االقتصاد العاملي قضايا راهنة، القاهرة (1)
األوروبية اجتاه منطقة –سياسات الصراع والتكامل يف العالقات األمريكية : اعمر بوزيد، شركاء أم متنافسون  (2)

   .68ص  ،2013دار قرطبة للنشر و التوزيع ، : ، اجلزائر)منوذجا واإلرهابالنفط (غرب املتوسط 
دار صفاء للنشر والتوزيع، : العريب، عمانعبد الكرمي جابر شنجار العيساوي، التكامل االقتصادي  (3)

  48ص، 2015
  .72.73، ص  2014دار الفرايب، : أحوال بالد املتوسط يف عصر العوملة، بريوتمجعية أتاك،  (4)
ديوان املطبوعات : ، اجلزائر-األبعاد واألفاق–عبد القادر رزيق املخادمي، االحتاد من اجل املتوسط  (5)

  .17.، ص2009اجلامعية، 
التحديات التكاملية لدول إحتاد املغرب العريب يف إطار مشروع الشراكة "حممد سليم مسارة،   (6)

  . 139، ص 2002، جامعة اجلزائر، واإلعالم، رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية "األورومتوسطية
 اللبنانيةدار املصرية : ية، القاهرةمستقبل العامل العريب يف التجارة الدول– واإلقليميةأسامة ا�دوب، العوملة   (7)

    .69.66، ص 2001، 2للطباعة والنشر والتوزيع، ط
    .75 مجعية أتاك، مرجع سابق ذكره، ص (8)
مركز دراسات : على احلاج، سياسات دول االحتاد األورويب يف املنطقة العربية بعد احلرب الباردة، بريوت  (9)

   .192.193، ص 2005الوحدة العربية، 
التعاون اجلزائري األورويب على ضوء اتفاق الشراكة  إلطاردراسة حتليلية وتقييمية "إبراهيم بوجلخة،   (10)

، اجلزائر كلية العلوم االقتصادية ماجستري، رسالة "دراسة تقييمية �موعة من   املتغريات  الكلية–األوروبية 
  . 115.110ص . 2013والتجارية وعلوم التسيري، 

مع التطبيق على املؤسسات ) مال، عمر الشريف، الشراكة اجلزائرية األوروبية على القطاع الصناعيعياشي ك 11
أثار واالنعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري، وعلى منظومة : ، امللتقى الدويل)الصغرية واملتوسطة

لعلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ، كلية ا2006نوفمرب  13/14املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املنعقد يوم 
   .03، ص2006جامعة سطيف، 
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12 Les instruments financiers , (02/02/2011) 
http.//www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/ Europe-méditerranée/ 
instruments financiers. Shtml , 10/09/2008, p23.24. 

 .318.320، ص مرجع سابق ذكرهبوزيد اعمر،  13
، جملة اقتصاديات 05، العدد "الشراكة األورومتوسطية وأثرها على االقتصاد اجلزائري"زعباط عبد احلميد،  14

     .64.65، ص 2008، إفريقيامشال 
املنظومة املالية األوروبية والتعاون االقتصادي العريب متطلبان أساسني "إلياس بن ساسي، يوسف قريشي،  15

حول التكامل االقتصادي العريب كآلية : "، الندوة العلمية الدولية"كة األورو متوسطيةإلرساء قواعد الشرا 
 .2004ماي  9-8: ، اجلزائر"لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبية

 .81ص  مرجع سابق ذكره،  ، مجعية أتاك 16
، ص  2013لتوزيع، ابن ندمي للنشر وا: متوسطية، اجلزائر بيةأمحد كاتب، خلفيات الشراكة األورو  17

111.112 
  .61. 60عباط عبد احلميد ، مرجع سابق ذكره، ص ز  (18)
، بسكرة، 8، عدد اإلنسانيةكربايل بغداد، نظرة عامة حول التحوالت االقتصادية يف اجلزائر، جملة العلوم (19)

  .12، ص 2005جانفي 
يف البلدان املغربية، حوليات وحدة البحث عبد العزيز شرايب، النتائج األولية لربامج التصحيح اهليكلي  (20)

    .75، ص 1998، 11إفريقيا والعامل العريب، جامعة منتوري قسنطينة، جملد 
امللتقى الدويل " التحديات االجنازات و: االقتصادي يف اجلزائر اإلصالحسياسات " بوعرتوس عبد احلق  (21)
 29/30ج يف احلركية االقتصادية العاملية، سطيف، تأهيل املؤسسة االقتصادية وتعظيم مكاسب االندما : حول

   .2001أكتوبر 
هشام صاغور، السياسة اخلارجية لالحتاد األورويب جتاه دول جنوب املتوسط، مكتبة الوفاء القانونية،  (22)

    .271-270، ص  2010:  اإلسكندرية
 11/12/2014مت االطالع عليه يوم  "غري واضح للريح  اجتاهمتوسطية  -والقمة األور " أمحد التالوي،  (23)

   WWW.Ihwanonline.com : ، متاح يف االنرتنت على

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/
http://www.Ihwanonline.com
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و 2004ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير عن الظرف االقتصادي واالجتماعي، لسنيت  (24)

2006.  
منشورات خمرب : رسنة من االستقالل، اجلزائ 50جليدي نور الدين، بوعافية رشيد، االقتصاد اجلزائري   (25)

   .483، ص 2012االقتصاد الرقمي يف اجلزائر، 
    .485ص  نفس املرجع، (26)
اجلزائر  ،"، خيارات املستقبل االقتصاد اجلزائري ما بعد النفط" شهرزاد زغيب، حكيمة حليمي،  (27)

   .426، ص 2013مركز دراسات الوحدة العربية، : الواقع ورؤى املستقبل، لبنان إشكاليات
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للحد من الفساد اإلداري  احلوكمة مبادئاإلدارة اإلسالمية ودورها يف ترسيخ 
  يف الوظيفة العامة

  *بوشنافة الصادق/ د.أ

    اجلزائر - املديةجامعة 
  ** بوزياني جياللي /أ

    اجلزائر - مخيس مليانةجامعة 
Abstract :   
             Regarding the developments in the economic and social 
environments and the large volume of administrative transactions , there 
were a spread of what is known as administrative corruption more than 
ever with all its various manifestations, the most dangerous ones of  this 
phenomenons are falsification of documents, bribery, exploitation of 
power and authority and other unethical practices contrary to what was 
initiated in law and in shariah. 
    In order to reduce this phenomenon and the resulted negative effects of 
it, It emerged the so-called governance in the public function, where there 
are many countries who are adopting and using the process of Islamist 
administration which has its well known functionality,and they are also 
preparing  the way to the application of  the principles of corporate  
governance and transparency  to fight corruption in public  function. 
key words :Administrative corruption,  governance, public function,  
Islamic administration. 
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ير والرشاوى وغريها من والغش والتزو  كشف أسرار العملو اليت تتمثل يف إضاعة الوقت و  يةإدار 

ورة من معرفته وخربته باإلضافة إىل تشويه ص التجاوزات فهي ختفض من مردودية املوظف وحتد
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 وزعزعة الثقة يف اإلجراءات اإلدارية اليت تفرضها الدولة علىمة العامة لدى املواطن اخلد
  .املواطنني

احلوكمة من أجل مواجهة الفساد اإلداري يف يسمى ب ويف ظل التحوالت الراهنة ظهر ما   
للعمل الوظيفة العامة واليت متثل خمتلف املمارسات الرشيدة يف األجهزة اإلدارية لتوفري جو فعال 

   . مع تقدمي أحسن اخلدمات
وحاز جانب اإلدارة  تفيظة يف جمال اإلقتصاد اإلسالميومن جهة أخرى ظهرت دراسات مس   

وما متلكه من وظائف  نسبة كبرية من ذلك، فقد اهتم الباحثون فيه باإلدارة اإلسالمية ودورها
  .مبختلف مظاهره كافحة الفساد اإلداريمل

وكيف تدعم اإلدارة اإلسالمية مبختلف  هماضرورة الربط بين إىلعمدنا فمن أجل ذلك    
  .للحد من الفساد اإلاري يف الوظيفة العامة احلوكمة مبادئ وظائفها

كيف تساهم اإلدارة اإلسالمية في ترسيخ : التاليةاإلشكالية من خالل ماسبق ميكنن طرح و  
  العامة؟ مبادئ الحوكمة للحد من مظاهر الفساد اإلداري في الوظيفة

  :كما ميكننا  طرح بعص األسئلة الفرعية التالية
 ماهي أهم مظاهر الفساد اإلداري اليت تنتشر يف الوظيفة العامة؟ -
 اآلثار السلبية للفساد اإلداري ؟ ماهي -
 واإلدارة اإلسالمية؟ احلوكمةماهي العالقة املوجودة بني  -

 :الفرضيات
  :ات التاليةولإلجابة على األسئلة السابقة نعتمد الفرضي

  .وغريمها واحملاباةيف اإلختالسات العامة تتجلى مظاهر الفساد اإلداري يف الوظيفة  -
  .زعزعة ثقة املواطنني يف مصداقية اخلدمات العامةأهم أثر سليب للفساد اإلداري هو  -
هي عالقة تكميلية فكلما انتشرت ممارسات واإلدارة اإلسالمية  احلوكمةالعالقة املوجودة بني  -
  .دارة اإلسالمية سهلت من انتشار ممارسة احلكم الراشداإل

  :أهمية البحث
، وكيف فساد املنتشرة يف الوظيفة العامةال أهم مظاهرتتيح هذه الدراسة لقارئها التعرف على    

  .من الفساد اإلداريوالوقاية للحد  احلوكمة مبادئإرساء  علىتعمل واإلدارة اإلسالمية 



  ري يف الوظيفة العامةاإلدارة اإلسالمية ودورها يف ترسيخ مبادئ احلوكمة للحد من الفساد اإلدا
بوزياين جياليل . أ +بوشنافة الصادق . أد  

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       193

  :الدراسات السابقة
جند  حيث ملوقد مت االطالع على خمتلف الدراسات السابقة واملشا�ة هلذه الدراسة          

من ربط يف دراسته بني احلوكمة واإلدارة اإلسالمية غري أن هناك بعض الدراسات اليت هلا عالقة 
 لتقيدنا بالصفحات احملدودة يف هذا املقالببعض عناصر املوضوع نعرج على واحدة منها وذلك 

 في القطاع االقتصادي الفساد مكافحة وسائل: " الدراسة اليت قمنا بانتقائها كانت بعنوانو 
 االقتصادية للعلوم دمشق جامعة وهو مقال منشور يف جملة"   اإلسالمي االقتصاد العام في
 العلي، وعاجل فيه املوضوع صاحلللباحث    2005 -األول  العدد - 21 ا�لد –والقانونية

  :اآلتية ملباحثا خالل من
 . العاملني يف اخللقية القيم تنمية و اإلسالمية العقيدة غرس -
 .والكفاءة واألمانة العلم لذوي احلكومية الوظائف تولية  -
 .العام القطاع يف للعاملني الكرمية املعيشة تأمني -
 .وحماسبتهم ومراقبتهم العمال على اإلشراف  -
  العامة األموال على التعدي حترمي  -

  :ائج اليت توصل إليها وهلا عالقة مع حبثنا هذا كانت كما يليو النت
 واإلحساس بالرقابة اإلهلية األفراد نفوس يف اخللقية اإلسالمية والقيم العقيدة تنمية إن -

 للدولة العامة على الثروات احملافظة يف لنفسه تؤثر الذاتية وحماسبته اإلنسان ورقابته لتصرفات
 .عليها التعدي من ومتنع

 على أساس يقوم اإلسالمي النظام يف املسلمني شؤون لتويل العاملني اختيار معيار نإ -
 اإلصالح االقتصادي عملية يف مهم أثر األساس والكفاءة، وهلذا والعلم واألمانة العدالة

 .واالجتماعي والسياسي
وسائل  على التنبيه يف املعاصر االقتصادي الفكر اإلسالمي االقتصادي الفكر سبق -
 املناسبة لبعض احللول واقرتاح عملي بشكل وتبنيها وتأصيلها االقتصادي الفساد افحةمك

 وضرورة أجور العاملني يف وتأثريها التضخم مشكلة :مثل املعاصرة االقتصادية املشكالت
 .البالد يف ورخصها السلع أسعار بغالء ربطها

مهمة يف جمال مكافحة الفساد  رحماو كانت هذه النتائج مناسبة جدا لبحثه الذي تناول فيه    
اإلداري يف الشريعة اإلسالمية، غري أنه مل يتطرق إىل تأصيل هذه اآلليات من خالل ربطها 

 .بوظائف اإلدارة االسالمية
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  :حماور البحث
  :على أربعة حماور كالتايلهذه االدراسة  احتوت

  .مفهوم الفساد اإلداري :أوال     
  .اري يف الوظيفة العامةصور الفساد اإلد :ثانيا     
  .يف الوظيفة العامة احلوكمةدور اإلدارة اإلسالمية يف ترسيخ مبادئ  :ثالثا     

    وظائف اإلدارة اإلسالمية ودورها يف دعم احلوكمة للحد من الفساد اإلداري يف  :رابعا     
  .الوظيفة العامة

  .يفة العامةظمفهوم الفساد اإلداري يف الو: أوال
  :يف اللغوي واالصطالحي للفساد اإلداريالتعر-1
ليس هناك تعريف حمدد للفساد اإلداري باملعىن الذي يستخدم فيه هذا املصطلح       

واختالف الزاوية اليوم لكن هناك اجتاهات خمتلفة وذلك تبعا الختالف الثقافات والقيم السائدة 
كان مايل أو إداري على   سواءً ة يف الوظيفة العاموبصفة عامة يعرف الفساد اليت يُنظر منها، 

إساءة استخدام السلطة من قبل شخص يف الوظيفة العامة، �دف حتقيق نفع شخصي أو :"أنه
  .1"فئوي وما إليهما

إحلاق الضرر، وهو نقيض الصالح، ويقال، هذا األمر مفسدُة معناه  :أما الفساد في اللغة    
  .فيه فساد: لكذا، أي
ْفَسدُة ضد املصلحة فَسد وفُسد، بفتح: ويقال

َ
  2.السني وضمها وال يقال الَفَسَد، وامل

حيث نقل ابن كثري يف تفسريه : ة لكلمة الفساد يف كتب املفسرينيدعد معاينكما جاءت    
الفساد ضد الصالح، : "، وقال القرطيب رمحه اهللا3الكفر والعمل باملعصية: عن الصحابة أنه

  4."هاالعدول عن االستقامة إىل ضد: وحقيقته
إذا َصَلحت صلح اجلسد  ً يف اجلسد مضغة َّو إنّ أال: "قال صلى اهللا عليه وسلم ويف هذا   

، )1599(، ومسلم )2051(و) 52(أخرجه البخاري  "كله وإذا َفَسدت فسد اجلسد كله
وإْن كان القلب فاسًدا قد : " اتباع اهلوى، قال اإلمام ابن رجب رمحه اهللا: وفساد القلب مبعىن

  5". عليه اتباع اهلوى وطََلَب ما ُحيُبُه ولو كرَهُه اهللا فسدت حركات اجلوارح كلهااستوىل
إمنا األعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعاله وإذا : " قال النيب صلـى اهللا عليه وسلمو    

انظر و ، )1776/ 4(، وأبو يعلى )4199(أخرجه ابن ماجة  "فسد أسفله فسد أعاله
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وإذا قيل هلم ال تفسدوا األرض قالوا : " ومنه قول اهللا تعاىل، )2320(باين صحيح اجلامع لألل
  .12-11: سورة البقرة، اآلية"إمنا حنن مصلحون، أال إ�م هم املفسدون ولكن ال يشعرون

هو اإلخالل بالسلطات ":وأخيرا يمكن تعريف الفساد اإلداري في الشريعة اإلسالمية
ة  بتجاوز حدودها املشروعة قصدا، أو استعماهلا مبا يتعارض املمنوحة مبوجب والية شرعية عام

  6".ال سالمية من تلك الوالية وقفا أو مآمع مقاصد الشريعة اإل
فالفساد اإلداري يتعلق مبظاهر الفساد واالحنرافات اإلدارية، أي تلك املخالفات اليت تصدر عن 

، ومن منظور الشريعة 7ريعات والقواننياملوظف العام أثناء تأديته ملهام وظيفته يف منظومة التش
  .اإلسالمية

 .تأثريات الفساد واإلداري يف التنمية-2
  :8خيلف الفساد اإلداري عدة آثار على التنمية اإلقتصادية منها     

تشري الكثري من الدراسات النظرية والتطبيقية إىل أن  :ختفيض معدالت اإلستثمار ) أ
ة على النمو اإلقتصادي من خالل خفظه ملعدالت للفساد اإلداري واملايل تأثريات سلبي

اإلستثمار األجنيب واحمللي، فاملستثمر يتجنب البيئة اليت ينتشر فيها الفساد ألنه يضطر على 
سبيل املثال لدفع الرشاوى املادية والعينية اليت متثل تكاليف إضافية غري مشروعة مما جيعلهم 

  .ُحيْجمون عن االستثمار يف هذه البيئة
إن املشاريع يف القطاع العام �يئ الفرص الثمينة  :شوه بنية اإلنفاق احلكوميت ) ب

للمسؤول احلكومي يف احلصول على الرشوة الضخمة لذا فإن اإلدارات العمومية اليت يتغلغل 
اليت يسهل جين الرشوة فيها، فيها الفساد تكون أكثر ميال إىل توجيه نفقا�ا حنو املشروعات 

هي املسؤولة على نفقات البنية التحتية فإن مشاريع هذه األخرية غالبا ما تكون ن الدولة ومبا أ
  .فاشلة يف الدول اليت يكثر فيها الفساد اإلداري واملايل

يعمل الفساد على تفاقم النفقات العامة وذلك من خالل  :تفاقم وعجز امليزانية ) ت
احل الشخصية، وهذا إلجياد طابع تضخيم فاتورة املشاريع العامة اليت تؤخذ كغطاء لتحقيق املص

 .قانوين هلدر املال العام
يؤدي الفساد اإلداري واملايل إىل عدم العدالة يف توزيع الدخل وهذا  :سوء توزيع الدخل ) ث

 للسلع واخلدمات املوجهة للفقراء سوء استخدام برامج الدعم األثر يتم عرب عدة طرق أمهها
من التعليم والصحة  اخلدمات احلكومية وكذلك زيادة تكلفة وتوجيههما لألغنياء،

اخل، مما يضخم من حجم هذه اخلدمات فينعكس سلبا على الفئات األكثر احتياجا ...والسكن
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يؤدي إىل تركيز الثروة واملصاحل بيد فئة معينة قليلة  توزيع الدخل �ذه الكيفية وغريهاهلا، فإن 
 .واحلرمان والفقر لفئات كثرية

  .اد يف الوظيفة العامةأسباب انتشار الفس-3
بدال من مصطلح " الوالية العامة" ينفرد فقهاء الشريعة اإلسالمية باستعمال مصطلح            

صالحية أو استقالل :" الوظيفة العامة، واليت عرّفها اإلمام الشافعي وابن رجب احلنبلي بأ�ا
ستحقاق أو تلك شرعي أسبغه الشارع على كل مكلف من أفراد املسلمني، وأن هذا اال

الصالحية نابعة من تكليف الشارع للمسلمني بإقامة الدين مبا تتضمنه من تدبري املصاحل العامة 
فالوظيفة العمومية يف اإلسالم هي مصلحة من مصاحل املسلمني، باعتبارها خدمة ، راجعة إليهالو 

  9.عامة تستهدف إشباع حاجات املواطنني
ية يف االقتصاد الوضعي فقد عرف تطورات عديدة حىت القرن أما مفهوم اإلدارات العموم     

تقوم على أساس نشاط إنساين يستهدف الوصول إىل غايات معيّنة، وملا  الواحد والعشرين واليت 
كانت الكيفية اليت يتم �ا تنظيم هذا النشاط وتوجيهه والغايات واألهداف املبتغاة من وراء 

وما ميلكه  ألفكار اليت تسود يف كل جمتمعللمفاهيم أو اذلك ختتلف من جمتمع إىل آخر طبقا 
  :11الوظيفة العامةومن أسباب تنامي الفساد يف هذه 10.من إمكانيات

  .انفراد اجلهاز احلكومي خبدمات ال تُقدَّم يف سواه من قطاعات ا�تمع - 
  .تنامي اخلربة للعاملني يف اجلهاز احلكومي - 
  .احلكوميضمان االستمرارية الوظيفية يف اجلهاز  - 
 .افتقار التنسيق بني األجهزة احلكومية - 

  .صور الفساد اإلداري يف الوظيفة العامة: ثانيا
  :عدم احرتام أوقات العمل-1

إن العمل يف الوظيفة العامة حمدد بوقت ومدة معينة وبأجرة معلومة مسبقا يرضى �ا            
ه هلذه الوظيفة باحملافظة على أوقات املوظف العام لشغل هذا املنصب كما يتعهد من خالل قبول

  :لكن ما جنده  يف كثري من اإلدارات العمومية اليوم هو خمالفة الشروط فنجد مثال  العمل
تأخر موظفي اإلدارات العامة يف االلتحاق بعملهم وينصرفون قبل انتهاء مدة العمل  -

بإكمال مهامهم وال حىت  الصباحية أو املسائية حبوايل نصف ساعة أو أكثر يف وقت مل يقوموا 
 .  بإذن رئيس املصلحة
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باالنقطاع عن العمل ملدة معينة بدون عذر  وسواء كان هذا  كثرة التغيب عن العمل -
الغياب يسمح به القانون أو ال يسمح به، فهو يؤدي بذلك إىل اخنفاض مردودية العامل وتدين 

 .مهاراته ومعلوماته
رة العامة مع عمل إضايف يف القطاع اخلاص أو املهن جند بعض املوظفني مجع عمله يف اإلدا -

  12.احلرة، فرتاه يتنقل بني الوظيفة واألخرى مما ينتج عنه تضييع مصاحل الناس

  :عدم االلتزام بأوامر الرؤساء-2
أثر بالغ يف جناح عملية  طاعة الرؤساء هي الركيزة األساسية يف العمل اإلداري فلها       

السلطة اإلدارية الرئاسية يف  منألوامر اليت تصدر لمتثال املرؤوس ا ة هنايقصد بالطاعو  التنظيم
أمر النيب صلى اهللا ، فقد 13شكل تعليمات أو منشورات أو قرارات إدارية متعلقة بأداء الواجبات

عليه وسلم بطاعة ويل األمر ومعلوم أن ويل األمر هو السلطان ومن ينوبون عنه فمن بني هؤالء 
لتزام باألوامر حيول بني تنفيذ اخلطط عدم اال فإن واملدير يف اإلدارات العمومية،حة رئيس املصل

  .و يصبح العمل فوضى وتفسد األمور وحتقيق األهداف
فإن ....‹‹ :أما إذا أمر رئيس العمل مبعصية فال يلتزم �ذا األمر لقوله صلى اهللا عليه وسلم     

  ).1839(و مسلم ) 7144(بخاري خرجه  الأ .››أمر مبعصية فال مسع وال طاعة
  :إفشاء أسرار العمل-3
، وال يوجد قانون خاص بدولة ن املسلمات به يف الوظائف العامةيعد حفظ األسرار م         

فمن خالل مسريته  ،معينة إال نص عليه صراحة لذا يلزم املوظف العام عدم إفشاء أسرار وظيفته
ى أن متر إىل الغري ملا يف ذلك من شَ مات خاصة خيُ يف السلك الوظيفي يكون على إطالع مبعلو 

ضرر على املؤسسة العامة فإذا كانت املعلومات �ذه الدرجة من اخلطورة فعلى املوظف العام أن 
ال يوصلها إىل الغري خاصة من يستعملها لتحقيق املصلحة اخلاصة على حساب املصلحة العامة 

  14.أو يستعملها للتحايل على القانون العام
 :استغالل النفوذ -4

االنتفاع بأخذ غلة شيء و فائدته بغري حق و ذلك باستخدام القوة : استغالل النفوذ هو      
 .و السلطان

استخدام الفرد أو اجلماعة نفوذهم وجاههم املايل أو السياسي أو : أما يف الشرع هو    
 15.الرتكاب أعمال خمالفة ملقاصد الشريعة االجتماعي أو غري ذلك
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والشك أن استغالل النفوذ يف اإلدارات العامة هو أكل أموال الناس بالباطل باالستيالء     
يا أيها الذين أمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم  ‹‹: على أموال الدولة وممتلكا�ا، واهللا تعاىل يقول

 .29 :سورة النساء األية ››بالباطل 
 :ظاهرة الرشوة يف اإلدارات العمومية-5

رائش الذي يسعى الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، واملرتشي اآلخذ و ال        
بن مسعود اروي أن فقد  أما ما يعطى توصال إىل أخذ حق أو دفع ظلم فغري داخل فيهبينهما و 

 16.أخذ يف أرض احلبشة يف شيء فأعطى دينارين حىت خلي سبيله
مسها  اطل أو إبطال حق حىت و إن مساها بغري فالضابط يف إعطاء الرشوة احملرمة إلحقاق با   

إن من أهدى هدية لويل أمر ليفعل معه ما ال جيوز كان حراما : كاهلدية وغريها هلذا قال العلماء
 17.على املهدي و املهدى إليه

وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  ‹‹: فقد قال تعاىلوالرشوة حمرمة بنص القرآن والسنة         
سورة البقرة اآلية  ››�ا إىل احلكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلمث و أنتم تعلمونو تدلوا 

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال188:
حديث حسن  :وقال) 1337(والرتميذي  ،)3580(أخرجه أبو داود  .الراشي واملرتشي

   .صحيح
 :اإلدارات العمومية هدايا عمال-6

اعتربت الشريعة اإلسالمية هدايا العمال من احملرمات اليت يتوصل �ا إىل املصاحل         
الشخصية فإن أصحاب اهلدايا يتوددون لذوي املناصب والوظائف ببذل هدايا من أجل 

شيء من احلصول على ما ال حق هلم فيه أو لنيل حقوقهم منهم، وهذا لوال مناصبهم ما ظفروا ب
 .هذه اهلدايا

كل ما يقدم للعامل أو املوظف من أوجه املنافع كاخلدمات و التسهيالت والتخفيضات         
واحملاباة وحنوها حكمها حكم هدايا املوظفني حًال و حرمًة منعًا و إباحًة، وقد نص مجاعة من 

الضيافة واالستعارة وحنو الفقهاء على منع املوظف من قبول ما يقدم له من املنافع ذات الثمن و 
ذلك اليت يكون العمل والوظيفة سببا يف تقدميها، ومما يندرج يف هذا ما ذكره بعض أهل العلم 
من أن حماباة الوالة يف املعاملة من املبايعة واملؤاجرة واملضاربة واملساقاة واملزارعة و حنو ذلك هو 

ت والتسهيالت اليت تقدم ملوظفي القطاع من نوع اهلدية، فبناء على هذا الضابط فإن كل اخلدما
العام كموظفي الدولة جبميع قطاعا�ا وعلى اختالف مسميا�ا ومراتبها، وكذلك اهلدايا املقدمة 
ملوظفي القطاع اخلاص كموظفي الشركات واملؤسسات على إختالفها هلا حكم اهلدايا يف احلل 
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ظفي القطاع العام أو اخلاص من دورات احلرمة، ومما يندرج يف هذا الضابط أيضا ما يقدم ملو 
تدريبية جمانية أو ختفيضات على منتجات معينة وهذا يكثر يف القطاع الصحي حيث تقدم 

 18.شركات األدوية لألطباء و الصيادلة و غريهم من موظفي القطاع الصحي
، )5/425(أخرجه أمحد  "هدايا العمال غلول:"عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوثبت   

اهلدية تأيت للعامل بسبب عمله، وما أُعطى بسبب عمله فيجب دفعه إىل اإلمام، "فإذا كانت 
قليال كان أو كثريا وعدم دفعه لإلمام وكتمانه عمه خيانة يعاقب عليها يوم القيامة، وما كان 

  19".ن اإلمام مل يطلب منه أخذ اهلدايا من الناسيه فال جيوز له أخذه، ال سيما و أيعاقب عل
أن اهلدايا املقدمة إىل العمال يف اإلدارات العمومية من األسباب اليت تؤدي إىل تعطيل  كما   

مصاحل الناس و ظلمهم ألن املوظف �ذا يعمل لنفسه ال لبلده و أمته و يسعى إىل ملئ خزانته 
 20.باملال على حساب مصاحل الناس

 :اإلختالس من األموال العامة-7
أخذ : ، و يف الشرع21خمادعه عن غفلة صاحبه ءهو أخذ الشي:  اللغةختالس يفاال        

 22.الشيء حبضرة صاحبه جهرا مع اهلرب به سواء جاء املختلس جهارا أو سرا
تصرف من شخص توىل والية يكون املال حتته " :ختالس األموال العامة على أنهاكما يعرف 

حتتاجها دائرته ولكن لتصل إىل حسابه يف  فيختلس منه مبا يقدر عليه، و قد يطالب مبزانيات ال
 23."النهاية إما بأعمال ومهية غري صحيحة أو صحيحة ولكن ال تبلغ عشر األموال املرصودة 

بته أكثر إذا كان من املال ختالس حمرم سواء  من املال العام أو اخلاص و تتضاعف عقو اال     
باالختالس منه يكون قد ظلم هؤالء مجيعا  ألن املال العام يعود نفعه على عامة الناس ف العام

ه كان يطا فما فوقستعملناه منكم على عمل فكتمنا ِخم امن " :السالملذا قال عليه الصالة و 
 .)1833(مسلم "غلوال يأيت به يوم القيامة

  :ر احملررات يف اإلدارة العموميةتزوي-8
حتسني الشيء و : غش ويقصد بهأما تزوير احملررات واملستندات فهو نوع من أنواع ال        

وصفه خبالف صفته حىت خييل إىل من مسعه أو رآه خبالف ما هو به، فهو متويه مبا يوهم أنه 
  24.حق

هو تغيري احلقيقة  بقصد الغش بإحدى الطرق املقررة بالقانون يف حمرر : و الغش يف املستندات
  25.حيميه القانون
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 ،كذبو   حرمتها الشريعة فهو غش ومكر وخداع عد تزوير املستندات من اجلرائم اليتي    
خالل باملعامالت تضمنها مستندات اإلدارة العمومية، مما يؤدي إىل االفبهذا �در الثقة اليت ت

تتعثر أعماهلم و تضطرب حيا�م ف ،اليت تتضمن هذه املستندات و يرفضها الناس لذلك
  26.جتماعيةاالقتصادية واال

 .ية يف ترسيخ آليات احلوكمة يف الوظيفة العامةدور اإلدارة اإلسالم: ثالثا
  :مفهوم اإلدارة اإلسالمية-1

علم وفن وعقيدة، فهي علم حيوي جمموعة من املبادئ  :اإلدارة اإلسالمية هي         
والنظريات اليت متثل يف مضمو�ا حقائق جوهرية وأساسية ميكن االعتماد عليها، وهي فن لكو�ا 

خص وقدرته على استخدام الطريقة املثلى اليت يتم فيها إخضاع هذه تعتمد على موهبة الش
املبادئ والنظريات للوصول اىل أفضل النتائج، وهي عقيدة ألن تلك املبادئ والقواعد والقوانني 

ن تلك املوهبة والقدرة على ة وأاليت تعتمد عليها مستندة إىل القران الكرمي والسنة النبوية الشريف
وتعاىل واحلرص على خمافة اهللا سبحانه  بادئ والقوانني تضع نصب أعينهاملاستخدام هذه ا

  27.للوصول إىل النتائج اليت ترضي اهللا ورسوله واملؤمنني اجتناب نواهيه وإتباع أوامره

  :احلوكمة يف الوظيفة العامة-2
 CORPORATE"يعد مصطلح احلوكمة هو الرتمجة املختصرة اليت راجت للمصطلح      

GOVERNANCE" ، أسلوب ممارسة : "فهي واليت اتفق عليها أما الرتمجة العلمية هلذا املصطلح
  ".سلطات اإلدارة الرشيدة 

ر اليت وقد تعددت التعريفات املقدمة هلذا املصطلح حبيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظ  
لنظام الذي ا:" احلوكمة بأ�ا IFCفتعرف مؤسسة التمويل الدولية ، يتبناها مقدم هذا التعريف

  28." يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلا
بشكل أساسي بسلوك الفئات املختلفة ذات الصلة  وكمةاحلريتبط مفهوم فالوظيفة العامة  أما يف

اليت جيب أن تتوافر يف هذه السلوكيات  لذا فهناك جمموعة من اخلصائص باملؤسسات العامة
اخلصائص املبادئ هذه تشكل  حيث. ق هذا املفهومحىت يتحقق الغرض من وراء تطبي

  :29األساسية حلوكمة الوظيفة العامة، نذكر أمهها فيما يلي

مبا  صورة واضحة وحقيقية عن كل ماحيدثأي تقدمي  ):Transparency(الشفافية  ) أ
يضمن حتقيق الثقة والنزاهة واملوضوعية يف إجراءات إدارة الوظيفة العامة كما تضمن اإلفصاح 
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وأن تكون املعلومات صحيحة وواضحة  وقت املناسب عن املوضوعات املهمةسليم ويف الال
 .وكاملة إىل كل األطراف ذات املصلحة

اضح حيدد نقاط ويقصد �ا توفري هيكل تنظيمي و  :)Responsibility(املسؤولية  ) ب
 .وحماسبة املسؤولني ومتخذي القرارات عن مسؤوليتهم السلطة واملسؤولية

وهي قاعدة تقضي مبحاسبة متخذي القرارات يف  ):Accountability(املساءلة  ) ت
وإجياد  م وأعماهلم جتاه الوظيفة العامةعن نتائج قرارا� العامة أو الذين ينفذون األعمال الوظيفة

 .آلية لتحقيقها
ويقصد به أن تتسم القوائم والتقارير املالية بالوضوح والشفافية  ):Clarity(الوضوح  ) ث

إعدادها، ولتحقيق ذلك على اإلدارة وعن طريق جلنة التدقيق أن تتحرى الفهم العام  يفوالعدالة 
 .للقوائم املالية

وهي اآللية اليت تقلل أو تلغي تضارب املصاحل،  :)Independence(االستقاللية  ) ج
ني مراجع خارجي مستقل حيث تبدأ هذه اآللية من تشكيل ا�الس وتعيني اللجان إىل تعي

ليقدم تأكيده أو مصادقته  تقتضيه العناية واألصول املهنية يقوم مبمارسة عمله مبا وكفء ومؤهل
 .بأن القوائم املالية متثل بصدق حقيقة املركز املايل وأداء الوظبفة العامة

 .مبعىن ضمان معاملة متساوية ):la justice(العدالة  ) ح
  :عالقة اإلدارة اإلسالمية مببادئ احلوكمة-3
من أجل تنظيم وترتيب أمورها، ويعد  الوظيفة العامة ظمة والتشريعات حبوكمةجاءت األن      

ومما هو معلوم أن الدين اإلسالمي يدعم كل ما ، حلقوق من أهداف احلوكمة األساسيةحفظ ا
  .هو وسيلة إىل اخلري شرط أال ختالف الشرع فإن الغايات ال تربر الوسائل

مع ما جاءت به الشريعة اإلسالمية يف حفاظها على  للحوكمة يتفق العام وإمجاال فإن املعىن
املقاصد، فاملال يعد أحد املقاصد اخلمس اليت جيب حفظها ومحايتها بكل الطرق والسبل 
املشروعة، كما أننا لسنا يف حاجة إىل التأكيد على موقف اإلسالم من قيم العدالة والصدق 

  .واألمانة واحلث عليهما بشكل عام
وذلك يف آيات عديدة يف   تقوم العقود الشرعية عليهاالة من أهم األسس اليتوتعد العد      

" يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قـَوَّاِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهَداء لِّلهِ ": القرآن الكرمي منها قول اهللا عز وجل
  .152: األنعام" َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلواْ ": وقوله تعاىل، 135: النساء
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هم وقد حدد�ا الشريعة فإن حتديد املسؤولية بدقة أمر م ةاإلسالمي دارة اإل نظورمومن    
ويساند ذلك عند الفرد املسلم الدافع الديين ألن أّي مسؤولية يتحملها املسلم بناء  بشكل دقيق

اهللا عّز  ه إمنا هو مسؤول أوًال أمامعلى تعاقد مع غريه ال يكون مسؤوال فقط أمام من تعاقد مع
  .الذي أمر بالوفاء بالعقود وجل
ًسا حملاسبة كل سُ اإلسالمية يف تنظيمها لعقود املعامالت أُ  االدارة وأما املساءلة فقد وضعت    

 وقررت عقوبات حامسة ملن خيّل �ا أداء ما عليه من واجبات يف العقدطرف على مدى التزامه ب
 بل يستشعر املسلم اجلزاء من اهللا اء الشرعي أو اإلداري أو القضائيواألمر ال يقتصر على اجلز 

خاصة يف احلاالت اليت يتمّكن فيها اإلنسان من اإلفالت من رقابة البشر والعقوبات  عز وجل
  .اإلدارية

م عن أعمال فالشفافية أما     الوظيفة تعين الصدق واألمانة والدقة والشمول للمعلومات اليت تُقدَّ
لألطراف الذين ال متكنهم ظروفهم من اإلشراف املباشر على أعمال الشركة اليت هلم فيها  العامة

واحملافظة على حقوقهم ومتكينهم  وكفاءة اإلدارة يف إدارة أمواهلممصاحل للتعرف إىل مدى أمانة 
  .بالوظيفة العامةمن اختاذ القرارات السليمة يف عالقا�م 

لى موقف اإلسالم من قيم الصدق واألمانة واحلث عليهما ولسنا يف حاجة إىل التأكيد ع   
  30.بشكل عام، إضافة إىل موقفه من الكذب وشهادة الزور فهي من الكبائر

وظائف اإلدارة اإلسالمية ودورها يف دعم احلوكمة للحد من الفساد : رابعا
  .اإلداري يف الوظيفة العامة

وظائف اإلدارة يف اإلسالم ملاهلم من دور بالغ يف  يعترب التنظيم والرقابة والقيادة من أهم       
ترشيد أعمال املوظف العام واحلد من الفساد اإلداري جبميع صوره، فهذا القرآن الكرمي هو 

�ا نفسه وغريه أصح الكتب ألنه كالم اهللا تعاىل فيه من واألوامر والنواهي ما ينظم املوظف 
بأفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأقواله فهو يعترب أول والسنة النبوية زاخرة  الذين حتت قيادته،

كم غريهم من القادة املسلمني فيها احلِ و قائد يف اإلسالم كما أن اآلثار الواردة عن الصحابة 
  . رب اليت يستفيد منها املوظف العام يف تقومي نفسه وغريه وتسخريها لطاعة اهللاوالعِ 

يف  لفساد اإلدارييف احلد من ا هوردو التنظيم يف اإلدارة اإلسالمية–  1
 :الوظيفة العامة

لقد عَرف املسلمون مبادئ التنظيم واستخدموها يف تنظيماِ�م اإلدارية، و�ذا سبقوا رواد        
ا قد اشتملْت  اإلدارة احلديثة ولو حاولنا استعراَض مبادئ التنظيم يف اإلدارة اإلسالمية، لَتبَـنيَّ أ�َّ

  :31إلدارة احلديثة، وفيما يلي أهم مبادئ التنظيم يف اإلدارة اإلسالميةعلى معظم مبادئ ا
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قَاَل :"قال تعاىليف القرآن الكرمي؛  تقسيم العملقد ورد مبدأ  :مبدأ تقسيم العمل -
 - ، وهذا التخصص عرضه يوسف 55: يوسف "اْجَعْلِين َعَلى َخزَاِئِن اْألَْرِض ِإينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم 

 - على عزيز مصر بعد أن كسب ثقته وهو املنصب الذي مت ترشيُح يوسف  -عليه السَّالم 
والذي يوازي يف الوقت احلاضر وزيَر املالية والتموين،  له من ِقَبل عزيز مصر -السَّالم عليه 

 ن والتوزيع واإلحصائيات واألرقامويشتمل هذا املنصب أو هذه الوظيفة على التخطيط والتخزي
عليه الصالة  -وقد اهتم الرسول  ،كاحلفظ والعلم  ب من مهارات وقدراتلبه هذا املنصوما يتط

شؤون الُوالة ومن أتى بعده بالتخصص، فكان هناك املتخصصون يف شؤون القضاء و  -والسَّالم 
اليت  والعمال واملدرسون والكتاب ورجال احلسبة واملرتمجون وغريهم يف التخصُّصات املختلفة

 .ويف الدول واألمصار اإلسالمية من بعدهم لرَّسول واخللفاء الراشدينعهد ا أتقنها املسلمون يف

ا  :السلطة واملسؤولية - اذ القرار وإصدار "تعرف السلطة على أ�َّ القدرة أو احلق يف اختِّ
، فالتنظيم اإلداري يتطلب سلطًة ُعليا تتدرج السلطة فيها من أعلى إىل أسفل، "األوامر

قال  فقد مي ال تعين التسلط واالستبداد أو َجتاوز حدود اهللا وشرعهسالوالسُّلطة يف التنظيم اإل
 "فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفَال تـَْعَتُدوَها َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَّهِ  " :سبحانه وتعاىل

كرامة املرؤوس،   ، وعلى احلاكم أو الرئيس أن َحيكم مبا أمر اهللا ومبسؤولية حفظ229:البقرة
 .واضًعا يف اعتباره احلقَّ والعدل وخمافة اهللا، فاإلسالُم َحذَّر من الظلم ومن االستبداد والتسلط

ويعين ذلك تدرًجا للمناصب والصَّالحيات من  :للسلطة) اهلرمي(التدرج الرئاسي  -
رد وو  الرئاسيوقد عرف اإلسالم التدرج  األعلى إىل األسفل على شكل سلسلة املراتب اإلدارية،

َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف اْألَْرِض َوَرَفَع :"منها قوله تعاىل يف الكثري من اآليات القرآنية
ُلوَُكْم ِيف َما آتَاكُ  َوَرفـَْعَنا  " :تعال، وكذلك قوله 165: األنعام "مْ بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيبـْ

 :، ويف آية أخرى32: الزخرف "بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْخرِي�ا َجاٍت لَِيتَِّخذَ بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرَ 
 .11: ا�ادلة "ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه "
ألنه  يعين أن يكوَن هناك َمتيُّز طبقيالمي ال وال شك أن هذا التدرج يف التنظيم اإلداري اإلس 

وأنَّ أكرم الناس عند اهللا أورُعهم  لقائمة على مبدأ املساواة والعدليتناىف مع املبادئ اإلسالمية ا
وأتقاهم، ولقد بنيَّ اإلسالُم أنَّ هذا التفاوت بني البشر يف جمال األعمال طبًقا لتفاو�م يف العلم 

  .واملعرفة
إعطاء أو منح السُّلطة من شخٍص آلخر : تفويض السلطة؛ يعين :طةتفويض السل -

اذ القرارات يف نطاق حمدد وإعطاَءه احلق يف التصرف وبالقدر الالزم إلجناز مهام معينة؛  واختِّ
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حبيث يعهد الرئيس اإلداري ببعض اختصاصاته إىل مساعديه ووكالئه الذين يثق �م، فالقائد 
هلذا ينبغي َختفيف العبء  ن يقوم بكل األعمال املسندة إليهيستطيع أ َبَشر َحمدود القدرات، وال

عليه من خالل تفويضه الصالحيات ملرؤوسيه، ويف الرتاث اإلسالمي جند املاوردي قد َحتدث 
وقد أفاد جبواز ذلك يف اإلمامة ُمستشهًدا  "األحكام السلطانية"عن تفويض السلطة يف كتابه 

َوَأْشرِْكُه ِيف أَْمرِي  ،اْشُدْد بِِه أَْزرِي  ،َهاُروَن َأِخي  ،ْل ِيل َوزِيرًا ِمْن أَْهِلي ﴿ َواْجعَ  :باآلية الكرمية
 .32 – 29: ﴾ طه

 تؤدي اليت تعاىل هللا الذاتية الرقابة نفسه يف يبعث وأمانته وتقواه العامل صالح املوظف إن   
ال  الورع املخلص األمني العامل ارإن اختي مث الضياع من ومحايتها العامة، األموال إىل صيانة
متابعته  ينبغي بل الوظيفة، أو العمل تويل قبل املعروفة الظاهرة أمانته على االعتماد يكفي
 عمله، يف بقي حينئذٍ  أمانته ظهرت ما فإذا الوظيفة، توليته بعد األمانة هذه من والتأكد
  .وحياسب يعزل فإنه خيانته ظهرت وأما إذا

الوظيفة    ودورها يف احلد من الفساد اإلداري يف إلدارة اإلسالميةالقيادة يف ا- 2
  :العامة

عليه الصَّالة والسَّالم  - لقد كان القرآُن الكرمي املوجه األوَل لقائد األمة اإلسالمية ُحممد         
لرسول ر باآليات الكثرية اليت توجه القيادة وفن التعامل، والقرآن يزخَ فهو الُقدوة احلسنة يف ا -

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه  " :تعاىليف خمتلف أمور احلياة قال 
،ومن التوجيهات اإلهلية للرسول عليه الصَّالة 21: األحزاب "َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا

ِبَما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن فَ :تعاىل والسَّالم قول اهللا
ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَّهِ  : آل عمران "َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

من هذه اآلية  -عليه الصَّالة والسَّالم  - ت القيادية للرسول وُميكن استخالص التوجيها.159
  :32الكرمية مبا يلي

 .لألمة -وذلك من رمحة اهللا تعاىل  -عليه الصَّالة والسَّالم  -اللني الذي َمتتَّع به الرسوُل  - 
 .عدم الفظاظة والشدة والغلظة َحبََّب الرسول إىل الصحابة، فالتفُّوا حوله - 
 .صحابتهاألمر بالعفو عن   - 
 .األمر باالستغفار والدعاء هلم  - 
 .األمر بالتشاور يف مجيع األمور  - 
  .األمر بالتوكل على اهللا بعد العزم  - 



  ري يف الوظيفة العامةاإلدارة اإلسالمية ودورها يف ترسيخ مبادئ احلوكمة للحد من الفساد اإلدا
بوزياين جياليل . أ +بوشنافة الصادق . أد  

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       205

ه الرسوَل كقائٍد هلذه اُألمَّة وتدفعه إىل ُحْسِن ويف القرآن الكرمي الكثُري من اآليات اليت ُتوجِّ    
ِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم ادُْع ِإَىل سَ  " :من هذه اآليات قوله تعاىلو  التعاُمل

  .125: النحل"بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 
ال ": -عليه الصَّالة والسَّالم  - اهللالَقوِل َرسول  ديُث النبوية على ضرورِة القيادةوتؤكد األحا   

  .) 6647( أخرجه أمحد  "حيل لثالثة أن يكونوا بفالة من األرض إالَّ أمَّروا عليهم أحدهم
 على أساس يقوم اإلسالمي النظام يف املسلمني شؤون لتويل العاملني اختيار معيار إن    

اإلصالح اإلداري واحلد  عملية يف همم أثر األساس وهلذا والكفاءة والعلم واألمانة العدالة،
  .من ظاهرة الفساد

يف تعيني الُوالة يف غايِة الدِّقَّة؛ حيث  -صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -ولقد كانت قيادُة الرسول     
َخيتارهم من األشخاص الذين يتمتَّعون باخلُلق القومي وَسعة العلم، وعلى درجة من الكفاءة 

 على االستقامة والقدرة والنزاهة اختياَر القادة يف فجر اإلسالم كان يقومواجلدارة؛ هلذا جند أنَّ 
فالقائد إذا توفرت فيه هذه الصفات يلعب دورا مهما يف احلد من مظاهر الفساد يف الوظيفة 

  .العامة فينهى نفسه أوال مث غريه مبوجب الصالحيات املتاحة له
نِْعَم القائُد والقدوة للجماعة اإلسالمية، اليت  - عليه الصَّالة والسَّالم  -قد كان الرسول و    

آمنْت برسالته، وَمتسَّكت بدعوته، وَضحَّت بأنفسها وأمواهلا يف سبيل نشر دعوته، ومن 
يف جمال القيادة لألُمَّة اإلسالمية املتعددة  -عليه الصَّالة والسَّالم  - توجيهات الرسول 

 )1829(، ومسلم)893(أخرجه البخاري ،"كلكم راٍع، وكلكم مسؤول عن رعيته":قولُه
 ومن أطاعين فقد األمري يطع ومن اهللا عصى فقد يعصين ومن اهللا أطاع فقد أطاعين من":قولهو 

  )1835(أخرجه مسلم  ."عصاين فقد األمري يعص
الرقابة يف اإلدارة اإلسالمية ودورها يف احلد من الفساد اإلداري يف الوظيفة  -3

  :العامة
  :33أنواع من الرقابة، وهي ثالثة بني تمييزالسالمية ميكن يف اإلدارة اإل

عزَّ  - ، وهي رقابة اهللا "الرقابة العلوية"ويطلق عليها بعض الكتَّاب  :انيةالرقابة الرب -
رقيٌب على مجيِع اخللق، يَعلم ِسرَّهم  -سبحانه وتعاىل  -لعباده وخملوقاته، فاهللا  -وجل 

ُختفيه صدورهم من خٍري أو شر، فاإلنساُن املؤمن كلما زاد  وعالنَِيتهم، ظاهرهم وباطنهم، وما
ِممَّا يَدفعه إىل َخمافة اهللا؛  -سبحانه وتعاىل  -زاد إميانه بأمهيِة رقابة اهللا  -عزَّ وجل  -إميانُه باهللا 

: حزاباأل "ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء رَِقيًباوََكاَن اللَّ  " :تعاىل طمًعا يف ثوابه، وخوفًا من عقابه؛ يقول
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عزَّ  ، ويقول19: غافر "يـَْعَلُم َخائَِنَة اْألَْعُنيِ َوَما ُختِْفي الصُُّدوُر  ": ، ويقول يف آية أخرى52
ِة َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُـَردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهادَ  " :وجل
هلذا فالرقابة الربانيَّة هي أساُس الرقابة يف اإلدارة  ،105: التوبة "ُئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن فـَيُـَنبِّ 

عكس الرقابة الوضعية  -نه وتعاىل سبحا -اإلسالمية، وهي رقابة أزلِيَّة ودائمة، مصدرها اهللا 
وقدرته، وإذا  -وجل  عزَّ  -وترتبط مبدى إميان اإلنسان املسلم باهللا  اليت هي من ُصنع البشر

رجعنا إىل السُّنة النبوية َجندها أيًضا زاخرًة باألحاديث، اليت تؤكِّد على الرقابة الربانية أو العلوية، 
اإلحسان أن تعبَد اهللا كأنَّك تراه، فإن مل تكن ": -عليه الصَّالة والسَّالم  - منها قول الرسول 

 تزول قدما ابن آدَم يوَم القيامة من عند ربه حىت ال ":وقوله، )8(أخرجه مسلم "تراه، فإنه يراك
تسبه؟ وفيم عن عمره فيَم أفناه؟ وعن شبابه فيَم أباله؟ وعن ماله من أين اك: ُيْسَأل عن مخس

  .)2416(الرتمذي "علما أنفقه؟ وماذا عمل فيم
ْعَنا َوَرفَـ  ":تدرُّج الرئاسي، قال تعاىلهذا النوع من الرقابة حسب ال :الرقابة الرئاسية -

  .32: الزخرف "بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْخرِي�ا 
يراقب والته وعمَّاله، َرغم أنَّ صحابته من املشهود هلم  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وقد كان     

نسان خملوق ضعيف ليس معصوًما بالرقابة الذاتية فهم خيافون اهللا يف السرِّ والعالنية إالَّ أن اإل
  .من اخلطأ

ال عند أمَّا اخلليفة عمر بن اخلطاب فيتجلى أسلوبه الرقايب الرئاسي يف ُحماسبة الُوالة والُعمَّ     
الزيارات و  يش وتقصي احلقائق يف بعض القضايااتباع أسلوب التفتو  انتهاء عملهم أو خدماِ�م

الذي فتك  وتنظيم أمواهلا بعد طاعون عمواس �اللتعرُّف على أحوال وال التفقدية للشام
ُمقابلة الوالة والعمال يف َموسِم احلج؛ حيث أمر عمُر والتَه وعماله أن يلتقوا به يف و باملسلمني، 

  .مؤمتر سنوي يف َموسم احلج؛ للُمحاسبة وتداُرس األمور
يث إرسال َمن يتقصَّى وقد اتَّبع اخلليفُة عثمان بن عفان أسلوَب عمر بن اخلطاب، من ح      

احلقائَق، واالهتمام بالزيارات امليدانية للتفتيش، واالستفادة من َموسم احلجِّ الذي يـَُعدُّ ِمبَثابة 
مؤمتر سنوي، كما كان اخلليفة علي بن أيب طالب يقوم مبا يشبه ذلك، وقد َمرَّ بنا خطابه 

  .املشهور لألشرت النخعي حني والَّه على مصر
ا نعبد الرمحويعرفها  :تيةالرقابة الذا - رقابة املوظف على نفسه مؤمًنا : "الضحيان بأ�َّ

لذا فهو يُراِجع أقواَله  وما يعمله مسجٌَّل له أو عليه ومستشعرًا رقابة اهللا تعاىل وأنَّ ما يقوله
  ."ويزُ�ا مبيزان الشرع اإلسالمي وأعماله،
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يز �ا اإلدارة اإلسالمية، ويُرجع فهد السلطان والرقابة الذاتية من الصِّفات الفريدة اليت تتم    
هذه الصفَة اليت تتميز �ا اإلدارة اإلسالمية إىل مبدأ عظيٍم يشمل األعمال اإلدارية وغريها من 

 -األعمال الفردية واجلماعية، وهذا املبدأ هو أنَّ وجود اإلنسان يف هذه احلياة أساًسا لعبادة اهللا 
عبارة عن ابتالء من  -مبا فيها األعمال اإلدارية  -كلَّ أعماله وأفعاله ومن َمثَّ فإن   -عزَّ وجل 

ِلَمعرفة مدى طاعته ألوامره واجتنابه لنواهيه، وِمْن َمثَّ حماسبته على أعماله من  -عزَّ وجل  -اهللا 
  .ِقبل خالقه َخاِلِق هذا الكون

بكل أعمال وأفعال  -عزَّ وجل  -والقرآن الكرمي يزَخر باآليات اليت ُتؤكِّد على إحاطة اهللا    
وََكاَن اللَُّه ِمبَا  ": ، وقوله تعاىل1: النساء "ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا  ": املخلوق؛ قال تعاىل

  .156: آل عمران "َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري ":، وقوله108: النساء "يـَْعَمُلوَن حمُِيطًا 
ية هي رقابُة املوظف لنفسه يف ِسرِّه وَعالنيته، َحيدوه يف ذلك َخمافة اهللا يف والرقابة الذات    

ال يَعُزب عن علمه شيء، بل يعلم السرَّ وما خفي يف الصدور، وأنَّ  -تعاىل  -أعماله، واهللا 
املوظَف إذا آمن بقدرة اهللا عليه، وبأنه يُراقبه يف أعماله وُحياسبه عليها، هانْت عليه وصغرت 

  .األخرى وعمل على إصالح نفسه وغريه واجتنب الفساد جبميع صوره مه مجيُع أنواع الرقابةأما
ولقد عمل الرسوُل صلَّى اهللا عليه وسلَّم على ترسيِخ الرقابة الذاتية يف نفوس املسلمني      

الة عليه الصَّ  -وترىبَّ أصحابُه على توجيهاتِه وَتعليماته، ومن التوجيهات يف هذا الشأن قوله 
احفظ اهللا، : يا غالم، إينِّ أعلمك كلمات: -رضي اهللا عنهما  -البن عباس  -والسَّالم 

َحيفظك، احفظ اهللا، َجتده ُجتاَهك، إذا سألَت، فاسأِل اهللا، وإذا استعنت، فاستعن باهللا، واعلم 
وإن  أنَّ األمَة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، مل ينفعوك إالَّ بشيء قد كتبه اهللا لك،

اجتمعوا على أْن َيضروك بشيء، َمل يضروك إالَّ بشيء قد كتبه اهللا عليك، رُفعت األقالم 
  .)2516(، والرتمذي) 2669(أخرجه أمحد يف املسند  .وجفَّت الصُّحف

  :خامتة
اعتربت احلوكمة يف اآلونة األخرية حال وقائيا من مظاهر الفساد اإلداري لذا لقيت اهتماما كبريا 

ا�ال ملا جتمعه من مبادئ عادلة يف عملية التسيري اإلداري، فكانت احلل ملهتمني �ذا من قبل ا
من ، من جهة أخرى تعترب اإلدارة اإلسالمية للتخلص من اآلثار السلبية للفساد اإلداري املنسب

 ملا ترتكز عليهيف الوظيفة العامة أحد األساليب الناجحة اليت تساعد يف ترسيخ مبادئ احلوكمة 
 ا كانت اإلشكالية املطروحة يف هذامن تنظيم حمكم ورقابة إالهية وذاتية والقيادة املتميزة، لذ

كيفية مسامهة وظائف اإلدارة اإلسالمية يف ترسيخ مبادئ احلوكمة للحد من حول   البحث
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مظاهر الفساد اإلداري يف الوظيفة العامة؟ ومن خالل سعينا لإلجابة على هذه اإلشكالية 
  :إىل النتائج التاليةتوصلنا 

حيث  واع الفساد ملا له من آثار سلبيةخطر أنالعامة من أيعترب الفساد اإلداري يف الوظيفة  - 
أنه يعرقل دخول املستثمر األجنيب، ويشوه بنية اإلنفاق احلكومي بتضخيم النفقات العامة 

  .وغريها من اآلثار غري املرغوب فيها
وأكثرها انتشارا ظاهرة الرشوة وهدايا العمال يف الوظيفة العامة  صورعدة الفساد اإلداري له  - 

باإلضافة إىل تزوير  ظف العام لتحقيق املصاحل الشخصيةتوسل �ا إىل كسب ميل املو اليت ي
املستندات الذي يعترب من قلب احلقائق اإلدارية اليت تؤدي إل زعزعة الثقة بقرارات الوظيفة 

 .العامة
 إىلاإلسالمية متارس نشاطات مباحة بوسائل مشروعة من أجل الوصول إن اإلدارة  - 

أن  -الوسيلة والغاية -معا والبد هلما أهدافها، فالغاية ال تربر الوسيلة يف أي حال من األحوال
لكرمي ىل القران اإ، كما أن القواعد والقوانني اليت تعتمد عليها مستندة يكونا مقبولني شرعا
ن تلك املوهبة والقدرة على استخدام هذه املبادئ والقوانني تضع ريفة، وأوالسنة النبوية الش

  .نصب أعينها خمافة اهللا سبحانه وتعاىل واحلرص على اجتناب نواهيه وإتباع أوامره
وظيفة إدارية َ�دف إىل حتقيق أغراٍض شرعية، وتعمل على سالمية هو التنظيم يف اإلدارة اإل - 

ديد العالقة بني أعضاء املنظمة يف إطاِر ما ورد يف القرآن الكرمي، تنسيق النشاطات واجلهود، وحتَ 
فيعمل مبختلف مبادئه من حتمل املسؤولية وغريها و على  وما جاءت به السنة النبوية املطهرة

ترسيخ مبدأ الشفافية الذي له دور كبري يف احلد من الفساد اإلداري خاصة استغالل النفوذ يف 
 .الوظيفة العامة

ومن العقيدة اليت يؤمن �ا، ُمعتمًدا على  ينطلق من مبادئ اإلسالم الراسخة ئد املسلمالقا - 
يف ، هذا بدوره ميهد حيدوه يف ذلك َمرضاة اهللا ورسوله ختاذ القراراتمبدأ الشورى مع أتباعه يف ا

ني تطبيق مبادئ احلوكمة اليت تنبين على ضرورة احرتام الرأي اآلخر، والتحاور مع باقي املوظف
 .بكل موضوعية وعدل وَجترد

تلك الرقابة الشاملة، سواء كانت علوية أم ذاتية أم إدارية الرقابة يف اإلدارة اإلسالمية هي  - 
، واليت َتسعى إىل التأكُّد من أنَّ األهداَف املرسومة واألعمال املراد تنفيُذها قد َمتَّت )رئاسية(

، مما جيعل مبدأ املساءلة يف الوظيفة العامة جديرا ميةفعًال وفًقا للمعايري والضوابط الشرعية اإلسال
 .بالتطبيق حبيث يلقى قبوال عند املوظفني مما جيعلهم يراقبون أعماهلم قبل أن تُراقب



  ري يف الوظيفة العامةاإلدارة اإلسالمية ودورها يف ترسيخ مبادئ احلوكمة للحد من الفساد اإلدا
بوزياين جياليل . أ +بوشنافة الصادق . أد  

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       209

  :اهلوامش
                                       

حممود حممد معابرة، الفساد اإلداري وعالجه يف الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة بالقانون اإلداري، دار   1
   .73: ، ص2001األردن، الطبعة األوىل، الثقافة 

  .688: ، ص2املعجم الوسيط، مرجع سبق ذكره، ج ) فسد(مادة : انظر يف ذلك2  
، 2009، دار اإلمام مالك، اجلزائر، الطبعة الثانية، 1عماد الدين امساعيل بن كثري، تفسري القرآن الكرمي، ج  3

  .91: ص
، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة األوىل 1امع ألحكام القرآن، ج حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، اجل  4

   .306: ، ص2006
: ، ص1999، الطبعة الثامنة، 1ابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، مؤسسة الرسالة، لبنان، ج    5

210.   
عن حممد سعيد آدم نوح ، علي معابدة، مفهوم الفساد اإلداري ومعايريه يف التشريع اإلسالمي، نقال   6

الرمالوي، أحكام الفساد املايل واإلداري يف الفقه اجلنائي اإلسالمي ، دار الفكر اجلامعي ، الطبعة األوىل ، سنة 
  .60:، ص2012

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، آليات محاية الدال العام واحلد من الفساد اإلداري، امللتقى العريب الثالث،   7
   .26: ، ص2008املغرب، ماي 

، 2015، سنة 19ربوح ياسني، طبيعة الوظيفة العامة يف اإلسالم، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  8
  .189: ص
سعيد السيد علي، األصول احلديثة يف علم اإلدارة العامة، دار الكتاب احلديث، بدون رقم الطبعة، : أنظر  9

  .وما بعدها 11: ، ص2007مصر، سنة 
د الرمحان أمحد هيجان، الفساد وأثره يف اجلهاز احلكومي، أحباث املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، عب 10
  .547: ، ص2003، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، سنة 2ج
ربية، بدون مسارة نصري، ظاهرة التسبب اإلداري يف اجلزائر، منشورات ا�لس األعلى للغة الع: للمزيد أنظر 11

  .45:،ص 2004طبعة، اجلزائر، 
  . 39،  35: املرجع السابق ،ص، ص  12
  .130،   129: حممود حممد معابرة ، الفساد، مرجع سبق ذكره، ص،ص :أنظر 13
  .148، وحممود حممد معايرة، مرجع سبق ذكره ،ص 44:ـ مسارة نصري ، مرجع سبق ذكره ص :للمزيد أنظر 14
  .64: ، مصر، ص2012فساد املايل واإلداري، دار الفكر اجلامعي،الطبعة األوىل حممد الرمالوي،أحكام ال 15



  ري يف الوظيفة العامةاإلدارة اإلسالمية ودورها يف ترسيخ مبادئ احلوكمة للحد من الفساد اإلدا
بوزياين جياليل . أ +بوشنافة الصادق . أد  

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       210

                                                                                         
، دار إحياء الرتاث العريب، بدون رقم طبعة، 2النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعدات، ج 16

  .226: لبنان، ص
  .286:، ص2005، مصر، جمموع الفتاوى، تقي الدين أمحد بن تيمية، دار الوفاء، الطبعة الثالثة  17
 .31: خالد بن عبد اهللا املصلح، مرجع سبق ذكره، ص: أنظر يف ذلك 18
 .79: عبد اهللا بن عبد احملسن الطريفي، مرجع سبق ذكره، ص 19
   :ابراهيم بن حممد احلقيل، الفساد اإلداري و املايل، من موقع: أنظر يف ذلك 20

www.alukah.net/sharia/0/1446/  
  .34، ص 2001معجم املصطلحات املالية يف لغة الفقهاء، دار القلم، الطبعة األوىل سوريا، نريه محاد،   21
  .نفس املرجع، نفس الصفحة 22
  23 :ابراهيم بن حممد احلقيل، الفساد املايل و اإلداري من موقع 

www.alukah.net/web/hoyail/64164/10699/  
  .202:حممود حممد معابرة، مرجع سبق ذكره، ص  24
  .72:مد سعيد الرمالوي، مرجع سبق ذكره، صحم 25
  .210:حممود حممد معابرة، مرجع سبق ذكره، ص 26

، 2002مجيل جودت، أصول اإلدارة من القران والسنة، دار مكتبة اهلالل، لبنان، الطبعة األوىل، سنة   27
   .57ص
صر، مقال جملة البنك حممد حسن يوسف، حمددات احلوكمة ومعايريها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف م 28

  .4ص 2007االستثمار القومي ،يونيو 
أداة لرفع مستوى اإلفصاح : شريف غيـاط، فريوز رجال، ملتقى حول حوكمة الشركات، حوكمة الشركات 29

  .5،6: ـ قاملـة، ص، ص 1945ماي  8ومكافحة الفساد وأثرها على كفاءة السوق املايل، جامعة 
عدد   وكمة الشركات مبدأ إسالمي خيفض التكاليف وجيذب االستثماراتنقال عن جملة االقتصادية، ح  30

  .2008أغسطس 
إدارة "كتاب الفريق عبد العزيز بن حممد اهلنيدي، التنظيم يف اإلدارة اإلسالمية، نقال عن  : أنظر يف ذلك 31

  :،من موقع"الذات مدخل مقرتح يف اإلدارة اإلسالمية
http://www.alukah.net/culture/0/26378  

   .املرجع السابق 32
   33 .املرجع السابق

http://www.alukah.net/sharia/0/1446/
http://www.alukah.net/web/hoyail/64164/10699/
http://www.alukah.net/culture/0/26378


  واقع بنك التأمني يف اجلزائر
  حساين حسني .د+ مرقوم كلثوم .د.ط

 عشر السادس العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       211

  واقع بنك التأمني يف اجلزائر
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  خمرب األنظمة املالية و املصرفية و السياسات االقتصادية الكلية يف ظل التغريات الدولية
  اجلزائر -الشلفجامعة 

  **حساني حسين/ د

  اجلزائر -الشلفجامعة 

  : مقدمة
يف ظل العوملة و إعادة هيكلة صناعة اخلدمات املصرفية، اتسع نطاق عمل البنوك ليقتحم جمال 

مينية مما أدى إىل ظهور خدمات مصرفية جديدة مل تعهدها من قبل و هي بنك الصناعة التأ
  .التأمني،  حبيث أصبح ظهور بنك التأمني من أهم التغريات يف قطاع اخلدمات املالية

                                                 
: مايل ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف،طالبة دكتوراه *
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Abstract: 
     The banking variables that the globalization reflected on the per  
formance of banks, had led to spread the idea of universal banks, which 
meant the expansion of banking business and its entering in many fields 
which were related to other financial intermediation, and to collect many 
works in one department spreading the risks and facing the competition . 
to keep up with this trend, Algeria begun in adopting  a package of reforms, 
included several segments specialy banks and insurances sectors, through 
the law 06-04 dated in 20/02/2006 amended and supplemented to the Law 
95-07 dated in 25/01/1995 , which provided an important stimulus 
measures, such as allowing banks to market insurance products and thus 
opening up  Algeria on the bancassurance by making  several partnership 
agreements between banks and insurance companies with the beginning of 
2008 . 
Key words :globalization, universal banks,Reforms,partnerchip 
agreements.  
JEL Classification : G21-G2 
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حتوال من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد  شرعت اجلزائر كغريها من الدول اليت عرفت اقتصاديا�ا
ن اإلصالحات ملسايرة هذا التوجه، مشلت عدة قطاعات أمهها القطاع السوق، يف تبين جمموعة م

  .البنكي والتأميين 
 التأمينية، من خالل إتباع شركات اخلدمات قطاع تنظيم حيث مسحت تلك اإلصالحات بإعادة

اجلزائرية جمموعة من اإلجراءات و التوجهات احلديثة اليت ختص تسويق اخلدمات التأمينية   التأمني
 أحدث من يعترب و الذي التأمني، ببنك يسمى ما طريق عن البنوك بقطاع كربطها

 بني العالقة لتطوير الرئيسية القنوات أحد يشكل التأمني، كما جمال تسويق يف االسرتاتيجيات
البنوك، حيث أدت هذه اإلجراءات إىل ظهور أوىل التحالفات اإلسرتاتيجية  التأمني و قطاعي

 .من جهة و املؤسسات البنكية من جهة أخرىبني الشركات التأمينية 
  : أهمية البحث

تكمن أمهية املوضوع يف حداثة بنك التأمني، الذي شكل منطا جديدا يف سوق التأمني     
الذي نتج عنه خدمات بنكية  و اجلزائري من خالل تنظيم التعاون بني البنوك وشركات التأمني، 

  ني ـــــــــــــــــــاهتمام الباحث الذي أثار األمر حديثة مل تعهدها البنوك من قبل، 
و استدعى البحث و املتابعة، ملعرفة مدى تأثري هذه اإلسرتاتيجية التسويقية اجلديدة على البنوك 

  .وشركات التأمني اجلزائرية
  :أهداف البحث

  :نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل حتقيق جمموعة من األهداف أمهها    
ü بنك التأمني وعوامل ظهوره و خمتلف النماذج األساسية لهب التعريف. 
ü  التعرض إىل واقع بنك التأمني يف ظل اإلصالحات االقتصادية، من خالل إظهار

  . اخلصائص البنكية والتأمينية اليت ساعدت على ظهوره يف اجلزائر
ü يف اجلزائر حتليل أبعاد التحالفات اإلسرتاتيجية من خالل التعرض إىل جتربة بنك التأمني  .  

  :إشكالية البحث
  :من خالل ما سبق ذكره  نطرح إشكالية البحث التالية -
  ما مدى تطور تجربة توزيع البنوك للمنتجات التأمينية في الجزائر؟  
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  عموميات حول الصناعة التأمينية يف البنوك :احملور األول
السبعينيات من القرن العشرين، شركات التأمني يف  ظهر مفهوم التقارب بني البنوك و        

حيث مت توزيع املنتجات التأمينية من قبل البنوك، مما أدى إىل ظهور بنك التأمني الذي أصبح 
ميثل يف الوقت احلاضر النموذج احلقيقي للتأمني يف العامل، نتيجة للمتغريات املصرفية اليت 

و إزالة ، و كيانات مصرفية جديدةعكستها العوملة على أداء البنوك واليت أدت إىل  ظهور و من
احلواجز بني أنشطة البنوك و إلغاء التخصص الوظيفي و القطاعي و تقدمي جمموعة شاملة 

  .متكاملة من اخلدمات املالية، و هكذا انتشرت فكرة البنوك الشاملة
 ووظائفها مفهوم البنوك الشاملة  -أوال

لذي جيمع بني األنشطة التقليدية املتمثلة يف إن البنك الشامل هو ذلك البنك املعاصر، ا       
تلقي الودائع و منح  القروض و نشاطات حديثة تتماشى  مع التغريات احلالية، فال حيصر 
نشاطه يف قطاع معني و إمنا يقوم بتنويع نشاطاته من خالل قيامه باألنشطة املصرفية التقليدية و 

  .األنشطة املصرفية و غري املصرفية احلديثة
  :هناك عدة تعاريف للبنك الشامل نذكر منها:   مفهوم البنوك الشاملة -1
هي تلك البنوك اليت تسعى إىل تنمية مواردها املالية من كافة "  1تعريف منري إبراهيم هندي -

  "القطاعات، كما تقدم االئتمان لكافة القطاعات 
البنوك اليت تقدم جمموعة "  :فيعترب البنوك الشاملة تلك 2أما رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل -

من اخلدمات املالية املتنوعة اليت تشمل على أعمال قبول الودائع و منح القروض، و االجتار و 
التعامل باألدوات املالية و بالعمالت األجنبية و مشتقا�ا، و تعهد اإلصدارات اجلديدة من 

و تسويق  ،ارة االستثماراتديون و حقوق ملكية و القيام بأعمال الوساطة على تنوعها و إد
  "املنتجات الصناعية و التأمني 

تلك الكيانات  املصرفية اليت تسعى دائما وراء " على أ�ا  3و يعرفها عبد املطلب عبد احلميد -
تنويع مصادر التمويل و تعبئة أكرب قدر ممكن من املّدخرات من كافة القطاعات، و توظيف 

املصريف جلميع القطاعات كما تعمل على تقدمي كافة اخلدمات و تفتح و متنح االئتمان  مواردها
و املتجددة، حبيث جندها جتمع ما بني وظائف البنوك التجارية التقليدية و وظائف  املتنوعة

  ".البنوك املتخصصة و بنوك االستثمار و األعمال
و الفروع   فالبنك الشامل هو ذلك البنك الذي حيصل على موارده املالية من كافة القطاعات

االقتصادية داخل البالد و خارجها من ناحية، و يقدم االئتمان لكافة القطاعات أيضا باإلضافة 
  .إىل تقدميه لتوليفة واسعة من اخلدمات املصرفية 
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 بأعمال كل تقوم بنوكا كو�ا خالل من يتبلور و دورها يتحدد الشاملة البنوك أن مما سبق يتضح
 غري بنوك أ�ا واحد، أي وقت يف املتخصصة البنوك و األعمال ، تثماراالس ، التجارية ، البنوك

  ات املسامهةــــــــــــالشرك همــــــــأس بتملك القيام تستطيع و متخصصة
 مصادر على تنويع حرصها و اجتاهها إىل باإلضافة الوقت، نفس يف إدار�ا يف االشرتاك و 

 . اإليرادات و األموال على احلصول
 التنويع إسرتاتيجية الشاملة على البنوك إسرتاتيجية تقوم :ائف البنوك الشاملةوظ - 2 

يف  نشاطه حيصر ال أي أنه التنويع، و االستثمار خماطر اخنفاض و الودائع استقرار حركة �دف
 البنوك قوي، كما تعود أمهية ارتباط بينها أنشطة تباشر اليت القطاعات جمموعة يف أو معني قطاع

 و حتقيق سهامها يفإاليت تتوقف على مدى  �ا، و تقوم أن تستطيع اليت الوظائف إىل الشاملة
 أهم الوظائف عرض ميكن تشهدها االقتصاديات،و اليت التطوير و التنموي التحول عملية دفع

  :4كالتايل األساسية
ü و  ياتاملستقبل و املبادالت خدمات و فيها االكتساب إدارة و ترويج األسهم خبدمات القيام

 اآلجلة، العقود
 اجلديدة؛ االستثمارية للفرص حتليل و الرتويج و ريق و اكتشاف التو خبدمات القيام و
ü املشروعات؛ ملنتجات الرتويج و السوق دراسات إعداد ,التسويق عمليات إدارة 
ü و  للمستثمرين احليوية املعلومات توفري خالل من للنمو القابلة و املتكاملة األسواق صناعة
 غريها؛ و لبنوكا
ü االعتماد املستندي و  مثل اخلارجية التجارة تسهل عمليات اليت املصرفية اخلدمات تقدمي

  .الضمان خطابات
ü حيث شهدت الفرتة األخرية 5التوسع يف أنشطة التأمني و خاصة التأمني على احلياة للعمالء ،

تقدمي كل منهما خلدمات اندماج شركات التأمني مع البنوك، من خالل تأسيس فروع مشرتكة أو 
اآلخر أو عن طريق إدارات خاصة داخل البنك، و لقد ظهر بوضوح يف كل من سويسرا و 

و من هنا ارتبط مفهوم البنك التأميين مبفهوم البنوك ، 6السويد و ايرلندا و اململكة املتحدة 
  . الشاملة
ديد ـــمني مصطلح جيعترب بنك التأ :مفهوم بنك التأمني والنماذج األساسية له - ثانيا

  ا ـفرنس ربـــــحيث تعت ، من أصل فرنسي
ك التأمني، ففي السبعينيات من القرن  العشرين ـــــــو إسبانيا أول البلدان اليت خاضت جتربة بن

  ظهر مفهوم البنك التأميين يف فرنسا  
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التنافسية  و تطور فيها نتيجة لنضج السوق التأميين الفرنسي الذي يتميز باجلودة و القدرة
يستعمل ليعرب عن اجلهود اليت تبذهلا البنوك للدخول يف سوق "بنك التأمني " العالية، فمصطلح 

  .التأمني
تعرض الكثريون هلذا املفهوم و حاولوا إعطاء تعاريف متعددة  لقد :مفهوم بنك التأمني -1

  :نذكر منها
ü : 7" Jean- Pierre Daniel " التأمني من خالل الفروع  ميثل بنك التأمني توزيع منتجات

 ."البنكية، كما يشكل تطور كبري يف توزيع املنتجات املالية
ü " Alan Leach" يعرف  2000آفاق وحتديات لسنة : يف كتابه بنك التأمني يف أوروبا

مشاركة البنوك، صناديق التوفري والشركات العقارية يف الصناعة، : " 8بنك التأمني على أنه
  "للمنتجات التأمينية التسويق أو التوزيع

ü Bernard de Gryse" "9 : هو ذلك النشاط التأميين املتمثل يف خدمات تأمينية تقدمها
 . شركة تأمني تابعة للبنك لصاحل املؤمن هلم و الذين هم عمالء للبنك

ü وحسب  Jean-Philippe JUNGERS  و Brieuc KAISIN10  فإن بنك التأمني
  .ني يف مؤسسة واحدةيعين جتميع نشاطي البنوك والتأم

ü  حسبNick Goulder   وRodney Lester 11  فيمكن تعريف بنك التأمني على
عملية استخدام فروع البنوك ،شبكات املبيعات والعالقات مع العمالء لتطوير املبيعات من : "أنه

   ".منتجات التأمني
ü على أنه بيع التأمني من خالل قنوات التوزيع يف املصارف 12 :و يعرف أيضا . 

و مما سبق ميكننا القول أن بنك التأمني يقصد به توفري منتجات التأمني و خدمات املصارف 
  .من خالل قناة توزيع مشرتكة جتمع بني عمالء املصارف و عمالء شركة التأمني

يأخذ بنك التأمني أبعادا خمتلفة يف حتديد النموذج  :النماذج األساسية لبنك التأمني -2
لعملية التأمينية حسب البلد املتواجد فيه، فهناك عدة مناذج لتقدمي خدمات املناسب للقيام با

التأمني من خالل البنوك و فيما يلي النماذج األساسية لبنك التأمني و املزايا والقصور لكل 
  :منها

تعترب اتفاقية التوزيع من أبسط أشكال ): Accord de Distribution( اتفاقية التوزيع -أ
يف، ففي هذه احلالة يقوم البنك بدور الوكيل أو الوسيط لشركة تأمني أو أكثر مقابل التأمني املصر 

   .عمولة، حيث يقوم بعقد اتفاقية بينه وبني شركة التأمني ليقوم بدور املوزع للمنتجات التأمينية
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و تعين مشاركة البنك مع شركة التأمني أو Joint Venture)( : 13 املشاريع املشرتكة  -ب 
شركة مبلكية مشرتكة، حبيث  كات تأمينية أي أن البنك و شركة التأمني يقوما بإنشاءعدة شر 

و حتمل املسؤولية  ميكن لكال الطرفني إقامة مشروع مشرتك من خالل املسامهة يف رأس املال
املشرتكة لإلدارة، عادة ما تأخذ شركات التأمني مسؤولية مراقبة وإدارة املخاطر يف حني يكون 

وال عن عملية التوزيع، حبيث يتحصل كل منهما على حصته النسبية من العوائد و البنك مسؤ 
  . األرباح و اخلسارة

إسرتاتيجية التكامل تذهب إىل أبعد حد منه ): Complete) Intégration :التكامل - ج
  :يف اإلسرتاجتيات السابقة، فتتضمن اجلمع بني املنتجات التأمينية  واخلدمات البنكية من خالل

ü إنشاء شركة جديدة فرعية Création d'une nouvelle filiale: 14  فيكون ذلك من
خالل تأسيس البنك لشركة تأمني مملوكة منه بالكامل، تعبريا منه عن رغبته يف املراقبة الكلية هلذا 

و االحتاد " " Crédit mutuelالنشاط اجلديد، و هو النموذج املتبع يف فرنسا، فنجد تأمينات 
" " Crédit Agricole و القرض الفالحي  Crédit   Lyonnais"  التأميين لـالفدرايل
 "."Pacifica شركة التأمني على األضرار،  و Predica"" شركة التأمني على احلياة: بفرعيه

  : 15التايل يوضح خمتلف النماذج الرئيسية  لبنك التأمني يف العامل اجلدولو 
  ك التأمينلبن رئيسيةالنماذج ال: 1الجدول رقم 

البلدان التي ينتشر فيها   المساوئ  اإليجابيات  الوصف  النموذج
  النموذج

اتفاقيات 
  التوزيع

يلعب البنك   -
الوسيط   دور

  لشركة تأمني

  .سرعة العمليات -
ال حيتاج  إىل  -

 استثمارات
  منوذج غري مكلف -

اختالف الثقافة بني  -
 .املؤسستني

عدم املرونة يف توزيع  -
  .دةمنتجات جدي

األمريكية، . م. و -
املتحدة،  أملانيا، اململكة

  .اليابان و كوريا اجلنوبية

المشاريع 
  المشتركة

بنك شريك  -
لشركة تأمني أو 

 أكثر
  

صعوبة التسيري على  -  نقل املعرفة -
  .املدى الطويل

إيطاليا، إسبانيا،  -
  .كوريا اجلنوبية   برتغال،

  التكامل

  

إنشاء شركة   -
  )فرع(جديدة 

  ثقافة شركة واحدة -
 استثمارات ضخمة -
  

فرنسا، إسبانيا،  -
   بلجيكا، اململكة

  .املتحدة
  .5ص،  Scor Vie2005 ,حتليل وضعية بنك التأمني يف العامل، :المصدر
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و  البنوك ميكن القول أنه ال يوجد منوذج معني مثايل جيب إتباعه من أجل إحداث مقاربة بني
أن تبحث عن النموذج ) بنك و شركة تأمني (على كل مؤسسة شركات التأمني، و إمنا جيب 

  قافية ــــــــــــــــيئة الثــــــــــــــــالذي يناسبها و يناسب احتياجا�ا مع مراعاة الب
  .و التنظيمية

يعترب التأمني عرب البنوك إحدى اإلسرتاتيجيات اهلامة اليت تسعى  :بنك التأمني مزايا - ثالثا
افة أسواق التأمني يف العامل، و قد عمدت العديد من الدول إىل تبين مثل هذه إىل تطبيقها ك

اإلسرتاجتيات اليت �دف إىل توسيع قاعدة املستفيدين و نشر اخلدمات التأمينية بني أكرب عدد 
ممكن من شرائح ا�تمع و زيادة حجم أقساطها التأمينية و نسبة حصتها السوقية، باإلضافة إىل 

  .ة التسويقية و أسعار املنتجات التأمينية بالنسبة للزبائنخفض التكلف
حتقق شركات التأمني مكاسب و مزايا متعددة من وراء  :التأمني لشركات بالنسبة -1

  16 :نشاط بنك التأمني نلخصها فيما يلي
ü العمالء من وواسعة جديدة لشرحية الوصول.              
ü تسويق يف جديدة قنوات إتباع خالل من تأمينيةال اخلدمات تكلفة ويف الوقت يف التوفري 

 .املنتجات
ü الوسطاء من واسعة لشبكة احلاجة دون بالسوق التأمني لشركات السريع االنتشار. 

حتقق البنوك بعض املزايا من خالل توزيعها للمنتجات التأمينية، تتمثل  :للبنوك بالنسبة -2
  17:أمهها فيما يلي

ü  صة يف ظل تدين عوائد العمل املصريف التقليدي وتقلص التنويع يف خدمات البنك، خا
  . هوامش الرحبية

ü حتسني القدرات التنافسية للمصارف يف سوق اخلدمات املالية واكتسا�ا مهارات جديدة. 
ü زيادة الرحبية الناجتة عن إيرادات العموالت وحتسن اإلنتاجية وتعزيز والء العمالء. 
أهم املزايا اليت يتحصل عليها العمالء من بنك التأمني  تتمثل :التأمني لعمالء بالنسبة -3

  18:فيما يلي
ü ومتنوعة منخفضة تصبح للعمالء بالنسبة التأمني أسعار. 
ü الحتياجات العمالء مالئمة تأمينية مناسبة ملستوى الدخل و احلصول على منتجات. 
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التأمني يف بلدان للدراسات التحليلية لنموذج بنك نظرا : عوامل جناح بنك التأمني  -رابعا
خمتلفة يف العامل، استطاع املختصني يف هذا ا�ال تقسيم عوامل جناح هذا النموذج إىل عوامل 

  خارجية متعلقة باحمليط االقتصادي  واالجتماعي و الثقايف للبلد، 
  .و عوامل داخلية متعلقة بنموذج بنك التأمني املتبع يف حد ذاته

وامل مرتبطة باحمليط االقتصادي و االجتماعي للبلد و اليت تتمثل يف ع :البيئة اخلارجية -1
  أمنيــــــــــنك التــــــــتعمل على تطور ب

  :و تتمثل يف 
تعترب اللوائح التنظيمية و القوانني و التشريعات املتعلقة ): التشريعي(اإلطار التنظيمي  -أ

و تطويره من أهم  عوامل جناح بالصريفة التأمينية ومدى موقف السلطات من تنمية هذا النشاط 
  :بنك التأمني، ومثال ذلك

ü  إذ كانت بداية التأمني املصريف مرتبطة بصدور قانون :إيطالياAmato  07 -30 في - 
 .الذي مسح للبنوك مبزاولة النشاط التأميين و إضفاء الصفة القانونية لبنك التأمني  90
ü  لقد كان قانون:الواليات المتحدة glass Steagall Act " " عائقا أمام تطور بنك

و مل يرى . كان يفصل بني عمل البنوك و عمل شركات التأمني التأمني يف الواليات املتحدة إذ
كان ذلك بعد املصادقة على قانون جديد يسمح بعملية   و 1999يف بنك التأمني النور إال 

 .توزيع املنتجات التأمينية عرب البنوك
ü ل و املتمم لألمر 04-06 كان صدور قانون :الجزائر املتعلق بالتأمينات  07-95 املعدِّ

  .الفضل يف ظهور بنك التأمني يف هذا البلد
تعترب االمتيازات الضريبية املشجع الرئيسي لالستثمار يف منتجات التأمني على  :الضرائب -ب

  .احلياة أو منتجات التقاعد بدال من غريها من املنتجات 
لوك املستهلك من العوامل األساسية لنمو بنك  التأمني، الذي يعترب س :سلوك املستهلك - ج
يتواجد بكثرة يف البلدان اليت يتعامل فيها السكان بالتكنولوجيات احلديثة و خاصة اإلنرتنت  ال

و هذا ما جنده يف الدول الشمالية كربيطانيا، الواليات املتحدة و هولندا أين تعترب اإلنرتنت 
ليومية املهمة و اليت تستعمل الختيار املنتجات اليت سيتم استهالكها، عنصر من عناصر احلياة ا

خاصة املنتجات املالية، يف حني يبقى االختيار مربوطا بالبحث يف اإلنرتنت و غري مرهون بالثقة 
  .اليت تربط العميل ببنكه 
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 ضل التعاملإال أنه يف البلدان اليت عرف فيها بنك التأمني تطورا و جناحا، جند أن العميل يف
املباشر مع بنكه و مناقشة احتياجاته املالية مباشرة، فتطور بنك التأمني مرتبط بثقافة البلد و 

  .عادات و سلوك املستهلكني
عامل آخر لنجاح بنك التأمني و تطوره و هو اخنفاض معدل  19:معدل نفاذ التأمني -د

نبية الكربى و شركات التأمني إىل نفاذ التأمني على احلياة و الذي ساعد على سعي البنوك األج
عقد حتالفات أو شراكات مع شركات تأمني حملية ملعرفتها باحتياجات العمالء احملليني أو مع 
البنوك احمللية ذات شبكات منظمة و كثيفة و نتيجة هلذه التحالفات و االتفاقيات، استطاع 

يف الغالب  وأحسن مثال على  بنك التأمني أن ينمو بفعالية و سرعة كبرية و بتكلفة منخفضة
ذلك إسبانيا و بعض بلدان أمريكا الالتينية، حيث انتشرت فيها املصارف و شركات التأمني 

  .األجنبية بشكل واسع مما زاد من منو بنك التأمني و تطوره 
و تشمل العوامل املؤثرة يف تنظيم الشراكة بني البنوك و شركات  :البيئة الداخلية   -2

  .املتعلقة  بنموذج بنك التأمني نفسه الذي يتبعه البلد التأمني أو
إن كثافة الشبكة البنكية تعترب من أهم عوامل جناح بنك التأمني فالبنوك  :شبكة التوزيع  -أ

اليت تتواجد بكثافة يف مواقع جغرافية خمتلفة، و اليت يكون هلا تواجد كبري يف السوق تستطيع 
ملتزايد من الفروع البنكية يسهل عملية اتصال البنوك بعمالئهم بسهولة توسيع خدما�ا، فالعدد ا

  .و يعمل على زيادة فرص البيع 
حد العوامل األساسية لنجاح بنك التأمني و العمال أإن تكوين عمال البنوك  :التكوين -ب

مة الذين مل يتلقوا تكوينا و تدريبا مالئما يف جمال التأمني ال ميكنهم إتقان عملهم و تقدمي خد
  جيدة للعمالء، إن التكوين املطبق يف الشبكة البنكية جيب أن يتناسب مع منوذج بنك التأمني 

  .و مع التشريعات املطبقة يف البلد
بطاقة " بيع املنتجات التأمينية تكون من طرف عامل بالبنك متحصل على: ففي فرنسا مثال

  .ساعة من التكوين 135 بعد" مهنية 
القانون أن يكون املوظف الذي يقوم بالعمل التأميين يف البنك متحصل  أما يف اجلزائر فيفرض

ساعة فيما خيص توزيع املنتجات  96 على  شهادة جامعية و أن خيضع لتكوين على األقل
  .20التأمينية
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يتم من بداية العملية البنكية التأمينية، حتديد طرق : العوائد اخلاصة بالشبكة البنكية  - ج
يت يتحصل عليها البنك و املتمثلة يف العموالت و األرباح التقنية وفق الشراكة تقسيم العوائد ال

  .اليت تربط بني البنك و شركة التأمني 
إن جناح بنك التأمني يتطلب عملية بيع سريعة للمنتجات و مواجهة : نظام املعلوماتية -د

  احتياجات
  .ية فعالة حتت تصرف البائعنيالعمالء يف الوقت املالئم، مما يستوجب توفري شبكة معلومات

                                                                                  بنك التأمني يف اجلزائر واقع  :احملور الثاني
شرعت اجلزائر يف تبين جمموعة من اإلصالحات ملسايرة هذا التوجه مشلت عدة قطاعات       

املتعلق بالتأمينات الرغبة من  07- 95والتأميين، فكان لصدور األمر رقم أمهها  القطاع البنكي  
التأمينات و فتحه أمام املنافسة الوطنية و األجنبية، مث  طرف السلطات اجلزائرية  يف حترير قطاع

بإجراءات حتفيزية أخرى منها السماح للبنوك بتسويق املنتجات التأمينية،  04-06جاء القانون 
فتاح اجلزائر على بنك التأمني من خالل عقد عدة اتفاقيات شراكة مع بداية و بالتايل ان

2008.  
  : اخلصائص البنكية و التأمينية املساعدة على ظهور بنك التأمني يف اجلزائر -أوال

د من كي و التأميين يف اجلزائر كشف عن وجود العديــــــــــــــايل للسوقني البنــــــــــع احلــإّن الوض       
  :اخلصائص اليت تساعد على تطور بنك التأمني و املتمثلة يف 

تتمثل خصائص القطاع  املصريف  اجلزائري  فيما   :خصائص القطاع املصريف اجلزائري -1
   :يلي
ساعد على تشجيع املنافسة  1021-90أن القانون رقم  رغم :انتشار املصارف األجنبية  - أ

يف  أواخر التسعينيات، إال )  وطنية أو أجنبية(ية اخلاصة و مسح بتواجد البنوك املؤسسات املال
، فتبقى مشاركة البنوك 91%أن البنوك العمومية ال تزال مهيمنة على السوق املصريف بنسبة

 2003 اخلاصة ضئيلة نتيجة اخنفاض الرأمسال االجتماعي هلا كما أن تصفية بنكني خاصني يف
كان له أثر سليب على )   (BCIAبنك اخلليفة و البنك املركزي التجاري   والصناعي اجلزائري(

  .حصة املصارف اخلاصة يف السوق
 BNP Paribas    Société - :إال أن دخول البنوك الفرنسية يف السوق املصريف اجلزائري مثل

générale Natexis -  ، يف اجلزائر بنك التأمني ويرباملزيد من اجلهود لتط ميكن أن تساهم .  
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توفر اجلزائر على كثافة مصرفية مهمة لكن غري كافية  :تطور شبكة التوزيع البنكية -ب
 000 12 نسمة باملقارنة مع وكالة لكل 000 25مقارنة بالدول املتقدمة، إذ متثل وكالة لكل 

 . 22نسمة يف تونس000 9  نسمة يف املغرب و وكالة لكل
 اليتو  BNA حىت أو BADR - CNEP Banque : لعمومية مثلا إن بعض البنوك

    216 ،  واسعةفروع شبكة تتضمن 
ميزة تنافسية  الوطنية، تعطيهم على األراضي و موزعة بشكل جيد على التوايل 170 و 290 و

 .الشبكة التوزيعية  على كثافة يعتمد أساسا الخرتاق نشاط بنك التأمني اجلديد الذي 
 من قبل البنوك للبحث عن كانت بداية بنك التأمني يف أوروبا:ية ضعيفةوساطة مال - ج 

ليس  األمر .املباشر تطوير التمويل بعد عن االخنفاض يف الرحبية للتعويض مصادر جديدة للموارد
مشكلة الوساطة املالية املنخفضة حيث  يعاين من اجلزائري كذلك يف اجلزائر، فالنظام املصريف

  اليت جتمعها البنوك يل للودائعاملبلغ اإلمجا وصل
      بــــــ   حجم االئتمان  قدر ودائع  ألجل  و  % 44منها  2011 مليار دينار يف  283 6 

، لتعرف  23%59,3مليار دينار الذي يعطي معدل وساطة منخفض يقدر ب   3726.5
ر حجم مليار دينار، كما قد 7 229حيث بلغ حجم الودائع  2013تطورا ملحوظا يف سنة 

     24.%71 مليار دينار والذي يعطي معدل وساطة يقدر ب 5 154بـــــ  االئتمان
لقد قامت البنوك اجلزائرية يف اآلونة األخرية بتقدمي  :منتجات مصرفية جديدة ظهور - د

القروض السكنية، قروض السيارات، : جمموعة متنوعة من املنتجات املصرفية املوجهة لألفراد مثل
كية، وحىت تضمن  البنوك اسرتجاع رصيد القرض املتبقي يف حالة وفاة القروض االستهال 

إجيابيا على تطور  املقرتض، تقوم بإضافة خدمات تأمينية ملحقة بقروضها املمنوحة، مما يؤثر
  .بنك التأمني

يتميز القطاع التأميين اجلزائري مبجموعة من  :خصائص القطاع التأميني اجلزائري -2
  :يلي افيم تتمثلاخلصائص 

بدخول اجلزائر جمال اإلصالحات االقتصادية كان  :اإلطار القانوني للنشاط التأميني - أ
إعادة تنظيم قطاع التأمني، واليت أدت إىل إعطاء آفاقا جديدة لعملية املنافسة التأمينية  البد من

 .و حتسني اخلدمات املقدمة من طرف هذه املؤسسات
ü  مر  مت حترير  نظام  التأمني  يف اجلزائر وذلك بإلغاء بصدور هذا  األ:  0725-95األمر رقم

قانون احتكار الدولة هلذا القطاع، و يهدف هذا التشريع إىل وضع السوق الوطنية يف جو من 
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املنافسة من أجل ترقية سوق التأمينات و حتسني نوعية اخلدمات، كما عمل على زيادة عدد 
 من حيث  تطوير  املنتجات  أو  التوسع يف  السوق  الفاعلني يف السوق إال أنه مل يقدم الكثري

  . 1995حيث ظّلت  �يمن  عليه  املنتجات  التقليدية  اليت  كانت قبل سنة 
ü  املعدل  04-06 قامت اهليئة التشريعية بسن قانون جديد رقم  04:26 -06القانون رقم

أمني يف اجلزائر و الذي و الذي يعترب انطالقة حقيقية لنشاط الت 07- 95واملتمم لألمر رقم 
 :يهدف إىل

  .توسيع السوق من خالل فتحها أمام الشركات األجنبية من أجل إحداث جو تنافسي -
حتسني نوعية اخلدمات من خالل تطوير تأمينات األشخاص وتنويع أساليب توزيع املنتج  -

  .التأميين
ملايل من خالل حترير الفصل بني تأمينات األضرار و تأمينات األشخاص وتعزيز األمن ا -

  .رأمسال شركات التأمني
    CSA. اإلشراف على التأمني  تعزيز نظام الرقابة و اإلشراف من خالل إنشاء جلنة -
لقد سجل سوق التأمني اجلزائري حتسنا  :سوق غري مستغل و إمكانيات منو قوية -ب

ين و تقييمه يكون من حقيقيا سواء من حيث األداء أو التنظيم، إن حتليل وضع السوق التأمي
خالل حجم األقساط احملصلة و معدل النفاذ و كذا الكثافة التأمينية، لقد عرف السوق 

مليار  53,8، حيث انتقل حجم األقساط من 2008يف  %26اجلزائري للتأمينات منوا يقدر بـ 
ار مليار دين 113.9، ليصل إىل 200827مليار دينار يف سنة  67,8إىل  2007دينار يف سنة 

من الناتج احمللي اإلمجايل و الذي يعترب  %  0.7، أما معدل نفاذ التأمني فبلغ 201328يف سنة 
يف املغرب، أما إنفاق  29  % 3.2يف تونس و  % 1.8ضعيفا مقارنة بالدول ا�اورة، حيث بلغ 

ر دوال 102دوالر يف تونس و  80دوالر لنفس السنة، يف حني بلغ  40الفرد على التأمني فبلغ 
  .  ، مما يؤكد أن السوق اجلزائري غري مستغل بكفاءة30يف املغرب

تسيطر الشركات العمومية  :هيمنة شركات التأمني العمومية على القطاع  - ج
 %37من إنتاج السوق التأميين و تتوزع  %63للتأمينات على قطاع التأمينات يف اجلزائر بنسبة 

كل الشركات تعترب متشا�ة حيث .31التعاضديات و املختلطة   و  الباقية على الشركات اخلاصة
ال تنفرد شركة عن غريها من خالل عرض منتجات جديدة مثال أو اقرتاح أسعار متميزة 
فأسعارها ال تعترب تنافسية،  إذ تقتصر املنافسة بينها على حجم األقساط ا�معة، و من مث 

طور من السوق البنكي التأميين فدخول شركات جديدة و تقدمي منتجات متنوعة من شأ�ا أن ت
  .يف اجلزائر
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 من خالل وجود يف اجلزائر قطاع التأمني يتميز :طبيعة السوق التأميني اجلزائري -د
  سوق تأمينات األضرار اإللزامي   :سوقني

مليار  105.8و سوق تأمينات األشخاص الضيق، فنجد أن تأمينات األضرار حققت ما قيمته 
، يف حني  متثل تأمينات 2013من املعدل اإلمجايل للسوق يف 93 %  دينار أي ما يعادل
من املعدل اإلمجايل للسوق يف سنة %  7ضئيلة جدا إذ حققت ما نسبته  األشخاص نسبة

 :33كما يلي 2013، والشكل التايل يبني احلصة السوقية لفروع التأمينات لسنة 201332
  .2013 الحصة السوقية لفروع التأمينات لسنة: 1الشكل رقم 

 
   2013من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات التقرير السنوي للتأمينات،: المصدر

حني  اإلنتاج يفتسيطر شبكة التوزيع املباشرة على عملية : توزيع املنتجات التأمينية -ه 
  الوكالء العامني ( الوسطاء

، فيعترب بنك 2013يف 34من جمموع األقساط احملصلة %32ال يقدمون سوى ) و السماسرة
التأمني وسيلة جيدة لتوزيع املنتجات التأمينية، ختفض من حجم تكاليف شركات التأمني مقارنة 

  .بالعموالت املكّلفة املدفوعة للوكالء
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  :جتربة بنك التأمني يف اجلزائر - ثانيا
 04- 06 لقد كانت االنطالقة احلقيقية لبنك التأمني يف اجلزائر من خالل القانون        
املتعلق بالتأمينات و الذي يسمح بتوزيع املنتجات التأمينية عرب  07-95واملتمم لألمر  املعدل

  .املؤسسات البنكية
إن ممارسة بنك التأمني يف اجلزائر كان : اإلطار التنظيمي لبنك التأمني يف اجلزائر -1

  .07-95من األمر  252املعدلة للمادة  04-06من القانون 35  53وفقا للمادة 
هذا التوزيع شروط  السابقة ليحدد، مكمال للمادة 07-153رقم   36و جاء املرسوم التنفيذي

  :يلياملتضمن ملا  واجلديد 
إمكانية توزيع املنتجات التأمينية عرب البنوك و املؤسسات املالية و ما شا�ها و شبكات  -

  .التوزيع األخرى
 .حتديد مضمون اتفاقية التوزيع النموذجية  -
  .يد نوعية الشراكة باعتبار اهليئات املوزعة وكالء لشركات التأمني حتد -
 ساعة تكوين فعلية حول عمليات التأمني  96حتديد التكوين الالزم للعمال املتمثل يف  -
  . حتديد اهليئات املراقبة املتمثلة يف جلنة اإلشراف على التأمينات  -
املمكن توزيعها بواسطة البنوك و املؤسسات الذي حيدد منتجات التأمني  37بعدها جاء القرار 

  :املالية و ما شا�ها و كذا النسب القصوى لعمولة التوزيع املتمثلة يف
من األقساط السنوية املوالية أثناء املدة الكاملة للعقد  %10من القسط األول و  % 40 - 

 .فيما خيص فرع الرمسلة يف تأمينات األشخاص 
 . ألشخاص األخرىبالنسبة لفروع تأمينات ا 15% - 
 .%10تأمينات القروض  - 
و تأمني أخطار الكوارث  %32تعدد أخطار السكن : تأمني األخطار البسيطة للسكن - 

 .%5الطبيعية إللزامي
  .%10تأمني األخطار الزراعية  - 

الذي حيدد النسبة القصوى ملسامهة بنك أو مؤسسة مالية يف  2008-02-20مث القرار املؤرخ يف 
  رأمسال 
من رأس املال االجتماعي لشركة التأمني أو  %15 مني أو إعادة تأمني واليت تقدر بشركة تأ

  38.إعادة التأمني
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إن املنتجات التأمينية املمكن توزيعها  :املنتجات املوزعة عرب بنك التأمني يف اجلزائر -2
  :تتمثل فيما يلي 39 2007-08-06عرب البنوك و اليت أقرها القرار املؤرخ يف 

التأمني على األشخاص  04-06من القانون  60تعرف املادة  : على األشخاصالتأمني -أ
بأنه عقد احتياطي يكتتب بني املكتتب و املؤمن ،يلتزم بواسطته املؤمن بدفع مبلغ حمدد يف 
شكل رأمسال أو ريع يف حالة وقوع احلدث أو عند حلول األجل احملدد يف العقد للمؤمن له أو 

: و يضم 40جدول استحقاق متفق عليه،  م املكتتب بدفع األقساط حسبيلتز . املستفيد املعني
  . 41احلوادث، احلياة، الوفاة، املرض، الرمسلة

اليت  تشرتطها  دائرة التسهيالت االئتمانية كشرط أساسي   :التأمني على القروض  -ب
للحصول  على  قرض و ذلك لضمان سداد باقي أقساط القرض للبنك بعد وفاة العميل و 
حىت ال يلجأ البنك إىل مطالبة الورثة أو احلجز على الضمانات و بيعها يف املزاد العلين للحصول 

  . على باقي األقساط اليت مل يسددها العميل
أخطار السكن املتعددة، التأمني اإللزامي : تأمني األخطار البسيطة للسكن وتضم - ج

  .ألخطار الكوارث الطبيعية
م التأمني الزراعي العديد من التغطيات التأمينية اليت ختص يقد :األخطار الزراعية -د

   .....االستثمار الزراعي  و الثروة احليوانية يف حالة املرض أو السرقة اخل
،  2011بدأ بنك التأمني بالتطور يف  :تطور رقم أعمال بنك التأمني يف اجلزائر - ثالثا

اليت مثّلت بالنسبة للسنة املذكورة ما قيمته إذ بدأ بتوليد تدفقات من أقساط التأمني املصدرة و 
من رقم أعمال قطاع  % �1,25ذا ميثل رقم أعمال بنك التأمني ما نسبته  مليار دينار و 1,07

  .  2013مليار دينار لسنة  1.64ليصل إىل   2011التأمني يف سنة 
لقد تطور رقم أعمال بنك : تطور رقم أعمال بنك التأمني حسب كل منتج -1
  :كما هو مبني يف الشكل التايل  2013إىل سنة  2011تأمني حسب كل منتج من سنة ال
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  .)2013- 2011(تطور رقم أعمال بنك التأمين حسب كل منتج :2الشكل رقم 

من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات ختص بنك التأمني، التقارير السنوية ملديرية التأمينات،  :المصدر 
2011 ،2012 ،2013.  

نالحظ  من خالل الشكل أعاله أن منتج تأمني القروض ميثل أكرب حصة سوقية يف إطار بنك 
التأمني الرتباط هذا املنتج بالنشاط الرئيسي للبنوك وهو تقدمي القروض، كما أن هناك اخنفاض 

من جمموع األقساط  مقارنة بسنة % 60 واليت بلغت 2013يف نسبة األقساط احملصلة يف سنة 
من رقم األعمال اإلمجايل،  وهذا راجع  %73 ين حقق هذا املنتج رقم أعمال نسبته، أ2011

  . اليت ميزت هذه السنة) قروض السيارات(إىل القروض االستهالكية 

لقد تطور رقم أعمال بنك التأمني  :تطور رقم أعمال بنك التأمني حسب كل بنك -2
  :يف الشكل التايلكما هو مبني   2013، 2012 ،2011حسب كل بنك للسنوات 
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  ). 2013-2011( تطور رقم أعمال بنك التأمين حسب كل بنك : 3الشكل رقم 

  
من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات ختص بنك التأمني، التقارير السنوية ملديرية التأمينات،  :المصدر
2011 ،2012 ،2013.  

 2013ل بنك التأمني لسنة من رقم أعما% 58من الشكل البياين أعاله نالحظ أن نسبة 
مليون دينار من األقساط املصدرة مث يأيت بنك  963.6حققتها كناب بنك أي ما يناسب قيمة 

  مليون دينار  290.1أي ما قيمته  %18الفالحة والتنمية الريفية بـ 
  .املتبقية من نصيب البنوك التأمينية األخرى %24و تبقى 

من خالل ما سبق و رغم  :مني يف اجلزائراملوانع التي تعيق تطور بنك التأ -3
إصالح اإلطار التنظيمي لقطاع التأمني يف اجلزائر إال أنه يعاين من بعض املشاكل اليت حتول دون 

  :تطور بنك التأمني نذكر منها
إن التضامن الذي يتميز به ا�تمع اجلزائري و الوازع الديين واالعتقاد  :املوانع الثقافية -أ

ات التأمينية و خاصة تأمني احلياة و ضعف الوعي و الثقافة التأمينية لدى العديد حبرمة املنتج
سلباً على األشخاص و املؤسسات يف اقتناء منتجات التأمني،  من أفراد ا�تمع، هذا ما انعكس

  .الوعي التأميين األمر الذي يستلزم وضع سياسة واضحة لنشر
يبية أو اخنفاض الرسوم املطبقة تعترب ضرورية إن اإلعفاءات الضر   :املوانع الضريبية -ب

جلعل منتجات احلياة أكثر جاذبية ، إال أننا جند أنه يف اجلزائر ال توجد امتيازات ضريبية 
  . مشجعة
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تتميز شركة التأمني اجلزائرية بصورة سيئة  :املوانع املتعلقة بسمعة شركات التأمني - ج
عاجلة احلوادث خاصة حوادث السيارات ناهيك عن لدى املواطن اجلزائري نتيجة للتأخري يف م

العراقيل األخرى اليت يتعرض هلا نتيجة سوء تقدمي اخلدمة، إذ أن هذا التأخري من شأنه أن يفقد 
 .الثقة يف املنتجات التأمينية

إن اخنفاض مستوى األجور يعترب من العوامل الغري مشّجعة على  :املوانع االقتصادية -د
يكاد يغطي االحتياجات األساسية للفرد من غذاء و عالج و سكن، فريى  التأمني، فالدخل

املواطن اجلزائري أنه غري قادر على إنفاق مصاريف أخرى كالتأمني مثال و الذي يعترب نفسه يف 
 .غىن عنه

إن نقص الدعاية و اإلشهار و عدم تواجد عملية اتصالية و تصميم  :املوانع اإلشهارية -ه
  .ل جعل من بنك التأمني غري معروف لدى اجلمهورتسويقي غري فّعا

 :خامتة 
املصرفية عدَّة تطورات دفعت بالبنوك و املؤسسات املالية إىل إتباع  لقد عرفت األنشطة املالية و

 إسرتاتيجيةمّكنها من اخلروج من اإلطار التقليدي لألنشطة املصرفية إىل تبين   أسلوب جديد 
جتاه جديد إظهور  املؤسسات املالية و تقليل الفجوة بني البنوك والبنوك الشاملة مما أدى إىل 

أمهها نشاط  بني البنوك يتمثل يف قيامها خبدمات مبتكرة مل تكن من صميم خدما�ا التقليدية و
  . التأمني الذي عّجل بظهور صناعة مل تكن من قبل، و هي بنك التأمني

ورا كبريا يف معظم الدول األوروبية كفرنسا  لقد أصبح بنك التأمني واقعا حقيقيا حيث عرف تط
يف حني  جنده مهمشا يف دول  بلجيكا و اليت كانت سباقة يف هذا ا�ال، إسبانيا، إيطاليا و و

 التأميين و أخرى كالدول النامية و منها اجلزائر ، فرغم اإلصالحات اليت مشلت القطاع البنكي و
ع وظائف املؤسسات البنكية، إال أن اخلدمة اليت مسحت بتداخل وظائف شركات التأمني م

بطيئة مقارنة بالدول املتقدمة،  ما تزال متأخرة و يف اجلزائر التأمينية املقدمة من طرف البنوك
  ضعف الوعي نتيجة لبعض املعوقات الين حتول دون تطور هذا النموذج ويعترب أمهها 

سلبًا على األشخاص و  انعكس مر الذي، األو الثقافة التأمينية لدى العديد من أفراد ا�تمع
  .املؤسسات، يف اقتناء منتجات التأمني
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    :  اهلوامش
                                                 

  .59، ص1996 املكتب العريب، بريوت،  ،لقراراتمنري إبراهيم اهلندي، إدارة البنوك التجارية مدخل اختاذ ا  1
رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، البنوك الشاملة و تطوير دور اجلهاز املصريف املصري ، الصريفة الشاملة  - 2
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أهمية التكامل بني التطبيق السليم ملعايري عرض القوائم املالية وأخالقيات 
  .مهنة احملاسبة من أجل سد الفجوة املعلوماتية بني اإلدارة واملساهمني

   *العبدي سمية  /د.ط

  اجلزائر –األغواط جامعة    
   **مقدم عبيرات /أد
  اجلزائر –األغواط جامعة 

Abstract :  
Resulted in widespread corporate and agency contracts between 

management and shareholders, to liberate these control management, allowing 
them to acquire information, and not displayed properly in the financial statements, 
certain ethic allows her opportunism, and this resulted in the achievement of their 
interest and a waste of money, while they seek to profit, for this it is necessary to 
examine the relationship between owners and management, requiring the 
Department to the proper application of the financial statement presentation 
standards with the need to demonstrate high professional ethics in accounting to 
ease opportunism and reducing Digital divide between management and 
shareholders. 
The study concluded that standards of financial statements presentation (standard 
display the standard financial statements of cash flows) the crucial importance of 
equal information between management and owners, and that management 
accounting ethics means the analysis of financial statements this good ethics, it 
must associate the proper application of those standards with application of 
accounting ethics in corporate management, he or she once applied standards the 
ethics of the accounting profession, and be familiar with all that came out to be 
able to apply them properly to get rid of Opportunistic management of these 
companies with regard to the acquisition of important information on the company, 
which may be useful to capitalists in the decision-making process. 
Keywords: International Accounting Standards No.1  " Presentation of Financial 
Statements ", International Accounting Standards No.7 " Statement of Cash Flows 
Accounting ethics, agency theory. 
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 : مقدمة
ظل انفصال امللكية عن اإلدارة يف الشركات املسامهة، تزايد اهتمام الفكر احملاسيب بكيفية  يف

وضرورة توفري املعلومات املعربة بصدق عن األداء �ذه  لهذا االنفصامعاجلة املشاكل الناجتة عن 
الشركات، فبعد أصحاب رأس املال عن إدارة أمواهلم أمر يوحي بوجود عدم الثقة يف إدارة 
الشركات، مربره سلطة اإلدارة يف استغالل موقعها الذي يسمح هلا باالستحواذ على كافة 

 .املعلومات
هنا برز دور جلنة معايري احملاسبة الدولية يف تقنني طرق لعرض كافة املعلومات املتعلقة بالشركة 

ضمنة معيار يف صورة معايري حماسبية دولية، منها معايري خاصة فقط بكيفية عرض املعلومات مت
معيار قائمة (7ومعيار احملاسبة الدويل رقم ) معيار عرض القوائم املالية(1احملاسيب الدويل رقم 
 .، واليت هي مصب اهتمام البحث)التدفقات النقدية

وأصبح موضوع أخالقيات مهنة احملاسبة موضوعا بالغ األمهية يف جعل سلوك اإلدارة سوي 
املعلومات اليت من شأ�ا ترشيد قرارات املسامهني   بعرض كلوالقضاء على انتهازيتها، لتقوم 

  .وحتقيقها أرباح معتربة عن أمواهلم املوكلة بإدار�ا يف الشركة

 : مشكلة البحث
إن تبين معظم دول العامل ملعايري احملاسبة الدولية غري كايف لوحده يف إظهار الصورة احلقيقية 

ع متطلبات املعايري إال أ�ا ال تتحلى بأخالقيات مهنة للشركة، فقد تقوم إدارة الشركات باتبا 
احملاسبة فتنتهج السلوك الذايت أو تكون غري مستقلة عند عرض القوائم املالية، أو تلتزم أخالق 
معينة تدفعها إىل التحايل أو استغالل ثغرات أو بدائل موجودة ضمن املعايري الدولية، واملشكلة 

ديد أمهية مالزمة حتلي اإلدارة بأخالقيات مهنة احملاسبة والتطبيق هنا تكمن يف الرتكيز على حت
متاثل املعلومات بني اإلدارة وأصحاب  اجليد ملعايري عرض القوائم املالية يف القضاء على فجوة ال

 ).محلة األسهم(رأس املال
 :من هنا يربز السؤال التايل

وائم املالية وأخالقيات مهنة احملاسبة يف فيم تكمن أمهية تكامل التطبيق السليم ملعايري عرض الق
 احلد من مشكل الالمتاثل املعلومايت بني اإلدارة واملسامهني؟

 :وينبثق من التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية
 فيم تتمثل متطلبات معايري عرض القوائم املالية ؟/ 1
 فيم تكمن أمهية معايري عرض القوائم املالية؟/ 2
 املقصود بأخالقيات مهنة احملاسبة؟ما / 3
 هي أهم املواثيق الدولية املتناولة ألخالقيات مهنة احملاسبة؟ ما/ 4
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  :أهمية البحث
نظريا فيما خيص االرتباط الوثيق بني معايري عرض  إسهاماتأيت أمهية البحث يف حماولة تقدمي  

للمعلومات اخلاصة بأعمال القوائم املالية وأخالقيات مهنة احملاسبة يف تقدمي عرض أفضل 
 .الشركة وزيادة ثقة املسامهني يف اإلدارة

 :يسعى البحث إىل :أهداف البحث
 .تسليط الضوء على معايري عرض القوائم املالية وأمهية تطبيقها/ 1
 .التعرف على أهم املواثيق الدولية ألخالقيات مهنة احملاسبة، وإبراز أمهية حتلي اإلدارة �ا/ 2
ية تالزم معايري عرض القوائم املالية وأخالقيات مهنة احملاسبة يف القضاء على كشف أمه/ 3

 .فجوة عدم متاثل املعلومات بني اإلدارة باملسامهني

  :منهج البحث
ما جاء يف معايري عرض القوائم املالية  موصف أهاعتمد البحث املنهج االستقرائي القائم على  

وأمهية تطبيقها، والتعرف على أخالقيات مهنة احملاسبة وتبيان الفائدة من حتلي اإلدارة �ا، 
وأمهية تكاملها مع معايري عرض القوائم املالية بالنسبة للفجوة املعلوماتية الواقعة بني اإلدارة 

 .واملسامهني
  :الدراسات السابقة

لعديد من الدراسات موضوع معايري عرض القوائم املالية وكذلك موضوع أخالقيات تناولت ا 
 :مهنة احملاسبة، واليت نعرض أمهها كاآليت

 :الدراسات المتعلقة بمعايير عرض القوائم المالية - أ
عرض القوائم املالية، جملة أحباث اقتصادية : 1عقاري مصطفى، املعيار احملاسيب الدويل رقم  -

الدراسة يف األصل عبارة عن مقال، تناول فيه ،جامعة باتنة، 2007وإدارية العدد األول، جوان
الباحث أهم ما جاء يف معيار عرض القوائم املالية الذي صنفه من ضمن املعايري املتصلة 

ظيم اإلجرائي يف العمل احملاسيب، وخلص إىل أن القوائم املالية ذات الغرض العام هي بالتن
املصدر الوحيد للمعلومات اليت حيتاجها املستفيدون عند اختاذ قرار ا�م، وتفاديا للنقص يف 

اجلداول والتقارير امللحقة بالقوائم (اإلفصاح الكايف عن املعلومات جيب استخدام القوائم املكملة
 ).املالية األساسية

مأمون محدان، معايري احملاسبة الدولية، احملاضرة األوىل دورة معايري احملاسبة الدولية، دمشق ،   -
الدراسة عبارة عن دورة تكوينية ، هيئة األوراق واألسواق املالية السورية، 2009كانون األول 

اسبة الدولية منذ نشأ�ا وخمتصر وتعريفية مبعايري احملاسبة الدولية، حيث قدم الباحث معايري احمل
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، وخلص إىل ضرورة وأمهية تطبيقها يف سورية، وأهم 2009عن كل املعايري الواردة حىت 
 .املنظمات والقوانني اليت تطالب بتطبيق معايري احملاسبة الدولية

 :الدراسات المتعلقة بأخالقيات مهنة المحاسبة - ب
، )دراسة استقصائية(هنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائرإميان بن قارة، واقع أخالقيات مزاولة م -

وعلوم التسيري، ختصص تدقيق وحماسبة،  ةالعلوم االقتصاديأطروحة دكتوراه، كلية 
 التدقيق مهنة التزام مزاويل مدى إىل بيان الدراسة هذه �دف، 2014-2013اجلزائر،
 مهنة مزاويل أن خلصت إىل وقد .العملي الواقع يف املهنة أخالقيات بقواعد اجلزائر يف اخلارجي
 القانون، يف املنصوصة األخالقية بالقواعد يلتزمون ما غالبا اجلزائر يف اخلارجي التدقيق
 سوق يف الشريفة غري املنافسة أمهها ملهامهم أدائهم عند العوائق من جمموعة تواجههم لكن
 اجلديد إصدار اجلزائر للقانون أن إىلاستقالليته، كما توصلت  اخلارجي املدقق وفقدان املهنة

 أن شأنه من املعتمد، احلسابات واحملاسب وحمافظ احملاسب اخلبري ملهنة املنظم) 10/01(
 .األخالقية بالقواعد االلتزام على أكثر الثالث املهن مزاويل يشجع

 -العراقطه أمحد حسن أرديين، التحديات اليت تواجه تطبيق أخالقيات مهنة احملاسبة يف  -
تناولت  ،2007دراسة آلراء جمموعة من احملاسبني يف مدينة املوصل، جملة تنمية الرافدين

الدراسة أخالقيات مهنة احملاسبة يف العراق والوقوف على التحديات اليت تواجهها، وقد خلصت 
هنة إىل أنه على الرغم من أن هناك منظمات مهنية بالعراق وتضع وتقر معايري للسلوك املهين مل

احملاسبة إال أن هذه القواعد ال تواكب التطورات العلمية احلديثة، وأن هناك غموضا أو عدم 
وضوح يف هذه القواعد، لذا يصعب على احملاسبني تطبيقها، كما أن هناك ضعفا يف التأهيل 

 .النظري والعملي للمحاسب، وعدم توافر مراكز خربة وتدريب
- Gibson, w& pope k(1993) : The ethics of counseling .a national survey of 

certified counselors ; journal of counseling &Development(n°71),America. 

 1000مت إرساهلا إىل عينة وطنية من  عبارة عن دراسة وطنية من علماء النفس، منوذج املسح،
أشاروا إىل  منهم597. تمديناملستشارين املعتمدين من قبل ا�لس الوطين للمستشارين املع

والدرجة اليت كانوا على ثقة �ا من  تالسلوكيات واألخالقيامعتقدا�م حول ما إذا كان كل من 
حكمهم حول السلوك يف العمل، وأشار املشاركون أيضا إىل تقييم مصادر املعلومات 

مجعية اإلرشاد (حيث أعطيت أعلى الدرجات للجمعية األمريكية لإلرشاد والتنمية. األخالقية
، وجملة اإلرشاد AACDمن خالل املعايري األخالقية للجنة األخالقيات  ،)األمريكية حاليا

وبالنظر إىل أدىن الدرجات للجان األخالقيات . لوحات الرتخيص للدولة والزمالء والتطوير،
احمللية، اليت نشرت العمل السريري والنظري، وقرارات احملاكم، قوانني الدولة واحلكومة االحتادية، 
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هتمام باألخالقيات يف فقد خلص العمل بضرورة اال .وقد شاركت يف هذا العمل الوكاالت أيضا
 .املهنة

حظي كل من موضوع معايري عرض القوائم املالية وموضوع أخالقيات مهنة احملاسبة باهتمام 
العديد من الباحثني، إال أن الدراسات كانت دائما تتناول كل منهما على حدا، فإما تناولت 

إىل حد علم (مل جتمع بينهمامعايري عرض القوائم املالية أو تناولت أخالقيات مهنة احملاسبة، و 
، لذلك جاءت هذه الدراسة لسد جزء من الفراغ البحثي، وذلك من خالل البحث يف )الباحثة

أمهية اقرتان معايري عرض القوائم املالية بأخالقيات مهنة احملاسبة من أجل سد الفجوة املعلوماتية 
 .بني اإلدارة واملسامهني

  :منهجية البحث
 :لإلجابة على أسئلة البحث وحتقيق أهدافه املسطرة مت تقسيمه إىل املباحث التالية 

 القوائم املالية ضمن معايري احملاسبة الدولية ضمعايري عر تقدمي : لاحملور األو 
 ةمهنة احملاسب أخالقيات: احملور الثاين
عرض القوائم املالية للقضاء أمهية التفاعل بني أخالقيات مهنة احملاسبة ومعايري : ثاحملور الثال

 على الفجوة املعلوماتية بني اإلدارة واملسامهني

 تقديم معايري عرض القوائم املالية ضمن معايري احملاسبة الدولية :أوال

سوف نتطرق إىل تقدمي معايري عرض القوائم املالية املتعلقة باملوضوع فقط واملتمثلة يف معيار  
 .قائمة التدفقات النقديةعرض القوائم املالية ومعيار 

  ):1معيار احملاسبة الدويل رقم(تقديم معيار عرض القوائم املالية  -1
جاء يف املعيار نقوم بتعريف املعايري احملاسبية الدولية، واليت تعرب عن  قبل التطرق إىل أهم ما

بقبول أدوات قياس حماسبية تستخدم يف جمال اإلفصاح والقياس والتقييم احملاسيب، وهي حتظى 
 .1عام ملعظم األطراف املستخدمة واملستفيدة من القوائم املالية

ويبني املعيار أسس عرض القوائم املالية املعدة لالستخدام العام، من أجل ضمان إمكانية املقارنة 
، واحلد األدىن من املعلومات الواجب نشرها يف القوائم املالية، حىت تكون هذه 2مع قوائم مماثلة

ات جودة عالية جيب أن حتتوي على معلومات وبيانات مالئمة وذات مصداقية القوائم ذ
 .3وموثوقية

 : وقد أورد املعيار سبعة اعتبارات لعرض القوائم املالية وتشمل ما يلي 
ويعين إعداد القوائم املالية بشكل :4العرض العادل واالمتثال ملعايري اإلبالغ املايل الدولية -

 .إلبالغ املايل الدوليةعادل ووفقا ملعايري ا



أمهية التكامل بني التطبيق السليم ملعايري عرض القوائم املالية وأخالقيات مهنة احملاسبة من أجل سد الفجوة املعلوماتية بني 
 مقدم عبريات .د.أ+  العبدي مسية. د.ط                                                                  اإلدارة واملسامهني

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       236

 .تعين إعداد القوائم املالية وفق فرض استمرار الشركة يف النشاط :فرضية استمرارية الشركة- 
تعين االعرتاف باملصروفات واإليرادات بغض النظر عن واقع  :أساس االستحقاق احملاسيب -

 .الدفع أو القبض النقدي
 :إال يف حالة ،والسياسات احملاسبية لفرتات متتاليةيعين الثبات يف الطرق  :الثبات يف العرض-
 .تغيري أسلوب العرض والتبويب يسفر عنه عرض وتقدمي بيانات أكثر موثوقية ومالءمة* 
 .5حدوث تغيري يف أحد املعايري الدولية يتطلب ضرورة التغيري يف عرض أو تصنيف بند معني* 
ر ذات الطبيعة املتشا�ة بصورة جممعة، والعناصر تعين جتميع العناص: األمهية النسبية والتجميع -

 .ذات الطبيعة غري املتشا�ة بصورة مستقلة
 ).باستثناء قائميت الدخل وامليزانية(إظهار بند معني بقيمته الصافية :التقاص -
 .  عرض البيانات املالية يف القوائم املالية للفرتة املالية احلالية والسابقة :املعلومات املقارنة -

 :6كما جيب أن تتضمن القوائم املالية املعلومات التالية
 اسم املؤسسة املقدمة للقوائم املالية؛ *
 ما إذا كانت القوائم املالية ختض شركة فردية أو جمموعة من الشركات؛ *
 لقوائم املالية؛تاريخ الدورة اليت تغطيها ا *
 عملة النقد املستعملة؛ *
 .مستوى التقريب الرقمي لغرض عرض القوائم املالية *

وحدد املعيار فرتة إعداد وعرض القوائم املالية كل سنة على األقل، مع ضرورة نشرها خالل ستة 
 .شهور من انتهاء السنة املالية حىت تكون مفيدة ملستخدميها وذات منفعة وفائدة

 )امليزانية(املركز املايلعرض قائمة   -أ 

وحقوق امللكية، واحلد األدىن من املعلومات  تاألصول االلتزاماحتتوي قائمة املركز املايل على 
 7:الواجب إظهاره يف قائمة املركز املايل بشكل منفصل إن وجدت

 )املادية(األصول الثابتة امللموسة -
 األصول غري امللموسة -
 االستثمارات العقارية -
 املاليةاألصول  -
 املسامهات املسجلة -
 األصول البيولوجية -
 املخزونات -
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 )املدينون وأوراق القبض(حسابات القبض التجارية -
 النقدية وما يف حكمها -
 املوردون وحسابات احلقوق الدائنة األخرى -
 املخصصات واملؤونات -
 االلتزامات املالية -
 االلتزامات أو األصول للضرائب اجلارية -
 املؤجلة واألصول الضريبية املؤجلةااللتزامات الضريبية  -
 حصة األقلية املعروضة يف حقوق امللكية -
 رأس املال املصدر واالحتياطات املنسوبة حلملة حقوق امللكية للشركة -

 )IFRS5(باإلضافة إىل األصول غري املتداولة احملتفظ �ا للبيع والعمليات املتوقفة
يف صلب قائمة املركز املايل أو يف اإليضاحات  كما جيب اإلفصاح عن التبويبات الفرعية للبنود،

 :وتشمل مثال
 ...)عدد األسهم الصادرة، املسددة مبالغها، املسددة جزئيا،(معلومات حول أنواع األسهم * 
 .8املبالغ الواجبة الدفع أو القبض جتاه الشركة األم، الشركات التابعة والشركات احلليفة* 

 :عرض قائمة الدخل  -ب 
يطلق على هذه القائمة أيضا قائمة األرباح واخلسائر أو قائمة حسابات النتائج، وكل بنود  

الدخل واملصروفات املعرتف �ا خالل الفرتة احملاسبية جيب إدراجها ضمن هذه القائمة إال يف 
احلاالت اليت تنص على غري ذلك، واحلد األدىن من املعلومات الواجب إظهاره يف قائمة الدخل 

 :9وه
 اإليرادات -
 )تكاليف التمويل(املصاريف املالية -
يف حالة استخدام طريقة ) الشقيقة واملشرتكة(حصة األرباح أو اخلسائر يف الشركات التابعة -

 حقوق امللكية
 مبلغ وحيد يتضمن إمجايل األرباح واخلسائر قبل الضريبة للعمليات املتوقفة -
 التنازل عن األصول أو الفروع املكونة للعمليات املتوقفةمبلغ املكاسب واخلسائر الناجتة عن  -
 الضرائب -
 الربح أو اخلسارة -
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جيب كذلك اإلفصاح على البنود التالية يف قائمة الدخل على أ�ا توزيع ألرباح أو خسائر 
 :الدورة املالية

 األرباح و اخلسائر املخصصة حلقوق األقلية يف حقوق امللكية *
 لصاحل املالك يف الشركة ةخصصواخلسائر املاألرباح  *
 ميكن إضافة معلومات أخرى عندما يعتقد بأ�ا تعكس بشكل عادل نتائج أنشطة املؤسسة *

سواء يف صلب قائمة الدخل أو يف ) غري العادية(جيب على الشركة عدم عرض البنود االستثنائية
 )املالحظات(اإليضاحات

قائمة الدخل أو يف اهلوامش إذا كان لذلك كما جيب اإلفصاح عن بعض العناصر إما يف صلب 
 :أمهية نسبية مثل

 التخلي أو التنازل عن األراضي، املباين والتجهيزات-
 التنازل عن االستثمارات يف األوراق املالية-
 تسوية النزاعات-

جيب على املؤسسة أن تعرض خمتلف مصروفا�ا باستخدام تصنيف يعتمد إما على طبيعة 
مصاريف البيع والتوزيع، (أو حسب وظيفة املصروف...) ئع، مواد أولية،سلع، بضا(املصروف

، حيث تقوم املؤسسة باختيار الطريقة املناسبة اليت ...)املصاريف اإلدارية، مصاريف التمويل
 .تقدم من خالهلا معلومات صادقة حول وضعية املؤسسة وأكثر مالءمة

 .وإظهار سبب حدوث املصروف ويتم األخذ وترجيح الطريقة األوىل، وذلك ملعرفة

 :عرض قائمة التغريات يف حقوق امللكية - ج 
والعناصر الواجب إظهارها يف قائمة التغريات يف  وهي تقدم معلومات حول احلقيقة االقتصادية،

 10:حقوق امللكية هي
 الربح واخلسارة عن الفرتة  -
مباشرة حبقوق امللكية كل عنصر من الدخل ومن املصاريف عن الفرتة الذي له عالقة    -

 وجمموعهما
 مبينا) ماورد يف الفقرتني أعاله احملسوبة على أساس جمموع(إمجايل دخل ومصاريف الفرتة -

 .بشكل منفصل جمموع املبالغ املخصصة للمالك يف الشركة وملالك األقلية
ية من أجل كل عنصر من حقوق امللكية جيب توضيح آثار التغريات يف السياسات احملاسب -

 )(IAS8(وتصحيحات األخطاء املشار إليها يف املعيار 
 11:كما جيب أن تظهر العناصر التالية أيضا يف صلب القائمة أو يف امللحق
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والتوزيعات ) زيادة رأس املال(املعامالت مع املالك ، اليت تظهر بشكل منفصل املسامهات -
 )استقطاعات(على املالك

 .حلملة األسهم خالل الفرتة واملبلغ املتعلق بكل سهممبلغ التوزيعات املعرتف به  -

 :النقدية عرض قائمة التدفقات  -د 
 .املوايل 7سنتطرق إليها يف املعيار احملاسيب الدويل رقم 

 :قائمة اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  -ه 
تعترب هذه القائمة ضرورية ومصطلح اإليضاحات يؤكد ذلك، فهي تساعد بشكل كبري  

لقوائم املالية، من خالل توضيحها واشتماهلا على بيانات ومعلومات تفسريية لبنود مستخدمي ا
 .القوائم املالية ومعلومات يصعب إدراجها يف القوائم

 :12بأن تقدم املالحظات حسب الرتتيب IAS -105((ويقرتح املعيار
 )IFRS(قائمة التطبيقات املتوافقة مع معايري التقارير املايل الدولية -
 أهم السياسات احملاسبية املستخدمة ملخص عن -
 أسس القياس أو األسس املتبعة إلعداد القوائم املالية -
السياسات احملاسبية األخرى املستعملة حىت لو مل تكن واردة يف معايري التقارير املايل الدولية  -

 بقصد املساعدة يف فهم القوائم املالية
القوائم املالية حسب ترتيبها، وحسب املعلومات اإلضافية للعناصر اليت تظهر يف صلب  -

 ترتيب كل بند فيها
 :فصاحات أخرى مل ترد أية بنود تتعلق �ا يف القوائم املالية، تتضمنا -
 والتعهدات التقاعدية غري املعرتف �ا) IAS37(ةااللتزامات االحتمالي -
 االفصاحات غري املالية مثل املخاطر املالية، أهداف اإلدارة وسياسا�ا -

 :13، أن تفصح اإلدارة عن113الفقرة  املعيار يفويتطلب 
 التقديرات يف حالة عدم التأكد* 
 اإلفصاح عن املصادر األساسية املرتبطة بالتنبؤات* 

 ):7معيار احملاسبة الدويل رقم (تقديم معيار التدفقات النقدية -2
بالشركة حىت يسهل على عرض قائمة التدفقات النقدية  7يتطلب معيار احملاسبة الدويل رقم 

أصحاب رأس املال وغريهم من مستخدمي القوائم حتليل النقدية خالل الفرتة، ويصنف املعيار 
 :التدفقات النقدية إىل

 .هي أنشطة الشركة املولدة لإليراد األساسي :التدفقات من األنشطة التشغيلية -
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لغري وحتصيلها، اقتناء وتتضمن تقدمي القروض ل :التدفقات من األنشطة االستثمارية -
 .14االستثمارات والتخلص منها، وكذلك اقتناء األصول الثابتة والتخلص منها

وهي أنشطة تؤدي إىل تغري حجم وعناصر حقوق امللكية  :التدفقات من األنشطة التمويلية -
 .وعمليات االقرتاض وكذا تسديد القروض

 :طرق عرض قائمة التدفقات النقدية -1- 2

واالختالف بينهما يكمن فقط يف طريقة عرض  لعرض التدفقات النقدية،هناك طريقتان  
 :15يلي ونوضح كل منهما كما. التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية

يتم فيها اإلفصاح بشكل مباشر عن العناصر الرئيسية املختلفة إلمجايل  :الطريقة المباشرة - 
 .املدفوعات من النقديةاملقبوضات من النقدية وإمجايل 

مبقتضى هذه الطريقة يتم تعديل صايف الربح أو اخلسارة بآثار  :الطريقة غير المباشرة  -
العمليات ذات الطبيعة غري النقدية وبأية مبالغ مؤجلة أو مستحقة عن مقبوضات أو مدفوعات 

باشرة، إذ حيصل نقدية تشغيلية يف املاضي أو املستقبل، ويشجع املعيار استخدام الطريقة امل
تقدمها  ال مستقبال واليت�ا  قوما يتعلاملسامهني وغريهم على معلومات ختص النقدية وحركتها 

 .الطريقة غري املباشرة

  :الشروط التي حتكم عرض التدفقات النقدية -2- 2
  :16يلي يشرتط عند عرض قائمة التدفقات النقدية ما

حالة العملة األجنبية البد من إجراء ويف ( تسجيل التدفقات النقدية بعملة املؤسسة *
 )التحويل

 .تصنيف الفوائد وأرباح األسهم املقبوضة وتوزيعات األرباح املدفوعة بأسلوب ثابت *
تصنيف ضريبة الدخل املدفوعة من التدفقات املتأتية من النشاط التشغيلي إال إذا كانت  *

 مرتبطة بالنشاطات االستثمارية أو التمويلية
النقدية الناجتة عن شراء وبيع فروع ووحدات استغالل أخرى يف األنشطة  تصنيف التدفقات *

 االستثمارية
استبعاد العمليات االستثمارية والتمويلية غري النقدية من قائمة التدفقات النقدية وجيب  *

أصل بأصل آخر، شراء أصول مقابل إصدار اإلفصاح عنها يف اإليضاحات، مثل مبادلة 
 .  أسهم

 

   :17فصاحات األخرىبعض اال  -3- 2
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على الشركة اإلفصاح عن مبالغ األرصدة املهمة للنقدية والنقدية املعادلة اليت حتتفظ �ا الشركة 
ومقيدة لالستعمال، كما ينبغي تقدمي معلومات تكميلية من شأ�ا أن تساهم يف حتليل الوضعية 

 .املالية وفهم القوائم املالية
تدفقات نقدية بالشركة وفقا ملتطلبات املعيار أل�ا تالئم ومما سبق يتبني أنه جيب عرض قائمة 

  .أصحاب رأس املال وغريهم من مستخدمي القوائم يف حتليل النقدية خالل الفرتة

 احملاسبة ةأخالقيات مهن:ثانيا 
وهو صورة اإلنسان ) الطبيعة(هي مجع خلق وهو الدين، الطبع، العادة والسجية األخالق لغة

 .18الباطنية
األخالق بأ�ا قانون �موعة املبادئ األخالقية والقيم اليت تغطي سلوك األفراد DAFTويعرف 

وعليه فاألخالق متثل مجلة سلوكيات . 19أو ا�تمعات واليت تتعلق مبا هو صحيح أو خاطئ
 .األفراد وتصرفا�م

ألخالقي القيم واخلصائص أو املبادئ اليت جيب أن تتوافر يف السلوك ا ناألخالقيات عو تعرب 
 .20ألي فرد

 :وفيما يلي نستعرض بعض اجلهود الدولية املتعلقة بأخالقيات مهنة احملاسبة

  ):IFAC(دليل أخالقيات احملاسبة لالحتاد الدويل للمحاسبني -1
لقد تطرق االحتاد الدويل للمحاسبني إىل قواعد سلوك ممارسة مهنة احملاسبة، وهذه القواعد مبنية 

 :21هيعلى مخسة مبادئ أساسية 
 .أن يكون نزيها صادقا يف عمله :النزاهة - 
 .أن خيلو عمله احملاسيب من تدخالته الذاتية: الموضوعية -
 .وتنبع من التطوير املهين املستمر :الكفاءة المهنية والعناية الالزمة -
 .أن حيفظ احملاسب أسرار الشركة ويلتزم بالسرية التامة أثناء قيامه بعمله :السرية -
أن يكتسب احملاسب األخالق احلسنة اليت جتعله يعكس الصورة احلسنة  :السلوك المهني -

 .للمهنة
يف حالة سوء السلوك املهين فإن االحتاد يبني جمموعة اجلزاءات اليت يتم تطبيقها إذا مسحت 

 .القوانني احمللية بذلك
يكون من الضروري  مبجرد أن يتم وضع قواعد سلوك وآداب املهنة" وينص االحتاد على أنه 

، وذلك من أجل السماح بتطبيق "التأكد من أن األعضاء على علم �ا وملتزمون دائما �ا
 .العقوبات الالزمة
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   :   AICPA  ميثاق السلوك املهني مع احملاسبني القانونيني األمريكي -2
للمحاسبني ومراجعي أصدر جممع احملاسبني القانونيني األمريكي ميثاقا يتضمن السلوك املهين 

 22 :يلي احلسابات، الذي حيتوي على ما
  وتتمثل يف :معايري السلوك املهني - 2-1
 .أي عدم  احنياز العضو  للمصلحة الشخصية، وأن يكون حمل ثقة العميل :األمانة والنزاهة -
 .يعىن �ا التحرر من أية مؤثرات غري مهنية يف أداء احملاسب لعمله  :املوضوعية واالستقالل -
 .وتعين بذل احملاسب أو املراجع كل اجلهود املهنية الالزمة ودون تقصري:23العناية الواجبة -
ويرتبط ذلك بقيمة كفاءة العمل واملوازنة بني : 24مدى وطبيعة اخلدمات اليت يقدمها -

 .املصاحل

اإلرشادات اليت جيب أن يسري عليها احملاسب يف عمله ومن  يه : السلوك قواعد - 2-2
  :25أمهها

 تشويه أو حتريف احلقائق أو التالعب �ا وعدم التأثر باآلخرين عند إصداره لقراراتهعدم  -
 التخطيط واإلشراف واحلصول على املعلومات الكافية واملالئمة -
 .التأكد من إتباع املبادئ احملاسبية املوضوعة يف صورة معايري معتمدة يف التطبيق احملاسيب -
 .حفظ أسرار العمالء وعدم إفشائها -
يسلك يف حتديد أتعابه أساليب تؤثر على استقالله، مثل األتعاب املشروطة أو  ال أن -

 .احملتملة
 )عدم القيام بأي عمل يسيء لسمعة املهنة(مراعاة كرامة املهنة -
 مراعاة زمالء املهنة -

 :سبل حتقيق وتدعيم االلتزام بالدستور األخالقي - 2-3
 .ويكون من قبل أعضاء ا�مع :االلتزام الذايت -
 .ويكون من خالل  أعضاء ا�مع والزمالء يف املهنة والرأي العام :يااللتزام اخلارج -
ممثلة يف اإلجراءات التأديبية اليت تقع على العضو يف حالة خمالفته للمعايري  :العقوبات -

 .والقواعد
 
  :ميثاق أخالقيات احملاسب واملدقق اخلارجي للمؤسسات املالية اإلسالمية -3
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أخالقيات احملاسب واملراجع  قاإلسالمية ميثاأصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
، وبدأ العمل به بداية 1998اخلارجي للمؤسسات املالية اإلسالمية، والذي اعتمد يف جانفي

 :27يلي ، وتضمن امليثاق ما26 1999عام

 :اآليتوحددها امليثاق يف  :األسس الشرعية ألخالقيات احملاسب -3-1

  اإلخالص -  
  مراقبة اهللا تعاىل  - 
             اإلحسان   -

  ستخالف للبشرية يف األرضمبدأ اال -
  التقوى -
  ألمانةا -

 :املبادئ األخالقية للمحاسب -3-2
 .أن يكون احملاسب موثوقا به أمينا يف أدائه لعمله، نزيها، سريا يف املعلومات وهو :الثقة -
 التزام احملاسب بأحكام الشريعة اإلسالميةوتعين  :المشروعية -
 .أن يكون عادال ومتجردا وحمايدا :الموضوعية -
 .يعين بذل العناية الواجبة وإتقان العمل ما :وإتقان العمل المهنية الكفاية -
 .أن يكون سلوك احملاسب متسقا مع متطلبات اإلميان باهللا :ييماناإل السلوك -
 .بالقواعد اإلرشادية  الصادرة عن اهليئة مويعين االلتزا :الفقهيةالسلوك المهني والمعايير  -
ومتثل كيفية حتقيق املبادئ األخالقية السابقة، من  :قواعد السلوك األخالقي للمحاسب-

 .جيب على احملاسب اتباعه يف أدائه لعمله خالل سرد ما

  :قااللتزام بامليثامؤيدات  -3-3
 تضعها اجلهات ذات العالقةية اليت ر وتتمثل يف العقوبات التعزي

 :28وإذا أراد احملاسب املسلم واملدقق املسلم اتساع نطاق االعتماد على امليثاق فإنه جيب عليه
للقواعد على اعتبار أن ذلك ميثل األهداف األساسية  محاية املهنة وكذلك اجلمهور العام، -

 .ةاملهني
 .للمواقف واألزمات اجلديدةمراعاة هذه القواعد بصفة مستمرة حىت تستجيب  -

  .يف الكتاب والسنة ءملا جامما سبق ميكن القول بأن ميثاق اهليئة هو مبثابة قراءات تذكريية 
  
  
 

  :أخالقيات املهنة ضمن مبادئ حوكمة الشركات -4
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نتيجة لال�يارات والصعوبات املالية اليت عانت منها عدة شركات يف العامل، توجهت الشركات  
 ، كما تعين29"نظام إلدارة ومراقبة الشركات" وم حوكمة الشركات، واليت تعينإىل تطبيق مفه

نظام مبوجبه توجه أعمال الشركة وتراقب يف أعلى مستوى وذلك لتحقيق أهدافها والوفاء "
 30"مبعايريها الالزمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية

وفيما يلي نذكر بعض املنظمات واهليئات الدولية الرائدة يف جمال وضع مبادئ حلوكمة 
الشركات، واليت تدعو يف جمملها إىل بناء الشركات على أسس سليمة، من خالل إبراز مكانة 

 :أخالقيات املهنة
 OCDE: 31 ةاالقتصادي والتنمي أخالقيات املهنة ضمن مبادئ منظمة التعاون - 4-1

املتعارف عليها لتقوية أخالقيات األعمال من  ةمبادئها األساسي)OECD(وضعت منظمة
خالل تركيزها على الدور الفعال الذي تلعبه جمالس اإلدارة يف الشركات يف إرساء قواعد أخالقية 

 .سليمة عن طريق حفاظها على مصلحة املسامهني واألطراف ذات العالقة
  ):CIPE(مركز املشروعات الدولية اخلاصة - 4-2

إىل أخالقيات األعمال بأ�ا املكون  وألكسندر شكولينكوفن ق كل من جون سوليفاتطر 
املسؤولية، الشفافية،  :الرئيسي حلوكمة الشركات، وأن النظام األخالقي السليم يشتمل على

 .32اإلنصاف واحملاسبة، وحماربة الرشوة مبختلف صورها
  :)CN( أخالقيات املهنة ضمن رابطة الكومنولث  - 4-3

  33:يلي كما مخسة عشر مبدأ حلوكمة شركا�ا 1999حددت رابطة الكومنولث سنة
  القيادة،/1
  تعيني جملس اإلدارة،/2 
  االسرتاتيجية والقيم،/3 
  أداء الشركة،/4 
  االلتزام،/5 
  االتصال،/6 
  املساءلة جتاه املسامهني،/7 
  العالقات مع أصحاب املصلحة،/8 

  توازن القوى،/9
  اإلجراءات الداخلية، /10 

  تقييم أداء ا�لس،/11
  تعيني وتنمية اإلدارة،/12 
  التكنولوجيا،/13 
  إدارة املخاطر،/14 
التقرير السنوي حول القدرة على الوفاء /15 

  بالديون يف املستقبل
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  :اجلزائر أخالقيات املهنة ضمن ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات يف - 4-4
 04حدد  دوالتنمية وقاستلهم هذا امليثاق مضمونه من مبادئ منظمة التعاون االقتصادي 

 :34مبادئ للحكم الراشد يف املؤسسات
 .يعين توزيع احلقوق والواجبات واالمتيازات بطريقة عادلة :مبدأ اإلنصاف -
 .أن احلقوق والواجبات والصالحيات ينبغي أن تكون واضحة للجميع: مبدأ الشفافية -
 .ويعين كل فرد مسؤول عن أي تقصري يف عمله احملدد له :مبدأ املسؤولية -
 ويعين كل طرف فاعل هو مسؤول أمام اآلخر :مبدأ التبعية -

ضرورة تطبيق األخالقيات  ىتركز علويف األخري جيدر اإلشارة إىل أن معظم اجلهود الدولية 
 .داخل العمل احملاسيب كون احملاسبة هي الوسيلة الوحيدة املرتمجة ألعمال املؤسسات

أهمية التفاعل بني أخالقيات مهنة احملاسبة ومعايري عرض القوائم املالية  :ثالثا
  للقضاء على الفجوة املعلوماتية بني اإلدارة واملساهمني

 :بني اإلدارة واملساهمني مسببات الفجوة املعلوماتية -1
هناك جمموعة من األسباب اليت أدت إىل بروز الفجوة املعلوماتية بني اإلدارة واملسامهني، ولعل  

 :يلي أمهها ما

  :أسباب ناجتة عن انفصال امللكية عن اإلدارة  - 1-1
يسمى بنظرية الوكالة، حيث تعود ملكية الشركة إىل  لقد أسفر عن هذا االنفصال إىل ظهور ما 

محلة األسهم يف حني تعود السيطرة على الشركة إىل املديرون التنفيذيون، وينتج عن هذا 
حيث تسعى اإلدارة إىل تعظيم صايف الربح للحصول على يف دالة اهلدف،  ضتعار  االنفصال

خالل انتهاجها  نهدفها ماحلصول على األرباح، وحتقق اإلدارة  املسامهون إىل حوافز، ويسعى
 .للسلوك الالأخالقي يف املمارسات احملاسبية

  :أسباب ناجتة عن املرونة الزائدة يف معايري احملاسبة الدولية  - 1-2
تستخدم اإلدارة يف إعداد وعرض القوائم املالية عدة طرق وسياسات حماسبية متاحة، انطالقا  

ملعايري احملاسبة الدولية، وهذه املرونة الزائد تتيح لإلدارة اختيار الطريقة اليت هلا تأثري من تطبيقها 
  .على املبالغ
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  :أسباب ناجتة عن املمارسات اخلاطئة يف اإلفصاح  - 1-3
ال نعىن باإلفصاح هنا اإلفصاح بالقوائم املالية، إمنا اإلفصاح املتمم للقوائم املالية، من خالل 

اإلدارة، وما يالحظ يف الشركات املسامهة اليوم هو عدم التزامها مبتطلبات تقرير جملس 
 :يلي ويشمل ذلك ما. اإلفصاح

  :35عدم كفاية اإلفصاح بتقرير جملس اإلدارة  -أ 
يقدم تقرير جملس اإلدارة باإلضافة إىل القوائم املالية صورة كاملة عن املوقف املايل  حيث ال

 .املستقبلية واملخاطر احمليطة �اوالتشغيلي للشركة وسياسا�ا 
 

  :36عدم كفاية اإلفصاح عن املعامالت مع األطراف ذوي العالقة    -ب 
إن عدم كفاية اإلفصاح عن معامالت الشركة مع األطراف ذوي العالقة قد يكون مؤشرا على  

 جيعل املسؤولون يقومون بتنفيذ معامالت متكنهم من وجود ضعف يف نظم الرقابة الداخلية، ما
 .حتقيق منافع خاصة

   :37التالعب يف إعالن النتائج باإلصدارات  الصحفية قبل نشر القوائم املالية  - ج 
تقوم بعض الشركات بإصدار بيانات صحفية يف �اية كل فرتة حماسبية إلعالن نتائجها، وذلك 

ملعايري قبل نشر القوائم املالية، حيث تقوم بإعالن مسميات للربح ختتلف عن املسميات احملدد با
 .يرتتب عليه التباس يف سوق املال، ألن الفرق بينهما قد يكون جوهريا ، ما)صايف الربح(الدولية

  :أسباب ناجتة عن ممارسة احملاسبة اإلبداعية - 1-4
وصف شامل وعام لعملية التالعب باملبالغ أو العرض املايل لدوافع  ياإلبداعية هاحملاسبة 
وحيدث عادة عند متلك اإلدارة حملاسبني متمرسني ملمني ، وهي فن من فنون التضليل 38"داخلية

�ذا الفن، ويصعب هنا يف الغالب على جهات التدقيق الداخلية أو اخلارجية وحىت اجلهات 
ألن لعلم احملاسبة  يبني سلبية ممارستها وهذا ما 39.الرقابية احلكومية اكتشاف هذا التضليل

 .جانب أخالقي ال ينبغي تعديه

  :عن املمارسات اخلاطئة يف املراجعة أسباب ناجتة - 1-5
من اخلطأ يف تطبيق معايري املراجعة  انابعة إميقوم بعض املراجعون مبمارسات خاطئة، وتكون  

أو من تواطئ املراجعني مع املسؤولني بالشركات يف إخفاء ممارسات حماسبية خاطئة ذات تأثري 
 .40جوهري على القوائم املالية
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مهنة احملاسبة ملعايري عرض القوائم املالية من أجل سد  تمالزمة أخالقياضرورة  - 2
 الفجوة املعلوماتية بني اإلدارة واملساهمني 

  :أهمية معايري عرض القوائم املالية يف تكافؤ املعلومات بني اإلدارة واملساهمني  -1- 2
نة تلك يف ظل انفصال امللكية عن اإلدارة وبعد املالك عن رقابة اإلدارة، أدى باإلدارة إىل خيا 

متاثل يف املعلومات تصدع عن طريق عدم توفري اإلدارة  ، بل تعداه إىل وجود مشكل الاألمانة
لكافة املعلومات املتعلقة بالشركة وحىت انتقاء البعض منها خلدمتها فقط من خالل القوائم 

املالية، ومعيار وهلذا جاءت معايري عرض القوائم املالية متمثلة مبعيار عرض القوائم  املالية،
�دف توفري معلومات صادقة حول نتيجة كافة أعمال الشركة فمثال جند يف  التدفقات النقدية،

من خالل عرض احلد األدىن من املعلومات الواجب إظهارها دون حتريف أو حتيز  قائمة امليزانية
ة، أل�ا أكثر شخصي يف طريقة العرض، وكذا تبويب األصول واخلصوم إىل متداولة وغري متداول

موثوقية ومالءمة، وبعد طرح اخلصوم من األصول يتبقى حق امللكية، هنا يربز الوضع املايل 
للفرتة، وإليفاء قائمة امليزانية بغرضها للمسامهني وغريهم جيب عليهم تفهم هيكلها والعناصر 

 : اليت تتكون منها والعالقة بينها، وذلك من خالل املعادلة التالية
اليت تفصح اإلدارة من خالهلا عن إيرادات ومصروفات الشركة، والفرق  قائمة الدخلكما جند 

بينهما ميثل الدخل الصايف احملصل عليه خالل الفرتة، ويفيد ذلك الفرق املالك يف معرفة قدرة 
 .وتأدية اخلدمات يف تلك الفرتة الشركة على بيع السلع

معلومات على احلقيقة االقتصادية  قائمة التغريات يف حقوق امللكيةيف حني تعرض 
للنتيجة احملددة مسبقا بالدورة، و�م هذه القائمة محلة األسهم يف توفريها لنوعني ...) التمويلية،(

املعامالت الرأمسالية مع املسامهني، زيادة رأس (من املعامالت أوهلا حركة أسهمها واحتياطا�ا
يها إمجايل النتائج املولدة، و�ذا يستطيع هؤالء وثان) املال مبا يف ذلك حصص األرباح احملتجزة

 .مت إعادة استثمار جزء من األرباححتديد ما إذا 
، فمن خالل عرضها لكل "7"الواردة يف معيار احملاسبة الدويل رقم قائمة التدفقات النقديةأما 

ا ومقدار ما يتعلق بالتدفقات النقدية الصادرة والواردة ومصادرها وكيفية استخدام الشركة هل
تشغيلية، (تغريها خالل فرتة حماسبية معينة، وتصنيفها للتدفقات النقدية على أساس األنشطة

 ودرجة التزاما�ا سداد ىالشركة عل قدرة مدى معرفة ، تفيد املسامهني يف)متويلية واستثمارية
على  كل الثالث األنشطة تلك حول معلومات كما يوفر هذا التصنيف ،ااملالية لديه املرونة
 .والعالقة بينها ومسامهة كل منها يف النتيجة احد
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يف معيار عرض القوائم املالية،  ةالوارد املاليةقائمة اإليضاحات املتممة للقوائم ويف األخري جند 
فهي موضحة حسب تسميتها، إذ توفر معلومات إضافية عن الوضعية املالية للشركة، الستحالة 

  يث توفر معلومات عن السياسات احملاسبية اليت اتبعتها اإلدارة عندتوفريها بالقوائم املالية، ح
هتالك، طريقة تقييم املخزون، ومعلومات تفسريية عن عناصر إعداد تلك القوائم ، كطريقة اإل

القوائم املالية باإلضافة إىل معلومات ترى إدارة الشركة بأ�ا ضرورية لزيادة اإلفصاح والشفافية يف 
 .وهو ما يكسبها ثقة املسامهنيتلك القوائم 

من هنا يتبني أن ملعايري عرض القوائم املالية دور يف تكافؤ املعلومات لدى كل من اإلدارة 
واملسامهني أل�ا تلزم اإلدارة  بتوفري ما جيب توفريه ملساعدة هؤالء يف اختاذ قرارات رشيدة متكنهم 

 .  من تنمية أمواهلم

  :ت مهنة احملاسبة للقضاء على السلوك االنتهازيأهمية حتلي اإلدارة بأخالقيا -2- 2
حيث جند دليل  لقد أصدرت اهليئات الدولية مواثيق خاصة بأخالقيات مهنة احملاسبة،

أخالقيات احملاسبة الصادر عن االحتاد الدويل للمحاسبني املتضمن قواعد سلوك ممارسة مهنة 
اسب ذاته، حيث ختدم هذه القواعد بغية احلفاظ على مسعة املهنة ومسعة احمل كاحملاسبة وذل

التقارير املالية اليت تفصح عنها الشركات ألن حتلي احملاسب �ذه القواعد  يعين حتلي تلك 
 .يعين تقليل قدرة استحواذ اإلدارة على املعلومات أو التالعب �ا  التقارير �ا أيضا، ما

هتمام بسلوك احملاسبني وضرورة بنائه اال) AICPA(ومل يرتك جممع احملاسبني القانونيني األمريكي
على األخالق، ألن عمل احملاسب ال خيدم الشركة فقط بل كل املتعاملني معها، وهذا ما 
يقتضي ضرورة توفر القيم األخالقية يف احملاسب كاألمانة والنزاهة يف العمل، املوضوعية 

كبري املالك يف معرفة   واالستقاللية، ألن العمل الصادق واملوضوعي واملستقل يساعد بشكل
الوضع احلقيقي احلايل للشركة والقدرة على التنبؤ باملستقبل، ويف ظل العناية املهنية الواجبة 

 .يسعى احملاسب واملراجع إىل إظهار كافة املعلومات اليت حيتاجها املالك
احملاسب  كما أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ميثاقا ألخالقيات

واملراجع اخلارجي للمؤسسات املالية، جسدت فيه مبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث حيقق 
االلتزام بالتعاليم اإلسالمية الطمأنينة يف مستخدمي القوائم املالية، خاصة أصحاب رأس املال 

 .حبكم بعدهم عن الشركة ورقابتها
وقد برزت األخالقيات ضمن جمموعة كبرية من مؤيدي تطبيق الشركات حلوكمة الشركات 

االقتصادي وضرورة بنائها على أسس سليمة وتشديد الرقابة عليها، فقد تطرقت منظمة التعاون 
إىل مبادئها املعروفة، واليت أصبحت ضرورية التطبيق نظرا لوعي اإلدارة )  OECD(ةوالتنمي
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من هلم مصلحة بالشركة باملزايا اليت تقدمها من خالل زيادة اإلفصاح والشفافية  واملسامهني وكل
واحلفاظ على مصاحل األطراف، ناهيك عن األخالقيات اليت تدعو إليها لتجنب التضليل، كما 

من خالل املبادئ اليت يضعها باستمرار والذي يشري فيها ) CIPE(برز مركز املشروعات الدولية
ت األعمال بأ�ا املكون الرئيسي حلوكمة الشركات، إضافة إىل مبادئ رابطة إىل أن أخالقيا

الكومنولث اليت وضعتها الرابطة حلوكمة شركا�ا، واليت تدعوا يف جمملها إىل التزام اإلدارة 
وبالرغم من تأخر اجلزائر يف تناول موضوع احلوكمة وتطبيقه، إال أ�ا  بأخالقيات العمل احملاسيب،

اقا للحكم الرشيد باملؤسسات، استلهم مضمونه من منظمة التعاون االقتصادي أصدرت ميث
  .والتنمية

ضرورة تفاعل التطبيق السليم ملعايري عرض القوائم املالية وأخالقيات مهنة  -3- 2
  :اإلدارة واملساهمني املعلومات يبنياحملاسبة من أجل القضاء على مشكل الالمتاثل 

احملاسبة الدولية بالقوائم املالية وإصدار معايري تبني كيفية عرضها، بالرغم من اهتمام جلنة معايري 
إال أنه على املالك األخذ يف احلسبان عند قراء�م  وحتليلهم للمعلومات الواردة فيها، القيود 

 :التالية

 : التدخل الشخصي يف احلكم والتقدير  -أ 
احملاسب يف بعض األحيان يضطر إىل اللجوء بالرغم من املوضوعية الظاهرة بالقوائم املالية إال أن 

 .إىل التقدير الشخصي كتقدير العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة

 :العناصر التي يستحيل تسجيلها بالقوائم املالية   -ب 
ميكن تسجيلها بالقوائم املالية إال أ�ا تلعب دورا جوهريا وفعاال يف  هناك بعض العناصر اليت ال 

رأس املال البشري الذي يعد أساس قيام شركات الربجميات مثال، وال حتقيق نتيجة الشركة، ك
 .ميكن تسجيله بالقوائم املالية للشركة

  :قدرة اإلدارة يف التأثري على األرقام  - ج 
حيدث التأثري يف أرقام القوائم املالية غالبا يف �اية الفرتات احملاسبية، فمن املنطقي والبديهي 

 .ات، تراها مناسبة هلالسلطة اإلدارة أن حتدث تأثري 

  :تعدد الطرق والسياسات احملاسبية يف معايري احملاسبة الدولية   -د 
إن تعدد الطرق والسياسات احملاسبية يوقع احملاسبني يف اختيار ما يناسب األوضاع والظروف  

 .االقتصادية حسب وضع الشركة
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مما سبق يتبني أن اإلدارة هي املسؤول األول والوحيد عن إحداث التغيريات والتأثريات 
والتقديرات  واالختيارات بني البدائل، فمن أجل القضاء على حدة هذه القيود، نرى ضرورة 

 بأخالقيات مهنة احملاسبة املتعارف ) اإلدارة  مبا فيها احملاسب(حتلي التزام مطبقي تلك املعايري
يها، فتحلي احملاسب باملوضوعية يعين احلد من التدخل الشخصي أو بذل العناية املهنية عل

الالزمة لتقليل التقدير واحلكم الشخصي، أما حتليه باألمانة فيعين تسجيله لكل العوامل 
والعناصر واملعامالت يف القوائم املالية حىت وإن استحال إظهارها،  فمعيار عرض القوائم املالية 

ح قائمة املالحظات إلظهار مثل هذه العناصر، وعندما يتحلى احملاسب بالنزاهة فإنه يتم يتي
تقليل بدرجة كبرية التأثري على أرقام القوائم املالية، أما بالنسبة لقيد تعدد الطرق والسياسات 

إمنا احملاسبية فإن حتلي احملاسب بالصدق يعين عدم اختياره للطريقة املناسبة ألوضاع الشركة، و 
 اختيار ما من شأ�ا عرض معلومات صادقة وحقيقية عن الشركة بالرغم من وجود البدائل، ال
يقتصر احلديث على بعض األخالق كما مت التطرق إليها، وإمنا حتلي مطبقي املعايري بسلوكيات 
وأخالقيات مهنة احملاسبة من أجل إخالء خدما�م من السلوكيات السيئة اليت تسيء للمهنة 

 .ستخدمي خدما�ا خاصة املالكني بالشركة وللمحاسبني ذا�مومل
حتلي اإلدارة بأخالقيات مهنة  ةالدولية ضرور ومما ينبغي اإلشارة إليه هو أنه كما ترى اهليئات 
 أموراإلدارة مبحاسبيها ومراجعيها ملمة بكل  احملاسبة، نرى أنه من الضروري أيضا أن تكون 

 االلتزام بتطبيقها تطبيقا سليما رض القوائم املالية  حىت تتمكن مناحملاسبة وما جاء مبعايري ع
بغرض توفري قوائم مالية مرتمجة بصدق كافة أعمال الشركة يف �اية كل فرتة حماسبية  صحيحا

وأخالقيات مهنة احملاسبة من   وهذا التفاعل الواضح والتكامل بني معايري عرض القوائم املالية 
شأنه القضاء على انتهازية اإلدارة وتضييق فجوة املعلومات والقضاء عليها وبذلك حتقيق مصاحل 

  .واحلفاظ على أمواهلم املستثمرة بالشركات محلة األسهم 
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 النتائج والتوصيات

 :مما سبق مت التوصل إىل النتائج التالية :النتائج
 �دف معايري عرض القوائم املالية إىل توفري معلومات صادقة حول نشاط الشركة؛/1  
 ضرورة حتلي اإلدارة بأخالقيات مهنية عالية يف العمل؛/2  
إن حتلي اإلدارة بأخالقيات مهنة احملاسبة يعين حتلي القوائم املالية �ذه األخالقيات احلسنة /3  

 أيضا؛
 احملاسبة حيد من انتهازية اإلدارة عند أدائها للعمل احملاسيب؛تطبيق أخالقيات مهنة /4
أمهية بالغة يف ) معيار عرض القوائم املالية ومعيار التدفقات النقدية(ملعايري عرض القوائم املالية/5

وبالتايل القضاء على سلطة اإلدارة يف االستحواذ على  تكافؤ املعلومات بني اإلدارة واملالك، 
 املعلومات؛

احملاسبة وما جاء مبعايري عرض القوائم املالية  حىت تتمكن من  أمورضرورة إملام اإلدارة بكل /6
 قوائم مالية مرتمجة بصدق كافة أعمال الشركة؛ االلتزام بتطبيقها تطبيقا سليما بغرض توفري

ا هلا تطبيق معايري عرض القوائم املالية يف الشركات بكل أنواعها وخاصة الشركات املسامهة مل/7
إجياد وتطبيق أخالقيات مهنة احملاسبة يف إدارة  من مزايا تقدمها للمسامهني، مع ضرورة 

 الشركات املسامهة، كأن يتحلى مطبق املعايري بأخالقيات مهنة احملاسبة، وأن يكون ملما بكل ما
 جاء �ا ليتمكن من تطبيقها تطبيقا سليما؛

 :البحث نوصي مبا يلي هذا  من خالل :التوصيات
 ضرورة تطبيق معايري عرض القوائم املالية بكل ما جاء فيها تطبيقا جيدا؛/ 1
 احمللية بتطبيق ميثاق دويل معرتفإذا مل تسمح التشريعات  وضع قواعد حملية ملهنة احملاسبة،/ 2
 به؛
 االهتمام باحملاسبني من خالل تسطري برامج دورية لتأهيلهم؛/ 3
ورات حتسيسية �دف لضرورة تبين اإلدارة ألخالقيات مهنة احملاسبة للحد من القيام بد/ 4

  .انتهازيتها
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  واقع املوارد املائية يف اجلزائر واقتصادياتها
   * مغربي خيرة/ د.ط

  خمرب العوملة واقتصاديات مشال افريقيا
  اجلزائر -جامعة الشلف 

  **كتوش عاشور / أد

  اجلزائر -جامعة الشلف
Abstract : 

Water considered as a natural material in which any people can be 
rich or poor, devolopped or not can not get rid from it and it is considered 
as an essencial thing depend to the quality and quantity of it that interest 
world’s conntries at this time. This due the lack of water that stand as a 
border to the industrial and agriculture fields in Algeria which is one of the 
most countries that deffers in out of source water and depends ttttto ,its 
geografical localasation but the problem of water is considered as big 
problem that stand face to face to the developpement of all fields in which 
the demographic is behind of the pressure of the lack of water that make 
this issue more complicated  than before which makethe ministry makes 
more efforts to solve the problem not but to grasp the late but make end to 
this problem due to nthe reason of the more use of water and to give the 
opportunty to use this material in the future with economic way 

. : مقدمة   
املوارد املائية من املواضيع احملددة للتنمية واالستقرار نسبة للكثري من  إدارةأصبح تسيري 

اليت تعين بتسيري الثروات املتاحة و على  اإلسرتاتيجيةدول العامل انطالقا من نتائج الدراسات 
فقد عمدت مجيع الدول على احلياة االقتصادية  التأثريرأسها الثروة املائية اليت هلا دور كبري يف 

مت وضع فقد  .حماولة تبىن سياسة ترشيد صارمة بتقدير حجم ثرو�ا إىلمن خالل حكوما�ا 
   . سرتاتيجيةسيري تتماشى و نتائج الدراسات اإلت إسرتاتيجية
 
  

                                                           
: مايل ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف،أقسم  ساعدم ةأستاذ *
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 :التعليم العايل ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، مايلأستاذ   **
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الصراع العاملي و  إدارةفاملاء هو احد املوارد الطبيعية بل أصبح اليوم أخطر سالح يف  
اجلديد تصاعدت أمهية املاء العذب لتعرب عن مهوم العامل يف احلاضر و عن أزمته  مع بداية القرن

قضية  اإلسرتاتيجية يف الرؤية حضورهاجتاوز يف  املياهقضية احلقيقية يف املستقبل حىت أصبحت 
وقوعها يف املناطق اجلافة  إىلالنفط و الغذاء و لعل معاناة دول العامل العريب من ندرة املاء ترجع 

و مع تزايد السكان فان أزمة الندرة ستتفاقم كنتيجة حتمية  األرضيةمن الكرة  شبه اجلافةو 
لتزايد الطلب على املاء العذب لتلبية كل االحتياجات املنزلية و الصناعية و الزراعية، فالبحث 
عن املاء حديث عن البقاء و ليس بعد البقاء شيء آخر ميكن احلديث عنه فاملشكلة مشكلة 

آليات مؤسسية متقدمة حىت ال تكون متوافرة  إىلحتتاج للتعامل الناضج معها  األبعادعددة مت
  .اآلنحىت 

رغم فاجلزائر واحدة من بني الدول اليت تتميز مبوارد مائية حمدودة غري  منتظمة و هشة 
 تنوعها و باملقابل هناك طلب متزايد على احتياجات التنمية و ضرورة رفع املستوى املعيشي

عامل معيق للتنمية يف حالة عدم التحكم يف  إىليتحول هذا الوضع  أنفمن اخلطر للسكان 
  ).الضياع، التبذير، التلوث( املياه  إدارة

تشهد منذ عدة سنوات أزمة مياه حادة بسبب اجلفاف الذي يضر�ا جراء  أ�اكما 
 قبنيقبل املسؤولني املتعا من جهة و سوء استغالل وتسيري هذه الثروة من األمطارانعدام تساقط 

هذا النمو السكاين الذي زاد يف  إىلعلى قطاع املوارد املائية منذ االستقالل من جهة أخرى من 
  .منطقية لتزايد  الطلب على املياهكنتيجة    الالزمةتفاقم 

مجيعها كان الوضع املائي باجلزائر حمل حبث لذا نسعى من خالل  هلذه االعتبارات
 هو واقع املوارد املائية يف اجلزائر و ما هو تأثري ذلك على حتقيق التنمية عن ما اإلجابة
  للموارد املائية ؟ الدولة يف اقتصاديا�ا  ةيإسرتاتيجهي  ؟و مااملستدمية

  : عاجلة هذا املوضوع من خالل حمورينفتمت م
  واقع املوارد املائية يف اجلزائر:   األول المحور
  املوارد املائية يف اجلزائر اقتصاديات: الثاني المحور
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  .واقع املوارد املائية يف اجلزائر: األول احملور
 األمطارتشمل املوارد املائية يف اجلزائر موارد مائية طبيعية أو التقليدية واملتمثلة يف مياه 

يف حتلية مياه  واملياه اجلوفية واملياه السطحية واملوارد املائية الغري الطبيعية أو الغري التقليدية املتمثلة
البحر ومعاجلة املياه املستعملة أي إعادة رسكلة مياه الصرف الصحي ومصادر غري تقليدية 

  أخرى 
  .املوارد املائية التقليدية : أوال

  :األمطارمياه  .1
 )1(األمطارتتمتع اجلزائر مبوارد مائية سطحية وجوفية واملصدر املغذي هلما هو مياه 

ع تضاريسها حيث العوامل املؤثرة على عملية التساقط فرغم حيث كرب مساحة اجلزائر وتنو 
من هذه املساحة توجد يف املنطقة  85أن  إال 2كلم2,381,741اتساع رقعة اجلزائر املقدرة ب

فيها شبة منعدم أما املنطقة الشمالية تتميز مبناخ البحر األبيض  األمطارالصحراوية وهطول 
لكن غالبيتها تأخذ طريقه إىل البحر وتتبخر  3م ملیار192نحواملتوسط حيث تسقط عليها 

من الشمال إىل اجلنوب ومن  اجتاهنيلذا فإن توزيع معدالت التساقط تتناقص يف  .بفعل احلرارة
  . )2(الشرق إىل الغرب

يوم على األكثر  100يرتكز سقوط األمطار يف القسم الشمايل من البالد على مدى 
 3مليار م  65لس ويقدر حجم األمطار  سنويا بنحو الثلج على قمم جبال األط ويتساقط

  )3(يتبخر القسم األكرب منها 
�اطل سيلي حيث تسقط كميات كبرية بغزارة  بأنهيتصف  األمطارمنط سقوط  إن

حدوث سيول مضرة باحملاصيل  إىلشديدة يف وقت قصري قد ال يتجاوز بضعة دقائق مما يؤدي 
اليت  األمطارة و توحل السدود و قلة استفادة الرتبة من مياه الزراعية و متسببة يف اجنراف الرتب

 األمراالحندار للمناطق الشمالية  الشديدةيف البحر نظرا للطبيعة الطبوغرافية  معظمهاتصب 
فوادي الشلف مثال . الذي حيتم العناية بتشجري السفوح و املنحدرات خباصة روافد السدود 

  .)4(مرت يف ثانية 2000 إىل 1ح بني تقلبات مفاجئة ترتوا  فيضانهيشهد 
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  مطرية حسب المناطق بحجم التدفقاتيوضح حجم التساقطات ال) 1(الجدول 

          متوسط التساقطات املطرية   املنطقة
  )ملم(يف السنة 

حجم التدفقات الناجتة عن التساقطات 
  يف السنة 3مليار م

  94،3  318  الشط الشرقي –وهران 
  23،8  418  زهرز -الشلف 
  29،20  442  الصومام -اجلزائر 

  67،17  581  سيبوس -قسنطينة 

 Source : BENHABIB, KAMIL EDINE*. Eau stratégie de développement : 
situation de l’enjeu,la mutation, N : 32, juin 2000. P 15.  

  : املياه اجلوفية  .2
و ) ANRH( لموارد املائية قدرت املصاحل التقنية للوكالة الوطنية ل: في الشمال - أ 
املخطط الوطين للماء  إطاركمية املياه اجلوفية يف ) DGAIM(املائية الكربى  املنشآتمديرية 
 90يف السنة هذه املوارد اليت تسهل تعبئتها مستغلة حاليا بنسبة تفوق  )5( 3مليار م 9،1حبوايل 

 .ستغالال مفرطا كما تعرف الطبقات ا).سنويا  3مليار م 7،1اي ما يقارب (  %
  :يوضح توزيع الموارد الجوفية في الشمال ): 2(الجدول 
  .3حجم املياه الوحدة مليون م  املنطقة

  320  وهران
  190  الشلف

  412  اجلزائر العاصمة
  133  الصومام
  163  قسنطينة
  91  عنابة

  298  احلضنة - الزهرز  –سرسو 
  47  مليق –جمردة 

  139  االوراس  –النمامشة 
  102  االطلس الصحراوي –ط الشرقي الش

  1895  ا�موع

كلية العلوم )غري منشورة(اقتصاديات املوارد املائية يف املغرب العريب مذكرة ماجستري ، عادل كدودة : المصدر
  .80ص  2003االقتصادية و علوم التسيري جامعة اجلزائر 
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سيالن السطحي منتظما ال نعدم فيهامنطقة الصحراء تكاد ي أنالرغم من ب : في الجنوب - ب 
باملقابل تتوفر على موارد مائية  أ�ا إال.وادي الصاولة  –وادي ميزاب  –باستثناء وادي غري 

 األرضكبرية من سطح   أعماق علىتوجد  أ�االسنني غري  آالفجوفية هامة تشكلت عرب 
اه اجلوفية درار اليت توجد �ا امليأمرت ، ما عدا يف منطقة  2000حنو  إىلحيث يصل عمقها 

  .مرت  300و  200على عمق يرتاوح ما بني 
مليار مرت  7،1اجلزائر ال تستغل اليوم من هذه الثروة املائية اهلامة سوى حوايل  إن

 أمامهامكعب سنويا لتلبية احتياجات سكان اجلنوب من مياه الري و الشرب و بالتايل ال يزال 
ا يف تنمية هو ميكن توظيفلقابلة لالستغالل مليار مرت مكعب من املياه ا 3،3احتياطي قدره 

يف الوقت الراهن الن  األنسباالختيار  هوجديدة و  أراضيالح صالزراعة الصحراوية و است
 باهظة أموالالشمال حسب اجلهات املعنية يف وزارة املوارد املائية يكلف خزينة الدولة  إىلنقلها 

  . )6(عليه حتلية مياه البحركحل أخري ال مفر منه و يفضل   إالو لن يتم ذلك 
  :املياه السطحية  .3

منها ما هي  األرضالثروة املائية املتواجدة فوق سطح  إمجايل السطحية علىتشتمل املياه  
  . األ�ارري يف جي مائية و منها ما حماجر أوحمجوزة يف سدود 

  :السدود  - أ
 األ�ارمسية و املو  األودية إمكانياتلقد شرعت معظم الدول يف استثمار جزء من 

و  الفيضاناتالسدود و ختزين بعض مياه السيول اليت جتري خالل فرتة  بإقامةالدائمة اجلريان 
الناجحة لتنمية املوارد  األمثلةاالستفادة خالل فرتة اجلفاف يف الشرب و الزراعة و هي تعترب من 
 أما. ليتها و سهولة توزيعهااملائية يف املناطق اجلافة و البد من تشجيع تشييد املزيد منها لفاع

  . إلقامتها الباهظةالعائق لبناء السدود فهي التكاليف 
ماليني مرت مكعب بطاقة  10سد تفوق قدرته  50سد من  112 ـب زخرتاجلزائر  إن

ستعجايل على مستوى ماليري مرت مكعب و من خالل الربنامج اإل 5تقدر ب إمجاليةختزين 
 إمجايلمليار مرت مكعب و حجم  11تقدر ب  إمجاليةبتعبئة السدود مت ختطيط مشاريع تسمح 

  )8(:كاآليتو هي   )7(مليار مرت مكعب  6منتظم يقدر ب 
 )مليار مرت مكعب  07،5بطاقة تقدر ( سد مستغل  50 -
 )مليار مرت مكعب 70،1ببطاقة تقدر ( سد اجلاري بنائها  12 -
 ) مكعبمليون مرت  700ببطاقة تقدر (سدود و شبكة االنطالق  08 -
 )مليار مرت مكعب 40،2بطاقة تقدر ب (منها جاهزة  9دراسة معمقة  30 -
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 )مليون مرت مكعب 150بطاقة تقدر ب (ميكن حتقيقها  أوليةدراسة  27 -
  :المائية المحاجر  - ب

الري الصغرية مل حيظ باالهتمام  أشغال إطارهذا النوع من السدود الذي يدخل يف  إن
واسع النطاق يف جمال الدراسات و  برنامجشرع قطاع الري يف تطبيق يف بداية الثمانينات حينما 

االجنازات لصاحل املستثمرات الفالحية الصغرية يف املناطق الواقعة على سفوح اجلبال بشمال 
  .البالد 

  المائية منذ الثمانينات في الجزائر  محاجريوضح تطور حجم و عدد ال) 3(الجدول رقم 
  مليون مرت مكعب: الوحدة 

  الفرتة
1987 -1985 1979  اجرعدد احمل  1992 1999 

44 21    
667  35   
790   113  
900    726 

إشكالية تنمية املوارد املائية يف اجلزائر مذكرة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية ،جامعة  ،حممد, رجراج: المصدر
  .55ص  2005اجلزائر 

  .املوارد املائية  غري تقليدية :  ثانيا
نتيجة اجلفاف و ارتفاع  األمطاررا للنمو الدميغرايف لعدد السكان و قلة تساقط نظ

احلاجة ملحة لتحلية مياه  أصبحتالتكاليف املالية يف استغالل و استثمار مصادر املياه الطبيعية 
  . أخرىمصادر غري تقليدية  إىل إضافةالبحر و معاجلة املياه املستعملة 

لية مياه البحر و نظم يوما حت إىلتني التزم القطاع باللجوء منذ سن :حتلية مياه البحر  .1
الطاقة، ( حول حتلية مياه البحر يتضمن الوفد الوزاري املشرتك  أجانبدراسيا مبسامهة خرباء 

 )9(:يلي حيث استخلص ما 2001بلدان اخلليج يف ماي  إىلانتقل الوفد ) املاء
باء و املاء كما تتطلب درجة الكهر  بإنتاجتسمح  MEDو  MSFالتحلية عن طريق  -

  MEDل  ° 60و  MSFل  ° 100عالية من احلرارة 
 ) OSMOSE( التحلية عن طريق االمسوز العكسي  -
( ستعجاليا إالتجربة اجلزائرية فتجسدت يف مشروعني لتحلية مياه البحر يشكالن برناجما  أما

  :)وحدة احلامة و وحدة ارزو
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مل فريق مكلف بدراسة كل الكيفيات و مركز  كانت حتت ع  :وحدة الحامة بالجزائر ·
بالنسبة  أمريكيدوالر  1100تقدير  أساسعلى  ) مرت واط  400بكهربائي يتضمن مولدين 

  للمرت املكعب من املاء 
ستوضع  يوميامرت مكعب  ألف 20مرت مكعب يوميا منها  ألف 40تنتج  :وحدة ارزو ·

مرت مكعب يوميا ،  ألف 80 إنتاجطاقة  إىليف متناول السكان ميكن توسيع الوحدة حىت تصل 
جل حتلية مياه البحر الجناز هذا املشروع مث أمت منح مليار دينار لوزارة الطاقة و املناجم من 

 .)10(مليار دينار جزائري من طرف الطاقة  4 ـيقدر ب بالربنامجطلب ترخيص 
املياه احملالت دون  نتاجإتكلفة انه من الصعوبة حتديد و حساب بشكل دقيق  إىل اإلشارةجتدر 
بعني االعتبار عدة ظروف منها التقنية و االقتصادية و فيما يتعلق بالظروف االقتصادية  األخذ

 )11(: ميكن تلخيصها فيما يلي
ك ذل إىلضف أ) حملية ـ  مستوردة(  اإلنتاجتكاليف املواد الكيميائية على حسب مصدر  -

 .تكاليف النقل 
مقابل العملة احمللية فكلما تعددت التذبذبات كلما  بيةاألجنالعملة سعر صرف تقلب  -

 .صعب ذلك حساب التكاليف بشكل دقيق
 .نسبة التضخم حسب البلد و الزمن -
 ).الفائدة أسعار( ظروف و شروط التمويل  -
 .تكلفة اليد العاملة  -

ري لتحلية مياه البحر منها التقطري الذي يشمل التبخ أخرىوجود طرق  إىل اإلشارةكما جتدر 
الوميضي و التبخري املتعدد املؤثرات و التبخري بضغط البخار و التقطري الشمسي و هناك 

 .باألغشيةالتحلية 
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 : )رسكلة مياه الصرف الصحي إعادة( املياه املستعملةمعاجلة   .2
استعمال مياه الصرف الصحي يف العامل العريب مازال حمدودا  أنيف البداية  اإلشارةجتدر 
حالة الشبكات املرتدية يف املدن ظلت فكرة املياه الغري الطاهرة مؤثرة يف  هذا  إىل فباإلضافة

،  ا�ال و بالرغم من جتارب العديد من دول العامل يف استعمال مياه الصرف املعاجلة فالشيلي
الالتينية لري الزراعة حول املدن الكربى مبياه الصرف الصحي  أمريكايف  األرجنتنياملكسيك و 
 يف االستعماالت الصناعية يف حميط العاصمة بكني فقد بقي استعمال مياه الصرف و الصني
  )12(ضئيال يف الوطن العريب  املعاجلةالصحي 

اجلزائر من هذا املورد تبقى ضعيفة جدا حبيث يتم صرف املياه يف البحر بالنسبة  إمكانيات إن
بة لباقي التجمعات و قد بلغ و السبخات بالنس األوديةللتجمعات السكانية الساحلية و يف 

مليون مرت مكعب  700حبوايل ) املصروفة يف الوسط الطبيعي(للمياه املستعملة  اإلمجايلاحلجم 
ما يعادل تقريبا  أيمليون مرت مكعب منها فقط يتم تصفيتها و معاجلتها سنويا  75سنويا ،

يف جمال معاجلة املياه  األرقامو  اإلحصائياتو بلغت )13(و هي نسبة شبه منعدمة  % 10نسبة 
  )14(: املستعملة يف اجلزائر ما يلي

  حمطة  21عدد حمطات التصفي املستغلة هي  -
  حمطة  23عدد احملطات اليت هي يف طور االجناز هي  -
  حمطة 19 هاتأهيل إعادةعدد احملطات اليت هي يف طور -
  .حمطات 10عدد احملطات املنجزة  -

  ارد املالية يف اجلزائر اقتصاديات املو: الثاني احملور
 اإلدارةعملت اجلزائر على ختصيص وزارة تعىن باملوارد املائية هي وزارة املوارد املائية و 

وكاالت  ين للتطهري وطالديوان الو  اجلزائرية للمياه و إنشاءاملركزية يف وزارة املوارد املائية و 
سابقا ) AGID(ف املياه والديوان الوطين للسقي وصر ) ABH(اهليدروغرافية  األحواض

      إدارةاليت تعترب كسياسة و استدراجية )  ANBT(والوكالة الوطنية للسدود و التحويالت 
  .و اقتصاد الثروة املائية يف اجلزائر و حتديد تسعرية املياه 
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  :السياسة املائية احلالية : أوال
  : مها  أساسني على عنصرين حاليايف اجلزائر املنتهجة تشمل السياسة املائية 

 .املبادئ اخلمس هلذه السياسة -  أ
 .قانون املياه اجلديد  - ب

 :مبادئ السياسة املائية اجلزائرية  .1
 28 أيامعن اجللسات الوطنية املنظمة  انبثقتالسياسة املائية يف اجلزائر و اليت  أساس إن

  :على مخس مبادئ معروفة و مطبقة عامليا هي  1995جوان  30 – 29 –
 : وحدة املورد -أ 

        مادة وطنية يشرتك بني اجلميع و ملكية ا�موعة الوطنية بأنهمن حيث املبدأ يعرف املاء 
 )15(.و يستدعي توحيد اجلهود يف ما خيص التخزين ، التسيري ،االستعمال و محاية مصادر املياه

ها من حيث التطبيق فيكون على مستوى وكاالت احلوض اهليدروغرايف و اليت تتمثل مهمت أما
 )16(يف تنظيم و تسيري املاء و مجع املعطيات و متويل مجيع اهلياكل 

 : التشاور -ب 
كل   إشراكمن حيث املبدأ املاء مسألة حساسة ال ميكن معاجلتها على املستوى املركزي دون 

من حيث التطبيق فيكون من اختصاص  أما  )17( .)احمللية و املستعملون اجلمعيات( األطراف
 .اء بالتشاور مع باقي ا�الس اجلهوية للماء ا�لس الوطين للم

 :مبدأ االقتصاد - ج 
مبادئ التسيري التجاري  )18( :مها تطبيق أساسنيتوفري شرطني  من خاللمن حيث املبدأ 

من حيث التطبيق و أما  .ملؤسسات املاء و ترك ا�ال للمنافسة و العمل مبوجب نظام التعاقد 
مسؤولني عن ما  املسريينفرتض استقاللية يف التسيري جتعل ذلك بالتسيري التجاري للماء الذي ي

حيققونه من جناح او فشل و فعال فان مؤسسة املاء عبارة عن صناعة خدمة تقدم خدمات 
 مالئمة لطلب املستهلكني 

 :  العاملية -د 
يعترب املاء عنصر طبيعي ليس له حدود جغرافية و مادية و يكتسي طابعا عامليا : من حيث املبدأ

ميثل كل من : من حيث التطبيقأما  )19(ذلك بوضع سياسة خاصة باقتصاد املاء و محايته و 
اكرب املستهلكني و امللوثني للماء يف نفس الوقت لذا وجب على   ةو الفالح ةالصناع يقطاع

 كل من سياسة املاء الصناعية و الفالحية االقتصاد يف املاء 
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 : البعد البيئي -ه 
يف  إسرتاجتيةل ندرة املاء نوعيته و محاية الصحة العمومية بوضع يتمحور حو : من حيث املبدأ

على السلطات احملافظة على نوعية املياه عن طريق : من حيث التطبيق أما  )20(هذا ا�ال
   تنظيمية  إجراءات إىل إضافةوسائل احملافظة على البيئة  أهمميثالن  اللذاناملعاجلة و التصفية 

 .اية املوارد املائية و مالية من اجل ضمان مح
 :قانون املياه اجلديد .2

 :كل من اهلياكل التنظيمية التالية  إنشاءاستكماال للبناء املؤسسايت و بعد 
 2000 أكتوبر 25املؤرخ يف  325 – 2000رقم  األمرمبوجب ) MRE(وزارة املوارد املائية  -

 .)21(هذا  إىليضاف 
 . 2001فريل أ 21املؤرخ يف  101-1رقم  األمرمبوجب ) ADE(اجلزائرية للمياه  -
 .2001فريل أ 21املؤرخ يف  102 -1رقم  األمرمبوجب ) ONA(الديوان الوطين للتطهري  -
 18املؤرخ يف  183 -05مبوجب املرسوم رقم ) ONID(الديوان الوطين للري و صرف املياه  -

 .2005ماي 
جويلية  25خ يف املؤر  167-81 األمرمبوجب ) ANRH(الوكالة الوطنية للموارد املائية  -

1981. 
املؤرخ يف  163 – 85رقم  األمرمبوجب ) ANBT(الوكالة الوطنية للسدود و التحويالت  -

 .1985جوان  11
جويلية  16املؤرخ يف  17 -83الذي حل حمل القانون رقم  2005جاء قانون املياه يف سنة  -

 .املتضمن قانون املياه . 1983
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  :تطورها تسعرية املياه يف اجلزائر و : ثانيا
نظرا ملا يتطلبه تعبئة املياه و نقلها و توزيعها و مع تزايد عدد السكان و تطور النشاط 

مما تطلب ) السدود ( استغالل  املياه السطحية  إىلالعمراين و الصناعي وجب اللجوء 
 من الصعب حتملها مما فأصبحاستثمارات ضخمة يف تشييدها ، املعاجلة ، التحويل، تطهري املياه 

اسرتجاع كلفة االستثمار يف شكل ايتاوات تسيري تدمج ضمن فاتورة االستهالك  إىلدفع بالدولة 
   .املتكاملة للموارد املائية لإلدارةحتدد نسبتها  الدولة جبمع هذه املستحقات يف الصندوق الوطين 

 :تسعرية املياه بالنسبة ملياه الشرب .1

 .للتزويد بمياه الشرب يوضح تطور التسعيرة القاعدية 04لجدول رقم ا
 2000 1998 1997 1996 1993 1985 السنوات

 80،3 60،3 60،3 01،3 65،1 1 التسعرية القاعدية

 852 852 811 773 389 100 مؤشر التضخم

   73مرجع سابق ص ،حممد, رجراج:  المصدر
حلقيقي الذي تعترب التسعرية املطبقة بالنسبة للمرت املكعب من املاء بعيدة عن السعر احاليا 

 18دينار جزائري اىل  12تتحمله اخلزينة العمومية ففي الوقت الذي يدفع فيه املواطن بني 
دينار  24دينار جزائري للمرت املكعب من املاء الذي توفره السدود تتحمل اخلزينة العمومية 

  .للمرت املكعب الواحد 
راعي هي اقل كلفة مقارنة املياه املوجهة للري الز  إن : بالنسبة للري والفالحة . 2

املساحات الزراعية  إالالعميقة ال تسقي  اآلبارللصناعة فالسدود و  أوباملياه املوجهة للشرب 
القريبة منها لذلك فاالستثمار املنفق على النقل و التوزيع ملياه الري الزراعي منخفض مقاربنة 

  .ملياه ملسافات طويلة باالستثمارات على شبكات مياه الشرب و الصناعة اليت تنقل ا
دج  1القيمة املتغرية للمرت املكعب  1996سبتمرب  16لقد حدد قانون املياه املؤرخ يف  -

 )22(دج  400 إىلدج  250قيمة ثابتة  إليهادج حسب احمليط مضافا  25،1 إىل
مياه الري الزراعي فتسعرية هذه  تسعريمياه الشرب عن طريقة  تسعريختتلف طريقة  -
املياه يف ذلك املوقع ، السعر يساوي القيمة اليت  أمهيةد على مستوى حميط الري و تتحد األخرية

الكلية لالستغالل املتوقعة �ذا  األعباءجتعل من امليزانية التقديرية هلذا احمليط متزنة بعد حتديد 
: يلي الكلية ما األعباءالديوان املكلف بتسيري احمليط الزراعي كما تشمل  إراداتاحمليط و حتدد 
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 ،خمصصات االهتالكات مواد ولوازم ،خدمات ، مصارف املستخدمني، ضرائب و رسوم
 .املؤوناتو 

  : اخلامتة
أن اجلزائر قامت منذ االستقالل بتعبئة  إىليف �اية هذه الورقة العلمية املتواضعة نلخص 

لتلبية احلاجات  باراآلاملائية و حفر  احملاجرالسدود و  بإقامةمواردها املائية السطحية و اجلوفية 
ملختلف القطاعات املستهلكة حي أن اقتطاع املنازل يتوقف على عدد السكان و نصيب الفرد 

كما عرفت اجلزائر ) احمليط(أما االقتطاع الفالحي يتحدد باملساحات املربجمة  لسقيها . من املياه
غيري املؤسسات املخططات التنموية يف القطاع و ت إجراءاتعدة سياسات مائية من خالل 

والديوان وغريها ) ABH(األحواض ووكاالت ) MRE(التنظيمية اليت قامت �ا كل من الوزارة 
قامت بتغيري جذري لسياستها املائية من خالل مبادئها اخلمس اما على  1996ففي سنة 

 بتغيري السياسات أو القوانني ولكن بقيت غري فعالة غري تتغريمستوى األسعار ونظامه فكانت 
  .تغطية إمجايل التكاليف إلنتاج املياه وهذا يف تفاقم األزمة على قادرة 

  :التالية  النتائجمن خالل ما سبق خنلص إىل  -
مسألة املوارد املائية للصدارة يف جداول أعمال كل احملافل الدولية وما يدل على أن  احتالل -1

  .سكاين عكس النمو ال تتجهالعامل على أعتاب أزمة مائية حقيقية 
حدة األزمة يف الدول النامية اليت تعترب اجلزائر واحدة منها لوقوعها يف اجلزء من الكرة  ازدياد -2

  .األرضية
يرفع درجة الطلب على  أنمن شانه  والتمدن) اإلنتاج ( حة والصناعة تطور تقنيات الفال -3

  عال يف إدارة هذا الطلب  أداءاملاء مما يستدعي مستوى 
جاهدة  واستثمرتزائر موقعا إسرتاتيجيا مهما وترتبع على ثروة مائية هائلة تقليدية حتتل اجل -4

 اخنفاضيف احلصول على مصادر لغري تقليدية أخرى كالتحلية ومعاجلة املياه املستعملة يقابلها 
 سيةاللسيمستوى الوعي مبدى إسرتاتيجية عامل املوارد املائية إضافة إىل غياب التطبيق الفعلي 

  .رشيدة كتسيري املوارد املائية ال
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  :اهلوامش
                                                           

تشخيص الواقع وأفاق التطوير : جلزائر املوارد املائية يف ا ةسياسة إدار : حممد بلغايل  -مقال بقلم أ - 1
  . 74ص  2009ع :جملة األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية 

  . يف دول املغرب العريب ، مركز الدراسات اإلقليمية  املياهأزمة : د كفاح عباس رمضان  - 2
       2009) 1(ية ط األمن املائي واألمن الغذائي العريب،دار النهضة العرب:زياد خليل احلجار - 3

   39.ص 
،جامعة مذكرة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية إشكالية تنمية املوارد املائية يف اجلزائر  ،حممد, رجراج - 4

  . 65ص  2005 اجلزائر
، مشروع التقرير التمهيدي حول املاء يف ) CNES(  واالجتماعي االقتصاديا�لس الوطين  - 5
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  . 108،جامعة بسكرة ص   االقتصادية
8 - Liberté economie ,N°162, le 13 au 19 Fevrier 2002. 

مداخلة السيد وزير املوارد املائية بعنوان إشكالية املياه الربنامج اإلستعجايل ، جملس الوزراء بتاريخ  - 9
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األبعاد اإلسرتاتيجية لتطوير أداء اجلامعات خللق ميزة 

  تنافسية
  * توزان فاطمة/د.ط

 اجلزائر - الشلفجامعة 
  **زايري بلقاسم/ د.أ

 اجلزائر -جامعة وهران
Abstract: 

It was thought until recently that the competitive advantage created 
by all institutions consist of physical and financial assets, but to enter the 
era of technology and knowledge back of growing interest in the impact of 
strategic thinking and employ his removal to achieve results. 
The labor market today, like the rest of the markets of goods and services 
is governed by quality and competitive standards of the world lost note 
today that any product value is determined by the knowledge component 
of the value in this product, the latter is influenced by the quality of 
education, which contributes to the achievement of human capital with an 
economic value in advancing development. 
Key words: strategy, standards Baldirij, Algerian universities, the overall 
quality. 

  : املقدمة
تعد اجلامعات و املعاهد العليا اخلزان األهم للعلم و املعرفة  و املصدر الرئيسي يف إمداد 

الطاقات العلمية املؤهلة خلوض غمار املنافسة و حتديات السوق و ال ميكن أن ب ؤسساتامل
  .يكون التقدم االقتصادي مبعزل عن تطوير التعليم اجلامعي 

إن امتالك اجلامعات لقدرات بشرية تنافسية ال يعين بالضرورة أ�ا قادرة على تفعيلها و 
عد �ا هده الطاقات و لكنها أصبحت مطالبة بتوفري استثمارها لتحقيق النتائج املتميزة اليت ت

  .املورد البشري النوعي الذي ميكنه القدرة على املنافسة يف سوق العمل احمللي و العاملي 
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بإسرتاتيجية فعالة و قادرة على بناء قّوة  ت مرهونةفالقدرة التنافسية للجامعات أصبح
  . كاء اليت هي قّوة حمركة القتصادياتناعمل مؤهلة و خالقة تستطيع املشاركة يف ثورة الذ 

: و عليه فاإلشكالية اليت سوف حناول اإلجابة عليها من خالل هذه الورقة تتحدد يف
ما هي اخليارات اإلسرتاتيجية اليت يفرتض أن تركز عليها اجلامعات لتطوير أدائها لتوافق (

  )والعاملي؟ اجتاهات سوق العمل احمللي
  :أسئلة الدراسة

 فهوم التعليم اجلامعي ؟هو م ما .1
إذا أصبحت اجلودة ميزة تنافسية وهدفا اسرتاتيجيا، كيف ميكن للنظم اجلامعية استغالل  .2

 إمكانا�ا لتحقيق هذه امليزة؟
 ؟أدائهاقدرات التحول اليت يفرتض أن تركز عليها النظم اجلامعية لتطوير  هي ما .3

  :فرضيات البحث
 يؤدي إىل االهتمام بتطوير نظم التعليم اجلامعية؟إدراك أمهية مكون املعرفة يف أي منتج  .1
صياغة إطار اسرتاتيجي لتطوير نظام التعليم اجلامعي يضمن مسامهة مجيع أفراد ا�تمع  .2

  اجلامعي يؤدي إىل حتسني جودة املخرجات اجلامعية قادرة على املنافسة يف سوق العمل؟
  :عايليف مؤسسات التعليم ال) العميل(الزبون : احملور األول

كان االعتقاد السائد حىت وقت قريب أن الطالب هو الزبون متلقي اخلدمة يف 
املنظرين بني  غري أن تطور اجلامعات وتغري أهدافها وأبعادها احملورية جعل االختالف ،اجلامعات

  .يف من هو متلقي اخلدمة اجلامعية أو من هو عميل اجلامعة
للتعليم ذو  بالضرورةت الطالب كزبائن لن يقود تعتقد املؤسسات اجلامعية بان تلبية رغبا

الراضي هو ذلك الذي جيتاز  )الزبون(الطالب  أنهذا االعتقاد يستند على فرضية  ،جودة مرتفعة
 األجلوبالتايل فان الطالب يهتمون بالرضا قصري  ،االمتحانات بنجاح ويتخرج فحسب

 ،اليت تسعى اجلامعات لتحقيقها جلاألوالذي قد يتعارض مع متطلبات النمو طويلة  ،)النجاح(
  أن معظم املؤسسات اجلامعية ختوفت من اعتبار الطالب لوحده كزبون لديهامن هنا جند 
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  :تعريف عميل اجلامعة:  أوال
 Harvord "1تعريف جامعة : من التعاريف اليت أسندت إىل الزبون يف اجلامعات جند

  اذهبت لتقسيم زبائنن فقدOregon 2معة أما جا" تزويده مبعلومات أو خدماتيتم  أي شخص
إىل جمموعات داخلية وخارجية وذلك لتطويق كل زبون ممكن بينما جند أن اجلامعة 

Missouni3 يف قاعات الدرس فان الطالب " أنشدت يف تعريفها للزبون على املقولة التالية
الزبائن "يتم تقوميه بواسطة والذي ) املعرفة(سوية مع األساتذة هم املوردون الذين ينتجون املنتج 

الطالب "تعرف الزبائن بأ�م  Fox valleytechincal4يف حني جند أن جامعة ."املستقبلني
  .املستهلكون النهائيون خلرجيينا مالذين يستفيدون من خدماتنا وأرباب األعمال باعتباره

   :بنية املنتج الصناعي واخلدمة اجلامعية: ثانيا
األهداف : لف عن القطاع الصناعي يف أربعة جوانب أساسية هيأن القطاع اجلامعي خيت

  .العمليات املدخالت واملخرجات
  :األهداف -1

ففي القطاع الصناعي جند أن الربح يعترب مؤشرا شائع االستخدام لقياس الفاعلية واحلكم 
بقا وط, على مدى حتقيق األهداف، بينما جند أن أهداف القطاع التعليمي ليست �ذه البساطة

فان هدف اجلامعة جيب أن يزود كل طالب بفرص للتطور يف أربعة جماالت  1Tribusملا يراه
املعرفة اليت متكنه من الفهم واملهارة اليت متكنه من العمل، واحلكمة اليت متكنه من وضع : وهي

 وعلى ذلك, به داخل ا�تمع اموثوق ااألولويات واملؤهل العلمي الذي يساعده بان يصبح فرد
والذي  جند أن رسالة القطاع اجلامعي طويلة النسب، وانه ليس هناك مؤشرا وحيدا كالربح

   .دافمدى فاعلية اجلامعة يف حتقيق األه نستطيع من خالله احلكم على
  :العمليات  .1

التعليم ختتلف متاما عن تلك العمليات اليت ات فيما يتعلق بالعمليات، فنجد أن عملي
هي عملية تفاعلية بني األساتذة والطلبة، وعلى ذلك فان اإلجراءات ف, عيتتم يف خطوط التجم

كما احلال يف خطوط   ةاليت تتم داخل هذه العمليات ال ميكن ضبطها خطوة خبطوة مسبق
ا مكائنان يشريان خبضع سلوكه) األستاذ والطالب(التجميع، يضاف إىل ذلك أن كال الطرفان 

ر ولعل ما يزيد االم, ارات التفاعليةوأمناط فردية من امله وتقلبات عاطفية, حلوافز وأهداف خمتلفة
تعقيدا أن سلوك احد األطراف هو عادة ما يكون استجابة لفعل الطرف األخر، األمر الذي 
جيعل من الصعب أن مل يكن من املستحيل وضع تعليمات وإجراءات متسلسلة للعملية 

  5.التعليمية يف قاعات الدرس
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 : املدخالت  .2

فعلى خالف املصانع، جند أن , دخالت اخلاصة بالقطاع اجلامعي بالتغيري اهلائلتتميز امل
فعلى الرغم من أن بعض متطلبات ) الطالب(اجلامعات ال ميكنها التحكم جبودة املدخالت 

املؤسسات اجلامعية يف من إال يف عدد , الدخول للجامعات ميكن أن يتم فرضها على املتقدمني
  .السنوات األخرية

معايري اجلودة اخلاصة باختيار الطلبة هي ليست بنفس دقة تلك املعايري اخلاصة إن 
باختيار املواد، حيث أن األداء األكادميي السابق و اخلصائص الدميغرافية هي املعلومات الوحيدة 
املتاحة أمام املؤسسات التعليمية اجلامعية إلختاذ القرار اخلاص بقبول الطالب، يف حني أن هناك 

ديد من اجلوانب اهلامة اليت ميكن أن تؤثر يف جودة املدخالت، و اليت ميكن تقييمها بسهولة الع
مثل اجتاهات الطلبة حنو التعليم، مهارا�م يف التفاعل مع اآلخرين و غريها، مما يعين أن السلوك 

لطلبة  اإلنساين ال ميكن إخضاعه ملقياس دقيق، األمر الذي يعقد و يزيد من صعوبة قياس جودة ا
  6.كمدخالت للنظام التعليمي

 : ملخرجاتا .3
فيما يتعلق باملخرجات جند، أنه من الصعوبة مبكان أن يتم وضع مقاييس دقيقة لقياس جودة 

بالنسبة للشركات الصناعية جند أن املخرجات اليت تتسم باجلودة . املخرجات يف القطاع التعليمي
 .هي تلك اليت ميكنها إرضاء متطلبات الزبائن

الطلبة واآلباء و أرباب األعمال : ما يف ا�ال التعليمي فهناك العديد من الزبائنأ
، وبالتايل من منهم ستكون مصلحته هلا األولوية األوىل عند حدوث صراع بني وا�تمع ككلّ 

هل ميكن : املصاحل وبالتايل يف ضوء املعطيات السابقة جند أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
حول العيوب الصفرية على القطاع اجلامعي، و هل ميكن ألي مؤسسة  demingوم تطبيق مفه

  7.جامعية أن تّدعي بأن طلبتها ميكنهم حتقيق املعايري املثالية للجودة
تنفرد اخلدمات التعليمية اجلامعية خبصائص مميزة جتعل تطبيق اجلودة فيها حيتاج إىل عناية 

   8:خاصة وهذه اخلصائص هي
 تعليم غري ملموسة، فال ميكن للمتلقي املباشر هلذه اخلدمة املتمثل يف الطالب، إن خدمات ال -

أن يعيد اخلدمة يف حال عدم حتقيقها للجودة ) الشركات و ا�تمع(أو املتلقي غري املباشر هلا 
 .املطلوبة لصعوبة معاينتها و معرفة متيزها قبل احلصول عليها

 .اعدم انفصال اخلدمة عن شخصية من يقدمه -
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  :التعليم اجلامعي بني االستهالك واالستثمار: احملور الثاني
كانت النظرة إىل التعليم قدميا، خاصة من جانب االقتصاديني أنه جمرد خدمة تقدم 
لألفراد دون انتظار عائد من ورائها، ومن هنا جاءت النظرة إىل اإلنفاق على التعليم على أنه 

قت نفسه كانت النظرة إىل اإلنفاق على بناء املصانع، استهالك ال عائد كبري منه، ويف الو 
واستصالح األراضي وغريها من األمور املادية على انه استثمار يف مجلته نظرا لسرعة العائد منه 
وضخامته يف معظم األحيان، ومن هنا توجهت معظم امليزانيات إىل اجلوانب أو القطاعات 

  .التعليم إمهاال كبريا لاملادية وأمه
رور الوقت، الحظ عديد من املتخصصني فروقا جوهرية بني العامل املتعلم وغريه من ومب

القدرة اإلنتاجية، وسرعة مواكبة التطورات أو : العاملني، وذلك يف العديد من ا�االت مثل
  اخل......التخمينات يف أساليب اإلنتاج، وحسن التعامل مع الزمالء والعملية يف التعامل

النظرة إىل االتفاق على التعليم تتغري تدرجييا، وبدا مفهوم رأس املال ومن هنا بدأت 
البشري النوعي يف االنتشار بني املهتمني بالتعليم، حيث زاد االعتقاد بأن تعليم األفراد يصقل 

مبا يفيدهم يف املستقبل بشكل يفوق ما انفق عليه من وقت وجهد ومال، . املهارات والقدرات
وتكمن أمهية التعليم كاستثمار  ,تودع القوة اليت تستخدم كراس مال بشريويسمى خمزون أو مس

  9:كما يلي
يعد التعليم اجلامعي سلعة رأمسالية، حيث يسهم يف اختصار عدد العاملني استنادا إىل أن  -1 

اإلنسان املتعلم أكثر إنتاجية من العامل غري املتعلم، ويشكل التعليم بالنسبة للمجتمع ككل 
  .ن رأس املال غري العادي، والذي يعد أكثر أمهية إىل حد كبري من رأس املايل العاديخمزونا م

وقد أدرك , يعدالتعليم استثمارا مفيدا لدرجة عالية، فهو فرع من االستثمار البشري -2
االقتصاديون تكلفة التعليم، من خالل تطرقهم إىل مفهوم التكلفة الفرصة بداللة املكاسب 

ثلة يف الفوائد املتزامحة للتعليم يف صورة كفاءة عالية وإنتاجية متزايدة وكذا من ، واملتمةالضائع
  .خالل القيادة الفعالة

للتعليم اقتصاديات خارجية، فالفرد املتعلم عادة ما ينشر املعرفة وجيعل من زمالئه يف العمل  -3
  .أكثر إنتاجية

حد االستطالع، وتوسيع األفق يعد التعليم سلعة استهالكية معمرة، فهو يسهم يف إشباع 
  .ويزيد من متعة الوالدين بتفوق األبناء, وتطوير الشخصية

  .التعليم سلعة استهالكية، فهو يشارك يف ترقية األفراد وتغيري منط احلياة واالستهالك -4
يعد التعليم أهم املصادر املهمة للنمو االقتصادي، باعتباره العائد املباشر وغري املباشر  -5
 .لب العوائد املختلفةألغ
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  :األبعاد اإلسرتاتيجية إلدارة اجلامعات: احملور الثالث
بعنوان " روبريت بريمان -و  -توم بريز "يف بداية الثمانينات صدر كتاب لكل من 

وتال هذا الكتاب جمموعة مقاالت تنشر الفكر النظري للبحث عن التميز " البحث عن التميز"
للمؤسسات أن تنافس من خالل تقدمي سلعة أو خدمة متميزة  وحتمل يف طيا�ا دعوى صرحية

  .وأن عملية التميز مستمرة، وال تقف عند مستوى معني وال وظيفة دون أخرى
والنظام اجلامعي كمؤسسة خدمية ال تصل إىل تقدمي خدما�ا متميزة إال من خالل  

فعالة لتحقيق جودة ووضع كفاءة وفعالية تنظيمية مستمرة، ومتثل اجلودة الشاملة إسرتاتيجية 
تنافسي أفضل إذ أ�ا توفر األساليب واألدوات هلذا الوضع عن طريق األبعاد اإلسرتاتيجية 

  :10:التالية
  :حتقيق الرضا لدى املستهلك للخدمات اجلامعية:  أوال

تقوم مهمة إدارة اجلودة الشاملة باألنشطة اهلادفة لتحقيق رضا العمالء وحتديد ما ينبغي 
، وجيري حتديد األنشطة املؤداة من خمتلف األفراد العاملني ابتداءا من مرحلة انتقاء تقدميه

املدخالت اجلامعية وبغية حتديد املواصفات املراد اعتمادها للخدمة املزمع تقدميها، ومرورا 
 بالتطوير املستمر للتكنولوجيا، انتهاءا باعتماد التقنيات احلديثة يف تقدمي هذه اخلدمات ويعتمد

  : هذا البعد على
اخلدمات (تصميم خدمات تنسجم مع رغبات وحاجات املستفيدين مبختلف طموحا�م  -

  ).اجلامعية
  ).الطالب، البيئة، احلكومة، الشركات(إرضاء املستفيدين من اجلامعة  -
  .النمو والتوسع يف اخلدمات واملنتجات اجلامعية -

هي إرضاء املستفيدين من املخرجات  ولذا فإنه يتضح بأن الرؤيا اإلسرتاتيجية يف اجلامعة
اجلامعية وخدما�ا واالحتفاظ �م، ومن خالل هذه الرؤيا اإلسرتاتيجية العامة، تطور قدرا�ا 

 .التنافسية

  :زيادة الفعالية واملرونة التنظيمية اجلامعية: ثانيا
فة نظرا لكون إدارة اجلودة الشاملة تقوم على حقيقة مفادها بأن اجلودة مسؤولية كا

األفراد العاملني يف اجلامعة، لذا فهي تسعى لالهتمام بالعمل اجلماعي، وتشجيعه وحتقيق حتسني 
مستمر عن طريق فعالية االتصال واشرتاك أوسع للعاملني يف معاجلة وحل املشاكل التشغيلية 

  .وحتسني العالقات الوظيفية والتنظيمية بني خمتلف العاملني
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  :ية للجامعات يف األسواقرفع القدرة التنافس:  ثالثا
إذ يعد التحسني املستمر يف اجلودة مؤشر لزيادة احلصة السوقية للجامعات ويعترب شعار 

غي أن يتم تطبيقه يف معيار ينب" اعمل الشيء الصحيح من أول وهلة"إدارة اجلودة الشاملة 
خمتلف أنشطة وجماالت اجلامعة لكي يتم يف ضوئه ختفيض التكاليف املقرتنة بالعمليات اجلامعية 

  .املختلفة، وحتقيق املستوى األمثل للفعالية والكفاءة التنظيمية املطلوبة
  :دور اإلسرتاتيجية يف صياغة الوضعية التنافسية للجامعات: احملور الرابع

تزايد : اجلامعات على املستوى احمللي أو العاملي بعدد من اخلصائص من أمههاتتسم بيئة 
حدة وشدة املنافسة العاملية، حتقيق امليزة التنافسية، ظهور املنافسة املعتمدة على عنصر الزمن 
واجلودة، تزايد معدالت االبتكار والتطوير التكنولوجي، توجيه االهتمام حنو إدارة العالقات مع 

  .يناملورد
  : مفهوم التنافسية: أوال

يشغل مفهوم التنافسية حيزا ومكانة هامة يف كل من جمال اإلدارة اإلسرتاتيجية، وإدارة األعمال، 
قق أي مؤسسة مهما  رج، الذي يقدم فرصة جوهرية لكي حتفهي متثل العنصر اإلسرتاتيجي احل

فهوم على نقطة أساسية وهي أن كان نوعها تفوق مستمر باملقارنة مع منافسيها، ويعتمد هذا امل
العامل األكثر أمهية واحملدد لنجاح مؤسسة ما، هو املوقف التنافسي هلا يف البيئة التنافسية اليت 
تعمل فيها، وميكن للجامعات أن تقوم ببناء وضع تنافسي من خالل تفعيل منهج إدارة اجلودة 

  :الشاملة عن طريق نوعني أساسيني
  :التكلفة األقل* 
ها قدرة اجلامعات على تصميم وتسويق خدما�ا باملقارنة مع اجلامعات األخرى، مبا يؤدي معنا 

يف النهاية إىل حتقيق عوائد أكرب، ولتحقيق هذه امليزة فإنه البد من فهم األنشطة احلرجة يف 
  .سلسلة القيم للجامعة، واليت تعد مصادر هامة لتحقيق ميزة التكلفة

  :متييز اخلدمات اجلامعية* 
معناه قدرة اجلامعة على تقدمي خدمات ومنتجات متميزة وفريدة وهلا قيمة مرتفعة من وجهة  

جودة أعلى، خصائص خاصة، لذا (نظر املستفيدين من هذه اخلدمات واملنتجات اجلامعية 
يصبح من الضروري فهم املصادر احملتملة لتمييز اخلدمات واملنتجات من خالل توظيف قدرات 

  ).عات لتحقيق جوانب التميزوكفاءات اجلام
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  :قياس جودة امليزة التنافسية للجامعات:  ثانيا
  :11تتحدد نوعية ومدى جودة امليزة التنافسية للجامعات بثالث ظروف هي

  :مصدر امليزة* 
  :ميكن ترتيب امليزة التنافسية وفق درجتني مها 
ة العمل، أو توريدات اجلامعة مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة مثل التكلفة األقل لكل من قو  - أ

  .وحيث يسهل بسبب تقليدها وحماكا�ا من قبل اجلامعات املنافسة
مزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة مثل تكنولوجيا املعلومات ودرجة استخدامها يف تطوير  -ب

 التعليم اجلامعي، وكذا متييز اخلدمات واملنتجات اجلامعية من خالل السمعة اجليدة استنادا إىل
  :ا�هودات لتسويق منتجات هذه األخرية، وتتصف هذه املزايا بعدد من اخلصائص هي

يتطلب حتقيقها ضرورة توافر املهارات وقدرات على مستوى مرتفع مثل األفراد املدربني  §
 .تدريبا خاصا

  .تعتمد على تاريخ طويل من االستثمار املستمر والتعلم املتخصص، البحوث والتطوير  §
   :ر امليزة التي متلكها اجلامعةعدد مصاد* 

يف حالة اعتماد اجلامعة على ميزة واحدة فقط، فإنه ميكن للمنافسني التغلب على آثار تلك 
  .امليزة، أما يف حالة تعددها فإنه يصعب على املنافسني تقليدها

   :درجة التمكن والتحسني املستمر يف امليزة* 
  .دة ومن مرتبة مرتفعةجيب أن تتحرك اجلامعات حنو خلق مزايا جدي

ويرتتب على هذه االحتياطات خلق جمموعة من القدرات يف شكل مسعة جيدة للجامعات، 
  .حصيلة من األدوات واألساليب املتطورة لنيل رضا العمالء أو املستفيدين من خمرجات اجلامعة

يت تعتمد ومن وجهة نظر إسرتاتيجية، قيمة االمتياز التنافسي للجامعات يتعلق بالقدرات ال
مؤشرات للقدرات التنافسية للجامعات  4أنه يوجد  12John Kayعليها بيئة اجلامعات ويرى 

  :هي
  :التمويل اإلسرتاتيجي -1
ميكن للجامعات أن حتقق ميزة تنافسية من خالل التمويل الكايف والالزم لتطوير أنشطة اجلامعة  

  .والقيام بوظائفها
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  :التطور التكنولوجي -2
اجلامعات اليوم تدين وجودها لسلسلة من التطورات التكنولوجية واليت مسحت هلا كثريا من   

  ..بتحقيق تفوق تنافسي، إن نواة التطور التكنولوجي يتعلق بقدرة اجلامعة على التطوير والتجديد
  :اهليكل التنظيمي -3
وإدارة اجلودة  .قد تفقد كثريا من اجلامعات ميزة التفوق التكنولوجي نتيجة العالقات التنظيمية 

  .الشاملة تقع خاصة يف هذا املستوى من خالل خلق الفعالية ألنشطتها وعمليا�ا
  :مسعة اجلامعة -4
إن مسعة اجلامعة تعرب عن األبعاد النوعية وهي امليكانيزم أو احملرك األكثر أمهية والذي تتضمنه  

  .هذه اخلدمات واملنتوجات اجلامعة من أجل توعية املستفيدين من خدما�ا ومنتجا�ا لقيمة
  .برنامج التخطيط اإلسرتاتيجي اجلامعي : ثالثا

جيب مراجعة وحدات التدريب والتعليم على أساس نقطة البدء أي حتليل جانب الطلب 
على الوظائف وهو طلب مشتق من الطلب على اإلنتاج ومن مث خيدم التعليم والتدريب غايات 

  :لعائد على االستثمار كما هو موضح فيما يلي على أساسالتنمية والنمو والتطور، ويزداد ا
   .حتليل الطلب على الوظائف الضرورية ألغراض التنمية املتواصلة الشاملة -1
  .تعليم املختلفةحتليل معدالت النمو السكاين والطلب على مراحل ال -2
  والعام ختلفة بالقطاعات اخلاصةمراعاة اهلرم الوظيفي يف الدولة واملؤسسات امل -3
  .لقدرة التنافسية هلممراعاة حاجة األسواق احمللية والعاملية من خرجيي اجلامعات وا -4
  .مراعاة األبعاد العاملية يف تطوير التعليم اجلامعي للوقوف أمام املنافسة يف ا�االت املختلفة -5

  :ضوفيما يلي شكل حيدد خطوات التطوير اإلسرتاتيجي للتعليم اجلامعي والذي يفرت 
  .اجلامعي والتكنولوجي يف املستقبلدور إسرتاتيجي قومي للتعليم  - أ
  .سي قياسا على جتارب الدول الكربىالتعليم أحد ركائز حتسني املركز التناف -ب
  .اء على األمية املختلفة بأنواعهاالتعليم اجلامعي أحد أسلحة القض - ج
  .واألمنفاظ على الرتاث والثقافة يضمن التعليم اجلامعي احل -د
  .ق اإلبداع واالبتكار واالخرتاعاتيفتح التعليم اجلامعي آفا -هـ
يعترب التعليم اجلامعي قاعدة أساسية للعلوم والتكنولوجيا من جانب، ودعامة للبحوث  -و

يوضح خطوات تطبيق التخطيط ) 1(والشكل البياين  .والتطوير بالشركات من جانب آخر
  .اإلسرتاتيجي للتعليم اجلامعي
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  خطوات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي للتعليم الجامعي): 1(لشكل البياني ا

 
  .32فريد النجار، مرجع سابق ص .د: المصدر

  :جتيب أطر التخطيط اإلسرتاتيجي للتعليم اجلامعي على
  .ويل التعليم اجلامعي بكل مراحلهالشركات اإلنتاجية مسؤولة عن مت -1
  .ول بني اجلامعات ووحدات اإلنتاجألا�تمع يف كل منطقة هم الوسيط ا -2
  .ء على التخلف وخلق ثقافة إنتاجيةالتعليم قناة من قنوات القضا -3
  .ة وإعادة بنائها على أساس إنتاجيمراجعة حمتوى املناهج التعليمي -4
  .على أساس احتياجات ا�تمع أوال إعادة ترتيب مكونات كل وحدة تعليمية -5
  .كن بناء فعاليات إنسانية متكاملةالتعليم ليس شهادات ول -6
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  .ملهارات السلوكية وأمناط التفكريجيب أن يركز التعليم أوال على ا -7
جيب أن تنتج الربامج التعليمية ونظم التعليم املعاصرة موارد بشرية فعالة ذات مهارات  -8

  .وجودة مرتفعة
  :وميكن للجامعات أن تقضي على نقاط ضعفها كالتايل

  .من القادرين من الشركات املنتجة عات للتعليم اجلامعيقبول الترب  -1
  .يات احمليطتعليم األساتذة بصورة دورية لإلملام جبميع جمر  -2
  .ة من القدرات املعرفية والسلوكيةاألستاذ وحدة متكامل -3
  ).أساتذة وإداريني(لني احملرتفني االهتمام بالعام -4
  .داخل حقل اإلنتاج وقنوات التعليمتقنني التجارب الناجحة وتعليمها من   -5
  .املتاجرة بقطاع التعليم اجلامعي القضاء على ظاهرة -6
  .ستمر يف مراكز اإلنتاج واخلدماتالرتكيز على اجلودة والتجويد والبحوث والتطوير امل -7
اإلنتاج يف منظمات اخلدمات يف حاجة إىل ترشيد وحتديث وتطوير بتطبيق مفاهيم إدارة  -8

  .ت وإدارة اجلودة الشاملةالعمليا
كما هو مالحظ يف املؤسسات اإلنتاجية ميكن أن نفرق بني درجات االهتمام باإلنسان واآللة 

ميكن أيضا استنتاج  –أو املنتج واألهداف اإلنتاجية وغريها  –والعملية اإلنتاجية واالبتكار  –
ت اإلنسان مع االهتمام املرتفع النمط الفعال الذي يركز على االهتمام املرتفع مبهارات ومعلوما

  .بالعملية التعليمية والتدريبية لتخريج إنسان فعال ملراكز اإلنتاج املختلفة
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أنماط األساتذة في الجامعات): 2(الشكل البياني   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .أنماط أساتذة الجامعات وفق نوع األهداف): 3(الشكل البياني 
  
  
  
  
  
  
  

                  Sallis.E "T: املصدر
  

Sallis.E TQM in Education", London, Kogan 1993 p 204  
  

الرتكيز على الطالب والعملية 
 نية الفعالةالتعليمية اإلنسا

 

 

أهدايف اخلاصة مث أهداف 
 اجلامعة

 التفاين باألهداف اجلامعية فقط

 

انفصال األهداف الرتبوية عن 
 الوظيفة وا�تمع

  
 أنا قبل اجلامعة

مواءمة اهلدف الوظيفي مع 
 اهلدف الشخصي

ردية
 الف
اف
هد
باأل

مام 
الهت
جة ا
در

 

 %100 درجة االهتمام باألهداف اجلامعية

100% 

9-9  
منوذج العملية التعليمية 
 اإلنسانية الفعالة املنتجة

 

 

9-1  
الطالب أوال بغض النظر عن 

 التعليم

1-9  
االمتحانات أوال إلرضاء 

ليس  البالط، اجلامعة إدارة

 

1 -1  
 املبايلالنمط غري 

 

5 -5  
االهتمام التقليدي بالطالب 

 والعملية التعليمية

مية
تعلي
ة ال
ملي
بالع

مام 
الهت
جة ا
در

 

 درجة االهتمام بالطالب
Source :Sallis.E "TQM in Education", London, Kogan 1993 p 202 
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  :ولسد الفجوة بني التعليم اجلامعي واإلنتاج فالبد من
  .ها بصفة دورية لضمان العائد منهاتنميط اخلدمات التعليمية وبرجمت -1
  .ة ومنع التكرار واالزدواجية فيهاترشيد املوارد التعليمي -2
لتغطية نفقات مارات بالتعليم عن طريق شهادات استثمار تعليمي تستخدم زيادة االستث -3

  .التعليم املستقبلية
  .الشاملة لتطوير التعليم اجلامعي تطبيق آليات إدارة اجلودة -4
  .قة املثالية بني األستاذ والطالبحتديد العال -5
  .تجات ووحدات اإلنتاج يف اجلامعاتزيادة تفاعل املن -6
  .ستخدامها كأساس للتجارب والتعليمنات تنظم اإلنتاج واخلدمات الإنشاء ماك -7
  .ات اإلنتاج والتكنولوجيا للمجتمعمراجعة وحدات التعليم اجلامعي يف ضوء اجتاه -8
  .مراجعة الطلب والعرض من أعضاء هيئة التدريس يف كل قسم أو كلية لتجنب الفوائض -9

  : خامتة
الضوء على أمهية الدور اإلسرتاتيجي للجامعات مما حاولنا من خالل هذه الورقة إسقاط 

 أبعاديستلزم ضرورة تطوير أداء ونتائج هذه األنظمة املؤسساتية من خالل االرتكان إىل 
إسرتاتيجية  لتطوير اجلامعات بدءا من آليات التخطيط اإلسرتاتيجي وتوضيح رسالة ورؤية 

طريق موارد بشرية كفؤة وفعالة قادرة على اجلامعة من خالل إعداد القيادات اإلسرتاتيجية عن 
تغيري دور اجلامعات من جمرد آلة إنتاجية ألعداد ضخمة من الطلبة إىل التوجه بالتسويق 
للجامعات عن طريق استثمار عناصر التفوق والتميز اجلامعي لتحقيق رضاء املستفيدين من 

  .يف سوق العملاملخرجات اجلامعية وحتسني القدرة التنافسية هلذه اجلامعات 
 اهلوامش

                                                 
1paulay.k.kwam application of total quality management in education respected 

and prospect international 
journal of education Management 1996 p25-35 

امللتقى "منوذج مقرتح لتطبيق فلسفة ادارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل"عبد احملسن النعساين.د.2
  3ص 2003مارس13-11سوريا-حلب-ربيةالعريب لتطوير اداء كليات االدارة والتجارة يف اجلامعات الع

 .6، ص "نفس املرجع السابق" عبد احملسن النعساين.د3
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4Murgatrod.s.andMorgan.c total quality Management and the school open 

university press.Buchinghon1993p18  
1Coate.L.Timplementingtotalquality Management in a university Setting New- 

direction-for-Institutionl Reseorch1991p2738 
 مرجع السابق.عبد احملسن النعساين  5
 .06عبد احملسن النعساين، مرجع سالق ذكره، ص  6
، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر و "إدارة و تنظيم املنشآت السياحية و الفندقية"املصري، سعيد حممد،  7

 .45، ص 2001التوزيع، 
، رسالة "، دراسة واقع اجلامعات السورية العامة و اخلاصة"العوامل املؤثرة يف جودة التعليم العايل"مر حممد ع 8

 .25، ص 2008ماجيستري يف إدارة األعمال، جامعة حلب، 
 .96حممود عباس عبيدين، املرجع سابق الذكر، ص  9

  .127فريد النجار، مرجع سابق ذكره، ص .د -10
11- Claude ymes Bernard, مرجع سابق ذكره, p 106. 
12- Claude ymes Bernard, "Le Management par la Qualité Total" paris 2000 p 106. 
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  لتعزيز التنافسية كآليةالقاعدة التكنولوجية 
 يزائرقتصاد اجللالالكامنة  

  * زيان موسى مسعود  /د.ط

 إفريقياخمرب العوملة واقتصاديات مشال  
  اجلزائر –الشلف جامعة 
   ** راتول محمد /أد

  اجلزائر –الشلف جامعة 
Résumé 
 L’objectif de cette recherche est de reconnaître la réalité de la 
performance de base technologique algérienne comme une condition 
préalable de préparer le terrain pour attirer la technologie étrangère et 
d'absorber et de comprendre et d'indigénisation de l'exploitation optimale 
pour renforcer la compétitivité de son économie, puis la générer la 
technologie locale, en analysant les variables concurrentielles inhérentes 
appuyant sur le rapport de la CA  pour les années 2009 et 2012 , ces 
variables sont représentées dans chacune l'énergie innovante et la 
localisation de la technologie, le capital humain, et l'infrastructure 
technologique, qui reflètent dans une rangée la capacité du pays à réaliser 
 le transfert vertical de la technologie, la capacité de comprendre, 
d'absorber et de la réinstallation des technologies transférées et essayer 
d'imiter pour générer  la technologie locale, la capacité d'exploitation 
optimale la technologie transférées et de ne pas rater l’occasion. Après 
avoir analysé ces variables arrivent à la conclusion que la performance de 
la  base technologique est toujours en dessous du niveau requis pour 
atteindre l'économie algérienne concurrentiel par rapport aux pays de 
comparaison. 
Mots clés: base de la technologie, la concurrence potentiel, l'énergie 
innovante et la localisation de la technologie, le capital humain, et 
l'infrastructure technologique 
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  :مقدمة
 أيلتطوير قدرة اقتصاد  أساسيةالتنافسية وسيلة  أنخة راسمن القناعات ال أصبحلقد 

ناميا، على التعايش يف ظل بيئة دولية متسمة بالعوملة وانفتاح  أوبلد، سواء كان متقدما 
، وعلى الرغم من صعوبة حتديد لألفضل، شعارها يف ذلك البقاء األسواقوحترير  االقتصاديات

هناك قطاعات حبكم طبيعتها تدخل بشكل  أن إالات اليت ختضع للمنافسة بني الدول، القطاع
، والدول عادة تتنافس مثلها مثل املؤسسات داخل البلد الواحد على اإلطارواضح ضمن هذا 

 اآلخربلد تتنافس مع صادرات البلد  أيالدولية، فصادرات  األسواقحصص مستدامة يف 
جيب تدعيم تنافسية منتجا�ا،  ودميومتها األسواقمان حصة يف هذه معينة، ولض أسواقالقتحام 

 كان االعتماد على املنافسة السعرية يف احلصول على احلصص السوقية، فان التنافسية وفق  فإذا
  .هي السبيل لدميومة هذه احلصصالتميز /مبدأ اجلود
انت دولية ، سواء كاألسواقالسعي للحصول على احلصص السوقية يف على العمل  إن

تنافسية املنتجات ليس فقط وفق العوامل الظرفية، بل وفق  أداءحملية يستوجب االهتمام برفع  أو
الكامنة واملتمثلة يف التكنولوجيا،  اإلنتاجتتمثل يف عناصر  األخرية، هذه األثرعميقة  العوامل

ل للحصول عليها عن هذه التكنولوجيا اليت ال تتوافر لغالبية البلدان، لذلك تسعى خمتلف الدو 
طريق نقلها من مواطن تواجدها الستغالهلا يف النهوض باقتصاديا�ا، وهذا ما يسمى بالنقل 

للتكنولوجيا والذي يتميز بشرط اختالف املعيار اجلغرايف للتكنولوجيا املنقولة،لكن املتمعن  األفقي
د من الدول خاصة النامية العدي أنشبكة تدفق وانسياب التكنولوجيا على املستوى الدويل يرى ل

 تراوحهذه الدول حتصلت على هذه التكنولوجيا والزالت اقتصاديا�ا  إحدىمنها واجلزائر 
املنشودة للتنمية،  األهدافق يللتكنولوجيا لوحده ال يستطيع حتق األفقيفالنقل  إذامكا�ا، 

عدم القدرة على فهم  وأد الوطين جليد للتكنولوجيا الالزمة لالقتصالعدم التشخيص ا إماوذلك 
املناسبة للتحديد الدقيق  األرضيةواستيعاب التكنولوجيا املنقولة لتعقدها، لذلك جيب �يئة 

استيعاب وفهم خمتلف التكنولوجيات املنقولة مة ملتطلبات التنمية االقتصادية و للتكنولوجيا املالئ
  .التكنولوجية الوطنية لتوطينها وتوليد التكنولوجيا احمللية، وهذا ما يسمى بالقاعدة

لطاقة املال البشري، ا رأس، أساسيةر و اعلى ثالث حم التكنولوجيةترتكز القاعدة 
حتديد  الثالث من شانه احملاورليل هذه البنية التحتية للتكنولوجيا، وحت بتكارية وتوطني التقانة،اإل

ا لدعم تنافسية الدول، بلد على فهم واستيعاب التكنولوجيا وتوطينه أيالوضعية احلقيقة لقدرة 
القاعدة التكنولوجية الجزائرية في  أداءما واقع : ميكن طرح السؤال التايل األساسوعلى هذا 

   تدعيم التنافسية الكامنة لمنتجاتها؟
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  :اهلدف من الدراسة
التعرف على واقع أداء القاعدة التكنولوجية اجلزائرية  اإلشكاليةحناول من خالل هذه 

ستيعا�ا إستقطاب التكنولوجيا األجنبية و ساسيا لتهيئة األرضية املناسبة إلأباعتبارها شرطا 
قتصادها، ومن مث توليد إمثال يف تعزيز تنافسية أستغالال إستغالهلا وفهمها وتوطينها إل

الطاقة   واملتمثلة يف كل من التكنولوجيا احمللية، وذلك بتحليل متغريات التنافسية الكامنة
 التقانة، ورأس املال البشري، والبنية التحتية للتكنولوجيا، واليت تعرب على التوايل اإلبتكارية وتوطني

عن قدرة البلد على حتقيق النقل الرأسي للتكنولوجي، القدرة على فهم واستيعاب وتوطني 
التكنولوجيا املنقولة وحماولة حماكا�ا بتوليد تكنولوجيا حملية، القدرة على االستغالل األمثل 

  .نولوجيا املنقولة وعدم تفويت الفرصللتك
  :التالية رو ااحمل إىلمبختلف جوانب السؤال سنتطرق  واإلملام ولإلجابة

  .مفهوم التنافسية وقياسها. الأو 
  القاعدة التكنولوجية والتنافسية.ثانيا
  القاعدة التكنولوجية اجلزائرية وحتليل متغريات التنافسية الكامنة. ثالثا

  .فسية وقياسهامفهوم التنا. الأو
 :مفهوم التنافسية .1

يف حتديد  واإل�اميعترب مفهوم التنافسية من املفاهيم اليت ال تزال يشو�ا الكثري من الغموض 
بذل اجلهد يف سبيل  أ�اصل التنافس املنافسة، حيث تعرف لغويا على أفا، معاملها وتعاريفه
ن االصطالح الالتيين مشتق م  Concurrenceاصطالحا فمصطلح  أماحتقيق التفوق، 

Cum-luder اقتصاديا فيختلف مفهوم التنافسية  أما، 1واليت تعين اللعب يف اجلماعة
كان مؤسسة أو قطاعا أو دولة، فاملؤسسة تسعى من  ما إذاباختالف حمل احلديث عنها، 

خالل التنافسية إىل كسب حصة يف السوق ختتلف عن تنافسية القطاع متمثل مبجموعة من 
ات العاملة يف صناعة معينة، وهاتان بدورمها ختتلفان عن تنافسية الدولة اليت تسعى املؤسس

  .لتحقيق معدل مرتفع ومستدام لدخل الفرد فيها
القدرة على تزويد املستهلك مبنتجات  أ�افالتنافسية على مستوى املؤسسة تعرف على 

أو التكنولوجيا أو املورد املتميز  ، كما تعين املهارة2اآلخرينكفاءة وفعالية من املنافسني   أكثر
قيم ومنافع للمستهلكني تزيد عما يقدمه هلم املنافسون، ويؤكد متيزها  إنتاجالذي يتيح للمؤسسة 

  .واختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز
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ات الناشطة يف نفس الصناعة على على مستوى القطاع فتعين التنافسية قدرة املؤسس أما
الدولية دون االعتماد على الدعم واحلماية احلكومية، وهذا ما  األسواقحتقيق جناح مستمر يف 

يؤدي إىل متيز تلك الدولة يف هذا ا�ال، وتقاس تنافسية صناعة معينة من خالل الرحبية الكلية 
قدرة البلد على حتقيق معدل مرتفع  التنافسية على مستوى الدولة تعين أن، يف حني  3للقطاع

الذي يؤدي يف  األمر، لألفراد أفضل، مما يوفر مستوى معيشة أفرادهاومستمر ملستوى دخل 
أو هي القدرة اليت ميتلكها االقتصاد الوطين لكي يطرح منتجاته . النهاية إىل الرخاء واالزدهار

كذلك ي  ة للمواطنني كما حظمبستوى راق يتمكن من خالهلا ان ينمو ويرفع مستوى املعيش
  :مفهوم التنافسية باهتمام املنظمات العاملية، حيث عرفت كما يلي

هي الوضع الذي ميكن الدولة يف ظل شروط السوق احلرة :  )UNCTAD( األونكتاد ·
العاملية، ويف نفس الوقت  األسواقيف  األذواقالعادلة من انتاج السلع واخلدمات اليت تالئم 

 .4الطويل األجليف  ألفرادهادخول احلقيقية حتافظ وتزيد ال
 :5تعين التنافسية قدرة البلد على: معهد التنافسية الدولية ·
كفاءة نسبيا، ويقصد بالكفاءة تكلفة اقل، وجودة عالية وان تكون   أكثرسلع وخدمات  إنتاج -

ستعمال واال اإلنتاجيةمن خالل التحسينات يف  اإلنتاجيف  األقلمالئمة، حيث تتحقق التكلفة 
للموارد مبا فيها التنظيمية والتكنولوجية، يف حني تتحقق اجلودة العالية من خالل استقاء  األمثل
املالئمة فهي الصلة مع احلاجات العاملية وليس فقط  أمااملعلومات عن السوق واالنتاح،  أفضل

ة عن السوق ومرونة  احمللية، يف املكان والزمان ونظم التوريد، باالستفادة من املعلومات احلديث
 .واإلدارة، التخزين اإلنتاجكافية يف 

والتكنولوجيا ذات القيمة العاملية املضافة يف السوقني احمللي  التصنيعالتحول حنو السلع عالية  -
 .للفرد وذو منو مطرد أعلىوالدويل، وبالتايل احلصول على عوائد اكرب متمثلة يف دخل وطين 

املباشرة من خالل خلق بيئة مناسبة لرفع املزايا التنافسية اليت  األجنبيةاستقطاب االستثمارات  -
 .  تضاف إىل املزايا النسبية

االقتصادي والتنمية  التعاونتعرف منظمة : OCDEوالتنمیةاالقتصادي  التعاونمنظمة  ·
 :6التنافسية وفق جمموعة من املداخل

متكن وقتها ويف ظل شروط سوق التنافسية على مستوى االقتصاد الوطين تعين الدرجة اليت  إن -
الدولية يف الوقت الذي حتافظ فيه  األسواق أذواقالسلع واخلدمات اليت تواجه  إنتاجحرة وعادلة 

 .على وتوسع الدخول احلقيقية للمواطن على املدى الطويل
السلع واخلدمات اليت تواجه اختبار املزامحة اخلارجية يف الوقت الذي حتافظ  إنتاجالقدرة على  -

 .فيه على توسيع الدخل احمللي احلقيقي
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النسيب احلايل والكامن لالقتصاديات العربية يف  األداء أ�اعرفها على : تقرير التنافسية العربية ·
 .7األجنبيةاليت تتعرض للمزامحة من قبل االقتصاديات  واألنشطةالقطاعات 

 أربعللتنافسية على  اعتمد هذا ا�لس يف تعريفه: األمريكيجملس التنافسية الصناعية  ·
قدرة الدولة  أ�ا، التجارة ومستوى املعيشة، حيث عرفها على اإلنتاجيةاالستثمار، : مؤشرات

العاملية ويف نفس الوقت حتقق مستوى معيشي  األذواقالسلع واخلدمات اليت تقابل  إنتاجعلى 
ت تكون مستوفية متزايد على املدى الطويل، أو هي مقدرة البلد على توفري وطرح سلع وخدما

لتحقيق  األساسيةالعاملية وتسمح بتنمية املداخيل احلقيقية اليت تعترب الوسيلة  األسواقلشروط 
 .8الرفاهية للسكان والتنافس فقط

 مؤشر التنافسية العربية .2
ختتلف طرق قياس التنافسية باختالف مفاهيمها وتعاريفها، لذلك قام املعهد العريب 

دقة وموضوعية، حيث يستند املعهد يف بناءه  أكثرركب حىت يكون للتخطيط بابتكار مؤشر م
االقتصادي وفق العوامل  األداءللمؤشر إىل تعريف التنافسية الذي تبناه والقاضي بكو�ا انعكاس 
، فجملة هذه العوامل األخرىالظرفية واملستدمية للنشاطات اليت تكون جماال للمزامحة مع الدول 

لتنافسية واليت ترتجم بالضرورة مستوى الرفاهية والنمو االقتصادي احملقق هي احملددة ملستويات ا
  .لدول معينة
مؤشرا  60در التطرق إىل مكوناته، حيث يتكون من جيعتبار هذا املؤشر مؤشرا مركبا، با

  :  9فرعيا مقسما إىل فرعني
، األجلصرية التنافسية اجلارية ويقيس تنافسية الدول العربية وفق العوامل الظرفية أو ق -

 .مؤشرا فرعيا 53ويشمل 
التنافسية الكامنة ويقيس تنافسية الدول العربية وفق العوامل املستدمية والتكنولوجية على وجه  -

 .يامؤشرا فرع 17اخلصوص، ويشمل 
 :التنافسية اجلارية . أ

من مؤشر التنافسية العربية الكلي واملعتمد من طرف املعهد العريب  أساسيهو مؤشر 
 وترتاوح، األجلحيث يقيس تنافسية الدول العربية وفق العوامل الظرفية أو قصرية  للتخطيط،

قيمه بعد تنميطها بني والواحد والصفر، حيث يعين الواحد اعلي مستوى للتنافسية، يف حني 
مؤشرا فرعيا موزعة على اربع  53مستوى للتنافسية، ويشمل هذا املؤشر على  أدىنميثل الصفر 

  : 10ربى، وهيمؤشرات فرعية ك
 مؤشرات فرعية؛ 09االقتصادي الكلي ويشمل  األداء -
 مؤشرا فرعيا؛ 28واجلاذبية ويشمل  األعمالبيئة  -
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 مؤشرات فرعية؛ 08واملنتجات والتخصص ويشمل  األسواقديناميكية  -
 .مؤشرات فرعية 08والتكلفة ويشمل  اإلنتاجية -
 : التنافسية الكامنة . ب

لتنافسية الدول العربية، خاصة التكنولوجية منها  ثراأليقيس هذا املؤشر القدرات عميقة 
التنمية االقتصادية  أهدافواليت تضمن استدامة هذه التنافسية ومن مث استدامة النمو وحتقيق 

قيمه  وترتاوح، األهدافواالجتماعية، خاصة اذا ما اقرتنت بسياسات موجهة حنو حتقيق هذه 
جلارية، وقد مت حتديد ثالث مؤشرات فرعية كربى حمددة بعد تنميطها بنفس طريقة قيم التنافسية ا

  :مؤشرا فرعيا واملتمثلة يف 17للتنافسية الكامنة تتفرع إىل 
 مؤشرات فرعية؛ 05تكارية وتوطني التقانة ويشمل بالطاقة اإل -
 مؤشرات فرعية؛ 08رأس املال البشري ويشمل  -
 .مؤشرات فرعية 04نوعية البىن التحتية التكنولوجية ويشمل  -

  والشكل التايل يوضح هيكلة املؤشر العام للتنافسية العربية
  

  الهيكل العام لمؤشر التنافسية العربية) 1(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  .25ص، 2012تقرير التنافسية العربية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،  :المصدر
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  :القاعدة التكنولوجية والتنافسية.ثانيا
إىل مفهوم التكنولوجيا وكيفية نقلها  اإلشارةقبل التحدث عن القاعدة التكنولوجية جتدر 

  .إليهاها إىل مكان احلاجة من مكان توفر 
للتكنولوجيا دورا بارزا يف  أنمما ال شك فيه   :التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا .1

 أهمالتنمية اليت تصنعها خمتلف الدول يف وقتنا الراهن، حيث صارت من ضمن  إسرتاتيجية
التنمية  حماوالتالعناصر اليت حتدد جناح أو فشل خطط التنمية، بل قد يرجع البعض فشل بعض 

على السيطرة على التكنولوجيا الالزمة، هذا من  األخريةيف الدول النامية إىل عدم قدرة هذه 
واملالية معا، مما  اإلنتاجتشكيل حلقة  أعادتفان الثورة التكنولوجية قد  أخرىجهة ومن جهة 

حىت يف  تغيري أحدثت أ�اتتعدى البعد الوطين التقليدي الضيق، بل  أبعادالكل منهما  أعطت
طبيعة االسرتاتيجيات املوضوعة ليس يف مداها فحسب، بل حىت اجلغرايف، كل ذلك راجع إىل 

ميكن تعريف التكنولوجيا على  األساس، وعلى هذا أخرىالثورة التكنولوجية ونقلها من مواطن 
تكوينا�ا  يف جماهلا الشامل من حيث اإلنسانتوجيه العلوم البحثية أو املعرفة املقننة ببيئة " أ�ا

وخصائصها واستخداما�ا وما يستلزم هذا التوجه من استثمار لرأس املال بكافة عناصره وتعبئة 
أو هي اللغة التقنية والعلم التطبيقي والطريقة . 11للكوادر البشرية بقدرا�ا الالزمة لعملية التحول

وفري كل ما هو الفنية لتحقيق غرض عملي، فضال عن كو�ا جمموعة الوسائل املستخدمة لت
 .12ضروري ملعيشة الناس ورفاهيتهم

 األجهزةمتكونا من ) HSB( األبعادكما ميكن النظر للتكنولوجيا مبفهومها ثالثي 
ونظم دعم ) SOFT WARE(، الربجميات )HARD WARE(واملعدات 

واملعدات على وسائل مادية ومنطقية خمتلفة  األجهزةحتتوي  إذ، )BRAIN WARE(الذكاء
الربجميات فهي جمموعة  أماوالغايات،  األهدافعىن باختيار املعدات املالئمة لتحقيق واليت ت
وتشغيل  أداءواملعدات، وتساهم نظم دعم الذكاء يف  األجهزة�تم باستخدام  وإجراءاتقواعد 
  .، والشكل التايل يوضح املكونات الثالث هلذا املفهوم13والربجميات األجهزة
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  )HSB(وجيا وفق التكنول:) 2(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
 
 
 

  26غسان قاسم الالمي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
املؤسسات والسلوك  دراسةخاصة يف جمال  واألحباث الدراساتالعديد من  أسهمتلقد 

احلالة  أساسالتنظيمي يف تشخيص العديد من التصنيفات للتكنولوجيا، حيث تصنف على 
يف العمالة أو  إما، فا�سدة منها تتجسد 14غري جمسدة خرىوأاملادية إىل تكنولوجيا جمسدة 

والتجهيزات الرأمسالية، بل وحىت يف املنتجات االستهالكية املعمرة كالسيارات،  واآلالتاملعدات 
اخل، اما غري ا�سدة فتتمثل يف املعرفة وحتويل نتائج وخالصات البحوث العلمية .....التلفزيون

  .صاد وا�تمع على حد سواءإىل تطبيقات مفيدة لالقت
يف املنتجات إىل ثالث  اإلنتاجكثافة عناصر   أساسكما ميكن تصنيفها كذلك على 

التكنولوجيا املتقدمة كثيفة رأس املال والتقليدية كثيفة العمالة واملتوسطة، حيث تتواجد 15أنواع
فهي التكنولوجيا اليت تسعى  ريةواألخالثالثة  أمااألوىل يف الدول املتقدمة والثانية يف الدول النامية 

  .إليهاالدول النامية الوصول 
كانت التصنيفات السابقة �تم بشكل مباشر على التكنولوجيا املنتجة حمليا، فهناك   إذا

من اجل تعزيز القدرة  إنتاجهاتصنيف يتجه حنو تلك التكنولوجيا اليت يتم استريادها من مواطن 
احمللي للمنتجات لتعزيز تنافسيتها، وهذا  اإلنتاجيف  إدماجها لاألقالتكنولوجية احمللية أو على 
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، حيث تصنف إليهامدى مالئمة التكنولوجيا املنقولة والبيئة املنقولة  أساسالتصنيف يقوم على 
  :16غري مالئمة وأخرىإىل تكنولوجيا مالئمة 

 : التكنولوجيا املالئمة ·
إىل الناحية اجلغرافية  باإلضافةية والفنية وتتمثل يف مالئمة التكنولوجيا من الناحية اهلندس

واملعدات  واآلالتالفنية والتنظيمية  األساليبوالبيئة احمللية، حيث تتمثل األوىل يف مالئمة عمل 
قل هدرا ممكنا أدرجة ممكنة من الدقة يف التشغيل و  بأعلى إمتامهاملستخدمة يف عمل ما على 

بالنسبة للمالئمة من ناحية البيئة  أماملنتجات املنتجة، للوقت واملوارد ومدى صالبتها وجود�ا وا
من  أنتكون قابلة للتكيف والظروف البيئية احمللية والظروف اجلغرافية، حيث  أناحمللية فيجب 

جناح احلضارات العريقة قدر�ا على التكيف مع الظروف البيئية احمللية واستحداث  أسباب أهم
 . املناسبة هلاالتكنولوجية واملعدات  األساليب

 : التكنولوجيا غري املالئمة  ·
وهي التكنولوجيا اليت ال تتالئم واملعطيات احمللية للدول املستقطبة هلا، مما يؤثر سلبا سواء على 

 أعلىتكون  أنالقدرة التكنولوجية احمللية أو املنتج يف حد ذاته، الن التكنولوجيا املنقول جيب 
املتميز وتعزيز دميومة مراكزها  األداءن املرجو منها حتقيق مستوى من تلك املتوفرة حمليا، ال

الدولية، مما يؤكد ضرورة مواكبة  األسواقيف االسواق احمللية أو بعد االنتقال إىل  سواءالتنافسية 
التغريات التكنولوجية السريعة واهلائلة يف خمتلف امليادين من خالل تطبيق التكنولوجيا املالئمة 

 : 17امهها األهدافمن لتحقيق العديد 
إىل التقليل من  باإلضافةاحلماية،  ألدواتحتسني الظروف البيئية من خالل تقليل احلاجة   -

 نسب التلوث البيئي؛
يف العمليات  األخطاءالذي يؤدي إىل ختفيض نسب  األمراملسامهة يف حتسني اجلودة   -

 منتجات بشكل متميز؛ وإنتاج اإلنتاجية
 يف العمل؛ والتأخريليم من خالل ضبط أوقات التشغيل التسريع يف أوقات التس  -
 التكنولوجي؛ اإلبداعاملسامهة يف زيادة املبيعات من خالل االعتماد على   -
عالية، كما هو احلال  أداءاملسامهة يف تقدمي طرق وتقنيات جديدة متكن من حتقيق مستويات  -

يف احلني واليت ترتبط بثالث  واإلنتاجملة، التصنيع اليابانية مثل رقابة اجلودة الشا إدارةيف تقنيات 
، اجلودة العالية، والتسليم يف الوقت احملدد، اذ حتقق 18مزايا تنافسية وهي السعر املنخفض

  :التكنولوجيا اجلديدة زيادة قيمة املنتجات لدى الزبائن كما هو موضح يف الشكل التايل
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  التكنولوجيا والمزايا التنافسية) 3(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .45غسان قاسم الالمي، مرجع سابق،  ص : المصدر

تسعى خمتلف الدول املتقدمة منها والنامية إىل نقلل احدث ما  األساسوعلى هذا 
تدامة املزايا عمليات البحث والتطوير من تكنولوجيا للنهوض باقتصاديا�ا أو اس إليهتوصلت 

، لذلك جيب التمييز بني نوعني من النقل للتكنولوجيا، النقل الرأسي اعليه التنافسية املتحصل
جتسيد الفكرة واملعرفة اجلديدة واملبتكرة إىل واقع  حماولة، فالنقل الرأسي يتمثل يف األفقيوالنقل 

ملموس ضمن قطاع اقتصادي واحد، مبعىن ان املنتجات تتكون عادة من شقني، شق نظري 
فهو مثرة اجلهود اليت بذلتها اجلامعات واملعاهد ومراكز البحث يف  النظري أماعملي،  واألخر

العملي فو الشق اخلاص باملؤسسات  أمامعريف جديد،  سعيها إىل ابتكار منتج فكري أو
العمل لتجسيد مثرة البحث وحتويلها من منتج  إمتام، حيث يلقى على عاتقها مهمة اإلنتاجية

  .ذلك ضمن قطاع واحد هائية أو نصف النهائية، ونظري إىل منتج اقتصادي يف صفته الن
للتكنولوجيا فيتمثل يف انتقال التكنولوجيا من قطاع اقتصادي إىل قطاع  األفقيالنقل  أما
 إجراءالتكنولوجية دون  واألساليب، ويكون يف الغالب على شكل نقل الطرق آخراقتصادي 

ية والبيئية السائدة يف الدول املستقطبة تعديالت لتكييفها مع الظروف االقتصادية واالجتماع أي
، فاألول األحادي، وميكن التمييز بني نوعني هلذا الشكل من النقل، النقل التباديل والنقل 19هلا

يتم بني الدول املتماثلة يف مستوى التقدم التكنولوجي، خاصة الدول املتقدمة صناعيا،حيث 
فروع  إليهدة كميته باالعتماد على ما وصلت وزيا اإلنتاج�دف هذه العملية إىل تطوير توعية 
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الثاين فيتم بني الدول املتقدمة صناعيا  أماالتكنولوجيا يف كل دولة على حدى من هذه الدول، 
املالكة واملصدرة للتكنولوجيا من جهة والدول النامية اليت تفتقر أو املستوردة هلا، وهي عملية 

إىل النقل  األفقيبقدر ما يتحول النقل  إالقل ناجحة باجتاه واحد، وال ميكن اعتبار عملية الن
  .يرتبط ارتباطا ديناميكيا �ياكل ا�تمع احمللي للبيئة اليت حتيط به إذالرأسي، 

الفجوة بني الدول الصناعية املتقدمة والدول النامية  أنواالفرتاض وراء نقل التكنولوجيا 
ثور�ا  ةل ملا كانت عليه الدول املتقدمة يف بدايهي فجوة تارخيية، فالدول النامية يف مركز مماث

الصناعية، لذا فان اللحاق بالركب يتطلب دفعة تنموية عالية، والتكنولوجيا املالئمة هي الوسيلة 
املباشر  األجنيباملؤهلة للقيام �ذا الدور، لذا فان سد الفجوة التارخيية يتطلب حتفيز االستثمار 

يؤدي إىل تدفق التكنولوجيا من الدول املتقدمة مقابل تنمية القاعدة وتنشيط التجارة الدولية ما 
و�ذا تصبح املشكلة الرئيسية اليت  ،20التكنولوجية للدول النامية نتيجة استخدام التكنولوجيا

تواجه اقتصاديات الدول العربية والنامية عامة يف نقل التكنولوجيا املالئمة الحتياجا�ا التنموية و 
ة تكنولوجية مالئمة لفهم وتوجيه والتطبيق االجيايب والصحيح للتكنولوجيا املنقولة، توفري قاعد

بتوفري املناخ املناسب خاصة ما تعلق بالظروف عميقة االثر  القاعدة التكنولوجية �تمحيث 
 رأسما يسمى ب أو اإلنساناالستثمار يف ، أساسيةثالث نقاط وليس الظرفية فقط من خالل 

على ا�ال الصحي للعامل، الرفع من معدل السن املتوقع  اإلنفاقمن خالل تعزيز  املال البشري
   .للحياة، حتسني ا�ال التعليمي بصفة عامة والتعليمي اجلامعي املتخصص يف العلوم التكنولوجية

توليد  إىلتنمية الطاقة االبتكارية وتوطني التكنولوجيا املنقولة واليت تضمن فيما بعد 
الوطين من خالل تشجيع وحتفيز تياجات ومتطلبات االقتصاد احمللية وفق اح االتكنولوجي

الرفع من عدد براءات االخرتاع، توفري  إىلث والتطوير والذي يؤدي بالضرورة الباحثني على البح
الغالف املايل الداعم لعميات ثني وتوفري من عدد الباح املناخ املناسب للبحث من خالل الرفع

ر التكنولوجي، خلق البيئة املالئمة الستقطاب االستثمار االجنيب املباشر، كل ث والتطويالبح
حتسني القدرات واالمكانات التنافسية للمنتجات الوطنية يف االسواق  إىلهذا يؤدي بالضرورة 

االنرتنت البنية التحتية للتقانة من خالل توفري  اما النقطة االخرية فتتمثل يف توفري الدولية،
  .اخل...اقل مبا فيها خطوط اهلاتف وتعزيز جمال النقالبتكاليف 

وهذا ما سيعزز القاعدة التكنولوجية وجيعلها قادرة على فهم وترمجة التكنولوجيا املنقولة 
    .االسواق الدولية أومنتجات اقتصادية تنافسية، سواءا يف السوق احمللي  إىل
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  الكامنة ريات التنافسيةحتليل متغالقاعدة التكنولوجية اجلزائرية و. ثالثا
تعاين اجلزائر فجوة تكنولوجية كبرية النامجة عن تواضع القاعدة التكنولوجية احمللية، نتيجة 

ي للتكنولوجيا خاصة وكما ذكرنا رأسواداء النقل ال للتكنولوجياضعف كال من البيئة التحتية 
نقولة من الدول املتقدمة صناعيا، سابقا انه الوسيلة االساسية الجناح عملية توطني التكنولوجيا امل

ث والتطوير، خيارات جماالت بات بدءا من املوارد املخصصة للبحوذلك راجع لعدد من العق
ضعف الصلة الوظيفية بني وظائف توليد املعرفة  إىلالبحث ونوعية خمرجاته وتطبيقا�ا، باالضافة 

ذي يؤثر سلبا على القدرات التنافسية العلمية والتكنولوجية ونشرها ونقلها واستخدامها، االمر ال
 إىل، الن التنافسية مل تعد تقتصر على التكاليف فقط، بل تعدت للجزائر والدول املماثلة هلا

التميز، وهذا ما يسمح باكتساب مزايا تنافسية رغم ارتفاع التكاليف، وفيما يلي / مبدأ اجلودة
ئر من خالل حتليل مؤشرات التنافسية التعرف على وضعية القاعدة التكنولوجية للجزا حناول

   . الكامنة باملقارنة جمموعة من الدول
 مؤشر الطاقة االبتكارية وتوطني التكنولوجيا .1

 اإلنتاج كتكلفة  ،االبتكار والتكنولوجيا يف عدد من العوامل املرتبطة �ا أمهيةتكمن 
 أنت التصدير، كما االستخدام وتوزيع الدخل ونوعية املنتجات الداخلة يف عمليا وأساليب

حتديا خاصا لالقتصاد العاملي، نظرا للتسارع الشديد يف دخول تلك تكنولوجيا املعلومان تطرح 
فبالنسبة للدول العربية الزالت تعاين  والتعليم والتدريب والتوزيع، اإلنتاجالتكنولوجيات جماالت 

عن  %10 بـ هذه الفجوة تقلص أناستطاعت  أ�ا إالفجوة كبرية بينها وبني دول املقارنة، 
  :النتائج التاليةكانتف بالنسبة للجزائر أمايف مؤشر الطاقة االبتكارية وتوطني التكنولوجيا،  2009
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  مؤشر الطاقة االبتكارية وتوطين التكنولوجيا) 4(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بذلتها نالحظ ان اجلزائر وبالرغم من ا�هودات الكبرية اليت) 1.3(من خالل الشكل 
القاعدة التكنولوجية املناسبة واحملفزة لنقل التكنولوجيا، من خالل تعزيز حجم الواردات  تأهيليف 

حيث بلغت نسبة  اإلنتاجوالتجهيزات التكنولوجية الداخلة يف عمليات  واآلالتمن املعدات 
 بأكثراملقارنة النسبة ا�لة من طرف دول متفوقة بذلك على  %8اكثر من  التغري يف هذا ا�ال

والذي بلغ  التقنيةتجات عالية ، والذي انعكس اجيابيا على حجم الصادرات من املن %3من 
الزالت تعاين اتساع الفجوة بينها وبني دول املقارنة يف مؤشر الطاقة  أ�ا إال، %50سبة تغري ن

فاض مستوى اخن إىل أساسا، وذلك راجع %20من  أكثراالبتكارية وتوطني التكنولوجيا بلغت 
 األجنيباالهتمام بعاملني مؤثرين بشكل مباشر على القاعدة التكنولوجية واملتمثلني يف االستثمار 

ة القاعدة التكنولوجية من شأ�ا �يئ املباشر والبحث العلمي والتكنولوجي، وهي العوامل اليت
مسجال  2012عام  0.08املباشر  األجنيبث بلغ مؤشر صايف ندفق االستثمار حيالوطنية، 

   .تقريبا %40والذي بلغ حوايل  2009عن مؤشر  %79تراجعا بنسبة 

 
  .2012و 2009العربية باالعتماد على معطيات التقرير التنافسية  انالباحث إعدادمن : المصدر
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 املال البشري رأسمؤشر  .2
املال البشري يف العالقة بني املورد البشري والتنافسية، سواء كانت  رأس أمهيةتكمن 

وه غري مباشرة كحجم السكان وسرعة من أووالتشغيل واالنتاجية  واإلدارةعالقة مباشرة كالتعليم 
، وخصائصه االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل عالقات تلك وأذواقهوتوزيعاته 

مؤشر  إطاراملال البشري الفرعي يف  رأساخلصائص بالتنمية بصفة عامة، ويتكون مؤشر 
بستة  األسداملال البشري وعدالته على حصة  رأسالتنافسية من احد عشر متغريا، حاز تكوين 

فبالنسبة للدول  اثنني، نمبتغريياملال البشري  رأسورصيد ة بثالث متغريات ات، والصحمتغري 
تقلص هذه الفجوة  أناستطاعت  أ�ا إالالعربية الزالت تعاين فجوة بينها وبني دول املقارنة، 

بالنسبة للجزائر فقد سجلت  أما، املال البشري رأسة يف مؤشر الطاق 2009عن   %08حبوايل 
  :النتائج التالية

  المال البشري رأسمؤشر ) 5(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نالحظ ان اجلزائر وبالرغم من ا�هودات الكبرية اليت بذلتها ) 2.3(من خالل الشكل 
العنصر البشري، خاصة ما تعلق بالتعليم، حيث بلغت نسبة تغري مؤشر معرفة القراءة  تأهيل  يف

، يف 2009عن مؤشر  %105من  أكثر) 15/24( والكتابة يف صفوف الشباب البالغني بني
الصحة  واإلنفاق 0.66 اإلمجايلعلى التعليم كنسبة من الناتج املخلي  اإلنفاقحني بلغ مؤشر 

 
  .2012و 2009باالعتماد على معطيات التقرير التنافسية العربية  انمن اعداد الباحث :المصدر
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بنسبة اكرب  2009متفوقا على النسبة املسجلة يف عام  0.24 اإلمجايلكنسبة من الناتج احمللي 
املال  رأسدول املقارنة يف مؤشر  الزالت تعاين اتساع الفجوة بينها وبني أ�ا إال، %70من 

اخنفاض مستوى  إىل أساسا، وذلك راجع %72.72من  أكثربلغت  ، حيثالبشري ككل
على البحث اجلامعي والتطوير  اإلنفاقعلى التعليم اجلامعي ومعدل  اإلنفاقاالهتمام 

والتنمية يف التنافسية  األثرالتكنولوجي على وجه اخلصوص، والذي يعترب من العوامل عميقة 
عن  األجنبيةاالقتصادية بصفة عاملة، حيث يساهم يف توليد التكنولوجيا املنقولة من الدول 

واخنفاض . عملية توليد التكنولوجيا أساسي للتكنولوجيا والذي يعترب رأسطريق حتقيق النقل ال
ت فجوة يف يث بلغاملال البشري ح رأسلبيا على مؤشر س تأثريامستوى االهتمام �ذا ا�ال اثر 

  .تقريبا %28حويل  2012عام 
 :البنية التحتية للتكنولوجيا .3

املناسبة للعمل ضمن االقتصاد  توفري الظروف يفللتكنولوجيا تية البنية التح أمهيةتكمن 
مل على للتنافسية املستقبلية، لذلك من الضروري الع األساسيالذي يعترب العامل   عريفامل

 هذا ا�ال من خالل االستثمار يف ا�ال املعلومايت، ودلك اق بركب التطور السريع يفاللح
شؤون العلمية توسيع التدريب على استخدامه يف للبنشر وتعميم استخدام احلاسوب يف التعليم و 

واملهنية، تشجيع التجارة االلكرتونية، توسيع استخدام وسائط االتصال احلديثة، الرفع من طاقة 
  .ال وزياد سرعتها وتقليل تكلفة استخداما�اشبكات للهاتف الثابت والنق

البنية التحتية للتكنولوجيا اكرب التحديات هلا يف سبيل فبالنسبة للدول العربية تشكل 
يف اغلب متغريات هذا املؤشر، حيث  األداءتطوير قدرا�ا التنافسية، وذلك نتيجة لتواضع 

بالنسبة للجزائر  أماول املقارنة، مقارنة بد %30حدود  إىلالزالت تعاين فجوة كبرية وصلت 
  :فقد سجلت النتائج التالية
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  تكنولوجياالبنية التحتية لل) 6(الشكل رقم 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

قق تقدما ملحوظا يف حت أناستطاعت اجلزائر  أننالحظ ) 3.3(من خالل الشكل 
مقابل  %12.5بنسبة تغري  0.36مؤشر البنية التحتية للتكنولوجيا، حيث بلغت قيمة املؤشر 

اليت قامت  اإلصالحاتالنتائج حققت بفضل  هذه ،%06تسجيل تدول املقارنة نسبة تغيري 
املنافسة،  أمامه ل استقطاب االستثمار العريب وفتح�ا اجلزائر يف قطاع االتصاالت من خال

بشكل اجيايب على كل من تكلفة استخدام االنرتنت واليت بلغت  اإلصالحاتهذه  أثرتحيث 
، مما عزز عدد مستخدمي %40اكرب من متفوقة على دول املقارنة بنسبة  0.96ؤشرها قيمت م

حتفيز مشرتكي اهلاتف النقال عن طريق خمتلف العروض  إىل باإلضافة %08االنرتنت مبعدل 
اجلزائر يف  أداء، وبذلك ارتفع  %11.42والتقنيات اجلديدة ، حيث ارتفع عدد مشرتكيه مبعدل 

 أداء أن إالماعية بصفة عامة، العامة للخصائص االقتصادية واالجتملالمح هذا ا�ال وغري ا
املال البشري  رأساملتغريات الثالث جمتمعة للجزائر واملتمثلة يف البنية التحتية للتكنولوجيا، 

مما يؤثر على تنافسية القاعدة التكنولوجية  بالتفاوتوالطاقة االبتكارية وتوطني التقانة متيز 
  .بالتايل تنافسية املنتج الوطين يف السوق احمللي والدويلالوطنية و 

  .2012و 2009الباحث باالعتماد على معطيات التقرير التنافسية العربية  إعدادمن  :لمصدرا
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  :والتوصيات النتائج
  :التالية النتائج إىلمن خالل ما سبق توصلنا 

 األسواق أوتعترب القاعدة التكنولوجية عصب تنافسية املنتجات سواء يف السوق احمللي  -
ت بالضرورة جديدة ومتطورة ليس إنتاج أساليبملا حتققه هلا من ابتكارات وتكنولوجيا  الدولية، 

 . تياجا�امالئمة ملتطلبا�ا واح وإمناحملية 
على التعليم  اإلنفاقاملال البشري يف االهتمام  رأساجلزائر يف مؤشر  أداءيعود تواضع  -

الثانوي على حساب التعليم اجلامعي الذي يعترب خمزون عملية البحث والتطوير والفعل 
 .ي للتكنولوجياأسر لعملية النقل ال األساسي

وسيلة لتعزيز قدرة القاعدة التكنولوجية للبلد املضيف  أحسناملباشر  األجنيبيعترب االستثمار  -
التكنولوجية اليت يصعب يف الغالب  والتجهيزات واآلالتمقارنة بعملية استرياد املعدات 

قة االبتكارية ثر على قيمة مؤشر الطاأخبرباء ومستشارين، وهذا ما  إرفاقهان استخدامها دو 
من  واآلالتبلوغ قيمة مؤشر نسبة واردات املعدات  وتوطني التكنولوجيا، حيث بالرغم من

 األهداف يبلغانه مل  إالبذلك قيمة مؤشر دول املقارنة،  متجاوزا 0.58الواردات  إمجايل
   . ارنةالفجوة مع دول املق قلصياعدة التكنولوجية، بل ومل الق وأداءاملنشودة يف تعزيز قدرة 

اجلزائر وخمتلف الدول لنجاح التكنولوجيا  أمام األكربتعترب القاعدة التكنولوجية التحدي  -
 .والنهوض باقتصاديا�ا األجنبيةاملنقولة من الدول 

جناح عملية نقل التكنولوجيا دون توفري قاعدة تكنولوجية  األحوالحال من  بأيميكن  ال -
 .ي للتكنولوجيارأستفعيل النقل البوتوليد تكنولوجيا حملية  األجنبيةوتوطن التكنولوجيا وعب ستت

نقرتح جمموعة من النقاط اليت من شا�ا تعزيز تنافسية اجلزائر وحتسني  األساسوعلى هذا 
  :نتائجها يف خمتلف املؤشرات واملتمثلة يف ما يلي

 .ةيتعزيز اجلهود املبذولة يف جمال �يئة القاعدة التكنولوج -
 األخريةتتوافق هذه  أنجيب  يثنولوجيا والتكنولوجيا املالئمة، حتكالتفرقة بني ال -

 .تياجات واملتطلبات الفعلية للتنمية االقتصاديةواالح
على  اإلنفاقالعمل على حتفيز واالستثمار يف العنصر البشري من خالل الرفع من قيمة  -

 .ي للتكنولوجيارأسالالعنصر املخول لتحقيق النقل ه ألنالصحة والتعليم والبحث والتطوير، 
 نقل التكنولوجيا ل آلية كو�ا،   األجنبيةستثمارات اال �يئة املناخ االستثماري الستقطاب -
التعامل مع كالتعامل معها   واالستثمار يف البنية التحتية للتكنولوجيا،  صلة جهود امو  -

 .على املدى الطويل،الن نتائجها تظهر واألرباح، خاصة يف النتائج األخرىاملشاريع االقتصادية 
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  سالميةاإل للبنوك املايل األداء وحتليل تقييم

 -ردني للتمويل و االستثمارسالمي األحالة البنك اإل دراسة-
  

 * سامية جدايني/د.ط
  خمرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا

  اجلزائر –الشلف جامعة 
 * سحنون جمال الدين/د

  اجلزائر – املركز اجلامعي بتيبازة
Abstract: 
 Despite the challenges facing the banking system at the 
regional and international levels, the Islamic banks have been able 
to reverse the traditional banks and in particular Jordan Islamic 
Bank for Finance and Investment face of crises and in particular the 
global crisis in 2008, this bank was characterized by development 
and high ability to keep up with developments that meet the growing 
requirements based on the provisions and principles of Islamic law. 
 The process of assessing the financial performance is 
considered one of the functions of the administration, and that the 
most important results of their use, it enables administrators to 
provide and use available resources more effectively, and in order to 
achieve Islamic Bank's objectives, and enable this process for the 
periodic evaluation of the various activities, the selection of the 
most appropriate tools Financial analysis. 
Key words:Islamic banks, Financial performance, Financial ratios 
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 :متهيد
 على السلبية وتأثريا�ا أزمات من احمليطة املنطقة و العاملي االقتصاد يشهده ما رغم  
 حتافظ أن استطاعت قد و التطور و النمو يف سالميةاإل البنوك استمرت فقد الوطين، االقتصاد
 ىورض ثقة لتعزيز �ا، احمليطة الظروف مع بالتفاعل وذلكاملصرفية،  الساحة يف مكانتها على

مقارنة  و حتسني و تسريع خدما�ا املصرفية سالمية استطاعت تطوير�ا، فالبنوك اإل املتعاملني
  . 2008بالبنوك التقليدية اليت أصبحت عاجزة أمام أثار االزمة العاملية 

للتمويل و االستثمار صنف كأحسن بنك إسالمي من حيث  األردين اإلسالميوالبنك 
وره دمية على املستوى العريب، و سالسالمية ضمن قطاع البنوك اإلإلتقدميه للخدمات املصرفية ا

سالمي ز البنك باستمرار منو التمويل اإلو كذلك متيجتماعية، الفعال يف جمال املسؤولية اال
  .و إطالقها خلدمات و منتجات مبتكرة أثبتت حضورها دوليا اإلسالميةمواصلة تطور الصريفة و 

ساسية و الالزمة لنمو و استمرار البنوك عامة ن الضمانات األمداء املايل يعترب تقييم األ
للتمويل  األردين اإلسالميخاصة، حيث أن الدراسة متت على القوائم املالية للبنك  واإلسالمية

و هي يف نفس الوقت مبثابة  واالستثمار، باعتبار أن القوائم املالية تعد مدخالت للتحليل املايل
يب، لذلك كان من الضروري دراسة هذه القوائم و حتليلها و تفسريها، املخرجات للنظام احملاس

  .سالميةاإلبنوك داء املايل للقرارات، و مبا يساعد يف تقييم األلتكون أكثر فائدة لعملية اختاذ ال
  :أهمية الدراسة

 ةيالقوائم املالتكمن أمهية البحث يف أمهية دور أدوات التحليل املايل يف تقييم و حتليل 
التطور الذي حققه البنك ردين للتمويل و االستثمار، و ذلك للكشف عن سالمي األبنك اإللل

  .يف مسريته حنو االفضل أو حنو االسوأ
  :اهلدف من الدراسة

  :يسعى الباحث لتحقيق االهداف التالية
ردين و اكتشاف مواطن القوة و سالمي األحتليل القوائم املالية للبنك اإل دراسة و  - 
 .هاالضعف في
باستخدام ردين للتمويل و االستثمار سالمي األداء املايل للبنك اإلاألمؤشرات دراسة  - 

النسب املالية للتحليل املايل، و من مث حتليل هذه املؤشرات و تقيميها و مقارنة تطورا�ا خالل 
 .فرتة الدراسة
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  : مشكلة الدراسة
  :من خالل ما سبق ميكن طرح االشكالية التالية

ردين سالمي األداء املايل للبنك اإلحليل املايل يف تقييم و حتليل األأدوات الت ما هو دور
  للتمويل و االستثمار؟
  :منهجية البحث

�دف االجابة على إشكالية البحث اعتمد البحث على املنهج االستنباطي بأدايت 
اجلانب الوصف و التحليل، فالوصف يظهر من خالل اجلانب النظري، أما التحليل فيظهر يف 

سالمي داء املايل للبنك اإللية و حساب مؤشرات األالتطبيقي من خالل حتليل القوائم املا
  .ردين للتمويل و االستثماراأل

  : حماور الدراسة
 :قسمنا هذه الدراسة إىل احملاور التالية

 ؛)أهدافه - أمهيته–مفهومه(املايل يف البنوك  داءاأل -1
 ؛للبنوك املايل داءمؤشرات تقييم األ -2
 .ردين للتمويل و االستثمارسالمي األللبنك اإل املايل داءاأل تقييمو  حتليل -3

  )أهدافه - أهميته–مفهومه(يف البنوك  املايل داءاأل -أوال
دارية سعة و مشوال ملايل خصوصا من أكثر املفاهيم اإلداء اداء عموما و األيعد مفهوم األ

لقة بنجاح أو فشل أي شركة، ألنه يرتبط إذ ينطوي على العديد من املواضيع اجلوهرية املتع
وم األداء ليس جبوانب مهمة من مسرية حياة الشركات على اختالف أنواعها، لذا فإن مفه

رتباطه الوثيق �يكل الرقابة، و لقد دارية و الدراسات احملاسبية الدبيات اإلجديدا على ساحة األ
ثلة بالكفاءة و الفاعلية اليت متت صياغتها سعت الشركات قدميا و حديثا إىل حتقيق أهدافها املتم

و استخدام  زدياد حدة املنافسةالدميومة الشركة و استمراريتها يف ظل ظروف و حتديات حرجة ك
تصاالت فضال عن البحث عن أساليب جديدة و معاصرة تنسجم و تقنية املعلومات و اال

العوملة و غريها من املفاهيم  ةالتطورات احلاصلة على مستوى البيئة اخلارجية كانتشار ظاهر 
  .اهتمام البنوك و رفع مستوى أداؤهاستدعى امر الذي دارية احلديثة، األاإل
داء استخداما داء املايل من أكثر ميادين األيعد األ: 1يف البنوك داء املايلمفهوم األ - 1

نوك حنو املسار داء البنك، ألنه ميتاز باالستقرار و الثبات و يسهم يف توجيه البأو قدما لقياس 
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داء املايل بإطاره ليني و الباحثني من حدد مفهوم األاالفضل و الصحيح، و هناك من اخلرباء املا
ت اليت استخدمتها للوصول إىل وصف لوضع املنظمة احلايل و حتديد دقيق للمجاال" الدقيق بأنه

و ". ايف الثروةيرادات، املوجودات، املطلوبات و صهداف من خالل دراسة املبيعات، اإلاأل
أداء االعمال باستخدام مؤشرات مالية كالرحبية، السيولة، مالءة رأس " هداء املايل بأنعرف األ

 ".ساسية ملا تقوم به املنظمات من أنشطة خمتلفةإخل، و ميثل الركيزة األ.....ال،امل
مليزانية انعكاس للمركز املايل للبنك املتمثل بفقرات كل من ا" داء املايل ما هو إالاأل

رباح و اخلسائر فضال عن قائمة التدفقات الذي يصور حالة حقيقية عن العمومية و حساب األ
  ".أعمال البنك لفرتة زمنية معينة

  :املايل للبنوك األداءأهمية  - 2
يف البنوك بأمهية بارزة و كبرية و يف جوانب و مستويات عدة و املايل داء حتظى عملية تقييم األ 

 :اآليتازها يف خمتلفة ميكن إبر 

من خالل مقارنة  هدافأطط له من ختقدرة البنك على تنفيذ ما داء يف البنوك يبني تقييم األ -
حنرافات و اقرتاح املعاجلات الالزمة هلا، كشف عن االاملستهدف منها و ال النتائج املتحققة مع

 .ستمرار يف العملأداء البنك مبواصلة البقاء و اال مما يعزز
فضل أو لذي حققه البنك يف مسريته حنو األداء يف الكشف عن التطور ااأليساعد تقييم  -

داء الفعلي زمانيا يف البنك من مدة إىل أخرى، و نتائج األمقارنة سوأ، و ذلك عن طريق حنو األ
 .2مكانيا بالبنوك املماثلة االخرى

 يعمل فيها، و من طار البيئة القطاعية اليتإاملركز االسرتاتيجي للبنك ضمن داء أيظهر تقييم  -
 .3سرتاتيجي للبنكتغيري املطلوبة لتحسني املركز االولويات و حاالت المث حتديد األ

هداف و درجة املوائمة و االنسجام بني األداء يف االفصاح عن تساعد عملية تقييم األ -
 .االسرتاتيجيات املعتمدة و عالقتها بالبيئة التنافسية للبنك

دارية عن أداء البنك، و حتديد دوره يف املة ملختلف املستويات اإلداء صورة شيقدم تقييم األ -
 .4االقتصاد، و آليات تعزيزه

 :داء املايل يف البنوكأهداف تقييم األ - 3
 :ة ميكن عرض أبرزها باآليتداء يف البنوك أهداف عدة و متنوعلعملية تقييم األ

هداف متابعة تنفيذ األمر الذي يتطلب ذ أهداف البنك احملددة مسبقا، األمتابعة تنفي -
احملددة كما و نوعا و ضمن اخلطة املرسومة و املدد احملددة هلا، و يتم ذلك باالستناد إىل 

 .داءو املعلومات املتوافرة عن سري األالبيانات 
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و إجراء حتليل شامل هلا مع بيان الكشف عن مواطن اخللل و الضعف يف نشاط البنك  -
و العمل على تاليف الوقوع يف  ل الالزمة هلا و تصحيحها،و ذلك �دف وضع احللو  مسببا�ا،

 .5خطاء مستقبالاأل
للموارد املتاحة بالصورة املثلى و حتقيق أقصى عائد ممكن  ءة استخدام البنكبيان مدى كفا -

 .6و بأقل تكلفة ممكنة يف ضوء املوارد املتاحة تلك
اطن اخللل و الضعف يف النشاط ن مو مقسام و الفروع املختلفة يف البنك حتديد مسؤولية األ -

وره سيعمل حتما على و هذا بد  و فرعأالذي ميارسه البنك من خالل قياس اجنازات كل قسم 
 .7داء يف البنكرفع مستوى األ

بية جهزة الرقاداء يف البنوك إىل األحصائية عن نتائج تقييم األتوفري البيانات و املعلومات اإل -
شاط البنك لضمان حتقيق اء املتابعة الشاملة و املستمرة لنجر إمما يسهل عملها و ميكنها من 

  .8فضل و املتناسقداء األاأل
  للبنوك املايل داءاأل مؤشرات تقييم- ثانيا

داء املايل إىل العملية اليت يتم من خالهلا اشتقاق جمموعة من املعايري أو يشري األ
نشطة م يف حتديد أمهية األقتصادي يسهااملؤشرات الكمية و النوعية حول نشاط أي مشروع 

دارة يف اإل دوات اليت تستخدمهاو تعترب النسب املالية من أهم األالتشغيلية و املالية للمشروع، 
ؤسسات، فضال عن كو�ا حتليل القوائم املالية للوقوف عند مدى سالمة املركز املايل و رحبية امل

 . ساسية يف عملية التخطيطالركيزة األ
داء املايل للبنوك التجارية إىل املالية بوصفها مؤشرات لتقييم األسب وميكن ترتيب الن

  :تصنيفات عدة هي
  :السيولة نسب  -1

جل مما على الوفاء بااللتزامات قصرية األوهي تلك النسب اليت تقيس مقدرة البنوك التجارية 
ائل لديها من نقدية، إذ يتوجب على البنوك توفري جزء من مواردها يكون على شكل نقد س

ملواجهة توقع حدوث سحب كبري من طرف املودعني قد يعجز البنك عن مواجهته فيما إذا 
  :توسع يف سياسات االستثمار و االقراض، و هناك العديد من مؤشرات السيولة أمهها
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  :نسب الرحبية -2

ساسي ر األو داء الكلي للمؤسسات والشركات، إذ يعد الربح احملتعكس نسب الرحبية األ 
سب مدى قدرة البنوك على توليد ، و تبني هذه الن9نشطة االقتصاديةيف قيام كثري من األ

دارة ية هذه ا�موعة من النسب على اإلرباح من العمليات اليت تقوم �ا و ال تقتصر أمهاأل
  . 10فقط بل هي �م املودعني و املالك و املقرضني أيضا

  :ة من أمههاو تتضمن نسب الرحبية مؤشرات عد
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  :نسب مالءة رأس املال -3
صول ال ملواجهة احتياجات البنك من األمو أس املال يف أي بنك مدى توافر األتبني مالءة ر  

موال، لذا فإن احلفاظ على مالءة املخاطر احملتملة من استخدام األ الثابتة فضال عن مواجهة
  .  11ور الضرورية لزيادة ثقة املودعنيمد من األرأس املال يف أي بنك يع

  :و تبوب نسب مالءة رأس املال إىل عدة من أمهها
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  :موالنسب توظيف األ -4
موال املتاحة و العائد على بقياس أداء البنوك يف استخدام األ والماألتقوم نسب توظيف 

البنك يف توظيف  االستثمار و يف شىت ا�االت و من بني أهم هذه النسب اليت تقيس كفاءة
  :12هي األموال

  

  

  

  

  

  
  
 
 



  دراسة حالة البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار -تقييم وحتليل األداء املايل للبنوك اإلسالمية

 سحنون مجال الدين.د+  جدايين سامية.د.ط

 س عشرداسال العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       309

  ردني للتمويل و االستثمارمي األسالللبنك اإل املايل داءاأل تقييمو  حتليل -ثالثا
سالمي لتطرق إىل نشأة و أهداف البنك اإلمن خالل هذه الدراسة سوف يتم ا
سالمي و حساب اإل إىل القوائم املالية للبنك لالستثمار و التمويل، باإلضافة إىل التعرف

 ). 2014- 2009(خالل فرتة الدراسة  داء املايل من مث حتليلها و تقييمهامؤشرات األ
 :أهدافه و االستثمار و للتمويل ردنياأل سالمياإل البنك نشأة - 1

 :13االستثمار و للتمويل ردنياأل سالمياإل البنك نشأة - 1-1
 اهلامشية ردنيةاأل باململكة انعم يف االستثمار و للتمويل رديناأل سالمياإل البنك تأسس

 رقم حتت 28/11/1978 بتاريخ الشركات سجل يف حمدودة عامة مسامهة شركة بصفة سجل و
 قانون ألحكام طبقا و آنذاك املفعول الساري الشركات قانون متطلبات حسب ذلك و (124) 

) 62(رقم  القانون حمله حل الذي1978  لسنة (13) رقم املؤقت رديناأل سالمياإل البنك
 املفعول الساري 2000 لسنة (28) رقم البنوك قانون مبوجب إلغاؤه مت الذي و 1985لسنة
 .سالميةاإل بالبنوك خاص فصل على اشتمل الذي و ،02/08/2000 من اعتبارا

 مكتبا (16) و فرعا (70) من االستثمار و للتمويل رديناأل سالمياإل البنك يتكون و
 لعام الرمسي التقرير حبسب موظفا (2051) بتشغيل يقوم و ،2014 العام �اية يف مصرفيا
2014  . 

  :البنك أهداف - 1-2
 :يأيت ما خالل من املال رأس أهداف حتقيق على البنك يعمل 
 مقبول عائد معدل وحتقيق املالية، باملالءة املساس دون املال رأس على مرض معدل حتقيق -

 .امللكية حقوق على
 توجهات و املصرفية للرقابة بازل جلنة متطلبات حسب املطلوب داحل إىل املال برأس الوصول -

 .الرقابية اجلهات
 و ينسجم مبا و الكبرية االستثمارات و التمويالت منح يف للتوسيع كاف مال رأس توفري -

  .مصرفية خماطر أي مواجهة كذلك و املركزي، البنك تعليمات
 و ،للمخاطر شاملة إجراءات إتباع خالل من املتنوعة املصرفية خماطره بإدارة البنك يقوم كما -
 و قياس و حتديد أجل من العليا دارةاإل و دارةاإل جملس قبل من املالئمة الرقابة ذلك يف مبا

 يلزم حيث �ا، حتفاظاال و عنها تقارير إعداد و الصلة ذات املخاطر فئات مراقبة و متابعة
 اخلطوات احلسبان يف جراءاتاإل ذهه تأخذ و ،املخاطر هذه من للوقاية كاف مال برأس

 .الشرعية بالنواحي لتزاملال املالئمة
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 االستثمار و للتمويل ردنياأل سالمياإل البنك يف املايل الوضع تطور - 1-3
 14:)2014-2009( للمدة
ردين للتمويل و االستثمار من خالل سالمي األعرض تطور الوضع املايل للبنك اإل كنمي

 ).2014- 2009(له خالل فرتة الدراسة  عرض خمتلف القوائم املالية
إمجايل إمجايل دخل البنك مطروحا منه رباح يف يتمثل صايف األ :األرباح صايف تطور -1- 1-3

 .الذاتية للبنكدخل، فهو يعد من مصادر التمويل املصروفات و ضريبة ال
 :وســــــــــــة من خــــــالل اجلدول التـــــايلربـــــــــاح خــــــــــالل الفتــــــــــرة املدر و ميكـن عرض تطــور صــايف األ

  )2014-2009( الفترة خالل رباحاأل صافي تطور ):01( رقم الجدول
 أردين دينار مليون: الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 45,1 45,1 36,4 28,3 29,1 28,9 رباحاأل صايف
 16,2 16,2 7,2   0,6-  0,2 - التغري مقدار
 56,05 56,05 24,91 2,076-  0,69 -  %التغري نسبة

 )2014-2009(للفرتة السنوية التقارير ردين،األ سالمياإل البنك: المصدر
، رباح عرفت منوا متزايدا خالل فرتة الدراسةأن صايف األنالحظ من خالل اجلدول 
مبقدار و أردين، مليون دينار  45,1و اليت قدرت ب 2013يف سنة حيث بلغت أعلى قيمة هلا 

و حافظت على نفس وترية يف عام  ،%7,2 قدرها  مليون دينار و بنسبة تغري 16,2تغري 
أرباحه زيادة ذلك لرغبة البنك يف فسر نو رباح، تراجعا يف صايف األ 2011و عرفت ، 2014

  .باعتبارها مصدر للتمويل الذايت
 للبنك، املوارد منه تتدفق الذي املصدر هو املال رأس إن: املدفوع املال رأس تطور -2- 1-3
 و نشاطه، ممارسة يف يبدأ لكي جتهيزه و له، االعتباري الكيان إجياد و البنك، تأسيس يتم به و

 .االولية املستلزمات كافة توفري
ـــــالل خــــــــــالل الفتــــــــــرة املدروســــــــــــة من خـ وميكـن عرض تطــور رأس املـــــــال املدفــــــــــوع

 :اجلدول التـــــايل
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  )2014-2009( الفترة خالل المدفوع البنك مال رأس تطور ):02( رقم الجدول
 أردين دينار مليون :الوحدة                                                             

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 150 125 125 100 100 100 املدفوع البنك مال رأس
 50 0 25 0 0 - التغري مقدار
 50 0 25 0 0 -  %التغري نسبة

 )2014-2009(ردين، التقارير السنوية للفرتةاألسالمي اإلالبنك : المصدر
  ول من مدةيف النصف األ ازداد قد املدفوع املال رأس أن نالحظ أعاله اجلدول من

 و ،25% قدرها تغري بنسبة و أردين دينار مليون25ـب 2012 إىل 2009 من الدراسة املمتدة
 بنسبة و أردين دينار مليون 50ـب قدرت مضاعفة زيادة 2014 غاية إىل 2012 من الفرتة عرفت
 اجتماعها يف العامة اهليئة قرار تنفيذ إىل 2009 عام يف الزيادة سبب يرجع و ،50%ا قدره تغري
 كذلك ،25%ـيف زيادة رأس املال املدفوع بو املتمثل  27/07/2009بتاريخ املنعقد العادي غري
 يف املتمثلة و القرارات ذلك إىل إرجاع ميكنو   2014 و 2012 لعامي بالنسبة الشيء نفس
 .معه املتعاملني ثقة عن اناتج هذ و لالكتتاب جديدة أسهم طرح زيادة

بنود داخل التتمثل إمجايل موجودات البنك يف خمتلف  :املوجودات إمجايل تطور -3- 1-3
مليزانية باإلضافة إىل البنود خارج امليزانية و املتمثلة يف االستثمارات املقيدة، سندات املقارضة ا

 .باإلضافة إىل االستثمار بالوكالة
ســــــــــــة من خــــــالل اجلدول ادر الخــــــــــالل فتــــــــــرة  وجوداتإمجـــايل امل يف و ميكـن عرض التغــــريات

 :التـــــايل
 )2014- 2009( الفترة خالل الموجودات إجمالي تطور ):03( رقم الجدول

 أردين دينار مليون: الوحدة                                                                      
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 3855,2 3522,4 3275,5 3149,8 2880,8 2471,7 املوجودات إمجايل

 3554,7 3281,6 3020,5 2898,3 2603,7 2183,1  جمموع البنود داخل امليزانية

البنود خارج 
  امليزانية

 27,4 26,8 34,7 32,6 38,1 52,2  االستثمارات املقيدة
 270,1 214,0 220,3 209,4 229,5 226,9  سندات املقارضة
 3,0 -  -  9,5 9,5 9,5  االستثمار بالوكالة

 1383,5 1050,7 803,8 678,1 409,4 - يف إمجايل املوجودات التغري مقدار
 55,97 42,50 32,52 27,43 16,56 - )%(التغري يف إمجايل املوجودات  نسبة

 )2014-2009(ردين، التقارير السنوية للفرتةاألسالمي اإلالبنك : المصدر
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ىن قيمة هلا سجلت أد تطورا ملحوظا، فقد عرفت إمجايل املوجودات خالل فرتة الدراسة
واصلت االرتفاع إىل أن سجلت أعلى قيمة مليون دينار بعد ذلك  2448,1مبقدار 2009عام يف

بالزيادة املتوازية للبنود االرتفاع  ، و ميكن تفسري هذامليون دينار 3855,2مبقدار  2014هلا عام 
 ما مقداره 2009داخل امليزانية و البنود خارج امليزانية، حيث سجلتا على التوايل يف عام 

 ، فيما شهدت هذه البنود ارتفاعا بعد ذلكمليون دينار،  288,6مليون دينار و  2183,1
مليون  300,5مليون دينار و  3554,7على التوايل ما مقداره  2014حيث سجلت يف عام 

 . دينار
 تبقى ما مقدار هي سالميةاإل البنوك يف امللكية حقوق إن :امللكية حقوق تطور -4- 1-3
 .للعمالء املطلقة االستثمار حسابات و خصومها استبعاد بعد البنك اصول من

خــــــــــالل الفتــــــــــرة املدروســــــــــــة من خــــــالل  امللــــــــكية حقــــــــوق يف و ميكـن عرض التغــــريات
  :اجلدول التـــــايل
  )2014-2009( الفترة خالل الملكية حقوق في التغيرات عرض ):04( رقم الجدول

 أردين دينار مليون: الوحدة                                                            
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 282 255 229 207 194 177 امللكية حقوق

 105 78 52 30 17 - التغري مقدار
 59,32 44,06 29,37 16,94 9,6 -  %التغري نسبة

 )2014-2009(ردين، التقارير السنوية للفرتةاألسالمي اإلالبنك : المصدر
 النمو متسلسلة نسب و كبرية مالية مببالغ امللكية حقوق يف زيادة اجلدول من نالحظ

  و أردين، دينار مليون 105 إىل 2014 سنة التغري مقدار وصل حيث الدراسة، فرتة خالل
 املال رأس يف االرتفاع عن ناجتة الزيادة هذه و ،2009 نةبس مقارنة ، 59,32 %تغري بنسبة

 كبري جانب متويل على البنك قدرة يعكس ما هذا و املدورة، االرباح و االحتياطات و املدفوع
 .االئتمان ملخاطر تعرضه من يقلل مما الذاتية مصادره من استثماراته من
 فرأس لتمويله، مالية رمصاد إىل حيتاج بنك كل أن الشك: الودائع إمجايل تطور -5- 1-3
 البنكية فالودائع لذلك يستخدمها، اليت األموال �موع بالنسبة ضئيلة تعترب نسبته البنك مال
 من اإلسالمية البنوك يف تتنوع النقدية الودائع و عموما، البنوك يف األموال مصادر أهم من تعترب
 احلساب يقوم و ارية،استثم حسابات و جارية حساباتنوعني  إىل اسرتدادها وقت حيث
 االستثمار حسابات أما البنك، على مضمون فهو بالضمان اخلراج قاعدة أساس على اجلاري
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 ال مث ومن بالغنم، الغرم لقاعدة ختضع و عملياتيه و عمله جوهر فهي سالمياإل البنك يف
 .بشروط إال البنك يضمنها

ــــــــــالل الفتــــــــــرة املدروســــــــــــة من خــــــالل الودائــــــع خ و ميكـن عرض التـطور فـي إمجــــــايل
 :اجلدول التـــــايل

  )2014-2009(للفترة الودائع إجمالي تطور): 05( رقم الجدول
 أردين دينار مليون :الوحدة                                                          

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 3266,20 2880,49 2956,07 2708,11 2591,70 2210,00 الودائع إمجايل

 1056,2 670,49 746,07 498,11 381,7 - التغري مقدار

 47,79 30,33 33,75 22,53 17,27 -  %التغري نسبة

 )2014-2009(ردين، التقارير السنوية للفرتةاألسالمي اإلالبنك : المصدر
 يف الدراسة حمل سالمياإل البنك يف الودائع إمجايل حجم أن ظنالح اعاله اجلدول من

 مليون 1056,2 الودائع إمجايل يف للتغري مقدار أعلى بلغ حيث الدراسة، فرتة طيلة مستمر تزايد
 يعود و ،2009 بعام مقارنة 2014  عام خالل   47,79%قدرها تغري بنسبة و أردين، دينار
 و املتعاملني من املزيد جذب على يعمل لكونه الودائع يلإمجا حجم يف املتزايد التطور سبب
 جماالت تعدد و يقدمها اليت املصرفية اخلدمات تنوع إىل باإلضافة فيه، املتعاملني لثقة يعود ذلك

  .له املتاحة االموال لتوظيف االستثمار
مثل هذا البند يف النقد و تي :االخرى البنوك ولدى الصندوق يف النقد تطور -6- 1-3
أرصدة لدى رصدة النقدية اليت تستحق خالل ثالثة أشهر، و تتضمن النقد يف اخلزينة و األ

 .باإلضافة أرصدة بنوك و مؤسسات مصرفية ردينالبنك املركزي األ
االخرى خــــــــــالل الفتــــــــــرة  البنوك ولدى الصندوق يف و ميكـن عرض التـطورات فـي النقد

 :ــــــالل اجلدول التـــــايلاملدروســــــــــــة من خ
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  )2014-2009( للفترة االخرى البنوك ولدى الصندوق في النقد تطور ):06( رقم الجدول
 أردين دينار مليون: الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 97,02 92,01 88,08 50,02 44,16 39,5  نقد يف اخلزينة

أرصدة لدى البنك املركزي 
 946,61 771,9 565,3 1165,98 943,90 731,74  رديناأل

أرصدة بنوك و مؤسسات 
 61,10  71,15  70,70 111,52  127,72  101,62  مصرفية

 ولدى الصندوق يف النقد إمجايل
 1104,72 935,06 724  1327,7 1115,78 872,86  االخرى البنوك

- 454,84 242,92 - التغري مقدار
148,86 59,2 231,86 

 26,56 6,78 17,05- 52,1 27,83 -  %التغري نسبة

 )2014-2009(ردين، التقارير السنوية للفرتةاألسالمي اإلالبنك : المصدر
من اجلدول أعاله نالحظ أن إمجايل النقد يف الصندوق و لدى البنوك االخرى يف تزايد 

غري مليون دينار أردين و مبقدار ت 1327,7و مبقدار  2011وسجل أعلى قيمة له سنة مستمر 
لنقد يف الصندوق و لدى ، و عرف إمجايل ا%52,1و بنسبة تغري  مليون دينار أردين 454,84
مليون دينار أردين و  148,86- اخنفاضا شديدا مبقدار تغري  2012خرى يف العام البنوك األ

ردين و رصدة البنك لدى البنك املركزي األأإىل الرتاجع يف كل من ميكن إرجاع هذا االخنفاض 
 70,70مليون دينار أردين و  565,3ة بنوك و مؤسسات مصرفية و بقيم على التوايل أرصد

من  خرى ابتداءً ندوق و لدى البنوك األإمجايل النقد يف الصمليون دينار أردين، و بعدها عاودت 
 .2013سنة 

الداخلة  يرادات النقديةيرادات يف جممل اإلتتمثل اإل :يراداتاإل إمجايل تطور -7- 1-3
مراحبة، استصناع، بيع، تقسيط، (يرادات من إيرادات بيوع مؤجلة كون جممل اإلللبنك، و تت

ستحقاق، ادات موجودات مالية حمتفظ �ا لالإير ، )مضاربة، مشاركة( يرادات متويالتإ، )سلم
إيرادات عقارات، إيرادات عقارات مؤجرة و إجارة منتهية بالتمليك، إيرادات استثمارات أخرى، 

 .رفية، إيرادات أخرىإيرادات خدمات مص
يـــرادات خــــــــــالل الفتــــــــــرة املدروســــــــــــة من خــــــالل عرض التــــــغيـــــرات فـي اإل و ميكـن
 :اجلدول التـــــايل
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 )2014- 2009( الفترة خالل يراداتاإل إجمالي تحليل :)07( رقم الجدول
 أردين دينار مليون: الوحدة                                     

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 181,96 179,36 155,31 120,16 109,91 99,74 يراداتاإل إمجايل

 82,22 79,62 55,57 20,42 10,17 - التغري مقدار

 82,43 79,82 55,68 20,47 10,19 -  %التغري نسبة

 )2014-2009(رير السنوية للفرتةردين، التقااألسالمي اإلالبنك : المصدر
، فقد يرادات يف تزايد مستمر خالل فرتة الدراسةمن اجلدول أعاله نالحظ أن اإل

مليون دينار أردين و بنسبة تغيري  181,96بو املقدرة  2014سجلت أعلى قيمة هلا سنة 
يرادات إ يرادات هو الزيادة املستمرة يفالسبب يف املعدالت املتصاعدة لإل و، %82,43قدرها 

يرادات و اليت بلغت ما نسبته وز�ا الكبري يف تشكيل إمجايل اإلالبيوع املؤجلة و كذلك ل
، أما باقي اإليرادات فقد كان هلا مشاركة ضئيلة يف تكوين إمجايل 2014خالل العام % 72,88
 .اإليرادات

 :التالية البنودإمجايل االستثمارات يف  تتضمن و: اتاالستثمار حتليل -8- 1-3
 ).تقسيط، سلممراحبة، استصناع، بيع (  بيوع مؤجلة ذمم -
 ).مضاربة، مشاركة( متويالت  -
 .استثمارات يف بضائع و سلع -
 .أوراق مالية متاحة للبيع -
 .استثمارات يف شركات تابعة حليفة -
 .استثمارات يف التأجري و إجارة منتهية بالتمليك -
 .استثمارات يف عقارات -
 .ةاستثمارات يف احملافظ االستثماري -
 .ستحقاقاستثمارات حمتفظ �ا لتاريخ اال -

و ميكـن عرض التــــــغيـــــرات فـي إمجايل االستثمارات خــــــــــالل الفتــــــــــرة املدروســــــــــــة من 
 :خــــــالل اجلدول التـــــايل
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 )2014-2009( الفترة خالل اتاالستثمار ل إجمالي تحلي ):08(رقم الجدول
 دينار أردين مليون :الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
إمجايل 

 االستثمارات
1257,746 1425,39 1404,01 2130,84 2217,76 2321,62 

 1063,874 960,014 873,094 146,264 167,644 - التغري مقدار
 84,58 76,32 60,41 11,62 13,32 -  %التغري نسبة

 )2014-2009(ردين، التقارير السنوية للفرتةاألسالمي اإلالبنك : المصدر
أعاله أن إمجايل االستثمارات سجلت معدالت متزايدة خالل فرتة نالحظ من اجلدول 

  مليون دينار أردين، 2321,62ـبو اليت قدرت  2014قيمة هلا سنة أعلى  تالدراسة، حيث بلغ
 2014يف عام ليون دينار أردين م 1063,874 ـفقدر بيف إمجايل االستثمارات أما مقدار التغري 

فقد  2011، أما سنة 2009مقارنة بسنة  %84,58بلغت  نسبة تغيريب، و 2009مقارنة سنة 
، و ميكن مليون دينار أردين 1404,01بـو الذي قدر  2010عرفت تراجعا باملقارنة بسنة 

إمجايل االستثمارات ية يف تفسري التغريات اليت سجلتها إمجايل االستثمارات أي الزيادة املتتال
مراحبة، (رتفاع املتواصل يف قيم ذمم بيوع مؤجلة باإل، 2014إىل غاية  2012 من إبتداءً 

و الذي قدرت  2014حيث سجلت أعلى قيمة هلا سنة ) استصناع، بيع تقسيط، سلم
 إىل استثمارات يف التأجري و إجارة منتهية بالتمليك و باإلضافةمليون دينار أردين،  1772,7ـب

  .2014مليون دينار خالل عام  415,31ما قيمته اليت سجلت 
الزيادة يف حجم االستثمار راجع لقدرة البنك يف التوسع يف جماالت االستثمار، أي 

سالمية و هذا ما جيعل البنك أقل عرضة للمخاطر ه يف خمتلف الصيغ التقليدية و اإلتنويع
  .  مبختلف أنواعها

االستثمار وردني للتمويل سالمي األللبنك اإلداء املايل حتليل مؤشرات األ -2
  :)2014- 2009(للفرتة 

سالمي داء املايل للبنك اإلإىل مؤشرات األ) 09(رقم تشري البيانات الواردة يف اجلدول       
سالمي ت ميكن معرفة تطور أداء البنك اإل، و من تلك البيانا)2014-2009(ردين للمدة األ

  :و على النحو التايل
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 :السيولةات مؤشر  - 2-1
و  نسبة النقدية إىل إمجايل املوجودات السيولة املستخدمة يف مؤشريمتثلت مؤشرات    

 :ميكن استعراض تطورمها خالل مدة الدراسة و كاآليتنسبة النقدية إىل إمجايل الودائع، و 
 :وجوداتالنقدية إىل إمجايل املنسبة  -1- 2-1

د بع، فملحوظا راجعات) 2014-2009(سة أظهرت نسبة هذا املؤشر خالل فرتة الدرا         
بلغ  2012، سجلت اخنفاضا حمسوسا يف العام 2011 خالل العام 0,4192بلغت أن 

مليون  1327,7 خنفاض الشديد يف النقدية منإىل اال يعودو سبب هذا الرتاجع  ،0,2223
رتفاع من ، و بعدها عادت إىل اال2012مليون دينار يف العام  724إىل  2011دينار يف عام 

و السبب يف هذا االرتفاع هو  0,2865ما قيمته  2014جديد حيث سجل املؤشر يف العام 
مليون  1104,72 إىل 2012مليون دينار يف عام  724الزيادة من جهة يف قيمة النقدية من 

مليون دينار  3255,5، و الزيادة من جهة أخرى يف إمجايل املوجودات من 2014دينار يف عام 
  .2014يف عام مليون دينار  3855,2إىل  2012يف عام 

 :نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع -2- 2-1
، فبعد أن بلغت )2014-2009(خالل فرتة الدراسة  أظهر هذا املؤشر تراجعا ملحوظا        

و  2012يف العام  سجلت اخنفاضا كبريا، 2011يف عام  0,4902نسبة هذا املؤشر ما قيمته 
، و ميكن ارتفعت بشكل طفيف خالل السنوات املتبقية من الدراسة ، مث0,2449اليت بلغت 

مليون دينار يف العام  1327,7ارجاع هذا الرتاجع إىل االخنفاض الشديد يف إمجايل الودائع من 
يبني تطور مؤشرات ) 01(، و الشكل رقم 2012مليون دينار يف العام  724إلى 2011

 .ل فرتة الدراسةالسيولة يف البنك االسالمي االردين خال
  )2014-2009(ردني للفترةسالمي األمؤشرات السيولة للبنك اإل):01(قم الشكل ر 

 
 )2014-2009(ردين للفرتة سالمي األاد على القوائم املالية للبنك اإلمن إعداد الباحثة باالعتم :مصدرال
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  :الرحبية مؤشرات  - 2-2
و  يراداتمها، مؤشر العائد إىل اإلمؤشرين  تضمنت مؤشرات الرحبية املستخدمة للتقييم      

 :مؤشر نسبة العائد إىل حق امللكية
 :يراداتمؤشر نسبة العائد إىل اإل -1- 2-2

-2009(الثبات النسيب له خالل فرتة الدراسة  املتعلقة �ذا املؤشر أظهرت البيانات         
أعلى قيمة  ، و عرفت هذه الفرتة تغيريا طفيفا يف قيمة املؤشر، فقد سجل هذا املؤشر)2014

حىت بلغ يف العام ، بعدها أخذها املؤشر يف الرتاجع 0,289أي ما مقداره  2009له يف العام 
 99,74يرادات بشكل واضح من ، و جاء ذلك نتيجة ارتفاع اإل0,247ما يقارب 2014

، و يف املقابل عرف 2014 مليون دينار يف عام 181,96إىل  2009مليون دينار يف عام 
مليون دينار  45,1إىل  2009مليون دينار يف عام  28,9ارتفاعا ملحوظا من  رباحصايف األ
 . 2014يف عام 

  :مؤشر نسبة العائد إىل حق امللكية -2- 2-2
فقد ، )2014-2009(طفيفا خالل فرتة الدراسة  ذبذبات عرفت نسبة هذا املؤشر         

إىل  الرتاجعهذا بب و يعود س 0,136ـقدرب 2011يف العام له سجل هذا املؤشر أدىن قيمة 
و يف املقابل سجل أعلى  ،مليون دينار 2708,11بـو اليت قدرت  االخنفاض يف حجم الودائع

يادة هذا االرتفاع إىل الز و يعود سبب  0,178بـو اليت قدرت  2013عام يف الا قيمة هل
مليون  36,4ـــ بمقارنة مليون دينار  45,1بـرباح و اليت قدرت امللحوظة من جهة يف صايف األ

قيمتها لت متثو االخنفاض يف حجم الودائع من جهة أخرى و اليت  2012 دينار خالل العام
، و الشكل رقم 2012عام مليون دينار لل 29566,07بـمليون دينار مقارنة  2880,49بـ
  .ردين خالل فرتة الدراسةسالمي األتطور مؤشرات الرحبية يف البنك اإليبني ) 02(
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  )2014-2009(ردني للفترةسالمي األمؤشرات الربحية للبنك اإل):02(قم الشكل ر     

 
 )2014-2009(ردين للفرتة سالمي األاد على القوائم املالية للبنك اإلباالعتم نيمن إعداد الباحث :مصدرال

   :مالءة رأس املال مؤشرات  - 2-3
دين موضوع ر سالمي األلبنك اإلاالعتماد على مؤشرين الحتساب مالءة رأس يف ا مت      

الدراسة، متثل املؤشر االول يف نسبة حق امللكية إىل إمجايل املوجودات و املؤشر الثاين متثل يف 
 :نسبة حق امللكية إىل إمجايل الودائع

  :مؤشر نسبة حق امللكية إىل إمجايل املوجودات -1- 2-3
بة استقرارا نسبيا يف هذا املؤشر، فسجل نس) 2014-2009(فرتة الدراسة  شهدت        

عام  0,0731، حىت بلغت 2012يف عام  0,0703، مث 2009يف عام  0,0732مقدارها 
امللكية باملعدالت نفسها  ارتفاع املوجودات و حقوق و حتققت تلك النتائج بسبب 2014

 3855,2إىل  2009يف عام دينار مليون  2448,1تقريبا، فارتفعت إمجايل املوجودات من 
 282مليون دينار إىل  177ارتفعت كذلك حقوق امللكية من  ، و2014مليون دينار يف عام 

 .مليون دينار للمدة نفسها
 :مؤشر نسبة حق امللكية إىل إمجايل الودائع -2- 2-3

-2009(متاثل سلوك هذا املؤشر مع سلوك املؤشر السابق، فقد شهدت فرتة الدراسة          
و بني  2009عام  يف 0,0800استقرارا نسبيا يف هذا املؤشر، حني تراوحت بني ) 2014

، وبعدها أخذت النسبة باالرتفاع الطفيف حيث وصلت إىل 2012يف عام  0,0774
و نتج ذلك بسبب ارتفاع حجم الودائع و حقوق امللكية باملستوى  2014عام في 0,0863

مليون  3266,2إىل  2009مليون دينار يف عام  2210نفسه تقريبا، فارتفعت الودائع من 
مليون  282مليون دينار إىل  177، و ارتفعت كذلك حقوق امللكية من 2014 دينار يف عام
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يف البنك  مالءة رأس املاليبني تطور مؤشرات ) 03(دينار للمدة نفسها، و الشكل رقم 
  .ردين خالل فرتة الدراسةسالمي األإلا

  )2014-2009(للبنك االسالمي االردني للفترةمالءة رأس المال مؤشرات ):03(الشكل رقم     

 
ردين للفرتة سالمي األاد على القوائم املالية للبنك اإلمن إعداد الباحثة باالعتم :مصدرال
)2009-2014( 
 :موالتوظيف األمؤشرات  - 2-4

موال املتاحة ردين يف توظيف األاألسالمي على مؤشرين لقياس أداء البنك اإل مت االعتماد       
رادات إىل إمجايل االستثمارات، فيما متثل املؤشر الثاين ياإلاملؤشر االول يف نسبة إمجايل  هلا، متثل

 .يف نسبة إمجايل االستثمارات إىل إمجايل الودائع
 :يرادات إىل إمجايل االستثماراتمؤشر نسبة إمجايل اإل -1- 2-4

استقرارا نسبيا يف هذا املؤشر، فسجل نسبة ) 2014-2009(شهدت فرتة الدراسة           
و حافظ على نفس وترية النمو على طول فرتة الدراسة حيث  2009م يف عا 0,0793مقدارها 
يرادات و ستقرار هو النمو يف إمجايل اإل، وسبب هذا اال2014يف عام  0,0783سجل 

مليون دينار يف عام  99,74يرادات من فارتفعت اإل االستثمارات باملستوى نفسه تقريبا،
ارتفعت كذلك إمجايل االستثمارات من ، و 2014مليون دينار يف عام  181,96إىل  2009

 .مليون دينار للمدة نفسها 2321,62مليون دينار إىل  1257,746
 :مؤشر نسبة حق امللكية إىل إمجايل الودائع -2- 2-4

 0,569ول من فرتة الدراسة استقرارا نسبيا فيها حني تراوحت بني شهد النصف األ           
خالل النصف الثاين من الدراسة أخذت ، و 2011يف عام  0,518و بني  2009يف عام 

، و نتج ذلك بسبب ارتفاع 2014يف عام  0,710النسبة باالرتفاع الطفيف حىت وصلت إىل 
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مليون  2210ائع من فارتفعت الودامللكية باملستوى نفسه تقريبا، حقوق حجم الودائع و حجم 
قابل ارتفعت حقوق و يف امل 2014مليون دينار يف عام  3266,2إىل  2009دينار يف عام 

يوضح ) 04(مليون دينار لنفس املدة، و الشكل رقم  282مليون دينار إىل  177امللكية من 
 .ردين خالل فرتة الدراسةسالمي األيف البنك اإلرأس املال التطورات يف مؤشري مالءة 

  )2014-2009(ردني للفترةسالمي األموال للبنك اإلمؤشرات توظيف األ):04(الشكل رقم 

  
  )2014-2009(ردين للفرتة سالمي األاد على القوائم املالية للبنك اإلباالعتم انمن إعداد الباحث :مصدرال

ردني للتمويل و االستثمار للفترة سالمي األداء المالي للبنك اإلمؤشرات األ): 08(الجدول رقم 
)2009-2014(  

 السنوات
المؤشرات مالءة رأس امل مؤشرات السيولة مؤشرات الرحبية  مؤشر توظيف االموال 

املؤشر 
)1(  

 املؤشر
 )2(  

املؤشر 
)1(  

املؤشر 
)2(  

املؤشر 
)1(  

 املؤشر
 )2(  

املؤشر 
)1(  

املؤشر 
)2(  

2009 0,3565 0,3949 0,289 0,163 0,0732 0,0800 0,0793 0,569 

2010 0,3903 0,4305 0,264 0,150 0,0678 0,0748 0,0771 0,549 

2011 0,4192 0,4902 0,235 0,136 0,0653 0,0764 0,0855 0,518 

2012 0,2223 0,2449 0,234 0,158 0,0703 0,0774 0,0728 0,720 

2013 0,2654 0,3246 0,251 0,178 0,0723 0,0885 0,0808 0,769 

2014 0,2865 0,3382 0,247 0,159 0,0731 0,0863 0,0783 0,710 

ردين للتمويل و االستثمار للفرتة سالمي األاملالية للبنك اإلالقوائم احتسب باالعتماد على بيانات  :المصدر
)2009-2014(  
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  اخلامتة
ردين سالمي األحتليل الوضعية املالية للبنك اإل من خالل هذه الدراسة قمنا بتقييم و         

، و )2014-2009(للتمويل و االستثمار، و ذلك من خالل عرض القوائم املالية للمدة 
داء املايل فة إىل حساب مؤشرات األضاإلابعرف على مواطن الضعف و القوة فيها حتليلها و الت

  :و حسا�ا و تقييمها، و خلصت دراستنا إىل بعض النتائج أبرزها ما يلي
يع وفق أحكام سالمي بالتعامل مع اجلمردين برتسيخ قيم املنهج اإلسالمي األاإليلتزم البنك  -1

 .صلحة ا�تمع العامةسالمية خدمة ملو مبادئ الشريعة اإل
حيرص البنك على حتقيق التوازن بني أصحاب املصاحل املتعارضة يف البنك من مسامهني، و  -2

 .مستثمرين و ممولني و موظفني، أي أنه يسعى لتحقيق مبادئ احلوكمة
عرف رأس املال املدفوع للبنك منوا بشكل متزيد و مستمر، فالبنك حيسب كفاية رأس املال  -3

سالمي و ة الصدر عن البنك املركزي اإلسالميمعيار كفاية رأس املال للبنوك اإلى باالعتماد عل
 .هذا امتثاال ملقررات جلنة بازل، فرأس مال البنك جيعله قادرا على تغطية التزاماته

عرفت إمجايل موجودات البنك تطورا مستمرا خالل فرتة الدراسة، و هذا ناتج عن توسع  -4
يزانية و املتمثلة يف االستثمارات املقيدة و سندات املقارضة و البنك يف توظيفاته خارج امل

 .االستثمار بالوكالة
سر قدرة البنك على متويل جانب  فحقوق امللكية يف البنك عرفت منوا متزايدا، و هذا ما ي -5

على القروض سواء كانت بنكية أو كبري من استثماراته من أمواله اخلاصة و بدون االعتماد 
 .سندية

إمجايل الودائع يف البنك خالل فرتة الدراسة منوا و تزايدا بشكل مستمر، و هذا ناتج عرفت  -6
عن ثقة املتعاملني بالبنك االمر الذي يزيد من جذب املزيد من الودائع و تعدد جماالت 

 .االستثمار لتوظيف االموال املتاحة له
عن تعدد جماالت  اتجيرادات خالل فرتة الدراسة تطورا ملحوظا و هذا نعرفت إمجايل اإل -7

يرادات البيوع إيرادات ناجتة عن باعتبار أن الزيادة يف معدالت اإليرادات، البنك لتحصيل اإل
 .يراداتوز�ا الكبري يف تشكيل إمجايل اإلاملؤجلة ل

سجلت إمجايل االستثمارات خالل فرتة الدراسة معدالت متزايدة و ذلك لتنوع جماالت  -8
       ذه الزيادة عن االرتفاع املتواصل يف قيم ذمم البيوع املؤجلة ، و نتجت هاستثمارات البنك

 ).مراحبة، استصناع، بيع تقسيط، سلم(
داء املايل تغريات متباينة و لكنها طفيفة، و كذلك اعتماد البنك على عرفت مؤشرات األ -9

 .مصادره الداخلية بشكل كبري يف متويل استثماراته و دون اللجوء إىل القروض
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  :ياتالتوص
 .سالميعي لنشر لثقافة الوعي املصريف اإلالس -1
سالمية و ذلك من خالل ابتكار على إيداع أمواهلم يف البنوك اإل تشجيع املدخرين -2

 .سالميةتتماشى مع أحكام الشريعة اإل يدة أساليب متويلية و استثمارية جد
بدور أمني توسيع جماالت استثمارات البنك من خالل فتح رأمساله لالكتتاب و قيامه  -3

 .لالستثمار
ض تطوير و تدويل جمال الصريفة جانب و ذلك بغر سامهني األفتح رأمساله لالكتتاب للم -4
  .سالميةاإل
  

  : اهلوامش
                                                           

، "داء املايل االسرتاتيجي للمصارفاحلوكمة املؤسسة  و األ" شهداين،عالء فرحان طالب، إميان شيحان امل : - 1
 .69-68، ص2011، 1دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، االردن،ط

 -21، ص 1982ردين، عمان، ، ديوان احملاسبة األ"داءو األ بة الكفاءةرقا" عبد احلليم نصار القوارعة، - 2
22.  

3- Robert Simons  . performance measurement & control systems for implementing 

strategy.Prentice-hall .Washington . 2000. p:15. 
، جملة الرشيد "املتوازنةنظام تقومي أداء املصارف التجارية باستخدام بطاقة " حممد عبد الوهاب العزاوي،  - 4

  .14، ص 2002املصريف، العدد اخلامس، 
5- Jil. l. Wetmore and john .R. Brick.The Basi Risk Computer of Commercial 

Bank Stock Rituns.Journal of  Business . 1998. P :73. 
، مرجع سبق "ام بطاقة املتوازنةنظام تقومي أداء املصارف التجارية باستخد" حممد عبد الوهاب العزاوي، -6

  .14ذكره، ص 
7  - Peter S.Rose. Money and Capital Markets. Homewood 3.Richard D Irwin. 
1997. P:64. 

  - 8 William H.Baughn and Charles E.Walker.The Bankers Hand- book. 
Homewood3. Business on Irwin.1989.p: 83. 
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  كمدخل لتعزيز االلتزام التنظيمي للعاملني اإلداريالتمكني 
جبامعة ) رؤساء األقسام ونوابهم(اإلشرافية  اإلدارةبالتطبيق على أعضاء 

  –الشلف   -حسيبة بن بوعلي 
  

  *مصنوعةأحمد / د                                                     
  واملتوسطة اجلزائرية يف الصناعات احمللية البديلةتنافسية املؤسسات الصغرية  رتطوي خمرب

 اجلزائر -جامعة الشلف
Abstract 

The research study was designed tostudy  the relationship 
between two main variables, The Empowerment administrative and 
The Organizational Commitment with an attempt to know the effect 
of the dimensions of empowerment administrative in achieving the 
Commitment to the employees of institutions, where such 
questionnaire main tool for research, which was distributed to a 
random sample represent  Forty-one employs (president or vice 
president of the Department ) at the  University of  Hassiba  Ben 
Bouali  " Chlef ". 
    The result of this research was positive relationship between the 
practice of empowerment  administrative and commitment 
employees, And that the leadership of the university in question to 
pay attention empowerment strategy because of its positive impact 
on the behavior and performance of employees, and therefore on the 
success and development of the university. 

  :املقدمة   
ا عاجزة على جعل املنظمات قادرة على مسايرة  أضحت االدارة التقليدية بعمليا�ا ووسائله     

التحوالت اليت افرز�ا التغريات والتطورات االقتصادية والسياسية والتقنية والقانونية السريعة 
واملستمرة، األمر الذي تطلب اعتماد أمناط وممارسات ادارية ذات أبعاد اسرتاتيجية تؤسس على 

تمد قو�ا من خالل الرتكيز على مشاركة العاملني جمموعة من القيم والقواعد جديدة كما تس
                                                 

 :مايل العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف،، كلية أستاذ حماضر قسم ب  *
Mesnoua.a@gmail.com 

mailto:Mesnoua.a@gmail.com


) رؤساء األقسام ونوا�م(التمكني اإلداري كمدخل لتعزيز االلتزام التنظيمي للعاملني بالتطبيق على أعضاء اإلدارة اإلشرافية 
  أمحد مصنوعة.د                                                                    - الشلف   -جبامعة حسيبة بن بوعلي 

 عشر السادس العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       326

ذوي القدرات واملهارات واملواهب املتميزة اليت يتم استثمارها يف خمتلف مستويات التنظيم على 
حنو ابداعي لتحقيق الكفاءة والفعالية املستمرة، حيث يعترب متكني االداري أحد هذه األمناط 

  حتجددة ومبدعة، وذات أفق اسرتاتيجي يسمم سةاملؤس احلديثة الذي ميكن عن طريقه جعل
بتحقيق متطلبات التطوير االداري ويف نفس الوقت يستجيب ويليب احتياجات املواطنني 
املختلفة، ووفقا لذلك فان املؤسسات املعاصرة حباجة ماسة لتبىن بيئة تساند التمكني والقيادة 

  .اصرةالذاتية واليت تتالءم مع املتطلبات والتطورات املع
العقود  يف اإلدارة حقل يف واضحا اهتماما القت اليت املواضيع من التنظيمي االلتزام يعد    

 التنظيمي عن االلتزام يعرب إذ فيها، العمل اجناز ودرجة املؤسسة بفعالية عالقة من هلا ملا األخرية
 العامل يف بذل االلتزام هرويظ فيها، عضوا البقاء يف القوية الرغبة ويشمل املنظمة، حنو الفرد اجتاه
 بقائها تساعد يف قوة مصدر منظما�م جتاه امللتزمون األفراد ويعد العمل، يف إضافية جهودا

 .األخرى للمؤسسات ومنافستها
يعترب االهتمام بالتمكني االداري وأثره يف تعزيز االلتزام التنظيمي للعاملني عنصرا أساسيا    

يم العايل باجلزائر خصوصا يف ظل اجتاهها حنو تبين وتطبيق وحامسا يف تطوير مؤسسات التعل
املفاهيم اإلدارية احلديثة كإدارة اجلودة الشاملة، والتخطيط الشامل لألداء حيث ميثل تطبيق 
مفهوم التمكني االداري أحد املتطلبات األساسية لنجاح تبين خمتلف املفاهيم اإلدارية احلديثة، 

اجلامعية يف كو�ا تقدم خدمات تعليمية ومعرفية لشرحية مهمة يف  ونظرا ألمهية دور املؤسسات
ا�تمع، فإن التعرف على التمكني اإلداري وأثره يف االلتزام التنظيمي يعد من الضروريات املرتبطة 
بإنتاجية وكفاءة تلك املؤسسات، حيث أن عدم توفر احلد األدىن من االلتزام التنظيمي لدى 

بالكليات والذين ميثلون النواة احلقيقية لإلدارة اجلامعية قد يكون له  رافيةاإلشمسؤويل االدارة 
انعكاسات سلبية على العملية التعليمية بشكل عام وخمرجا�ا بشكل خاص، ومن مث فإن هذا 
البحث يسعى الستكشاف دور التمكني يف تعزيز االلتزام التنظيمي لدى رؤساء األقسام ونوا�م 

  . بأدائهم الوظيفي وتطوير فكرهم القياديمبا يسمح بالنهوض 
  :اشكالية البحث

ن عملية جناح التحسني والتطوير باجلامعة تعتمد وبشكل أساسي على تدعيم مستوى إ     
التزام العاملني �ا وخاصة املشرفني منهم بتحقيق أهدافها من خالل التشجيع على تطبيق برامج 

جلامعة، خاصة وأن متكني العاملني ميثل حتوال جذريا يف التمكني االداري وربطها بأهداف وقيم ا
ثقافة املؤسسة اجلامعية، ويف ضوء ما تقدم ميكن بلورة اشكالية الدراسة يف األسئلة الرئيسية 

  : التالية
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هل هناك عالقة بني أبعاد التمكني االداري وااللتزام التنظيمي ألعضاء االدارة اإلشرافية جبامعة 
 الشلف ؟حسيبة بن بوعلي ب

هل يوجد أثر ألبعاد التمكني االداري على حتقيق االلتزام التنظيمي ألعضاء االدارة اإلشرافية 
 جبامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ؟

  :أهمية البحث
تتناول هذه الدراسة مفهوم اداري معاصر يتمثل يف التمكني االداري وأمهية تطبيقه يف        

 ألعضاء االدارة اإلشرافية يف اختاذ القرارات وحل املشكالت اجلامعة لتحقيق مشاركة ودور أكرب
وحتمل املسؤوليات وتطوير أساليب العمل، وهذا يعين بالضرورة تقليل الرقابة املباشرة للقيادة 
اجلامعية انطالقا من اميا�ا بقدرات ومهارات وقابليات املرؤوسني يف حتملهم للمسؤوليات املناطة 

فا�م يف املوافق املختلفة دون الرجوع لإلدارة ، لذا فان هذه الدراسة �م، وكذلك حكمة تصر 
حتاول الكشف عن الدور اهلام الذي يؤديه التمكني يف جعل العاملني ذوي قدرات ومهارات 

  . لتحمل املسؤوليات
  :أهداف الدراسة

  :ترمي هذه الدراسة اىل حتقيق العديد من األهداف ويف مقدمتها ما يلي    
 .على مستوى التمكني االداري السائد يف جامعة الشلف التعرف -
 .التعرف على مستوي االلتزام التنظيمي السائد يف جامعة الشلف -
 .تشخيص طبيعة العالقة التأثريية بني أبعاد متكني االداري وااللتزام التنظيمي �تمع الدراسة -
ح هلا بالتوسع يف تطبيق تقدمي بعض االقرتاحات والتوصيات إلدارة جامعة الشلف واليت تسم -

 .لغرض تعزيز االلتزام التنظيمي لدى اعضاء االدارة اإلشراقية اإلداريالتمكني 

  :فرضيات البحث
  : وفق ما تضمنته اشكالية البحث فان الفرضيات الرئيسية للدراسة ميكن صياغتها كما يلي     

بعاد التمكني االداري  أل) a≥ 0.05(احصائية عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة 
 .بإدارة جامعة الشلف يف حتقيق االلتزام التنظيمي املرغوب لدى أعضاء االدارة اإلشراقية

يف ألبعاد التمكني االداري ) a≥ 0.05(ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة 
 .معة الشلفبإدارة جا حتقيق االلتزام التنظيمي املرغوب لدى أعضاء االدارة اإلشراقية

 :الدراسة حدود
  :تتضمن الدراسة العديد من احلدود ومنها 
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 مت اجراء هذه الدراسة  على مستوى جامعة حسيبة بن بوعلي  الشلف: الحدود المكانية
 -2016طبقت هذه الدراسة خالل السداسي األول من املوسم اجلامعي : الحدود الزمانية

2017 . 
دراسة على التمكني االداري وعالقته بااللتزام التنظيمي اقتصرت هذه ال: الحدود الموضوعية

 .لدى رؤساء األقسام ونوا�م جبامعة الشلف

  :الدراسات السابقة
أثر التمكني االداري يف التميز التنظيمي، دراسة ميدانية يف شركة "  دراسة علي الضالعين -

 :ائج امهها ما يلي، حيث توصلت الدراسة اىل الكثري من النت2010" االتصاالت األردنية
ان مستوى ادراك العاملني يف شركة االتصاالت األردنية ألبعاد التمكني االداري كان مرتفعا، وأن 

 .مستوى ادراكهم ألبعاد متيز منظمة األعمال جاء أيضا بدرجة مرتفعة
وجود أثر هام ذي داللة احصائية للتمكني االداري يف متيز منظمة األعمال يف شركات االتصال 

 .األردنية
التمكني ودوره يف االبداع االداري، دراسة ميدانية �موعة من "  زيز ديلمان أحمدراسة عد -

، حيث توصلت الدراسة 2011رسالة ماجستري جامعة السليمانية " املصارف األهلية العراقية
 :اىل جمموعة من النتائج أمهها

تمرة لتحسني أداء العاملني مما يعزز من اتفاق أغلبية أفراد العينة على وجود برامج تطويرية مس 
ثقتهم بأنفسهم وقدرا�م فضال عن سعي املصارف لتوفري معلومات للعاملني ما يعزز االلتزام 

 .الذايت لديهم ويطلق العنان لطاقا�م املبدعة
وجود عالقة ارتباط معنوي بني ابعاد التمكني وبني االبداع االداري، فضال عن التأثري املعنوي  
  .بعاد التمكني يف االبعاد االداريأل
 : روموغامأبون و  دراسة -

 Culture on Organizational ‘’The Influence of Corporate Commitment : 
Case Study of Semiconductor Organizations in Malaysia » ,2006.  

  :توصلت هذه الدراسة اىل النتائج التالية
املكافأة والتقدير، وفريق العمل كأبعاد للثقافة ارتبطت اجيابيا مع االتصال، التدريب والتطوير، 

 . التزام العاملني
 . إدراك االتصال كبعد مؤسسي مسيطر ترافق مع التحسينات املهمة يف االلتزام التنظيمي
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هناك  تأثري واضح للثقافة املؤسسية على االلتزام التنظيمي لدى العاملني يف قطاع املوصالت 
  .املاليزي

  التأطري النظري: أوال
  :ماهية التمكني وأبعاده -1
  :ماهية ومبادئ التمكني االداري - 1-1
يعتقد كثري من الباحثني  أن التمكني هو عملية تطورت  استجابة لالجتاهات احلديثة يف    

االدارة هدفها منح العاملني درجات أكرب من املشاركة وحتمل املسؤولية من أجل التحسني 
    .ء التنظيمياملستمر لألدا

  :تعريف التمكني االداري -1- 1-1
أحد مداخل التطوير "  :على أنه) empowerment( لتمكني االدارييعرف ا        

اإلداري، حيث يهدف إىل إشراك العاملني يف املستويات اإلدارية املختلفة يف اختاذ القرار 
اختاذ القرارات يف كل  والتصرف حبرية يف اإلبداع يف حل املشاكل، من خالل نشر ومشاركة قوة

    )1(. مكان من املؤسسة
عملية إكساب األفراد القوة الختاذ القرارات واملسامهة يف وضع اخلطط : " كما يعرف على أنه    

خاصة تلك املتعلقة بوظائفهم، باإلضافة اىل حفزهم على استخدام اخلربة لتحسني اداء 
  )2(. املؤسسة

 Bowen and(ها هو ما جاء عند باون ولوالرمن أهم تعريفات التمكني وأوضح    
Lawler ( يف إطالق حرية املوظف، وهذه حالة ذهنية  حسبهما حيث يتمثل التمكني االداري

وسياق إدراكي ال ميكن تطويره بشكل يفرض على اإلنسان من اخلارج بني عشية وضحاها، 
من قبل الفرد، لكي تتوافر له الثقة فالتمكني حالة ذهنية داخلية حتتاج إىل تبين ومتثل هلذه احلالة 

بالنفس والقناعة مبا ميتلك من قدرات معرفية تساعده يف اختاذ قراراته، واختيار النتائج اليت يريد 
  )3(.أن يصل إليها

يقتضي التمكني االداري مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات وإعطائهم املزيد من احلرية يف     
الذاتية مع دعم قدرا�م ومهارا�م بتوفري املوارد الكافية واملناخ املالئم العمل والتصرف والرقابة 

وتأهيلهم فنيا  وسلوكيا والثقة فيهم، فهو نظام اداري يساهم يف رفع معنويات ورضا العاملني، إذ 
يشعرون بإتاحة الفرصة إلعمال قدرا�م، كما يستمتعون بتقدير اإلدارة وثقتها �م، حيث 
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ضا وكذا حرية التصرف املكفولة يف إثراء التفكري اإلبداعي مبا يساهم يف سرعة يساهم هذا الر 
  . معاجلة شكاوى العمالء الداخليني واخلارجيني

  :أهداف التمكني االداري  -2- 1-1
يعد التمكني عامل مهم ومفتاح أساسي لتنمية القيادة التشاركية  داخل املؤسسة،        

املني لصنع قرارا�م بأنفسهم فهي بذلك تسمح هلم بأن فاملنظمات عندما تعمل على متكني الع
يشعروا باملسئولية و الرضا عن االجنازات اليت يسامهون يف حتقيقها، فالتمكني مينح العاملني 
سلطة واسعة يف تنفيذ مهامهم ويوثق الصلة بينهم، والغاية األساسية من هذا تطبيق هذا النظام 

املني حبوافز خارجية واالستعاضة عنها ببناء بيئة للعمل االداري هي إيقاف حماوالت حفز الع
توفر هلم حوافز ذاتية املنشأ تنبع من ذوات األشخاص كالفخر واالعتزاز بأداء العمل بالطريقة 

 .الصحيحة دون احلاجة إىل رقابة الرؤساء
  )4( :ملؤسسات املمكنة اىل حتقيق عدد من األهداف ومن بينها نذكراحتتاج     

 .حنو استغالل الكفاءات اليت تكمن داخل األفراد استغالال كامال وفعاالالسعي 
جعل األفراد أقل اعتمادا على االدارة من خالل منحهم السلطات الكافية لصنع واختاذ 

 .القرارات
 .الرتكيز على القدرات الفعلية لألفراد يف حل املشاكل واألزمات املتعلقة بالعمل

 .را�ماملؤسسة بأ�م مسؤولون عن نتائج اعماهلم وقر تكريس القناعة لدى أفراد ا
حترير املستويات االدارية العليا والوسطى من ممارسة دور الرقابة املتشددة، والتوجه بشكل رئيسي 

 .حنو األعمال ذات القيمة االسرتاتيجية للمؤسسة
 .تعزيز روح التغيري بني أعضاء املؤسسة واملتعاملني معها من أصحاب املصاحل

  :التمكني االداري أبعاد - 1-2
يعمل التمكني االداري على إطالق العنان إلمكانيات العاملني يف جمال االبتكار، كما          

يفتح أمامهم جماال للتعلم ويعطيهم احلرية الكافية للتصرف وفق معرفتهم وإدراكهم، وتعزيزا 
لى جتسيد أبعاد التمكني ملتطلبات تطبيق هذا املفهوم يتعني على إدارة املؤسسة أن تعمل ع

  :واملتمثلة يف اآليت
تلعب املعلومات دورا مركزيا يف متكني األفراد فاملعلومات  :املشاركة باملعلومات -1- 1-2

هي اليت جتعل العاملني أكثر فهما ألسباب القرارات املتخذة لكي يكونوا أكثر التزاما  
األفراد ميكن أن تصل فان أصوات   (Collins)بإجراءات املؤسسة، وحسب دراسة كوليني

التمكني ألن تلك الطرق تنقل شكاوى العاملني لكن رمبا ال  بطرق متعددة، ولكنها ال تغين عن
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ينظر إليها بالعناية واملتابعة اليت تتطلبها، يف حني يعين التمكني التفاعل االجيايب مع 
   )5(.مشكالت

ا املؤسسات لنشر وتلقي تتضمن مشاركة املعلومات جمموعة املمارسات اليت تتبناه    
املعلومات، وبالتايل فان اإلدارة يف هذا ا�ال ال تركز فقط على توضيح أهداف املؤسسة 
وتوقعا�ا للمستقبل، وإمنا  كذلك تركز على ا�هودات اليت تسمح بتطوير أساليب االستماع 

    )6(. واالستجابة النشغاالت العاملني
لومات على حنو جيد و تنشرها وتستعملها على حنو جيد إن املؤسسات اليت تكتسب املع    

هي منظمات قادرة بالتأكيد على حتقيق أداء موفق بسبب التماسك ووحدة الرؤية اليت تتحقق 
  ) 7(. عن طريق التمكني، فاملعلومات تعزز الثقة لدى العاملني و تضعهم أمام مسؤوليا�م

  )8(: يتضمن هذا البعد البعاد الفرعية التالية 
سواء كانت ثقة االدارة بالعاملني أو ثقة العاملني باإلدارة من خالل جسر  :بناء الثقة -

 .املعلومات املشرتك بني االدارة والعاملني

تضع املشاركة باملعلومات األشخاص أمام مسؤوليات حقيقية عليهم  :تعزيز المسؤولية -
 .حتملها

ل من الوصول اليها يف الزمان ال بد من واسطة لنقل املعلومات تسه :قنوات االتصال -
  . واملكان املالئمني

إن توفر املعلومات يعزز من االلتزام الذايت لألفراد العاملني عن طريق منحهم الثقة، حيث ال 
يوجد شيء جيعل األفراد يثقون باإلدارة مثل مشاركتهم يف املعلومات اخلاصة باملؤسسة واليت ال 

اء هلا، فإشراك اإلدارة لألفراد يف املعلومات رسالة مهمة يعرفها اآلخرون ممن ليس لديهم انتم
لكل فرد تؤكد أن تلك اإلدارة تثق به، وترغب يف أن يستخدم تلك املعلومات مع املهارة اليت 

  . ميتلكها خدمة للمؤسسة
تعد حرية التصرف العامل األكثر أمهية يف عملية التمكني  :احلرية واالستقاللية -2- 1-2

فراد إمكانية التصرف يف النشاطات اخلاصة باملهمات اليت ميارسو�ا، فقد أل�ا تتضمن منح األ
تكون هذه احلرية روتينية عندما يؤدي العاملون مهامهم ضمن جمموعة خيارات متاحة، وقد 
تكون خالقة عندما يعتمد الشخص على قدراته اإلبداعية الختيار البديل املناسب، أما 

فتعكس إحساس الفرد باحلرية جتاه طريقة أداءه لعمله، االستقاللية ضمن عملية التمكني 
وكذلك درجة السماح له بتغيري اجلوانب امللموسة وغري امللموسة يف املؤسسة مبا يتوافق 
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واحتياجات العمل، حبيث تتضمن االستقاللية حرية االختيار واملسؤولية السببية عن األحداث 
   )9(.الشخصية

فان االستقاللية تعين إلغاء دور املشرفني يف خطوط ) Wilkinson(حسب وليكنسون      
العمليات، ومنح العاملني صالحيات واسعة تسمح هلم باختاذ اإلجراءات اليت تتعلق مبهامهم  

توزيعه بينهم، وحتديد مسارات تدفق املنتج واستحداث جماميع  كإعادة  هيكلة العمل وإعادة
    )10(. عملعمل شبه متنقلة واليت يشار إليها بفرق ال

يف إطار ترسيخ قيم التمكني وجتسيدا ملفهوم االستقاللية تعمل إدارة املؤسسة على تصميم       
نظم العمل اليت تتيح للعاملني احلرية الكاملة للتصرف وتضمن هلم القدر املناسب من السلطة 

هم صور املمارسة الختاذ القرارات املتعلقة بأعماهلم مع حماسبتهم على النتائج احملققة ومن أ
    )11(: العملية هلذا املفهوم جند ما يلي

 .إتاحة ا�ال ملمارسة احلرية يف اختيار أو ابتكار أسلوب العمل املناسب ·
 .إتاحة ا�ال ملمارسة احلرية يف تغيري طرق أداء العمل متاحة، أو جتريب طرق عمل جديدة ·
 .ية اخلاصة بإمتام العملإتاحة ا�ال ملمارسة احلرية يف وضع اجلداول الزمن ·
 .إتاحة ا�ال للممارسة احلرية يف حتديد األسلوب املناسب للتعامل مع مشكالت العمل ·

إن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا االطار هو ماهي حدود هذه احلرية؟ ومىت وكيف       
اهم يف تكون؟ واالجابة على هذا السؤال تؤكد على أمهية وضع األطر االرشادية واليت تس

  .املساعدة على تسجيل نقاط التقييم لألداء الشخصي وكيفية تطوره
  )12(: يتضمن هذا البعد األبعاد الفرعية التالية   
 .معرفة العاملني كافة لرسالة املؤسسة وأهدافها واسرتاتيجيا�ا: وضوح الرؤية -
رؤية ويعين ضمان التصرف وفق ما هو خمطط له يف اطار : تحديد األطر االرشادية -

 . املؤسسة
أي تشخيص النظام الرقايب املالئم إلشاعة عامل الرقابة الذاتية لدى العاملني، : نظم الرقابة -

  .  وما يستلزم من نظم رقابية أخرى
ح احلدود يف املرحلة األوىل من حترك العاملني سيرتتب يضتو إن عدم قيام ادارة املوارد البشرية ب   

يف االلتباس لدى ممارسة احلرية أو أن تكون التصرفات أكثر  عنه صعوبات عديدة، فإما يقعون
طوباوية العتقادهم أن كل شيء أصبح يف متناوهلم دومنا حدود، واذا اجتهت األمور �ذا 
الوصف فان ذلك سيؤدي اىل اجهاض التمكني، لذلك فان احلرية اليت يعمل يف ظلها العاملون 

  .االستقاللية ال ميكن ان متارس اال من خالل احلدود ال ميكن أن تتحقق دومنا استقاللية، وهذه
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 :اهليكل التنظيمي اهلرمي التقليدي بفرق العمل الذاتية استبدال -3- 1-2
املشاركة املعلوماتية وحرية واستقاللية العاملني ستحتاجان اىل آلية لتسيري  أنال شك         

ية االدارة وما تقدمه من التفاعالت البشرية يف املؤسسة، واليت نقصد �ا فرق العمل الذات
مساعدة لآلخرين، حيث خيتلف دور الفريق يف املؤسسات املمكنة عنه يف املؤسسات اهلرمية، 
حيث يف هذه األخرية يشكل الفريق من االدارات الوظيفية املختلفة للقيام مبهمة حمددة، بينما 

ال ينتهي بانتهاء املهمة، يف املؤسسات املمكنة فان الفريق يصبح ركيزة اهليكل التنظيمي حبيث 
وهو بذلك يتميز خباصية االستمرارية وأنه يشمل أنشطة املؤسسة كافة، كما يتميز بأنه يدير 
نفسه بنفسه، فالتمكني هنا ينصب على وحدة عمل تنظيمية هلا كيا�ا املستقل، وليس على 

هي ارشاد فريق العمل  جمموعة من األفراد العاملني الذين ال تربطهم روابط واضحة، والغاية منه
    )13(.بالكيفية اليت جتعلهم أقل اعتمادا على االدارة العليا يف ادارة نشاطا�م

  ) 14(: يتضمن هذا البعد األبعاد الفرعية التالية
 .وتعين قيم املؤسسة ومعايريها ومدى دعمها للتخلص من اهلرمية السائدة: ثقافة المؤسسة -
رغبة األفراد يف اخضاع األهداف الشخصية وما : يجماعنزوع األشخاص تجاه العمل ال -

  .يصاحبها من أفعال اىل أهداف وأفعال مجاعية
تلعب إدارة املوارد البشرية دورا حموريا يف حتقيق التحول حنو فرق العمل ذاتية االدارة من     

خالل ما حتققه من أنشطة التدريب والتأهيل، حيث تعمل هذه االدارة على تصميم برامج 
طويرية مستمرة هدفها تعزيز ثقة األفراد بقدرا�م من جهة ومن جهة أخرى دعم مشروع التآزر ت

 .بينهم يف اطار العمل اجلماعي

 ):Organizational Commitment( االلتزام التنظيمي -2
يتعلق مفهوم االلتزام التنظيمي بدرجة اندماج الفرد باملؤسسة واهتمامه باالستمرار فيها،        

تلف هذا املفهوم عن غريه من املفاهيم االدارية، حيث يعد االلتزام من الظواهر السلوكية حيث خي
اليت نالت اهتماما متزايد من قبل العديد من الباحثني ملا يشكله من أثار كبرية يف جناح املؤسسة 

ج عنه واستمرارها، حيث أكدت الدراسات أن ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي يف بيئة العمل ينت
  . اخنفاض مستوى الكثري من الظواهر السلبية

هناك العديد من األبعاد اليت أشار اليها الباحثون واليت تندرج ضمن ثالث مداخل لدراسة      
االلتزام التنظيمي، فمنها ما يعتمد على املدخل التباديل، ومنها ما يركز على املدخل النفسي 

ي يتمثل يف جمموعة العالقات التبادلية بني الفرد واملؤسسة ومنها ما يعتمد املدخل التكاملي والذ
من جانب، والرغبة القوية يف االستمرار بالعمل مع املؤسسة من جانب آخر، حيث يتضمن 
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وهي األبعاد ) االلتزام العاطفي، االلتزام املعياري، وااللتزام االستمراري( هذا املدخل ثالثة ابعاد 
  .   هذه الدراسة اليت يتم االعتماد عليها يف

من الناحية  التنظيمي االلتزام مفاهيم تباينت :التنظيمي االلتزام مفهوم - 2-1
 نتيجة التعقيد ببعض من  املفهوم حيث متيز هذا حوله، الباحثني رؤى لتباين االصطالحية نظرا

 حنو وااللتزام العمل، حنو االلتزام : مثل عدة جماالت وتضمينه العمل بيئة حنو االلتزام على الرتكيز
 مجاعة حنو وااللتزام املهنة، حنو املؤسسة، وااللتزام حنو وااللتزام للعمل، الداخلية واملهام الواجبات
  .التنظيمي  االلتزام أساسية يف متغريات عن عربت واليت وغريها، العمل

مع  االلتزام التنظيمي هو قوة تطابق الفرد: ") porter & autres(تعريف بورتر وزمالئه 
 مؤسسته وارتباطه �ا، وأن الفرد الذي يظهر مستوى عايل من االلتزام تكون لديه  الصفات

  :التالية
  .وقيمها ألهدافها وقبول باملؤسسة قوي إميان -
 .املؤسسة خدمة يف ممكن جهد أقصى لبذل االستعداد -
  ) 15( .املؤسسة يف عضويته استمرار على احملافظة لدى الفرد يف القوية الرغبة -

 على العمل والعزم للمؤسسة االجيايب التقييم هو  االلتزام : ")Sheldon( شلدونتعريف      
 يعمل فيها، اليت املؤسسة جتاه الفرد لدى املتولد االجيايب الشعور مستوى وهو أهدافها، لتحقيق

  ".بالعمل فيها واالفتخار باالرتباط املستمر شعوره مع أهدافها وحتقيق هلا، واإلخالص
هو الشعور باالرتباط القوي والعاطفة للمؤسسة اليت يعمل �ا ): " John(تعريف جوهن    

الفرد من خالل االميان بأهداف وقيم املؤسسة والرغبة يف بذل اجلهود و احملافظة على عضويته 
  )16(".فيها

لمؤسسة ل وتأييده الفرد مناصرة بوصفه التنظيمي لاللتزام فينظر )Buchanan( نانابوشأما      
  )17( :هي عناصر ثالثة تفاعل نتاج اليت يعمل هلا، وأنه

 .فيها العامل وقيما للفرد أهدافا باعتبارها املؤسسة وقيم أهداف تبين ويعين: قالتطاب ·
  .أنشطة املؤسسة يف للفرد النفسي االستغراق به ويقصد: االنهماك ·
 .املؤسسة جتاه القوي العاطفي باالرتباط الفرد احساس به واملقصود: الوالء ·

مما سبق يتنب لنا ان االلتزام التنظيمي هو ذلك الشعور االجيايب املتولد عند العامل جتاه     
املؤسسة اليت يعمل �ا، ومن مث االرتباط �ا واالخالص هلا والتوافق مع قيمها وأهدافها واحلرص 

خار مبآثرها مما يعزز سواها مع االفت على البقاء �ا من خالل بذل اجلهد وتفضيلها على ما
  .جناحها 
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أشارت الكثري من الدراسات اىل األمهية الواضحة : التنظيمي االلتزام أهمية - 2-2
لاللتزام التنظيمي، حيث أكدت على أن ارتفاع مستوى االلتزام يف بيئة العمل ينتج عنه اخنفاض 

، وبشكل ودوران العملمستوى تأثري العديد من الظواهر السلبية ويف مقدمتها ظاهريت الغياب 
  :عام ميكن ابراز أمهية االلتزام التنظيمي من حيث أنه

 دوران معدل السلوكية، وخاصة النواحي من بالعديد للتنبؤ األساسية املؤشرات أحد ميثل -
 حتقيق حنو عمال وأكثر يف املؤسسة، بقاء أطول امللتزمون األفراد يكون أن يفرتض حيث العمل،
 .أهدافها

زام من ارتباط الفرد بعمله وجيعله يبذل جهودا عالية إلجناحه، كما يقلل من يزيد االلت -
  )18(. السلوك السليب كاإلمهال والتقصري يف العمل والغياب أو ترك العمل أو الشعور باإلحباط

 به مرغوبا سلوكا نظرا لكونه اإلنساين؛ السلوك وعلماء املديرين من كال جذب جماله قد إن -
 .املؤسسات قبل من
 ال اليت األوقات يف فيها، السيما العاملني واألفراد املؤسسة بني الربط يف هاما عنصرا ميثل -

 من عالية مستويات وحتقيق للعمل هؤالء األفراد لدفع املالئمة احلوافز تقدم املنظمات أن تستطيع
  .األداء

 يف وبقاء العاملني ارالستمر  الوظيفي الرضا من أقوى مؤشرا املنظمات جتاه األفراد التزام يعترب -
 .عملهم أماكن

 )19(. املؤسسة بفعالية التنبؤ يف هاما عامال مؤسسا�م جتاه األفراد التزام يعترب -

 القوة باختالف املؤسسات جتاه األفراد التزام صور ختتلف :التنظيمي االلتزام أبعاد - 2-3
  :له، حيث يفرق اخلرباء بني ثالثة أنواع هي واحملركة الباعثة

وهو يعرب عن قوة رغبة الفرد  :Affective Commitment العاطفي االلتزام -1- 2-3
يف االستمرار بالعمل يف مؤسسة معينة ألنه موافق على أهدافها وقيمها ويريد املشاركة يف حتقيق 

   )20(.تلك األهداف
ود لديه فااللتزام العاطفي يعكس ارتباط الفرد مبؤسسته من خالل مشاعره، فالعامل الذي يس    

موقعه الوظيفي، وذلك  يتطلبههذا النوع من االلتزام ستكون شدة اهتمامه ومسؤوليته أكرب مما 
  . رغبة منه يف مساعدة املؤسسة يف حتقيق أهدافها

 استقاللية، وأمهية، من عمله اليت متيز للخصائص إدراك الفرد العاطفي بدرجة يتأثر االلتزام     
 االلتزام بدرجة من اجلانب هذا يتأثر له، كما وتوجيههم رفنياملش وقرب مطلوبة، ومهارات
 جمريات اختاذ يف الفعالة باملشاركة له تسمح �ا يعمل اليت التنظيمية البيئة بأن الفرد إحساس
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 تتطلبها اليت للمتطلبات ذايت تقييم وفق يعملون الذين هم التوجه القرارات، وأصحاب هذا
 ويرجع مؤسسا�م، هلم تقدمه ما وفق واملؤسسة الفرد بني رتباطاال املختلفة فيكون العمل ظروف

  )21(. باملؤسسة النفسي وااللتصاق باالنتماء الشعور إىل االلتزام العاطفي
الفرد  إحساس به ويقصد: Normative Commitmentاملعياري  االلتزام بعد -2- 2-3

 للعاملني فيها، املؤسسة اجليد  دعم الشعور هذا يعزز وغالبا ما املؤسسة، يف بالبقاء بااللتزام
 يف باملسامهة العمل؛ بل تنفيذ يف اجراءات فقط ليس اإلجيايب، والتفاعل باملشاركة هلم والسماح

 األخالقي عنه باالرتباط للمؤسسة، ويعرب العامة السياسات ورسم والتخطيط األهداف وضع
 مقتضيات يعملون وفق ذينال الضمري أصحاب املوظفون هم التوجه هذا وأصحاب السامي
  )22(. العامة واملصلحة الضمري

يف املؤسسة بسبب  بالبقاءيرجع بعض الباحثني االلتزام املعياري اىل شعور الفرد بأنه ملزم    
ضغوط اآلخرين، فالشخص الذي يقوى لديه االلتزام املعياري يأخذ يف حسابه اىل حد كبري ماذا 

عمل باملؤسسة، فهو ال يريد أن يسبب قلقا لشركته أو أن يرتك  ميكن أن يقوله اآلخرين لو ترك ال
انطباعا سيئا لدى زمالئه بسبب تركه العمل، لذلك فهو التزام أديب حىت ولو كان على حساب 

 )23(.نفسه

يشري هذا البعد اىل : Continuance Commitment املستمر االلتزام بعد -3- 2-3
 من اليت القيمة االستثمارية فيها هي يعمل اليت املؤسسة اهجت الفرد التزام درجة يف ان ما يتحكم

 جبهات قرر االلتحاق لو سيفقده ما مقابل املؤسسة، مع بالعمل استمر لو حيققها أن املمكن
 فما عليها، اليت حيصل املنفعة على األوىل بالدرجة يقوم مصلحي ارتباط هذا أن أخرى، أي

 املؤسسات تقدمه أن ميكن يفوق ما ما املنافع والعوائد من هل تقدم فيها يعمل اليت املؤسسة دامت
 املؤسسة له تقدمه اليت من عوائد أفضل أي باألفق الحت إذا أما �ا، باالرتباط فيستمر األخرى

 النفعيون هم االرتباط هذا اآلخر، وأصحاب الوضع إىل باالنتقال يرتدد لن فإنه فيها يعمل اليت
  )24(.العالية حاتالطمو  وأصحاب االنتهازيون

هناك الكثري من حمددات االلتزام التنظيمي  :مداخل تنمية االلتزام التنظيمي - 2-4
اليت خترج عن نطاق سيطرة اإلدارة مما يتيح أمامها فرصة حمدودة لتقوية االلتزام، ومع ذلك فإن 

  )25(: عمل الكثري لتقوية االلتزام العاطفي من خالل بإمكا�ااإلدارة 
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إن اإلثراء الوظيفي بالتعمق الرأسي للوظيفة جيعل الفرد أكثر مسئولية عن : الوظيفي اإلثـراء -
عمله ويعطيه املزيد من حرية التصرف واالستقالل ومزيد من املشاركة يف اختاذ القرارات املؤثرة يف 

 .عمله، وهذا من شأنه أن يقوى االلتزام التنظيمي لدى األفراد

جيب أن يشعر :  لحة المؤسسة ومصالح العاملينإيجاد نوع من التوافق بين مص -
العاملون بأن ما حتققه املؤسسة من منافع يعود عليهم أيضا بالنفع ألن هذا الشعور من شأنه أن 
يقوى التزامهم جتاه املؤسسة، وحتاول بعض املؤسسات حتقيق ذلك بشكل مباشر من خالل 

هذه اخلطط والربامج إذا ما مت إدار�ا  خطط احلوافز وخاصة برامج املشاركة يف األرباح، ومثل
  .بطريقة عادلة، فإ�ا ستلعب دورا فعاال يف دعم الوالء التنظيمي لدى األفراد

كلما   :استقطاب واختيار الموظفين الجدد الذين تتوافق قيمهم مع قيم المؤسسـة -
خاصة االلتزام و (كانت قيم الفرد متوافقة مع قيم املؤسسة وأهدافها، كلما قوى لديه االلتزام 

جتاه املؤسسة، فإذا كان من قيم املنظمة االهتمام بالعمل اجلاد واحلرص على اجلودة، ) العاطفي
فيجب أن تراعى هذه الشروط حبزم عند اختيار املوظفني اجلدد حبيث يتم اختيار من تتوافر فيه 

  .هذه القيم
ستطيع اإلدارة التأثري عليه، كما أنه ليس من املفيد النظر إىل االلتزام التنظيمي على أنه اجتاه ت    

من الواجب فقط اختيار من تتوافر فيهم إمارات االلتزام، ولكن أيضا استخدام العديد من 
االسرتاتيجيات اليت حتسنه إذا ظهر أنه غري مالئم ، مبعىن احلصول على االلتزام التنظيمي بطريقة 

 .صحيحة

  :االطار امليداني للبحث: ثانيا
 : ئج البحثعرض نتا - 1

ميثل جمتمع الدراسة اعضاء االدارة اإلشرافية على مستوى : جمتمع البحث والعينة  -1-1
، وقد اعتمد الباحث اسلوب )رئيس أو نائب رئيس قسم(جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 

العينة العشوائية، حيث مشلت الدراسة عدد من الكليات وبلغ عدد االستبيانات املوزعة مخسون 
وهي نسبة صاحلة ومقبولة احصائيا، وعليه أصبح عدد افراد % 82داد قدرت بـ بنسبة اسرت 

 .واحد وأربعون مفردة العينة 

تضمن االستبيان حمورين، يتعلق األول باملتغري املستقل للدراسة : منوذج االستبيان -1-2
املشاركة (فقرة موزعة على أبعاده  23ويتمثل يف التمكني االداري حيث خصصت له 

، أما الثاين فيتعلق باملتغري )ات، االستقاللية وحرية التصرف، وبناء فرق العمل الذاتيةباملعلوم
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االلتزام ( فقرة  موزعة على أبعاده  19التابع ويتمثل يف االلتزام التنظيمي حيث خصصت له 
 ، وقد مت التأكد من مدى ثبات اداة الدراسة)العاطفي، االلتزام املعياري، وااللتزام االستمراري

لذا ميكن وصف أداة  0.927والذي بلغ لالستبيان ككل  خكرو نبا  اباالعتماد على معامل ألف
الدراسة بالثبات وأن البيانات اليت مت احلصول عليها من خالهلا مناسبة لقياس املتغريات، وختضع 

  .لدرجة اعتمادية عالية
وج بنتائج صحيحة قام وسعيا لتحقيق أهداف الدراسة و االجابة على تساؤال�ا و اخلر     

، ومن بني )SPSS(الباحث باستخدام العديد من األساليب االحصائية املوجودة يف برنامج 
اختبار  االنحراف المعياري، المتوسط الحسابي،: املقاييس االحصائية املستخدمة جند ما يلي
  .تحليل التباين األحادي، ومعامل االرتباط

االستبيانات املسرتجعة واملقبولة احصائيا بعد حتليل : عرض خصائص عينة البحث -2
لتكون مصدر لبيانات الدراسة،  توصلنا اىل عرض أفراد العينة حسب اخلصائص املميزة هلا 

 .01وهذا ما يظهره اجلدول رقم 
  يعبر عن توزيع عينة الدراسة حسب الخصائص:  01الجدول رقم 

  النسبة  العدد  الفئات  الخصائص

  
  الموقع االداري

  66  27  سمرئيس ق

  34  14  نائب رئيس قسم

  %100  41  المجموع

  
  الرتبة االدارية

  8  3  أستاذ مساعد ب

  29  12  أستاذ مساعد أ

  39  16  أستاذ حماضر ب

  24  10  أستاذ حماضر أ

  %100  41  المجموع

  
  الخبرة المهنية

  41  17  سنوات 6أقل من 

  51  21  سنة 12اىل  6من 

  8  3  سنة فأكثر  12 

  %100  45  مجموعال

 )SPSS(من اعداد الباحث وباالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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مت حتليل االستبيانات واستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات : عرض نتائج الدراسة -3
 .املعيارية الستجابات أفراد العينة، مع حتديد درجة االستجابة وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي

) 02(يوضح اجلدول رقم  :متغري الدراسة التمكني االداريوصف وتشخيص  - 3-1
قيم املتوسطات احلسابية للعبارات املتعلقة بقياس مدى التزام ادارة جامعة الشلف بتحقيق أبعاد 

وهو يشري ) 3.68(التمكني، حيث يبني اجلدول أن املتوسط احلسايب العام هلذا احملور قد بلغ 
ياس املعتمد يف الدراسة، كما أن قيمة االحنراف معياري هلذا اىل تقيم مبستوى مرتفع حسب املق

مبعىن أن أفراد العينة يوافقون على حمتوى خمتلف العبارات اليت تضمنها هذا ) 0.60( احملور قدر
المشاركة بالمعلومات احملور، مع مالحظة أن هذا احملور تضمن العديد من األبعاد كان بعد 

  :املتغري،  وفيما يلي توضيح لكل األبعاد اليت تضمنها هذا املتغرياألكثر اسهاما يف تشكيل هذا 
يوضح التزام إدارة جامعة الشلف بتجسيد بعد المشاركة بالمعلومات : البعد األول -

الى العبارة رقم  01م من العبارة رق( ضمن ممارساتها الداعمة لتطبيق التمكين االداري 
) 3.80(املتوسط احلسايب هلذا البعد قد بلغ  أن )02(يظهر من خالل اجلدول رقم ): 08

ومن خالل اجلدول وهو يشري اىل تقيم مبستوى مرتفع حسب املقياس املعتمد يف الدراسة، 
كان هلا أعلى ) .أجد سهولة كبيرة في التواصل مع ادارة الكلية( 8أن العبارة رقمنالحظ 

وهو يشري اىل تقييم مبستوى مرتفع حسب املقياس املعتمد ) 4.07(متوسط حسايب حيث بلغ 
توجد مسارات متعددة للحصول ( 5يف الدراسة، أما أقل متوسط حسايب فكان للعبارة رقم 

وهو يشري اىل تقييم مبستوى متوسط حسب ) 3.34(، حيث بلغت قيمته ) .على المعلومات
املعتمد يف الدراسة، أما باقي العبارات اليت تضمنها هذا البعد فقد حازت كلها على قيم املقياس 

ت، مما يشري اىل وهي تشري كلها اىل تقييم مبستوى مرتفع حسب مقياس ليكار ) 3.5(أكرب من 
وجود حالة اجيابية باملؤسسة على مستوى هذا البعد وتوجه جيد من االدارة حنو حتقيق املشاركة 

  .  لومات بني أعضاء االدارة بالشكل الذي يعزز من فرص تطبيق التمكني االداريباملع
بشكل عام تتوافق بيانات هذا البعد مع توجهات أعضاء االدارة املركزية لقطاع التعليم      

العايل واليت أكد من خالهلا هؤالء على أمهية خمتلف املمارسات اليت جيب أن تقوم �ا ادارة 
درة العامة للجامعة لبناء رؤية واضحة يف تدفق املعلومات وضمان مشاركتها، ركة االمبشا الكليات

  . تأخذ هذه الرؤية بعني االعتبار حاجة كل املتدخلني واملتفاعلني يف الوسط اجلامعي
يوضح مدى التزام إدارة جامعة الشلف بتحقيق بعد االستقاللية وحرية : البعد الثاني -

الى  09من العبارة رقم ( الداعمة لتطبيق التمكين االداري التصرف ضمن ممارساتها 
أن املتوسط احلسايب هلذا البعد قد بلغ  )02(يظهر من خالل اجلدول رقم ): 16العبارة رقم 
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ومن وهو يشري اىل تقيم مبستوى مرتفع حسب تقيم املقياس املعتمد يف الدراسة، ) 3.75(
طيني االدارة سلطات لمراقبة أعمالي دون تع( 11أن العبارة رقم خالل اجلدول نالحظ 
وهو يشري إىل ) 4.08(كان هلا أعلى متوسط حسايب حيث بلغ  ) تدخل رئيسي المباشر

تقيم مبستوى مرتفع حسب املقياس املعتمد يف الدراسة، أما أقل متوسط حسايب فكان للعبارة 
بلغت قيمته ، حيث )أستطيع التكيف مع المستجدات الطارئة في بيئة عملي( 13رقم

وهو يشري اىل تقيم مبستوى متوسط حسب املقياس املعتمد، أما باقي عبارات هذا ) 3.38(
  .البعد فقد حازت على متوسط حسايب يشري اىل تقييم مرتفع حسب املقياس املعتمد 

باالعتماد على النتائج املتحصل عليها على مستوى هذا البعد ميكن أن نستنتج أن إدارة     
شلف تلجأ إىل تطبيق املتطلبات الضرورية لتعزير استقاللية أعضاء االدارة اإلشرافية يف جامعة ال

قرارا�م ضمن جمال سلطتهم وبالتايل فهي توفر هلم القدر املالئم من حرية التصرف يف ادارة 
األعمال اليومية للقسم، وهذه النتائج تتوافق اىل حد كبري مع اجلهود املبذولة من طرف إدارة 

امعة لتعزيز سياسة استقاللية خمتلف الكليات سواء يف جمال اختاذ القرارات ذات البعد اجل
  . البيداغوجي أو ذات البعد االداري

يوضح مدى التزام ادارة الجامعة بعد بناء فرق العمل الذاتية ضمن : البعد الثالث - 
): 23ى العبارة رقم ال 17من العبارة رقم ( ممارساتها الداعمة لتطبيق التمكين االداري 

وهو يشري اىل تقييم ) 3.49(أن املتوسط احلسايب هلذا البعد قد بلغ ) 02(يظهر اجلدول 
مبستوى مرتفع حسب تقييم املقياس املعتمد يف الدراسة، ومن خالل اجلدول نالحظ أن العبارة 

) جيةاللجان والفرق البيداغو تشجع ادارة الكلية على  انجاز العمل من خالل ( 21رقم 
وهو يشري اىل تقييم مبستوى مرتفع حسب ) 3.78(كان هلا أعلى متوسط حسايب حيث بلغ 

تحفز ( 18املقياس املعتمد يف الدراسة، كما يالحظ أن أقل متوسط حسايب كان للعبارة رقم 
والذي بلغت قيمته ) ادارة الكلية الموظفين لالهتمام ببعضهم البعض كجماعة وليس كأفراد

شري اىل تقييم مبستوى متوسط حسب املقياس املعتمد يف الدراسة، أما باقي وهو ي) 3.03(
تقييم مبستوى متوسط أو وهي تشري اىل  3.7و 3.2عبارات هذا البعد فقد تراوحت قيمها بني 

 .تمرتفع حسب مقياس ليكار 
لبعد انطالقا من نتائج هذا البعد نستنتج بأن أفراد الدراسة يعكسون استجابة أقل هلذا ا     

مقارنة بالبعدين السابقني، ويعزى هذا السلوك ألسباب تنظيمية واليت من شأ�ا أن حتد من 
مشروع ترسيخ العمل اجلماعي باجلامعة، وهذا ما يربر حاجة ادارة اجلامعة لالهتمام بتشكيل 
ي، مجاعات العمل وتشجيع العاملني على تبين روح العمل اجلماعي مبا يعزز مبدأ التآزر التنظيم
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واملشاركة يف حتمل مسؤولية اجناز األعمال املختلفة، وهذا يعين ضرورة تصميم السياسات 
والربامج اليت تدار بواسطتها كل أنشطة املوارد البشرية اليت تساهم يف حتقيق املرونة الكافية لربوز  

  . كل أسباب وعوامل تنمية القدرات الفردية واجلماعية
مساهمة ممارسات ادارة جامعة الشلف في تحقيق أبعاد  يبين مدى) : 02( الجدول رقم 

 التمكين االداري

 املتوسط احلسايب العبارة الرقم
االحنراف 
 املعياري

ترتيب 
 األمهية

1 
تساهم اتاحة املعلومات يف اجلامعة يف توحيد رؤية 

 .ووضوح األهداف
 األول 0.69 4.01

2 
توفر ادارة الكلية خطوط االتصال بشكل 

 .مستمر
 السابع 0.62 3.68

3 
أستطيع التواصل بسهولة مع زمالئي ورؤسائي يف 

 .العمل
 السادس 0.66 3.76

4 
توفر ادارة الكلية املعلومات الكافية اليت يتطلبها 

 .عملي بإدارة القسم
 الثالث 0.44 3.96

 الثامن 0.87 3.34 .توجد مسارات متعددة للحصول على املعلومات 5

6 
للقيام بعملي يف  ضروريةالأحصل على املعلومات 

 .الوقت املناسب
 الرابع 0.59 3.81

7 
لدي اطالع جيد على معظم املعلومات املداولة 

 .بالكلية اليت أعمل �ا
 اخلامس 0.79 3.74

 الثاين 0.48 4.07 .أجد سهولة كبرية يف التواصل مع ادارة الكلية 8

 مرتفع 0.64 3.80 املتوسط العام لبعد املشاركة باملعلومات 1البعد 

9 
ادارة الكلية تفسح يل ا�ال املشاركة يف صناعة 

 .القرارات املتعلقة بأعمايل
 السابع 0.43 3.54

10 
ادارة الكلية تسمح يل باقرتاح أي اجراء ضروري 

 .لتطوير كفاءة العمل بالقسم
 الرابع 0.63 3.70

11 
تعطيين االدارة سلطات ملراقبة أعمايل دون تدخل 

 .باشررئيسي امل
 األول 0.77 4.08
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12 
أثق يف قدريت على اجناز عملي بالشكل 

 .املطلوب
 السادس 0.58 3.57

13 
أستطيع التكيف مع املستجدات الطارئة يف بيئة 

 .عملي
 اخلامس 0.64 3.38

14 
أشعر بأنين أمتتع حبرية كافية الختيار الطريقة 

 .املناسبة لتنفيذ عملي
 الثاين 0.74 3.93

15 
احلرية يف تطبيق األسلوب االداري الذي أشعر ب

 .اعتقد أنه مناسب لتطوير القسم الذي أعمل به
 الثالث 0.44 3.87

16 
أعرف حدود تصرفايت وأراقب نفسي دون احلاجة 

 لرقابة اآلخرين
 الثامن 0.50 3.95

 مرتفع 0.59 3.75 لبعد االستقاللية وحرية التصرفاملتوسط العام  2البعد 

17 
ة الكلية أفكاري املتعلقة بتحسني تدعم ادار 

 .األداء
 الرابع 0.56 3.51

18 
تشجع ادارة الكلية املبادرات الصادرة عن كافة 

 .املوظفني
 السادس 0.46 3.25

19 
تضمن ادارة الكلية املشاركة والتشاور بني الرؤساء 

 .واملرؤوسني
 الثاين 0.69 3.75

20 
يما خيص تعزز ادارة الكلية التعاون بني الرؤساء ف

 .حل مشاكل العمل
 الثالث 0.52 3.69

21 
تشجع ادارة الكلية على  اجناز العمل من خالل 

 .اللجان والفرق البيداغوجية
 األول 0.61 3.78

22 
حتفز ادارة الكلية املوظفني لالهتمام ببعضهم 

 .البعض كجماعة وليس كأفراد
 السابع 0.45 3.03

23 
أرتكبها فرصا  تعترب ادارة الكلية األخطاء اليت

 .للتعلم واكتساب اخلربة
 اخلامس 0.58 3.44

 مرتفع 0.55 3.49 املتوسط العام لبعد بناء فرق العمل الذاتية 3البعد 

 مرتفع 0.60 3.68 املتوسط العام ألبعاد التمكني االداري 
   )SPSS(من اعداد الباحث وباالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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يوضح : غريات الدراسة اخلاصة بااللتزام التنظيميوصف وتشخيص مت - 3-2
قيم املتوسطات احلسابية للعبارات املتعلقة بقياس مدى حتقيق ادارة جامعة ) 03(اجلدول رقم 

الشلف ألبعاد االلتزام التنظيمي ألعضاء االدارة اإلشرافية، حيث يظهر من خالل اجلدول أن 
وهو يشري اىل تقيم مبستوى مرتفع حسب املقياس  )3.62(املتوسط احلسايب هلذا احملور قد بلغ 

كما أن  قيمة االحنراف املعياري ألغلب العبارات املشكلة هلذا احملور   ،املعتمد يف الدراسة
، مبعىن أن معظم املبحوثني يوافقون على حمتوى العبارات  )0.96(و )0.5( تراوحت ما بني

ور تضمن العديد من األبعاد كان بعد االلتزام اليت تضمنها هذا احملور، مع مالحظة أن هذا احمل
املعياري األكثر اسهاما يف تشكيل هذا املتغري وأن هذا احملور تضمن العديد من األبعاد كانت  

  :كما يلي

مدى تحقيق ادارة الجامعة لبعد االلتزام العاطفي ضمن ممارساتها الداعمة : البعد األول -
يظهر من خالل ): 31الى العبارة رقم  24رة رقم من العبا(لتطبيق االلتزام التنظيمي 

وهو يشري اىل تقيم مبستوى ) 3.53(أن املتوسط احلسايب هلذا البعد قد بلغ ) 03(اجلدول رقم 
أشعر ( 26أن العبارة ومن خالل اجلدول نالحظ مرتفع حسب املقياس املعتمد يف الدراسة، 

كان هلا أعلى متوسط حسايب ) الداريةبسعادة بالغة الختياري هذا المجال من المسؤولية ا
وهو يشري اىل تقييم مبستوى مرتفع حسب املقياس املعتمد يف الدراسة، أما ) 3.89(حيث بلغ 

أشعر بأن الوقت الذي أقضيه في انجاز ( 31أقل متوسط حسايب فكان للعبارة رقم 
حيث بلغت قيمته ، )الواجبات المتعلقة بمهامي االدارية استثمار حقيقي لقدراتي ومهاراتي

وهو يشري اىل تقييم مبستوى متوسط حسب املقياس املعتمد يف الدراسة، أما باقي ) 3.07(
وهي تشري اىل ) 3.40(العبارات اليت تضمنها هذا البعد فقد حاز أغلبها على قيم أكرب من 

ى ت، مما يشري اىل وجود حالة اجيابية باملؤسسة علتقييم مبستوى مرتفع حسب مقياس ليكار 
مستوى هذا البعد وتوجه مقبول من ادارة املؤسسة حنو حتقيق خمتلف املتطلبات اليت تساعد على 

  .دعم وتعزيز االلتزام العاطفي لدى أعضاء االدارة اإلشرافية
من خالل نتائج هذا البعد نستنتج أن أفراد الدراسة يعتقدون بأن حتققه إدارة جامعة      

الشعور بااللتزام العاطفي، كما تسعى اىل حتقيق التغيري  من السياسات تعزز لديهمالشلف 
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االجيايب لالجتاهات ودعم القيم االجيابية لدى العاملني وتعزيز دافعيتهم ألداء العمل بأسلوب 
حيث تلعب برامج التدريب وإعادة التأهيل وبرامج التحفيز الدور احملوري يف تعديل نظام  متميز،

انب تعزيز القيم االجيابية وتطوير مستوى االلتزام �ا، باإلضافة إىل االدراك لدى العاملني إىل ج
وضع برامج للتعلم التنظيمي وتطوير أساليبه على اساس أنه الوسيلة الفعالة خللق البيئة الثقافية 
   .املساعدة على تطوير املكتسبات واملعارف املهنية واإلدارية وفق ما تتطلبه مشاريع التغيري املربجمة

مدى تحقيق ادارة الجامعة لبعد االلتزام المعياري ضمن ممارساتها : لبعد الثانيا -
يظهر من ): 36الى العبارة رقم  32من العبارة رقم (الداعمة لتطبيق االلتزام التنظيمي 

وهو يشري اىل تقيم مبستوى ) 3.75(خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب هلذا البعد قد بلغ 
 33أن العبارة ومن خالل نفس اجلدول نالحظ عتمد يف الدراسة، مرتفع حسب املقياس امل

وهو ) 4.19(كان هلا أعلى متوسط حسايب حيث بلغ ) أدين كثريا اىل اجلامعة اليت أعمل �ا(
يشري إىل تقيم مبستوى مرتفع حسب تقيم املقياس املعتمد يف الدراسة، أما أقل متوسط حسايب 

حيث ) ؤسسيت اجلامعية تستحق مين االخالص والوالءاشعر بأن م( 32فكان للعبارة رقم 
وهو يشري اىل تقيم مبستوى مرتفع حسب املقياس املعتمد يف الدراسة، أما ) 3.51(بلغت قيمته 

وهي تشري ) 3.4(باقي العبارات اليت تضمنها هذا البعد فقد حازت كلها على قيم أكرب من 
  .تإىل تقييم مبستوى مرتفع حسب مقياس ليكار 

على النتائج املتحصل عليها على مستوى هذا البعد ميكن أن نستنتج أن إدارة  عتمادباال     
اىل جامعة الشلف يف اطار ممارسا�ا املتنوعة املوجهة لتعزيز االلتزام التنظيمي للعاملني تسعى 

قد جنحت يف تصميم السياسات الداعمة لشعور العاملني باالنتماء والوالء للمؤسسة، ومن دعم 
مث دفعهم اىل االلتزام ببذل مزيد من اجلهد لفائدة املؤسسة والعمل من أجل اجناح براجمها 

  .ومشاريعها

مدى تحقيق ادارة الجامعة لبعد االلتزام االستمراري ضمن ممارساتها : البعد الثالث -
يظهر من  ):42الى العبارة رقم  37من العبارة رقم (الداعمة لتطبيق االلتزام التنظيمي 

وهو يشري إىل تقيم مبستوى ) 3.57(الل اجلدول أن املتوسط احلسايب هلذا البعد قد بلغ خ
بقائي يف ( 39أن العبارة ومن خالل اجلدول نالحظ مرتفع حسب املقياس املعتمد يف الدراسة، 
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كان هلا أعلى متوسط حسايب ) الطاقم االداري للكلية حىت �اية مساري املهين أمر يسعدين
وهو يشري إىل تقيم مبستوى مرتفع حسب املقياس املعتمد يف الدراسة، أما ) 3.97(حيث بلغ 

أشعر باخلوف من ترك منصيب، ألنين أعتقد بأن ( 37أقل متوسط حسايب فكان للعبارة رقم 
وهو يشري اىل تقيم ) 3.16(، حيث بلغت قيمته )أمور كثرية يف حيايت املهنية باجلامعة ستتأثر

يم املقياس املعتمد يف الدراسة، أما باقي العبارات اليت تضمنها هذا مبستوى متوسط حسب تق
وهي تشري اىل تقييم مبستوى مرتفع حسب ) 3.4(البعد فقد حاز أغلبها على قيم أكرب من 

  .تمقياس ليكار 
بناءا على النتائج املتحصل عليها على مستوى هذا البعد ميكن أن نستنتج أن إدارة جامعة     

ن خالل ممارسا�ا املتنوعة إىل تطوير االلتزام االستمراري للعاملني، فإدارة الشلف تسعى م
اجلامعة تعمل على بناء والء والتزام األفراد جتاه الرؤية اجلديدة للمؤسسة واليت تعكس توجهات 
املؤسسة املستقبلية اليت تدخل يف إطار تطوير وحتسني أداء االدارات العمومية اجلزائرية، وبالتايل 

هي تساعدهم بشكل واضح يف استيعاب األهداف واألولويات اليت حترص املؤسسة على ف
حتقيقها، كما تساهم يف تنمية الشعور باملسؤولية وتوجيه نشاطات وسلوكيات أفراد املؤسسة 
خاصة تلك األفعال والقرارات املهمة املسموح مزاولتها حبكم االستقاللية املعطاة هلم يف حدود 

  .يؤدو�ا الوظيفة اليت
          جامعة الشلف ألبعاد إدارةيبين الممارسات الدالة على مدى تحقيق ) : 03( الجدول رقم 

  االلتزام التنظيمي

 العبارة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ترتيب 
 األمهية

24 
أبذل جهدا أكثر مما هو متوقع مين عادة من أجل مساعدة اداريت 

 .افعلى حتقيق األهد
 اخلامس 0.91 3.45

25 
أنا مستعد للقيام بأي مهام يتطلبها حتسني الدور الذي تلعبه ادارة 

 .القسم يف األداء اجلامعي
 الرابع 0.57 3.63

 األول 0.61 3.89 .أشعر بسعادة بالغة الختياري هذا ا�ال من املسؤولية االدارية 26
 الثاين 0.46 3.78 .ارة اليت أشرف عليهاأشعر باالعتزاز وأنا احتدث لآلخرين عن االد 27
 السادس 0.69 3.40 .يستثري العمل يف ادارة القسم قدرايت وطاقايت العلمية واالدارية 28
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 الثالث 0.38 3.70 .أشعر بالفخر كوين أحد أفراد الطاقم االداري للجامعة 29

30 
 لدي الرغبة يف قضاء ما تبقى من حيايت الوظيفية يف رئاسة القسم

 . الذي أعمل فيه
 الثامن 0.33 3.07

31 
أشعر بأن الوقت الذي أمضيه يف اجناز الواجبات االدارية هو 

 .استثمار حقيقي لقدرايت 
 السابع 0.48 3.31

 مرتفع / 3.53 املتوسط العام لبعد االلتزام العاطفي 1البعد 

 اخلامس 0.31 3.51 .اشعر بأن مؤسسيت اجلامعية تستحق مين االخالص والوالء 32

 األول 0.96 4.19 .أدين كثريا اىل اجلامعة اليت أعمل �ا 33

 الثاين 0.58 3.82 .يف منصيب لبقاءأشعر بالتزام جتاه زمالئي األمر الذي يدفعين ل 34

 الرابع 0.67 3.54 .سأشعر بالذنب إذ أنا غادرت منصيب حاليا 35

36 
طأ مغادرة منصيب حىت ولو كان األمر مفيدا يل، أشعر أنه من اخل

 .االداري حاليا
 الثالث 0.45 3.71

 مرتفع / 3.75 لبعد االلتزام املعيارياملتوسط العام  2البعد 

37 
أشعر باخلوف من ترك منصيب، ألنين أعتقد بأن أمور كثرية يف 

 . حيايت املهنية باجلامعة ستتأثر
 السادس 0.86 3.16

38 
ستثمار وظيفيا بالنسبة يل أشعر بأن وجودي يف ادارة القسم ميثل ا

 .ضمن مساري املهين
 الثاين 0.59 3.70

39 
بقائي يف الطاقم االداري للكلية حىت �اية مساري املهين أمر 

 .يسعدين
 األول 0.67 3.97

 الثالث 0.37 3.60 .بقائي يف الوقت احلايل يف منصيب االداري نابع من طموحي املهين 40

 الرابع 0.45 3.55 .ل اجلامعة اليت أعمل فيهاأنا مهتم جدا بوضع ومستقب 41

42 
مناخ العمل يف الكلية اليت أعمل فيها مريح ومستقر ويشجع على 

 .التطور املهين
 اخلامس 0.29 3.42

 مرتفع / 3.57 املتوسط العام لبعد االلتزام االستمراري 3البعد 

 مرتفع / 3.62 املتوسط العام ألبعاد االلتزام التنظيمي 
    )SPSS(من اعداد الباحث وباالعتماد على خمرجات برنامج : صدرالم
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 :اختبار الفرضيات -4

لإلجابة على الفرضية األوىل مت استخراج معامالت ارتباط  :اختبار الفرضية األوىل - 4-1
املشاركة باملعلومات، االستقاللية وحرية التصرف، وبناء فرق العمل (املتغريات الفرعية املستقلة 

  .04، واملتغري التابع االلتزام التنظيمي، هذا ما يوضحه اجلدول رقم )الذاتية
  عالقات االرتباط بين أبعاد التمكين االداري ومستوى االلتزام التنظيمي: 04جدول رقم 

  االلتزام التنظيمي        
  

  التمكني االداري

االلتزام 
  العاطفي

االلتزام 
  املعياري

االلتزام 
  االستمراري

مؤشر الكلي 
 اللتزام التنظيميل

  0.449  0.307  0.509  0.448  املشاركة باملعلومات

  0.504  0.356  0.493  0.589  االستقاللية وحرية التصرف

  0.298  0.277  0.381  0.315  بناء فرق العمل الذاتية

  0.417  0.319  0.479  0.452  املؤشر الكلي للتمكني االداري

                               )0.05(دال عند مستوى                                               من اعداد الباحث: المصدر

نالحظ بان  04حسب اجلدول رقم  :العالقة بين اجمالي التمكين وااللتزام التنظيمي -
عند ) 0.417(معامل االرتباط بني امجايل التمكني االداري وااللتزام التنظيمي قد بلغت قيمته 

، وهو ارتباط موجب ودال معنوي، وهذه النتيجة تدل على أن االلتزام ) 0.05(مستوى داللة 
التنظيمي للعاملني يرتبطا طرديا مبستوى التمكني االداري السائد يف جامعة حسيبة بن بوعلي 

  .بالشلف
على مستوى هذا البعد من : العالقة بين بعد المشاركة بالمعلومات وااللتزام التنظيمي -

وهو دال معنويا، ) 0.449(االداري حققت العالقة ارتباط موجبا بلغت قيمته أبعاد التمكني 
فان هذا البعد يرتبط بعالقة طردية وقوية مع االلتزام املعياري  04وحسب بيانات اجلدول رقم 

عند ) 0.448(و) 0.509(وااللتزام العاطفي حيث بلغ معامل االرتباط وعلى الرتتيب 
االلتزام االستمراري فريتبط هذا البعد بعالقة طردية ضعيفة  ، أما مع)0.05(مستوى داللة 

)0.307.( 
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على مستوى هذا البعد  :العالقة بين بعد االستقاللية وحرية التصرف وااللتزام التنظيمي -
وهو دال ) 0.504(من أبعاد التمكني االداري حققت العالقة ارتباط موجبا بلغت قيمته 

فان هذا البعد يرتبط بعالقة طردية وقوية مع االلتزام  04م معنويا، وحسب بيانات اجلدول رق
) 0.493(و) 0.569(العاطفي وااللتزام املعياري حيث بلغ معامل االرتباط وعلى الرتتيب 

، أما مع االلتزام االستمراري فريتبط هذا البعد بعالقة طردية ضعيفة )0.05(عند مستوى داللة 
 ).0.356(بلغت قيمتها 

على مستوى هذا البعد من : ن بعد بناء فرق العمل الذاتية وااللتزام التنظيميالعالقة بي -
وهو دال معنويا، ) 0.298(أبعاد التمكني االداري حققت العالقة ارتباط موجبا بلغت قيمته 

فان هذا البعد يرتبط بعالقة طردية ضعيفة مع كل عناصر  04وحسب بيانات اجلدول رقم 
لغ معامل االرتباط لكل من االلتزام املعياري وااللتزام العاطفي وااللتزام االلتزام التنظيمي، حيث ب

عند مستوى ) 0.277(و) 0.315(و) 0.381(االستمراري وعلى الرتتيب القيم التالية 
 ).0.05(داللة 

من نتائج ميكن االستدالل على وجود عالقة ارتباطية موجبة  04بناءا على ما يوفره اجلدول رقم 
املشاركة باملعلومات، االستقاللية وحرية التصرف، (املتغري املستقل التمكني االداري بني أبعاد 

مع املتغري التابع االلتزام التنظيمي وبالتايل ميكن رفض الفرضية الصفرية ) وبناء فرق العمل الذاتية
  .   وتبين الفرضية البديلة

ة مت استخدام اختبار حتليل لإلجابة على الفرضية الثاني :اختبار الفرضية الثانية - 4-2
املشاركة (االحندار املتعدد من أجل  التعرف على أثر التمكني االداري وأبعاده الثالث 

، على االلتزام التنظيمي، و )باملعلومات، االستقاللية وحرية التصرف، وبناء فرق العمل الذاتية
  .05هذا ما يوضحه اجلدول رقم 
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  طي  ألثر أبعاد التمكين االداري على االلتزام التنظيميتحليل االنحدار الخ: 05جدول رقم 

  R2  مؤشرات التمكني 
 معامل التحديد

  Fقيمة 
  معنوية االحندار

معامل 
  االحندار

 Tقيم 
  احملسوبة

مستوى 
  الداللة

  0.0190  5.154  0.311  3.582  0.251  املشاركة باملعلومات

  0.0212  7.891  0.363  4.170  0.302  االستقاللية وحرية التصرف

  0.0309  3.363  0.242  2.051  0.164  بناء فرق العمل الذاتية

  )0.05(دال عند مستوى                                                       من اعداد الباحث: المصدر
لبعد املشاركة باملعلومات )  R2( أن قيمة معامل التحديد  05تشري نتائج اجلدول رقم      

من التغريات اليت تطرأ على املتغري التابع %) 25(، وهذا يعين أن ما نسبته )0.251(بلغت 
من %) 25(أي أن ) املشاركة باملعلومات(ترجع اىل تأثري املتغري املستقل ) االلتزام التنظيمي(

عملية امتالك املعلومات ومشاركتها بني أعضاء االدارة اإلشرافية جبامعة حسيبة بن بوعلي يتحدد 
متثل %)  75(اهتمام االدارة املركزية للجامعة بتعزيز الشعور بااللتزام التنظيمي، وأن من خالل 

متغريات عشوائية مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذه الدراسة، كما بلغت القيم  احملسوبة لكل من 
)F (و)T ( وعل الرتتيب)أما )0.05(ومها معنويتان عند مستوى الداللة ) 5.15(و) 3.58 ،

مما يشري اىل أن منحىن االحندار جيد يف تفسري العالقة ) 0.31(حندار فكانت قيمته معامل اال
بني املتغريين، فضال عن معنوية معامل االحندار، ولذا فان النتائج تشري اىل وجود عالقة تأثري 

  .معنوي بني املشاركة باملعلومات وااللتزام التنظيمي
لبعد )  R2( ىل أن قيمة معامل التحديد كذلك ا  05كما تشري نتائج اجلدول رقم      

من التغريات %) 30(، وهذا يعين أن ما نسبته )0.302(االستقاللية وحرية التصرف بلغت 
االستقاللية وحرية (ترجع اىل تأثري املتغري املستقل ) االلتزام التنظيمي(اليت تطرأ على املتغري التابع 

وحرية التصرف ألعضاء االدارة اإلشرافية من توفري االستقاللية %) 30(أي أن ) التصرف
جبامعة حسيبة بن بوعلي يتحدد من خالل اهتمام االدارة املركزية للجامعة بتعزيز الشعور بااللتزام 

متثل متغريات عشوائية مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذه الدراسة، كما %)  70(التنظيمي، وأن 
ومها معنويتان ) 7.89(و) 4.17(لرتتيب وعل ا) T(و) F(بلغت القيم  احملسوبة لكل من 

مما يشري اىل أن ) 0.36(، أما معامل االحندار فكانت قيمته )0.05(عند مستوى الداللة 
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منحىن االحندار جيد يف تفسري العالقة بني املتغريين، فضال عن معنوية معامل االحندار، ولذا فان 
 االستقاللية وحرية التصرف وااللتزام هذه النتائج تشري اىل أن هناك عالقة تأثري معنوي بني

  .التنظيمي
لبعد بناء فرق )  R2( كذلك اىل أن قيمة معامل التحديد   05وتشري نتائج اجلدول رقم     

من التغريات اليت تطرأ على %) 16(، وهذا يعين أن ما نسبته )0.164(عمل ذاتية  بلغت 
أي أن ) بناء فرق عمل ذاتية( املتغري املستقل ترجع اىل تأثري) االلتزام التنظيمي(املتغري التابع 

من جهود بناء فرق عمل ذاتية بني أعضاء االدارة اإلشرافية جبامعة حسيبة بن بوعلي %) 16(
 84(يتحدد من خالل اهتمام االدارة املركزية للجامعة بتعزيز الشعور بااللتزام التنظيمي، وأن 

عتبار يف هذه الدراسة، كما بلغت القيم  احملسوبة متثل متغريات عشوائية مل تؤخذ بعني اال%) 
ومها معنويتان عند مستوى الداللة ) 3.36(و) 2.05(وعل الرتتيب ) T(و) F(لكل من 

مما يشري اىل أن منحىن االحندار جيد يف ) 0.24(، أما معامل االحندار فكانت قيمته )0.05(
االحندار، ولذا فان هذه النتائج تشري اىل تفسري العالقة بني املتغريين، فضال عن معنوية معامل 

  .أن هناك عالقة تأثري معنوي بني بناء فرق عمل ذاتية وااللتزام التنظيمي
من نتائج ميكن االستدالل على وجود عالقة تأثري  05اعتمادا على ما يوفره اجلدول رقم    

لومات، االستقاللية وحرية املشاركة باملع(معنوي بني أبعاد املتغري املستقل  التمكني االداري 
واملتغري التابع االلتزام التنظيمي وبالتايل ميكن رفض الفرضية ) التصرف، وبناء فرق العمل الذاتية

  .الصفرية وتبين الفرضية البديلة
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  التوصياتوالنتائج 
  :النتائج: أوال

  :ستنتاجات التاليةمن خالل عملية حتليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات مت التوصل اىل اال
حسب النتائج املتحصل عليها فان املؤسسة حمل البحث تتبىن أسلوب التمكني االداري  

ومبستوى أعلى من املتوسط، حيث جاءت كل املتوسطات احلسابية ألبعاد التمكني بقيم أكرب 
) 3.68(أن املتوسط احلسايب العام هلذا احملور قد بلغ  02، حيث يبني اجلدول رقم )3(من 

وهو يشري اىل تقيم مبستوى مرتفع حسب املقياس املعتمد يف الدراسة، كما أن االحنراف معياري 
مبعىن أن أفراد العينة يوافقون على حمتوى خمتلف العبارات اليت ) 0.60( هلذا احملور بلغ قيمة

كة المشار تضمنها هذا احملور، مع مالحظة أن هذا احملور تضمن العديد من األبعاد كان بعد 
األكثر اسهاما يف تشكيل هذا املتغري، اذ حصل على وسط حسايب قدره بالمعلومات 

)3.80.( 
حسب النتائج املتحصل عليها فان اجتاهات أفراد العينة حنو ابعاد االلتزام التنظيمي جاءت 
مبستوى أعلى من املتوسط، حيث جاءت كل املتوسطات احلسابية ألبعاد االلتزام بقيم اكرب من 

وهو ) 3.62(حيث يظهر من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب هلذا احملور قد بلغ  ،)3(
كما أن  قيمة االحنراف   ،يشري اىل تقيم مبستوى مرتفع حسب املقياس املعتمد يف الدراسة

، مبعىن أن  )0.96(و )0.5( املعياري ألغلب العبارات املشكلة هلذا احملور تراوحت ما بني
يوافقون على حمتوى العبارات اليت تضمنها هذا احملور، مع مالحظة أن هذا معظم أفراد العينة 

األكثر اسهاما يف تشكيل هذا االلتزام المعياري احملور تضمن العديد من األبعاد كان بعد 
 ). 3.75(املتغري، اذ حصل على وسط حسايب قدره 

ني كل أبعاد التمكني أكدت نتائج التحليل على وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة وقوية ب
ومستوى ) املشاركة باملعلومات، االستقاللية وحرية التصرف، وبناء فرق العمل الذاتية(االداري 

االلتزام التنظيمي، وهذا يعين أن استمرار االدارة املركزية للجامعة حمل الدراسة يف مشروع تعزيز 
ة، وبالتايل مت رفض الفرضية األوىل التمكني االداري سيسمح بتنمية التزام العاملني جتاه املؤسس

 . للدراسة وتبين الفرضية البديلة
املشاركة باملعلومات، االستقاللية وحرية (أثبت الدراسة وجود أثر معنوي ألبعاد التمكني االداري 

على مستوى االلتزام التنظيمي، وبالتايل مت رفض الفرضية ) التصرف، وبناء فرق العمل الذاتية
  .    سة وتبين الفرضية البديلةالثانية للدرا
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  التوصيات: ثانيا
يتعني على االدارة املركزية جلامعة الشلف التوسع يف ممارسة التمكني االداري، وذلك من خالل 
ضمان تدفق املعلومات وتوفري املسارات املناسبة النتقاهلا اىل مجيع املستويات، مع العمل على 

ختاذ القرارات واتاحة الفرصة لديهم للتصرف وفق ما يقتضيه تعزيز مشاركة األفراد يف كل مراحل ا
املوقف االداري، اىل جانب متكني األفراد من بناء فرق عمل ذاتية االدارة تعزز من مشروع 

 .العمل اجلماعي باجلامعة
على ادارة اجلامعة السهر على نشر ثقافة التمكني االداري وفوائده بني كل املستويات االدارية، 

جيع العاملني �ا على ممارسة األدوار القيادية ضمن مواقعهم املهنية بالشكل الذي يؤدي مع تش
 .اىل اجناز العمل بالسرعة املطلوبة

تطالب ادارة اجلامعة بتوفري اجلو املناسب واحملفز على السلوك االجيايب للعاملني، مع ضرورة دعم 
 .شعور بااللتزام التنظيميروح االنتماء والوالء لديهم بالشكل الذي يقوى من ال

على ادارة اجلامعة أن تركز يف سياسات ادارة املوارد البشرية على دعم االلتزام التنظيمي للعاملني، 
سواء يف اطار حتقيقها لعمليات التوظيف أو لعمليات التدريب والتنمية أو يف اطار نظم املكافأة 
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 اخلارجية لألسواقاسرتاتيجيات التسويق الدويل و سبل النفاذ 
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   اجلزائر -البويرةجامعة 
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  اجلزائر -البويرةجامعة 
Abstract : 

This study addresses the who, what, why, and how of 
international marketing by giving an overview of the nature of 
international business .it begins with an examination of how 
marketing in general is defined and how that definition works for 
international marketing. The study examines the criteria that 
determine when a company has successfully transformed itself into 
a multinational firm, through a number of strategies that are used for 
helping the firms to enter the international markets, especially 
choosing the right international marketing mix for each market and 
beneficiate from it. 
Key word: international marketing, export, strategies, marketing, 
international marketing mix.  

  :مقدمة
 اإلنتاجمن مراكز ، ذي يتضمن انسياب السلع و اخلدماتمل يعد التسويق ذلك النشاط ال     
صبح ميثل خمتلف اجلهود اليت تستهدف التعرف على أبل  ،مواقع االستهالك فحسب إىل

احلاجات من حيث  إشباعقادرة على  منتجات إىلرغبات و احتياجات املستهلكني و ترمجتها 
  .الزمان الكم و النوع و املكان و

و حمليا أ األعمالسي متميز يف بيئة لتحقيق موقف تناف الالزمةو يعترب التسويق من أهم العوامل 
 ،فقد تعدت جهود املؤسسات يف التسويق النطاق احمللي لتدخل ا�ال الدويل و العاملي, دوليا

التجارية و الصناعية و اخلدماتية فتح جماالت  األنشطة خمتلفوقد ساعد التطور و التقدم يف 
                                           

  rdoctorat2012@hotmail.f  :مايل ، جامعة البويرة، أقسم مساعد  ةأستاذ *
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غري معروفة اليت كانت  األسواقعديد من يضا اقتحام الأمام املؤسسات املختلفة و أواسعة للنمو 
حد أصبح يعترب أمهية متزايدة لدور التسويق الدويل الذي أ إعطاءو هذا بفضل ، من قبل 

  .العاملية  لألسواقحمددات جناح املؤسسات يف الدخول 
التقييم السليم للفرص التسويقية التحديد الصحيح و ن جناح عملية التسويق الدويل مرهون بإ

 إالو هذا ال يتم ، األسواقدراك ما جيري داخل تلك وإو الذي يعتمد على فهم  ،الدولية 
تسويقية دولية ناجحة حتدد مراكز القوة و الضعف يف املؤسسة و الفرص و  إسرتاتيجية بإتباع

 األسواق أفضللتقييم و اختيار سبل جمدية  إتباعو  .دة يف البيئة احمليطة �او التهديدات املوج
  .الدولية

  :السؤال التايل طرحميكن و بناء على ما سبق ، 
  الدولية؟ األسواقهي سبل تقييم و اختيار  و ماسويق الدولي الت إستراتيجيةهي  ما

  :التالية النقاطو ملعاجلة هذا البحث مت تقسيم دراسته إىل 
خصص كمدخل للتسويق الدويل من حيث مفهوم التسويق بشكل عام و : األولالمحور 

االختالف بني  أوجهو توضيح  و مبادئه أهدافهاهم و و مراحل تطوره التارخيي التسويق الدويل 
 .التسويق احمللي و الدويل

التسويق  بإسرتاتيجيةاملقصود  و بينا اإلسرتاتيجيةتعريف  إىلتطرقنا من خالله  :المحور الثاني
و العوامل  التسويق الدويل إسرتاتيجيةعملية بناء   يت ترتبط �الا القراراتهي  و ما, الدويل

 .التسويقية الدولية  اإلسرتاتيجيةاملؤثرة يف اختيار 
      .الدولية األسواقالتوجه حنو  إىلاليت تدفع املؤسسة  األسبابتناولنا فيه  :المحور الثالث

      الدولية األسواقعرضنا فيه املقصود بتقييم و اختيار و  الدولية األسواق إىلو معايري الدخول 
  .املزيج التسويقي إسرتاتيجيةو 

             نتائج الدراسة مع تقدمي بعض االقرتاحات أهم إبرازحاولنا من خالهلا  ثم الخاتمة
  .و التوصيات
  تسويق الدويلللمدخل : احملور األول

 :تطوره التارخييالتسويق الدويل و مفهوم .1
لك فقد كانت ة بني بقاع العامل بشكل متساوي لذمل توزع الثروات و املوارد الطبيعي     

و ما يبذلونه من  إنتاجراضية مبا توفره هلم عوامل الطبيعة من ،تنتج  ا�تمعات تستهلك ما
مع .من حاجا�م و رغبا�م البسيطة و احملدودة إشباعهما ميكن  إشباعجهود الستغالهلا �دف 
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قادرين  اسلع و خدمات مل يعودو  إىلتقدم احلضارات و تطورها برزت حاجات جديدة لديهم 
ما حوهلم من جمتمعات و  إىلو �تمعا�م املتطورة مما اضطرهم للنظر  ألنفسهمعلى توفريها 

خدمات غري متوفرة لديهم و ختتلف عن سلع و  إىلنشاطات خمتلفة عن تلك اليت ميارسو�ا و 
استهالكه و استخدامه من هذا املنطلق برز مفهوم التبادل بني الشعوب حيث وجب  اما اعتادو 
و عرف هذا  األخرىيبادلوه بسلع ا�تمعات  أنجل أمن ،ما يزيد عن حاجتهم  إنتاجعليهم 
  ." املقايضة"مبفهوم 

املتحققة   األرباحي بني الشرق و الغرب و سامهت خالل العصور الوسطى تطور التبادل التجار 
من هذا التبادل و تطور حجمه يف تطوير و نشوء موانئ البحر املتوسط فازدهر تبادل التوابل و 

و لقد . أوروباب و املالبس و السالح من حلرير من الشرق مببادلتها باخلشالرز و القطن و ا
و التكنولوجيا كما وفرت بدائل و فرص هائلة و  األسواقالتجارة الدولية ارتباطات بني  أوجدت

على رامسي السياسات احمللية و حتديات لكل  أثرتتأثريات يف مستويات املعيشة كما 
تكون طرفا  أنالكثري من تلك املؤسسات وجدت ضرورة  أن إىل أدىمما  األفراداملؤسسات و 

احمللية  فقط بل  أسواقهامن منافسة ليس يف مشاركا يف التسويق الدويل رغم تقديرها ملا تواجهه 
  .أيضاالدولية  األسواقو يف 

و ميكن  اليت يتألف منها األنشطةتعتمد دراسة التسويق الدويل على تعريف ماهية التسويق و 
  :تعريف التسويق على النحو التايل

اليت توجه انسياب  األعمالنشاط  أوجه: " نهعلى أ" التسويق"  األمريكيةمجعية التسويق  عرفت
  )1(".املستهلك إىلالسلع و اخلدمات من املنتج 

احلاجات و الرغبات  إشباع إىلعبارة عن نشاط بشري يهدف : " بأنه" فليب كوتلر"كما عرفه 
نقطة البداية يف التسويق هي  أنمتعنا يف هذا التعريف جند  إذاو . من خالل عمليات التبادل

  )2(. ريةوجود احلاجات و الرغبات البش
 أهداف لتحقيقالصفقات خارج حدود الدولة  إجراءالتسويق الدويل بالتخطيط و يتعلق  و 

  .و املنظمات األفراد
عملية دولية لتخطيط و تسعري :" بأنه " التسويق الدويل" األمريكيةمجعية التسويق و قد عرفت  

) 3(". األفراداملنظمات و  أهدافو ترويج و توزيع السلع و اخلدمات خللق التبادل الذي حيقق 

 أهداف أنالتسويق الدويل و بني كذلك  أنشطةهذا التعريف قام بتوضيح خمتلف  أننالحظ 
  .و املؤسسات األفرادعلى  إمناالتسويق الدويل ال تقتصر على املؤسسة فقط و 
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على  إشباعهااكتشاف حاجات املستهلك و :" بأنهجاء الدويل للتسويق  أخرو يف تعريف 
اجلهود و النشاطات  تنسيقمن املنافسني احملليني و الدوليني و  أفضلاملستوى الدويل مبستوى 

   )4(". متغريات البيئة الدولية أوالتسويقية يف ظل قيود 
أنه يشمل األنشطة اخلاصة بتحديد احتياجات املستهلكني يف "و هو   أخرو هناك تعريف 

على إشباع تلك االحتياجات بإنتاج وتوزيع السلع، أكثر من سوق وطنية واحدة مث العمل 
يالحظ من هذا التعريف أنه هناك تشا�ا كبرياً بني تعريف التسويق " اخلدمات اليت تتالءم معها

الدويل وتعريف التسويق احمللي فالفارق الوحيد أن األنشطة يف التسويق الدويل متارس يف أكثر 
  .) 5(من دولة واحدة

تعريف األكثر شيوعًا وتداوًال لدى الطلبة واألساتذة واملختصني فريى كما خنتم بذكر ال
Philipe Kotler   التسويق الدويل ال يعدو كونه عبارة عن نشاط ديناميكي مبتكر : "بأن

يف سوق تتميز بالتفاوت والتعقيد والوصول إىل هذا املستهلك  املوجودللبحث عن املستهلك 
  )6(". وإشباع رغباته
: التالية باألنشطةبعني االعتبار القيام  األخذفان التسويق الدويل يتضمن  األساسو على هذا 

)7(  
 .الدولية احلالية و املتوقعة األسواقدراسة  -1
 –املستهلك ( اخلارجية  األسواقختطيط و تطوير املنتجات املرغوبة و املطلوبة يف  -2

 ).املستخدم
 .التوزيع الدولية املالئمةتوزيع السلع و اخلدمات من خالل قنوات  -3
 .الرتويج عن املنتجات -4
و  حتديد طرق التسعري املختلفة اليت تعكس القيمة و املنفعة اليت حتققها السلعة للمستهلكني -5

 .للمؤسسة األرباححتقق عائد من 
 .العمالء إلرضاءقبل الشراء  أوبعد ) فنية و غري فنية( تقدمي اخلدمات  -6
 : للتسويق الدويلر العاملي ومراحل التط .2
 إىلخاصة  أحداثالزمنية و  من حيث الفرتات ميكن تقسيم تطور تاريخ التسويق الدويل   

  )8( أساسيةثالثة مراحل 
كان التسويق الدويل يف بدايته عبارة عن  ):1973-1900(التسويق التصديري   -  أ

منتجا�ا حنو اخلارج و حيث توجه ,  جمهودات تصديرية تقوم �ا املؤسسة التابعة للدول الكربى
خاضعة للمستعمر و كانت هذه الشركات تسوق معظم منتجا�ا  ظم الدولعالذي كانت م
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ة الثانية يو عندما نالت الكثري منها استقالهلا بعد �اية احلرب العامل األمللدول التابعة لدولتها 
نولوجي بدرجة عالية  بقيت هناك تبعية تصديرية هلذه الدول الغربية و مل يكن هناك تسارع تك

 .ايلحلكما هو يف الوقت ا
ما ميز هذه املرحلة هو  أهم ):1990- 1974(التسويق الدويل بوضعية تنافسي   - ب
ظهور نوع من االرتباط  إىلذالك  أدىالبرتول و انعكاسا�ا على االقتصاد العاملي حيث  أزمة

التطور اهلائل لوسائل االتصاالت و النقل و النمو  أيضاالعاملي بني خمتلف االقتصاديات و 
هذا  . اإلقليميةالكبري للشركات املتعددة اجلنسيات يف خمتلف مناطق العامل و زيادة االرتباطات 

كله ساهم يف زيادة امليل و التوجه حنو التسويق الدويل و توسع نشاط املؤسسة عامليا و 
 اإلداراتيسيطر على تفكري  أصبحو احلديثة   التاآلالكبرية اليت ميزت  اإلنتاجيةالقدرات 

 .عيةاتيجيا�ا التوسالعليا للمؤسسات و اسرت 
اخذ العامل منذ بداية التسعينات من القرن املاضي  : )يومنا هذا إىل 1990(العوملة   - ت

كتلة واحدة تسري حنو مصري واحد   إىلفقد حتول العامل حبق , منحى مغايرا لكل العقود السابقة
اغلب الدول  انضمامة للتجارة و يك تركيزا على ظهور املنظمة العاملامل االقتصاد و زاد ذاليف ع

و االتفاقيات اليت حترر التجارة العاملية من أي قيود تعرقلها و من  القراراتفيها و قبوهلا لكل 
منح تسهيالت للمصدرين و غريها من القوانني اليت ,  احلواجز اجلمركية إزالة: هذه القيود  أهم

 تسهل عملية التبادل الدويل
فيما  تتمثلم التسويق الدويل على عدة مبادئ يقو  :هدافهمبادئ التسويق الدويل و أ .3
    )9( :يلي

تتخصص يف  أنجمموعة دول  أولكل دولة  األفضلمن  :التخصص و تقسيم العمل ·
يف مييزها عن غريها من املنتجني و تستورد سلعا ليس لديها ميزة  سلع معينة متتلك فيها ما إنتاج

 .إنتاجها
يف حالة  إالعن السوق احمللية  اإلنتاجن يصدر فائض أ:احمللي اإلنتاجيف الفائض  ·

قبل اكتفاء السوق  األجنبيةمعادلة امليزان التجاري و احلصول على العمالت الصعبة  إىلاحلاجة 
 .األجنبيةيف السوق  مللحصول على موطئ قد أووطنية معطلة  إنتاجلتشغيل طاقات  أوالوطنية 

ن يكون لك بأو ذ  :األقلتوازن ميزان املدفوعات من الناحية احملاسبية على  ·
 .األقليف سنة على  إليهاقيم ما خيرج من الدولة مساويا ملا يدخل 

مثن السلع و اخلدمات أي قدرة املشرتي على تسديد  :تسديد القدرة املشرتي على  ·
 .املستوردة بالعملة احمللية لبلده 



  اسرتاتيجيات التسويق الدويل وسبل النفاذ لألسواق اخلارجية
علي زيان حمند و أعمر.د+ حداد نور اهلدى .أ  

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       360
 

ال تبيع السلعة نفسها يف السوق مهما كانت رخيصة  أنعلى املؤسسة  :حتمية الرتويج ·
جهود تروجيية تعرف املستهلكني بوجودها و باستعماال�ا و  إىلبل حتتاج , مرتفعة الثمن أو

 .حاجات مستهلكيها إشباعقدر�ا على 
  )10( :يفو اليت تتمثل  الدويل مما سبقالتسويق  أهدافو من املمكن استخالص بعض 

اكتشاف و حتديد حاجات املستهلك الدويل و يتم ذالك من خالل حبوث التسويق  ·
 .الدويل

من خالل رصد و متابعة حتركات  األجنبيةحتقيق ميزة تنافسية ملواجهة املنافسة احمللية و  ·
 .املنافسني و مرونة االستجابة للتطورات احلاصلة

 تنسيق اجلهود و النشاطات الدولية  ·
 .القيود البيئية و حتقيق التأقلم و التكيف معها إدراكفهم و  ·

، جد اختالفات كثرية بينهما و الدويل نالحظ انه ال تو  من خالل تطرقنا ملفهوم التسويق احمللي
ن نطاق العمل يف التسويق الدويل يتعدى احلدود الوطنية احمللية للعمل يف عدة دول و ماعدا أ

الدولية بسبب  األسواققدرة املؤسسات على التكيف و املرونة مع  أيضابيئات خمتلفة و 
  .املرجوة منه األهدافة اختالف البيئات التسويقية كي حتقق املؤسس

: التالية األسبابن التسويق احمللي و ذالك �موعة م كثر صعوبة منأو يعترب التسويق الدويل 
)11(  

 .دقيق للبيئة الدولية �دف التكيف معها القيام بتحليليفرض على املؤسسة  -
 .يتطلب مهارات تسويقية كبرية و القيام بعمليات التخطيط و الرقابة -
و تطوير منتجات  األسواقكبرية من حيث االستثمار و دخول  مغامرة و جمازفة إىلحيتاج  -

 .الدولية لألسواقجديدة 
و السيما يف حتصيل الديون و طرق الدفع و  األجنبية األسواقمواجهة عوائق كثرية يف  -

  .حتويل العمالت و اثر تغري سعر الصرف
  التسويقية الدولية اإلسرتاتيجيةماهية : احملور الثاني

تعمل املؤسسات بشكل عام يف بيئة  : التسويقية الدولية اإلسرتاتيجيةمفهوم  .1
تسويقية دولية تتميز  إسرتاتيجيةمتحركة و ديناميكية و هذا جعلها تركز على ضرورة اعتماد 

بالوضوح من اجل مساعد�ا يف توجيه مسار عملها مستقبال و هذا يتم برسم و صياغة 
. تنفيذها و حتصيل نتائجها مستقبالعملية  إىلتبدأ من عملية التخطيط حىت تصل  إسرتاتيجية
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 اإلسرتاتيجية مفهوم التسويقية الدولية نعرج على اإلسرتاتيجيةتعريف  إىلتطرق نوقبل أن 
  .التسويقية

, مقررة  أولوياتوضع أهداف ممكنة التنفيذ وفق  إىلاهلادفة  اإلجراءاتكافة :" و تعرف بأ�ا 
بيئة متتاز عواملها بالتغيري و عدم  إطاراملالية املتاحة يف  تاإلمكاناو على ضوء املوارد البشرية و 

  )12(". االستقرار
و التوجيهات اليت  اإلجراءاتكافة " أ�االتسويقية الدولية تعرف على  أما بالنسبة لإلسرتاتيجية

وفيق بني مواردها و تبيئة دولية من خالل ال إطاريف  أهدافها إىلتساعد املؤسسة على الوصول 
  )13(".الفرص الساحنة هلا على الساحة الدولية و ذالك على املدى الطويل

خطة طويلة األجل تعكس رؤية املؤسسة ملا جيب أن تكون عليه يف " أ�اعلى  أيضاو تعرف 
املستقبل يف إطار عالقتها بالسوق الدويل وبيئته مبتغريا�ا املختلفة من ناحية ومواردها املختلفة 

  )14(" من ناحية أخرى
نه ال توجد عملية ختطيط عام يصلح للتطبيق على مستوى كل املؤسسات أن ننوه أو من املهم 

غالبا ما جند تباين بني املؤسسات يف  ألنهو الظروف وذالك  األحوالليت تتماشى و مجيع ا
التخطيط  أناليت تتبعها املؤسسة و من هنا نرى  اإلداريةاحلجم و مستويات النشاط و الفلسفة 

 االسرتاتيجي خيتلف باختالف املؤسسة و العوامل البيئية اليت تعمل فيها و الفرص التسويقية اليت
  .تتاح هلا

  :التوجه السوقي الدويل إسرتاتيجية .2
احملتمل  األجنبية األسواقيف هذه املرحلة و بعد اختاذ قرار التوجه الدويل يتم حتديد عدد و أنواع 

فان عملية االختيار و التوجه , التسويق الدولية إسرتاتيجيةو للتأكيد على فاعلية , دخوهلا
  :السوقي تشمل على ثالثة أعمال ملديري التسويق هي

ü و تتطلب مقاييس شاملة عند التخطيط االسرتاتيجي األسواق اختيار. 
ü  الدولية أسواقهاعدم تركيز السوق الدويل على سلع متفرقة و. 
ü  التخطيط  أدواتالن  اإلسرتاتيجيالسوق الدويل يلعب دورا مهما يف عملية التخطيط

 .)دورة حياة السلعة, حتديد السوق, احلصة السوقية( تعتمد على مفاهيم التسويق 
  :الدولية األسواقتقييم و اختيار  إسرتاتيجية .3

حيث تعرف . التسويق الدولية بنوعني من القرارات، االختيار والتوجه إسرتاتيجيةيرتبط بناء 
جاذبية  األكثر األسواقعملية لتقييم الفرص التسويقية اليت تنتهي باختيار  بأ�ا":عملية االختيار
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حيث تتطلب هذه العملية تقييم مدى . "وقدرات الشركة على  استغالهلا إمكانياتحسب 
  .احتياجات السوق املتوقعة وقدرات الشركة على تلبية هذه االحتياجات مالئمة
اليت تبحث عنها  اإلسرتاتيجيةو , السوق الدولية إىل قرار التوجه"قرار التوجه و نقصد به  أما

  )15(. "م اهلدمأالبقاء , البناء, املؤسسة لتحديد مكانتها يف السوق اخلارجية
ü خالل من يكون التسويقية الفرصة تقييم أنّ  يتبني :إجراءات تقييم السوق الدولية 

 قدرا�م هي ما, املستهلكون؟ هم من, الكلي؟ السوق حجم هو ما: األسئلة التالية على اإلجابة
  )16(.السوق؟  يف املنتجات تسويق على املؤثرة العوامل هي ما الشراء؟و دوافع هي ما, الشرائية؟

كل   إىلحبيث ينظر قطاعات متجانسة  إىل األسواقعملية تقييم السوق تتم عن طريق تقسيم 
و خطوات , قي املناسبيقطاع على انه هدف تسويقي جيب حتقيقه عن طريق املزيج التسو 

القطاعات السوقية هي حتديد حاجات املستهلكني املستهدفني مث تصميم برامج  إىلالوصول 
  .تسويقية مناسبة لكل هذه احلاجات

العوامل , املناطق اجلغرافية: و ميكن تقسيم السوق على أساس جمموعة من العوامل املختلفة منها
  )17(.احلياة أسلوبالعوامل النفسية و  أساسالطبقة االجتماعية أو على , اجلنس, الدميوغرافية

  )18(: تقسيم السوق البد من توفر الشروط التالية إسرتاتيجيةو لضمان جناح 
السوق و قياس حجمه و القدرة  أجزاءو يقصد �ا درجة تشخيص :القياس إمكانية  -  أ

بة القياس كمستوى جودة السلعة اليت يفضلها صع األجزاءبعني االعتبار  األخذالشرائية فيه مع 
 .املستهلكون

 إىلاملسوق الوصول  إمكانيةو تعين درجة  :القطاعات إىلالوصول  إمكانية  - ب
 .املستهلكني يف كل قطاع و االستجابة ملطالبهم بغض النظر عن معوقات اللغة وغريها

مرحبة  أو/و هي الدرجة اليت تصبح فيها أجزاء السوق كبرية و :حتقيق الربح إمكانية  - ت
 .التسويقية األنشطة ألغراض ةلدرجة أ�ا تستحق اعتبارها منفصل

و هي الدرجة اليت ميكن من خالهلا تصميم برامج تسويقية فعالة  :التنفيذ إمكانية  - ث
 .الجتذاب و خدمة القطاعات السوقية

ü من خالل االعتماد على أحد  ختيارااليتم  :اختيار السوق الدولية إجراءات
  )19( :ينتميز امل نيسلوباأل
و من أما من السوق احمللية إتبدأ هذه الطريقة باختيار نقطة البداية  :طريقة التمدد ×

بني السوق الوطنية و  هحيث يعتمد يف ذالك على مدى التشاب, صميم السوق الدولية احلالية
دىن من التعديالت على السلعة و أالسوق الدولية حبد  إىلاملسوق  أعمالالدولية و ذلك متتد 
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حيث تتشابه بشكل  " اناجلري  أسواق" األقرب األسواقو يتم اختيار . اإلداريةباقي الوظائف 
  .كبري
الوطنية  األسواقللسوق من ا�موع الكلي لعدد  األفضليبدأ االختيار  :طريقة التقلص ×

غربلة  محيث يت .لغوية, اقتصادية, سس سياسيةأعلى  إقليميةجمموعات  إىلو اليت تقسم 
  .الواعدة األسواقغري الواعدة و التحري عن  األسواقو استبعاد و حذف  األسواق
 :املهمة األسواقتساعد متخذ قرار التسويق الدويل يف اختيار ) سياسات( بدائل أربعةو هناك 

)20(  
v حتاول املؤسسة الرتكيز على عدد قليل من  :الرتكيز يف أسواق متشابهة سياسية

املتوسطة اليت ليس لديها  ومثالية للمؤسسات الصغرية  إسرتاتيجيةو هي  ،املتشا�ة األسواق
 .خربة و للمؤسسات اليت لديها منتجات حتتاج لالتصال بالزبائن و مراقبة البيع يف السوق

v  من ختتار املؤسسة عدد قليل  ):غري متشابهة(خمتلفة  أسواقسياسة الرتكيز يف
و تستخدم يف حال عدد  األسواقو هذا يساعد على مراقبة هذه , غري املتشا�ة األسواق
 .ال تتجاوز قدرة املؤسسة على تزويدها بكفاءة األسواق
v  املتشا�ة األسواقتصدر املؤسسة لعدد كبري من  :املتشابهة األسواقسياسة تعددية ,

 .الشركة لسلعة منطية إنتاجو تستخدم يف حالة 
v  إالجمدية  اإلسرتاتيجيةه ذال تكون ه :املختلفة األسواقسياسة البيع يف عدد من 

و تعترب مكلفة حيث جيب , للمؤسسات الضخمة اليت تصدر بكميات كبرية ملنتجات خمتلفة
  .األسواقوضع خطة لكل سوق و يصعب مراقبة هذه 

  :الدولية األسواق إىلوافع التوجه د: احملور الثالث
سرعة االتصال و نقل  الت و االكتشافات اهلائلة و سهولة وهذا العامل اجلديد بالتحو يتميز    

 أصبح حيث,بتوفر العديد من الفرص و يفرض الكثري من املخاطرتسم حيث ي ، التكنولوجيا
الدولية و التسويق الدويل حاجة ماسة للعديد من املؤسسات و شرطا  األسواق إىلالتوجه 
فرص مناسبة و يوفر  منفذ جيد للهروب من ضيق السوق احمللية يعتربلتطورها حيث  أساسيا

املؤسسات شهدت انفتاحا  أنحيث لوحظ يف السنوات القليلة املاضية  اإلنتاجلتصريف فوائض 
  :نذكر منهاهلذا االنفتاح  أسبابفيليب كوتلر عدة  ذكر دوليا ملموسا حيث

ü  خاصة التكتالت االقتصادية ( القتصاد و تطور التبادل التجاري بني دول العامل اعوملة
 ).العاملية
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ü إىل إضافةخمتلف دول العامل  إىلور التكنولوجي السريع و سهولة نقل التكنولوجيا التط 
 .سهولة و سرعة االتصال بني الدول

ü  مشاريع مشرتكة, تراخيص, امتيازات(  األجنبية األسواقجديدة لدخول  أشكالظهور (...
 .و ظهور الدول الصناعية

ü  األخرىالدول  إىل األموالو هروب رؤوس  األسواقزيادة حدة املنافسة يف خمتلف. 
ü 21( .املساعدات املادية و املعنوية احلكومية للمصدرين لزيادة قدر�م التنافسية(   
  :الدولية األسواق إىلالدخول  قرارات .1

و جتربها على  األجنبيةالعديد من الفرص اليت  جتذب املؤسسات اخلارجية  األسواق تضمن    
اخلارجية من حيث الفرص  األسواقبعني االعتبار طبيعة هذه  األخذمع , إليهاالدخول 

ه حتدد طرق الدخول و معرفة مستوى هذاليت  اإلسرتاتيجيةاخليارات  أهمالتسويقية املتاحة و 
ئل املتاحة الختيار البدا أهمو طبيعة القرارات املساعدة للدخول و مربرات الدخول و  األسواق

الدولية الن ذالك يؤثر  األسواقمبسألة املستويات املختلفة بني مع االهتمام  األسواقهذه 
  .و اخلدمات األسعاربشكل عام على نوعية املنتج الذي سنقوم بتسويقه من جهة 

مهمة حتدد  إسرتاتيجية أمورفيه ضرورة التفكري يف مخسة يتحكم  األسواق إىللكن قرار الدخول 
  )22( :الدولية األسواق إىلموقف الشركة من قرار التسويق الدويل قبل الدخول 

ü جيب حتديد مدى رغبة املؤسسة  :من التسويق الدويل اإلدارةديد مدى موقف حت
و حتديد  األسواقاخلارجية و مدى رغبتها يف خدمة هذه  األسواق إىليف الدخول 

 .االسرتاتيجيات الالزمة للتوسع فيها
ü الطرق و  أفضلجيب حتديد  :الدولية األسواق إىلالدخول  إسرتاتيجيةديد حت

املشروعات  أوالرتخيص , االستثمار, عن طريق التصدير, األسواقتلك  إىلانسبها للدخول 
 .املشرتكة
ü تقوم بالتخطيط السليم لتحقيق املزيج  أنعلى املؤسسة :حتديد املزيج التسويقي

مراعاة االختالفات الثقافية و السياسية و  عمالتسويقي املناسب لبيئة السوق املستهدف 
 .االقتصادية و التنافسية

ü و اخلدمات اليت  السلعحتدد نوعية  أنعلى املؤسسة  :حتديد نوع السلع و اخلدمات
املنتجات  بتسويقحتدد هل ستقوم  أنحيث عليها , اخلارجية األسواقترغب املنافسة �ا يف 

تقوم بابتكار منتجات و خدمات خاصة أم للبيع يف اخلارج  إعدادهاطويرها و تقوم بت أماحلالية 
 .اخلارجية باألسواق



  اسرتاتيجيات التسويق الدويل وسبل النفاذ لألسواق اخلارجية
علي زيان حمند و أعمر.د+ حداد نور اهلدى .أ  

 السادس عشر العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       365
 

ü حتدد حجم الفرص  أنجيب على املؤسسات  :تقييم حجم الفرص و التحديات
اخلارجية و مدى قدر�ا على مواجهة التحديات املتوفرة  األسواقللسلع و اخلدمات يف  املتاحة

احلد من تأثريها مثل القوة التفاوضية  أوالسيطرة عليها  إمكانيةاخلارجية و  األسواقيف بيئة 
 .الدولية األسواقتوفر البدائل للمنتجات يف , للمشرتين
 األسواقلتوجه حنو مؤسسة ترغب يف ا أية أن إىل  (Kotler and Armostrog)و يشري 

     ):1(دويل و املوضحة يف الشكل رقم تواجه ستة قرارات يف التسويق ال أنالدولية جيب عليها 
  القرارات الرئيسية في التسويق الدولي:)1(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
 
   

دار , -مدخل كمي و حتليلي–اسرتاتيجيات التسويق حممود جاسم الصميدعي ،:المصدر
  .280ص ،2006، األردنعمان  ,التوزيعاحلامد للنشر و 

 األسواق إىليعترب قرار الدخول :املتغريات املؤثرة يف قرارات التسويق الدويل .2
, حيث يؤثر فيه جمموعة من املتغريات الدولية من اخطر القرارات اليت على الشركة اختاذها

 املتغريات هذه خصوًصا اجلوانب كل من السوق هذا بدراسة مطالبة املؤسسة فإن و من هنا 
حسب  يكون املتغريات هذه مع والتفاعل السوق، هلذه بقوة والدخول معها التفاعل بغية
  )23(: املؤسسات من نوعني بني التمييز هنا وميكن .املؤسسة وحجم طبيعة

ü من  تغري واليت البيئة مع تتفاعل اليت املؤسسات تلك يف تتمثل :املتفاعلة املؤسسات
 .البيئة لتغريات وفًقا وقرارا�ا واسرتاتيجيا�ا سياستها
ü مبا خيدم البيئة وتسخري �يئة إىل تسعى اليت املؤسسات تلك يف تتمثل :الفاعلة املؤسسات 

  .أهدافها وحيقق مصاحلها

بيئة السوق  إىلالنظر 
 العاملي

القرار حول الدخول يف التسويق 
 الدويل

الدولية حتديد القرار حول اختيار األسواق 
 الفرص

القرار حول كيفية 
 دخول السوق

القرار حنو برنامج التسويق العاملي 
)الدويل التسويقاسرتاجتيات (  

القرار حول منظمة 
 التسويق العاملي
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  )  24( :إىل تغرياتو ميكن تقسيم هذه امل
املتغريات و التأثري متغريات داخلية خاصة باملؤسسة املسوقة حيث انه ميكن التحكم يف هذه  ×

 .الرتويج هلا و توزيعها, تسعريها, هاالتخطيط للسلعة اليت تسوق: فيها و تتمثل يف
, املنافسة يف السوق: وطنية ال ميكن السيطرة عليها أو التأثري فيها و تشمل/حملية  متغريات ×

 د الطبيعية يف البلدندرة املوار  أووفرة  ,العوامل الثقافية, ناخ االقتصاديامل, العوامل السياسية
التأثري فيها بل جيب التكيف ملا  أوال ميكن السيطرة عليها  أجنبية/ متغريات خارجية  ×

, املناخ االقتصادي السائد, سياسية و سياسة احلكومةالظروف ال: ه تلك العوامل و تشملتتطلب
غرافية االعتبارات اجل,قنوات التوزيع, املستوى التكنولوجي أساليبهااملنافسة من حيث هيكلها و 

 .التشريعات القانونية و غريها, الثقافة و العادات و التقاليد, غرافيةالبيئة الدميو , و البيئية
  :العالقة بني التجارة الدولية و التسويق الدويل .3

 International Businessيعترب التسويق الدويل جزءاً أساسياً من إدارة األعمال الدولية       
وإدارة األعمال الدولية تضم مجيع .  بأ�ا تلك األنشطة اإلدارية عرب احلدود الدولية واليت تعرف

الدويل ا�االت املتعلقة باألنشطة املختلفة مثل املالية الدولية والقانون الدويل واالقتصاد 
وهذا يعين أن التسويق الدويل مرتبط مبختلف املفاهيم اإلدارية والنظريات .  والتسويق الدويل

السائدة يف هذا اإلطار كنظرية التجارة احلرة والتجارة الدولية والتجارة اإللكرتونية واليت هلا عالقة 
كما أن التسويق الدويل  .ه املختلفة السائدة يف األسواقمباشرة مبفهوم التسويق الدويل وأنشطت

يرتبط بنشاط االسترياد والتصدير حبكم أنه يقوم على إجناز األنشطة بني بلدين املصدر 
  )25( .واملستورد يف الوقت الذي قد ال يرتبط البلد باآلخر

 سهولة وبكل له ميكن والتسويق الدولية التجارة نظريات بني األساسية العالقة حلقيقة املتتبع إن
 ، اإلنسان ورغبات وحاجات يتطابق مبا االقتصادية املوارد واستخدام إنتاج مدى يف العالقة تصوير
 ورغبات حاجات :مها هامني عاملني خالل من الدولية التجارة قيام أسباب حنلل أن ميكن حيث

 هناك بأن االعرتاف مع الرغبات و احلاجات هلذه مطابقة خدمات و سلع وإنتاج ، املستهلك
 حتديد يف كبري اثر هلما العاملني هذين فإن وهيكله، الدويل بالتخصص تؤثر أخرى عوامل

 تعترب الدول بني اإلنسانية والرغبات احلاجات واختالف فتعدد , ةالدولي االقتصادية العالقات
 أمناط يغري األذواق تغري فمثال. حماورها من هاما وحمورا الدولية التجارة قيام أسباب لتفسري يةأساس

 اجاإلنت فنون لتغري بالنسبة األمر كذلك و الدولية التجارة اجتاهات تغيري بالتايل و االستهالك
 منط تغيري إىل يؤدي الدول بني وانتشاره) والرغبات للحاجات املطابقة السلع إنتاج بعملية املتعلقة(

 ويكون واملختلفة املتعددة أفرادها ورغبات حاجات إشباع إىل تسعى دولة فكل. الدولية التجارة
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 من مباشرة غري بصورة أو حمليا والرغبات احلاجات هذه إنتاج خالل من مباشرة بصورة ناممك ذلك
 يف األجانب ورغبات حاجات إشباع على الدولة قدرة فإن وعليه .اخلارج من استريادها خالل
 على األجنيب الطلب إًذا اخلارج، إىل املنتجات تصدير خلف والسبب  احملرك هي األخرى الدول
 اجل من واخلدمات السلع هذه إنتاج يف تتخصص الدولة جيعل الذي هو واخلدمات السلع

      )26( .تصديرها
 الدول من وخدمات سلع على احلصول إىل العامل دول حاجة من الدولية التجارة أمهية تنشأ و

  )27(: إىل ذلك ويرجع األخرى
ü السلع كل بإنتاج تقوم أن االقتصادية قو�ا بلغت مهما العامل يف دولة أي قدرة عدم 

 الطبيعية الظروف توافر عدم أو األولية در املوا توافر عدم بسبب حمليا اليت حتتاجها واخلدمات
 حمليا؛ السلع هذه إلنتاج املالئمة و حتتاجها اليت واجلغرافية

ü  معينة سلعة إنتاج دولة تستطيع حيث العامل، دول بني السلعة نفس إنتاج تكاليف اختالف 
 عدم هلا األفضل من يكون لذا األخرى، بالدول باملقارنة نسبيا مرتفعة لكن بتكاليف داخليا
       .اخلارج واستريادها من حمليا إنتاجها

 :الدولية األسواقالتوجه حنو  إىلالتي تدفع املؤسسة  األسباب .4
ميز بسعة ت تتكان  إذااحمللية خاصة  األسواقيف ما سبق كانت املؤسسات تفضل العمل يف     

حيث متتنع , املؤسسات العاملة فيه إنتاجالذي يساعد على استيعاب حجم  احجمه
صلة يف تلك ية خوفا من مواجهة التغريات احلااخلارج األسواقاملؤسسات عن العمل يف 

على  تؤثر سلباو اليت منها تغريات يف البيئة السياسية و االقتصادية و حىت االجتماعية  األسواق
 إنتاجمن اجل تطوير و تعديل و حىت  إضافيةيف لمل فيها حيث تتحمل املؤسسة تكاجمرى الع

  .الدولية األسواقزبائنها يف  أذواقمنتجات تتماشى مع 
تعمل جاهدة من  أصبحتفان املؤسسات ،لكن يف الوقت احلاضر و مع ظهور مصطلح العوملة 

ليت تدعو حيث هناك جمموعة من العوامل ا. ارجية و بطرق خمتلفةخلا األسواق إىلاجل الدخول 
  )28( :اخلارجية منها لألسواقالدخول  إىلاملؤسسات 

ü  من خالل توسيع مساحة عملها التسويقي أكثر أرباحاحلصول على. 
ü  و ذالك مبقابلة , اقل أسعارو  أفضلمواجهة املنافسني اخلارجيني الذين يدخلون مبنتجات

 .احمللية األسواقخارج  إىلو نقل املنافسة  األم أسواقهااهلجوم على هذه الشركات يف 
ü  تقليص مدة املخاطرة من جراء االعتماد على التعامل مع سوق وطنية واحدة و حصر

 .يف جمال حمدد واحد اإلسرتاتيجيةخيارا�ا 
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ü  كانوا ما   إذااخلارجية و خباصة  األسواق رغبات و حاجات املستهلكني يف إىلاالستجابة
 .تعاملهم معها مبثابة والء للوطن ة و ميثلؤسسذات موطن امل من

 لألسواقاالجتاه  إىلاليت تدفع املؤسسة  األسباب أهمنذكر , السابقة األسباب إىل باإلضافة
  )29( :نشطتهاأاخلارجية و تدويل 

ü مثل شركات البرتول, البحث عن املواد اخلام الالزمة للصناعات. 
ü  و االستقرار السياسي األمانالبحث عن. 
ü  أسيامثل منطقة جنوب شرق , عاملة رخيصة أيديالبحث عن. 
ü  اإلداريةالبحث عن التكنولوجيا املتطورة و املعرفة الفنية و. 
ü الدول النامية العديد من االمتيازات و  أعطتفقد , مبادرات مشجعة من الدول املضيفة

 .ؤسسات الدوليةاحلوافز للم
ü  مادي تريد املنظمة تشغيله/ فائض بشري  أومال معطل  رأسوجود. 
ü  اخلارجية األسواقميدانية يف  أواختبار منتجات جديدة و القيام بتجارب معملية. 
ü  الصرف أسعار: بني الدول مثل اإلنتاجاالستفادة من فروق و تباينات يف ظروف العمل و ,

 .األجورالضرائب و 
  :الدولية األسواق إىلالدخول  أبعاد .5

الدولية ستتفاوت  األسواقفان درجة التزامها بالعمل يف ,  تسوق دوليا أنعندما تقرر الشركة 
  )30(: األشكالهذه  أهمو من  األسواقحسب شكل الدخول هلذه 

ü األشكالالدولية مقارنة مع باقي  األسواق إىلالدخول  أشكاليعد من ابسط  :التصدير 
 أونشاط سليب  إمايتضمن اقل نسبة من املخاطر و حسب نشاط املؤسسة يكون التصدير  ألنه
خربة و يكون  أوالدولية دون ختطيط  األسواق إىلفالنشاط السليب يقصد به الدخول . اجيايب

اخلارجية كوسيلة  األسواقتعترب  أ�ا أيالسبب يف ذالك رغبة املؤسسة يف تصريف الفائض 
 أماو . حيث ميارس نشاط التسويق الدويل يف املناسبات فقط نتاجهاإللتخلص من فائض 

املؤسسة تبحث عن فرص تسويقية خارج حدود الدولة  أنلنشاط االجيايب للتصدير فنقصد به ا
 .حيث تعمل على ختصيص موارد مادية و بشرية للعمل يف السوق اخلارجي 

  )31( :دافعة للمؤسسات للتصدير نذكر منها أسبابو هناك  
 .على املنتجات احمللية األجنيبزيادة الطلب  ×
 .من اجل التصدير لإلنتاجتوفر املوارد االقتصادية الالزمة  ×
 .زيادة حجم املبيعات بسبب املواسم ×
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 .جديدة أسواق إىلصغر حجم السوق احمللي و الرغبة يف الدخول  ×
 .تراجع أداء و انكماش السوق احمللي ×
 .ضغوط و متطلبات املنافسة ×
ü  اتفاقيات  إبرامطريق  الداخلية عن األسواق إىلتدخل املؤسسات  :األجنبيالرتخيص

تسويق منتجا�ا يف اخلارج و غالبا ما يتم  أو/و إنتاجمن أجل  أجنبيةمع مؤسسة تسويقية 
تقوم  أيضاو ) املرخص و املرخص له( بني الطرفني األرباحنسبة مئوية من  تقسيمالتعاقد على 

 .الشركة املرخص هلا إىلالشركة املرخصة بتقدمي خدمات و مساعدات فنية 
ü بإنتاجعلى االستثمار  أكثر أوتني يقصد به التعاون بني مؤسس :االستثمار املشرتك 
حيث يشارك كل واحد منهم يف خماطر , اخلارجية األسواق إىلأو بناء أنظمة توزيعية للوصول /و

 .جهود التوسع
ü  األم( احمللية تقوم املؤسسةحيث , الدخول خماطرة أشكال أكثريعد  :املباشراالستثمار (

 إنتاجحيث حتقق هذه الطريقة درجة عالية من السيطرة على , هلا يف اخلارج إنتاجيةفروع  بإنشاء
و تسويقها يف اخلارج و يتطلب ذالك درجة عالية من االلتزام من حيث املبالغ املطلوبة  منتجا�ا

 .اإلدارةلالستثمار ووقت 
  :بيئة التسويق الدويل .6

بالبيئة االقتصادية و االجتماعية  األوىليتأثر التسويق كنشاط اقتصادي و اجتماعي بالدرجة 
و ختتلف البيئة احمللية عن البيئة اخلارجية اختالفا كبريا و ذالك , اليت يتم ممارسة نشاطاته فيه

  . أخر إىلالختالف الثقافات و اللغة و العادات و التقاليد من بلد 
تقرر البيع خارج املناخ العام الذي يواجه الشركات عندما :" و يقصد ببيئة التسويق الدويل

 ة تتخذ قرار التوجه حنولذالك على كل مؤسس".احمللي إنتاجهالكامل  أواحلدود الوطنية جلزء 
  .السياسية و الثقافية, االجتماعية ،االقتصاديةتدرس البيئة  أناخلارجية  األسواق
ü عبارة عن جمموعة من القيم و املعرفة املكتسبة و  أ�اتعرف الثقافة على  :البيئة الثقافية

 . تنظيم ما أويف دولة ما  األفراداليت تستخدم لتفسري سلوكيات و تصرفات  املرونة
االختالفات على السلوك  هذهاالختالفات الثقافية بني دول العامل جتعل فهم مدى تأثري  إن

الدول  ثقافاتاملسوق على معرفة  أومل يكن مدير املؤسسة  فإذا, الدولية لإلدارةضرورة بالنسبة 
 )32( .اليت يتعامل معها و يعمل يف حميطها فان هذا سيعرقل سري عمله
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القيم و , األخالق,العادات و التقاليد, الدين, اللغة: و من عناصر البيئة الثقافية     
, )اجلماعات املرجعية و قادة الرأي ,دور املرأة, األسرةدور (املنظمات االجتماعية  ,االجتاهات
 )33(. السياسة, مستوى التعليم, القانون
ü فشل املؤسسات من التأثري على  أوتؤثر البيئة االقتصادية يف جناح :البيئة االقتصادية

حتدد درجة التأثري االقتصادي الذي سوف يؤثر على  أنالعرض و الطلب لذالك على املؤسسة 
الوطنية و تكون ناجتة عن اختالفات  األسواقفاالختالفات التسويقية هلا أمهية يف , أعماهلا

االستهالك  أمناط, التوزيع اجلغرايف, حجم السكان( خصائص و تركيبة السكان: اقتصادية مثل
من العناصر اليت حتدد قدر�م على الشراء و كذالك مستوى  األفرادوتعترب دخول ) و غريه

 أشكالاليت حتدد  األمورو تعترب دراسة اخلصائص اجلغرافية من . و اخلدمات الطلب من السلع
و تعد توفر البنية التحتية و نوعيتها , التغيري يف ا�تمع و مدى تأثريه على نوع و حجم الطلب

يعتمد على اخلدمات املقدمة  ألنه, من العوامل اليت تساعد يف تقييم العمليات التسويقية باخلارج
  )34( .االتصال ق احمللية كالنقل و السو يف
ü  ة السائدة داخل سوق البلد يويقصد �ا تلك الظروف السياس :البيئة السياسية

 اخلارجية و األسواق إىل الدخولو اليت يكون هلا تأثري على املؤسسة اليت ترغب يف , األجنيب
 )35(: تشمل بعدين و مها

v قد ترغب الدول املضيفة ممارسة حقها على  :البيئة السياسية للدول املضيفة
مثل فرض الرسوم و  األجنبيةعن طريق فرض قوانني تنظم عمل املؤسسات  األجنبيةاملؤسسات 

 .القيود عليها و تقييد حريتها يف االستثمار و ذالك �دف محاية صناعتها احمللية
v و , أكثر أوتني و يقصد �ا العالقات املوجودة بني دول :البيئة السياسية الدولية

حيث تعترب عالقة الدول املضيفة بالدول . اهلامة للبيئة السياسية الدولية األبعاد ىإحدتعترب 
ميكن الدخول  لذالك ال إسرائيلعالقة سياسية مع  أيعامال هاما مثال اجلزائر ليس هلا  األخرى

 .استقدام استثمارات اسرائلية يف اجلزائر أو أسواقها إىل
ü   36( :ب اإلملامجيب على املؤسسة الدولية  :القانونيةالبيئة( 
 .األماليت تعمل فيها كو�ا ختتلف عن قوانني الدولة  األسواقالقوانني اليت حتكم  ·
تطبقها  أخرىبينما دول  بأحكاممعرفة مدى تطبيق هذه القوانني الن بعض الدول تطبقها  ·

 .بصورة عشوائية
 .نظري�ا احمللية يف تطبيق القواننيمعرفة مدى املساواة بينها و بني  ·
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عادة لغموض الطبيعة القانونية للمشكل  إليهاالطالع على القانون الدويل الذي يتم اللجوء  ·
 .القائم بني املؤسسة الدولية و الدول املضيفة

ü الدولية األعمالئية الدينامكية اليت تؤثر يف بيئة القوى البي أعظممن  :البيئة التنافسية 
 )37( :يلي التسويق الدويل يتطلب ما ألعمالفالتخطيط املسبق , 
 .معرفة هيكل املنافسة و عدد و أنواع املنافسني ·
 باملزيحاملتعلقة  القراراتالتنافسية املتوفرة ملدراء التسويق يف  األدواتمعرفة سلك املنافسني و  ·

 .التسويقي
  :الدولية األسواقدراسة  .7

الدولية و عند حتديد طرق الدخول املناسبة هلا  األسواقتتخذ املؤسسة قرار التوجه حنو  أنبعد 
تقوم بالتزود باملعلومات الدقيقة عن خصائص السوق و اجتاهات املنافسني و  أنعلى املؤسسة 

حبوث تسويقية و اليت يقصد  بإجراءتقوم  أنالعمالء احملتملني و من اجل ذالك على املؤسسة 
البحوث املنظمة و املوضوعة اليت تعمل على مجع و تسجيل و تشغيل و حتليل البيانات  : "�ا

زيادة فعالية هذه القرارات و  إىلالتسويقية ملتخذي القرارات يف ا�ال التسويقي حيث تؤدي 
   )38( ". ختفيض املخاطر املرتبطة �ا

 تصميم ، البحث هدف و املشكلةحتديد  : هي و  التسويق حبوث �ا متر خطوات عدة هناك
 خطوة آخر و ، معلومات إىل حتويلها البيانات و تلك حتليل ، البيانات مصادر ، البحث مشروع
و قد تواجه حبوث التسويق العديد من   )39( . التوصيات إعطاء و النتائج إىل الوصول هي

اخلارجية اليت تتعامل معها املؤسسة و  األسواقالعراقيل و املشاكل من حيث العدد الكبري من 
تواجه مشكلة كبرية تتمثل يف نقص املصادر الثانوية من املعلومات و صعوبة مجع البيانات  أيضا
          )40( .و عليها مواجهة قيود البنية التحتية من مواصالت وسائل االتصال و غريها األولية
ü يعد املزيج التسويقي واحد من أبرز وأهم  :التسويقياملزيج  إسرتاتيجية

أن املزيج التسويقي هو  P.Kotlerفريى ،العناصر اليت تؤلف أي إسرتاتيجية تسويقية 
 اإلسرتاتيجيةالتسويق نفسه أو بشكل أدق فإن املزيج التسويقي ميثل على أرض الواقع 

يكون املزيج  غالبا ماو  )41(". للمؤسسة التسويقية الشاملة اليت ترمسها اإلدارة العليا
و بسبب , يف اخلارج إتباعهالتسويقي احمللي ناجحا بشكل يغري املؤسسة للمضي يف 

فان عملية تطبيق و نقل نفس املزيج  األجنبيةاالختالفات الكبرية يف البيئة احمللية و 
 اإلجابةالتسويق الدويل  مسئويلاخلارج صعبا و مستحيال لذالك على  إىلالتسويقي 
  :و هي األسئلةعض على ب
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 ؟ هل تستطيع أن ختطط للمزيج التسويقي عامليا ·
 نقوم ببعض التغريات؟  أنهل جيب  ·
 هل جيب صياغة مزيج تسويقي خمتلف متاما؟ ·

اإلجابة على هذه األسئلة متثل بدائل إسرتاتيجية للمزيج التسويقي الدويل وعلى مدير التسويق 
  :البديل الذي يتبعه من البدائل التالية  اختيارمسؤولية 

 .تنميط املزيج التسويقي الدويل ويعين ذلك امتداد للمزيج التسويقي احمللي ·
تكييف املزيج التسويقي الدويل ويعين ذلك تعديل عناصر املزيج التسويقي حسب خصائص   ·

 .كل دولة
 )42(  "صياغة مزيج تسويقي خمتلف متاماً عن املزيج التسويقي احمللي ·
 :نذكر اسرتاتيجيات التسويق الدويل فيما يليو 
قلب "  MAYORمن وجهة نظر  املنتجيعترب  :الدويل املنتج إسرتاتيجية - أ

و يعترب فشله يف تلبية رغبات املستهلكني يف السوق و احتياجا�م لن " التسويقية اإلسرتاتيجية
 اإلسرتاجتيةيف  األساسحيث يعترب حجر , باقي عناصر املزيج التسويقيك  جهد أييعوضه 
حيث , لكل سوق خارجي مالئمة أكثر املنتجتبحث املؤسسة بدقة عن كيفية جعل , التسويقية

. تعديله لكل سوق أو املنتجمنطية  ماإختتار بينهما  أنخيارين عليها  أمامجتد املؤسسة نفسها 
حتقق , اإلنتاجيف  الدويل فان املؤسسة ستحقق وفورات احلجم املنتجيف حالة توحيد مواصفات 

, زيادة والء املستهلك, حتقق وفورات احلجم يف التسويق, وقورات اجلهد يف البحث و التطوير
  .عن طريق التصدير األعمالممارسة  أخرياو  األصليتدعيم الصورة الذهنية لبلد املؤسسة 

الدويل فانه يكون حتت تأثري جمموعة  املنتجو يف حالة قامت املؤسسة باختيار تعديل مواصفات 
تأثري , أذواقهاختالف متوسط دخل الفرد و , اختالف ظروف االستخدام: من العوامل منها

مرهونا بالظروف البيئية الدولية  التوحيد أوو يبقى قرار التعديل  .القيود اجلمركية و درجة التعديل
  )43( .املنتجو طبيعة 

يعترب السعر نقطة التقاء بني املؤسسة و الزبائن عرب :التسعري الدويل إسرتاتيجية - ب
بطريقة تتوافق مع العوامل و املتغريات اليت  أسعارها بإدارةملزمة  أ�احيث , الدولية أسواقها

 األسواقالقيم التبادلية يف " و يعرب عن التسعري يف التسويق الدويل على انه.تواجهها دوليا
  " الدولية

  :لتسعري املنتج و اخلدمات يف التسويق الدويل توجد ثالثة طرق رئيسية
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v  سعر البيع   !اهلامش       !حتديد سعر التكلفة الكلية  :التكلفة أساسعلى!        
 تقدير التكاليف

v  اهلامش   !التكلفة     !حتديد السعر النفسي السيكولوجي     : الطلب أساسعلى !     
 حجم السوق 

v  أسعارنفس  إتباع أورفع  أوختفيض   !حتديد سعر املنافسة   :املنافسة أساسعلى 
 .تقدير املوقع التنافسي    !اهلامش    !املنافسني   

 األسواقيقصد به حتديد تسعرية موحدة ملختلف الذي ختتار املؤسسة سياسة تنميط السعر و 
 األسعارتغيري  أوسياسة التكييف  أما. و كافة الفروع و يعترب قليل املخاطر و التكلفةاألجنبية 

املقدمة يف كل الفروع و عليها  األسعاريف  ؤسسة تقدمي تربيرات عن سبب الفروقاتفان على امل
  .عالية  أسعارجتنب وضع فروقات 
العائد على ,  البقاء,  الرحبية:  الشائعة للتسعري و تتمثل يف األهدافوهناك جمموعة من 

  )44( .ة و تعطيلها و التخلص من املخزونالتخلص من املنافس,  التدفق النقدي,  االستثمار
اليت تساعد  األدواتجمموعة العناصر و  هو الرتويج :الرتويج الدويل إسرتاتيجية - ت

, املبيعاتتنشيط  اإلعالنو تشمل عناصر مثل ة و املستهلكني على خلق االتصال بني املؤسس
  ).sponsor(الرعاية , قات العامةالعال

  :رئيسيتان يف الرتويج و هي إسرتاتيجيتانو هناك 
املتعلقة بتوزيع منتجا�ا و زيادة  أهدافهاحتقيق  إىلتسعى املؤسسة  : الدفع إسرتاتيجية ·

 إىلحيث يتم ترويج املنتج . منافذ التوزيع أعضاءاملبيعات من خالل تركيز اجلهود الرتوجيية على 
و تتناسب هذه , الرتكيز على عنصر البيع الشخصييتم . رب حلقة له يف قناة التوزيعاق

و اجلودة املرتفعة و املنتجات اجلديدة و يف حالة صغر  األسعارمع املنتجات ذات  اإلسرتاتيجية
 .حجم ميزانية الرتويج

من خالل ختطي  البيعية أهدافهاحتقيق  إىلحيث تسعى املؤسسة  :اجلذب إسرتاتيجية ·
 إقناعهميز جهودها الرتوجيية على املستهلكني النهائيني مباشرة من خالل وسطاء البيع برتك

جتار التجزئة و يتم الرتكيز فيها  إىلبشراء املنتج و من مث خلق الطلب عليه من خالل التوجه 
جات جديدة و املنتجات تيف حالة طرح من اإلسرتاتيجيةو تتناسب هذه  اإلعالنعلى 

 )45( .املنخفضة السعر
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يعد جمال التوزيع و االهتمام بالسياسات و :التوزيع الدويل يجيةإسرتات - ث
ى ختفيض التكاليف لع أساسيللمنتجات و اخلدمات و تعتمد بشكل  التوزيعيةاالسرتاتيجيات 
  .املالية املنتظرة و تنمية املوارد املالية العائدة و حتسني مستوى الدخل األرباحاملالية و زيادة 

عبارة عن جمموعة من النشاطات اليت يقوم �ا املنتج مبسامهة بعض "  بأنه  Y.Chirouze يعرفه 
تكون فيها املنتجات تامة الصنع يف انتظار  أينبابتداء من اللحظة , بدون مسامهتها أو املنشآت

تصريفها حىت اللحظة اليت تصبح فيها هذه املنتجات يف ملكية املستهلك النهائي الستهالكها 
  )46( ".و الكمية املوافقة حلاجاته األشكاليف , يف املكان و يف الوقت

املكان  إىلعملية نقل املنتجات و اخلدمات من املكان الذي أنتجت فيه  بأنهالتوزيع يعرف 
  .الذي ستسهلك و تستعمل فيه

من  جمموعة بالقناة ويقصد توزيعية قنوات عرب متر املستهلك إىل املنتج من السلع نقل فعملية
الضرورية  الوظائف من مبجموعة القيام مسؤولية عاتقهم على تقع الذين األفراد أو املؤسسات
 فالقناة . املستهدفة األسواق أو السوق يف العمالء إىل املنتجني من املنتجات تدفق بعملية واملرتبطة
       فاملؤسسات  للقناة، السابق التعريف خالل ومن واملشرتين والوسطاء املنتجني من تتشكل

املنتج  بني وسطاء هم الوظائف من مبجموعة القيام مسؤولية عاتقهم على تقع الذين األفراد أو
 نقطة أبعد يف تواجد لو حىت للمستهلك السلعة إيصال هو احلقيقة يف دورهم واملستهلك

  )47(.ممكنة
v هذه الطرق تتمثل يف  :طرق التوزيع الدولية:  
 التوزيعلبدائل التالية عند تصميم نظام د احد اتستطيع املؤسسة اعتما :ة املباشرةالطريق ·

  )48( :اخلاص �ا
قسم تصدير مستقل و برأسه مدير التصدير و تكون له  إنشاء: قسم التصدير إنشاء ×

 .التصدير أنشطةمسؤولية كاملة عن كافة 
الدولية  لألسواقجمموعة من الفروع تابعة  أوفرع  إنشاء: فرع يف اخلارج تابع للمؤسسة إنشاء ×

 .األسواقالتوزيع ملنتجا�ا يف  أو باإلنتاجتقوم  حيث
على فرص الدولية  األسواقيقوم هذا املندوب بالبحث يف : مندوب تصدير تابع للمؤسسة ×

و يتعاقد مع املؤسسات اليت ترغب يف احلصول على منتجات , تسويقية مناسبة للمنتجات
 .املؤسسة
 أسواقالسيطرة على  إمكانيةاملزايا اليت حتققها املؤسسة من التوزيع املباشر زيادة  أهمو من 
  .اخلارجية بأسواقهاج حيث ترتبط املؤسسة بصفة مباشرة املنت
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و تعرف بوسطاء البيع حيث يتحمل الوسيط مسؤولية نقل :الطريقة الغري مباشرة ·
اخنفاض :  أمههااخلارجية و حيقق ذالك للمؤسسة العديد من املزايا  األسواق إىلاملنتجات 

حيث ال تتحمل , هذه القنوات اللتكاليف التصدير فضال عن بساطة و سهولة التعامل من خ
 إىلقنوات التوزيع و تتخلص من مسؤولية نقل البضاعة  بإنشاءتكاليف مرتبطة  أيةه املؤسسة هذ

عدد كبري من املؤسسات اليت تسهم  ألنه يقلالتصدير  أعباءالدولية و يتحمل الوسيط  األسواق
  .باملشاركة يف حتمل نفقات الوسيط

الذي يؤثر  األمريقة فقدان السيطرة و الرقابة على منتجا�ا ب استخدام هذه الطر و من عيو 
  .بقدر كبري من عدم االستقرار أيضاعلى جناح منتج املؤسسة يف املستقبل و تتميز 

v 49( :تتمثل هذه املعايري يف:معايري اختيار قنوات التوزيع(  
الوضع مستوى , التوزيع اجلغرايف للعمالء, طبيعة و حجم السوق :طبيعة السوق ·

 .االقتصادي يف السوق الدويل
تؤثر طبيعة السلعة على اختيار قناة التوزيع و ذالك  :خصائص السلع السوقية ·

قابليته للتطوير و التلف و , مراحل تطوره, حجمه, نوع املنتج: الختالف صفات املنتج مثل
 .طبيعة املنتج الفنية

د من بلد املصدر و السوق تؤثر طبيعة هيكل التوزيع يف كل بل :مدى توفر العمالء ·
و يف بعض احلاالت فانه بسبب عدم توفر الوسطاء املناسبني فان , املستهدف على اختيار القناة

 .السوق إىلاملؤسسة تتخذ قرارا بعدم الدخول 
, املادية اإلمكانات, التسويقية اإلداريةمنها القدرة  :االعتبارات املتعلقة باملؤسسة ·

الشركة و رغبتها يف السيطرة و قيادة القناة  أهداففلسفة و , اإلنتاجخط  إشباعمدى 
 .التسويقية

 باإلنتاج األوامرقد متلي  أوهناك دول ال تشجع عملية التصدير  :سياسات احلكومات ·
  .يف اخلارج

v 50( :قنوات التوزيع إىل ما يليسيم وبشكل عام ميكن تق:قنوات التوزيع(  
  :قنوات بالنسبة للسلع االستهالكية هناك مخس ·

  .املستهلك !     املنتج
  .املستهلك !   تاجر التجزئة   ! املنتج
  .املستهلك !  تاجر التجزئة ! تاجر اجلملة ! املنتج 
  .املستهلك!تاجر التجزئة !وسيط وكيل!املنتج 
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  .املستهلك!تاجر التجزئة!تاجر اجلملة!وسيط وكيل!املنتج
  :بالنسبة للسلع الصناعية هناك أربعة قنوات هي  ·

  .املستعمل الصناعي !املنتج 
  .مستعمل صناعي!موزع صناعي !املنتج 
  .مستعمل صناعي!وسيط وكيـل!املنتج 
  .مستعمل صناعي!موزع صناعي!وسيط وكيـل !املنتج 

هناك جمموعة من القرارات املهمة اليت يصنعها القائمون بوظيفة التوزيع منها املتعلقة بتصميم 
القرارات بكون اغلبها طويلة املدى يف اغلب األحيان ألنه يصعب  و متتاز هذه , قنوات التوزيع

قرار اخلاص و جيب على صانع ال. كثريا على املؤسسات تغيري قنوات التوزيع بني احلني و األخر
جمموعة من العوامل اليت قد حتدد مصري قنوات التوزيع لدى  إىلاالنتباه  بتصميم قنوات التوزيع

االعتبارات اخلاصة , االعتبارات اخلاصة باملنتجات, املؤسسة و هي العوامل اخلاصة بالسوق
  .و االعتبارات اخلاصة مبحيط املؤسسة, بالوسطاء
  :اخلامتة

يف الوقت الذي يزداد فيه االهتمام بالتجارة الدولية مع توسع نطاقها بني الدول ازداد       
اخلارجية من اجل بيع منتجا�ا من  األسواقاعتماد الشركات و املؤسسات االقتصادية على 

, و حتقيق عوائد من اخلارج األسواقخالل تسويقها من اجل الفوز بفرصة من اجل النفاذ هلذه 
 األسواق إىلعلى الرغم من وجود بعض العقبات و املوانع اليت حتول دون دخول املنتجات 

 إعدادالسيما  األعداديتطلب الكثري من الدراسة و التخطيط و  أمرامما جيعل التصدير  األجنبية
و منه , اخلاصة بكل دولةاملناسبة لكل سوق و هذا بعد دراسة البيئة  اإلسرتاتيجيةو اختيار 

  :أمهها و التوصيات جمموعة من النتائج إىلتوصلت هذه الدراسة 
الدولية العامة  االسرتاتيجياتإسرتاتيجية التسويق الدولية ما هي إال إسرتاتيجية وظيفية من  -1

و غري أن تعقد البيئة . التسويقية احمللية  لإلسرتاتيجيةللمؤسسة ، و إن مراحل صياغتها مماثلة 
  .تعدد متغريا�ا جيعل عملية صياغتها تتطلب تشخيصا و حتليال أكثر عمقا و تدقيقا

حتديد ممارسات وعمليات اإلدارة احمللية وعناصر املزيج بيئة التسويق يف الدولة األجنبية فهم  -2
اليت جيب تعديلها وكذالك حتديد التسويقي اليت جيب حتويلها مباشرة لألسواق األجنبية وتلك 

 .العناصر اليت ال يتم استخدامها يف كل سوق دويل أي
بعني االعتبار عند  أخذهاالعوامل اليت جيب  أهممن  األجنبيةاالستقرار السياسي يف الدول  -3

 .األجنبية األسواق إىلاختاذ قرار الدخول 
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الدولية أن  األسواقدولة تريد الدخول إيل  أليالدولية  األسواقهناك تقنيات اختيار  -4
 . الدولية األسواقر و تستعملها يف التوجه حنو تأخذها بعني االعتبا

الدولية عن املزيج التسويقي احمللي من خالل  لألسواقالفصل بني املزيج التسويقي املوجه  -5
 .تتبع التطورات اليت تطرأ على البيئة التسويقية اخلارجية

تسويقية مقابل املساعدة على , إنتاجية, تكنولوجية إسرتاتيجيةحتالفات  إنشاءالعمل على  -6
 .الدولية األسواق إىلالدخول 

بعني االعتبار معيار املخاطر يف كل سوق و هو من املعايري املهمة املستخدمة يف  األخذ -7
السياسية و  األخطارالدولية حيث يقوم هذا املعيار على معرفة و تقييم  األسواقاختيار 

ولة لكن درجة التعرض هلذه املخاطر ختتلف حبسب حجم الشركة و طبيعة االقتصادية يف كل د
 .منتجا�ا املصدرة

التعامل مع هذه  يفتعطى صورة أوضح ومرونة أكثر دولة  معرفة عادات وتقاليد كل -8
فتح  يف املؤسساتفشل  إىلقد يؤدى  األخرىبالثقافات  واإلدراك الوعي، فغياب األسواق
  . جديدة هلا أسواق

 : اهلوامش
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Impact of Computer Networks on the Productivity of Algerian 
Companies 

 

        Dr. Nadia Rebib  *  
           University of Oran 2 - Algeria 

                Dr. Abdallah Bouchegra ** 
            University of Oran 2- Algeria 

 

:ملخص  
ام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل املؤسسات اجلزائرية أصبح من الواضح أن استخد

ومع ذلك، يبقى مدى تأثريه على إنتاجية هاته املؤسسات مطروح للدراسة، وخاصة . ضرورة
البحثية إىل اإلجابة على السؤال  استخدام شبكات اإلعالم اآليل ، لذلك �دف هاته الورقة

آليل يف املؤسسات اجلزائرية  ساهم يف زيادة إنتاجيتها؟ هل استخدام شبكات اإلعالم ا: التايل
وقد وزع استبيان على ستة عشر . من أجل اإلجابة على هذا السؤال،  أجريت دراسة ميدانية

وأظهرت النتائج أن استخدام شبكات اإلعالم اآليل ال يؤثر .  مؤسسة جزائرية كبرية احلجم
.على إنتاجية املؤسسات اجلزائرية  

1.Introduction: 
Since the 1990s, the use of information and communication 

technologies (hereafter ICTs) is essential for all companies, 
especially after the numerous studies that have shown the positive 
impact of these tools on productivity of company users. However, 
previous studies in this area were interested in developed countries, 
which is undeniable as they are the producers of these technologies. 
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Laboratory University of Oran 2,Mail: nadiarebib@yahoo.fr 
** Part-time teacher at the Polytechnic National School of Oran,,LDLD Reseach 
Laboratory, University of Oran 2,Mail: abdallah.bouchegra@yahoo.com 
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Recently, researchers attempt to study this phenomenon in less 
developed countries, including algeria. Indeed, Algeria made the 
transition to this new model of economic development under the 
effect of a liberal policy and a global diffusion of ICTs. This 
compulsory transfer is indispensable to its integration into the global 
economy1. This is tangible through the establishment of policy and 
program that allow it to reduce the digital divide, and benefit quickly 
and maximally from ICTs. A multi-sectoral plan called “2013 E-
Algeria Strategy” was set up (in December 20082) to establish the 
objectives and actions to be implemented over a period of five years. 
This plan is based on thirteen major axes. For each axis, an inventory 
was developed followed by a definition of major and specific 
objectives to be achieved during this period, and a list of actions for 
implementation. Amongst these axes, we cite, the B-axis on the 
integration of ICTs in the economic sector and support the 
appropriation of ICTs by the companies. For this axis, it is visible 
that the initiators of this plan are aware that the developed 
instruments of management and governance around ICTs, especially 
the Internet are the only guarantors of the survival of companies in 
today’s globalization. The B-axis has three objectives: Support for 
the appropriation of ICTs by the Algerian SMCs (Small and Medium 
Companies); application development for the improvement of 
company performance; development and supply of services online. 
3In addition, a program to support SMCs / SMIs (Small and Medium 
Industries) and the management of ICTs (SMC II), was introduced 
by Algeria and the European Union in 2009 in order to contribute to 
the modernization and development of Algerian SMCs. The SMC II 
attaches a particular importance to the establishment of quality 
assurance and the use of ICTs... it caters for companies having 
modernization programs and subject to a number of target sectors 
aiming at disseminating good practices to the rest of the SMCs in the 
sector.4 However, the extent of the impact of information and 
communication technologies on the productivity of Algerian 
companies, particularly in computer networks remains rare. This 
leads us to think about the raised question. In this perspective, our 
study has identified a number of Algerian companies using large 
computer networks. The present paper is structured in three sections. 
The first section presents a literature review on ICTs and their impact 
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on companies’ productivity. The second section traces the research 
methodology used. The final section presents the results and 
discussions. 

2.Literature Review 
The research undertaken in this field isbased on the definition of 
these technologies. According to BIALES5, « les TIC peuvent être 
répertoriées en trois groupes : 

- L'informatique (les matériels et les services connexes produits par 
les entreprises), 

- L'électronique (fabrication des composants et de certains 
appareils), 

-Et les télécommunications (activités de services et fabrication 
d'appareils) ».6 
The National Statistical Information Council of France7 argues that 
« Les produits T.I.C sont les instruments qui permettent de visualiser, 
traiter, stocker et transmettre de l’information par des moyens 
électroniques. »8 
It is noted that there is no consensus on the definition of information 
and communication technologies. However, their impact on the 
economy through companies is becoming more interesting. Indeed, 
ICTs with their characteristics increase the capacity and flexibility of 
the communication system, with lower prices and costs of traditional 
modes of transmission. This progress has stimulated the demand for 
equipment and software of ICTs, making small real growth sector 
industries.ICTs has contributed to the proliferation of new 
applications such as mail and electronic commerce, which have 
further stimulated investment in ICTs and allowed the realization of 
new business processes, some of which are associated with 
significant productivity gains.9 
Therefore, these productivity gains (that of capital and labor) are 
mainly produced by ICTs which positively affect the economy by an 
increasing growth. According to BIATOUR et al.10, in their study of 
the impact of ICTson productivity, these producing sectors of ICTs 
users are distinguished. The authors identify three transmission 
channels of production and distribution of ICTs on productivity 
growth. First, the growth of total factor productivity (TFP) in the 
producing areas of these technologies: development of ICTs 
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production, especially the production of semiconductors enabled the 
production of more efficient equipment with the same quantities of 
production factors, which consequently increases the productivity of 
ICTs equipment production sectors and the productivity of the 
overall economy. In addition, to lower ICT sales prices encouraging 
other sectors to invest in these technologies. Then, the TFP growth in 
ICT-using sectors: These investments increasingly growing in ICTs, 
ICTs user sectors streamline and register themselves of technical 
progress and improve (gradually) their own TFP, for example, thanks 
to automation of production, development and corporate network 
scanning the exchange. Providing the integration of ICTsto be 
accompanied with a reorganization of company functions and 
additional intangible investments to train the workforce in the use of 
ICTs (for it to be maximized) and the new work organization. 
Finally, the substitution of capital factor to the factor labor or capital 
deepening, which are based on the continuous and rapid 
improvement in performance and falling prices of ICTs (the law of 
MOORE) pushes the accumulation of ICTswhich substitutes for 
other forms of capital and, thus, the earnings growth of productivity 
in the user sectors of ICTs. 
In addition, the work of DESQ et al., Cited in BELLAAJ11, who 
based their study on a synthesis of a 1018published articles from 
1977 to 2001 noted that the dominant field of research in Information 
Systems focuses on the issue of evaluation of information 
technologies. They found that the concern to investigate the 
relationship between IT and the company performance is permanent, 
although it has undergone changes over the years. The author recalls 
that the objective of economic theory was to find the form of the 
economic function (mathematical function) that explains the variance 
of output and that suits information technology and communication. 
The majority of empirical studies, according to this perspective, have 
used productivity as a measure of performance. The study of 
STRATOPOULOS and DEHNING12is also a part of this logic of 
global analysis, and specific understanding of the link between 
information technologies and the financial performances of the 
company. After an empirical analysis of a list of 100 companies 
having succeeded inthe use of IT in 1993, the authors find that the 
companies, which invest in IT, are usually good IT users and, 
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therefore, a financially better performance is realized. Also, the 
empirical results of the study of HITT and BRYNJOLFSSON13, of 
370 large companies over the period 1988-1992 show that ICTs 
investment has a significant impact on the company results. 
Moreover, a rise in the use of computer networks as an ICT 
elementleads to greater interest. Because, nowadays, these computer 
networks are increasingly developed to meet four main reasons14: 
- Resource Sharing: by enabling resource availability such as 
software, databases, printers ... in spite of the geographical distance 
users. This is observable, for example, at a multinational company 
which shares with all its employees (in all subsidiaries that may be 
on several geographical sites) its commercial data. 
- Increased reliability and performance: allowing duplication of vital 
files in a project in a company (a backup is available in case of 
problems). The performance increase can also be observed when 
adding a computer or over the network system. 
- Cost reduction: the use of personal computers (on the network) 
becomes much cheaper than large centralized systems. 
- Access to information and mail: with the use of networks including 
the Internet, access to all sorts of information is easy and fast which 
is very essential today. Furthermore, the possibility of transmitting 
and receiving real-time mail. 
Indeed, a survey of the major trends of reorganization of companies from 
2003 to 2006, conducted by KOCOGLU and MOATTY15, led the authors 
to identify the major network equipment in companies, they are: 
- The Internet; 
- The website; 
- Intranet; 
- The local network (LAN); 
- Extranet; 
- The electronic data interchange (EDI). 
According to the authors, these tools respond to the needs of general 
exchange (website open to all), or are intended for a restricted use to 
members of the organization, whether they are in the same physical 
location (local area network) or no (intranet). Finally, there is the 
opportunity to be reserved for external partners chosen for recurring 
and formalized exchanges (EDI or extranet). In addition, these tools 
differ in their degree of technicality and their investment costs and 
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usage, as well as their distribution stages, which are very varied, and 
not omitting the use of the internet. 

3. Methodology 
To answer our question, we have conducted a quantitative survey. A 
questionnaire has been administered to a sample of very large 
Algerian companies. 
The number of companies that responded to our questionnaire is 16. 
They are characterized as follows: 

Property type companies 10 public 
2 mixed  
4 private  

Creation date of companies 11 before 90 
1 between 90 and 2000 
4 after 2000 

Activity sector of the 
companies 

3 industry 
10 Service 
2 BPWH (Building, Public Works and 
Hydraulics) 
1 Commerce 

3- Results and discussions  
In conducting the linear regression analysis and considering the 
productivity of Algerian companies as a variable that depends on the 
independent variable computer networks; we obtained the results 
summarized in the table below, calculated by SPSS 20.0 that we 
interpreted. 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,105a ,011 -,060 1,218 ,011 ,156 1 14 ,699 

a. Predictors: (Constant), varréseauxinformatiques 
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The results indicate that the p is not significant (0.699> 0.05). 
Consequently, computer networks do not influence the productivity 
of Algerian companies. 
The explanation of these results make use of the work in accordance 
with the theme. However, studies on the impact of computer 
networks on companies’ productivity are rare; the reason goes 
back to the fact that these computer networks usually are included in 
TICs elements. The OECD report on economic growth has analysed 
the key role of computer networks. It is noted that some ICTs could 
explain the improvement of companies’ performances more than 
others could. Notably, it is the case of computer networks, which 
offers a company the opportunity to outsource certain activities to 
work more closely with its customers and suppliers and to better 
integrate its activities on the entire value chain. Therefore, it is 
considered that, generally, these technologies have network effects or 
benefits. In recent years, the OECD could have more data on these 
technologies. Regarding the United States, for example, a 
supplement to the Annual Survey of Manufactures provides 
information on the use of computer networks. This OECD report 
comes to cite studies on the subject. It cites the study of ATROSTIC 
and NGUYEN16, which is the first detailed study showing a direct 
link between the use of computer networks (both the electronic data 
interchange (EDI) and the Internet) and productivity. The authors 
find that the average labor productivity is higher in plants with 
networks and the impact of networks is positive and significant after 
taking into account a range of factors related to the production and 
characteristics of the company. According to the specifications of the 
model, they believe that computer networks participate in the work 
productivity increase approximately to 5% of employment. 
The report on the perspectives of information technology OECD 
2008 quote, again, the work of ATROSTIC and NGUYEN who 
manage to show some divergent effects of different types of network 
use. They also exhibit new evidence confirming the positive link 
between computer networks and the productivity. In particular, 
logistic chain activities online-based  on communications networks, 
such as stock management, order tracking, transportation 
management and logistics, have consistently positively related to 
productivity, and impacts productivity are generally stronger in 
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recent plants, generally equipped with faster and more efficient 
communication networks. 

4.Conclusion 
The purpose of this paper was to study the impact of computer 
networks on the productivity of Algerian companies in a very large 
type of company. The methodology adopted in this study is of a 
quantitative type. A questionnaire has been conducted and 
administered to sixteen Algerian big companies. The results of this 
study were obtained by linear regression and the non-significance of 
the model concluded that computer networks do not influence the 
productivity of Algerian companies. However, we do not infer these 
results. Other variables with a larger sample might influence the 
productivity of Algerian companies in computer networks and hence 
might improve the results of studies in this field. 
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 :الملخص
القيمة املشرتكة كنموذج جديد ألعمال البنوك  دراسة إىل تقدمي مفهوم�دف هذه ال      

و يف نفس الوقت  حتقيق القيمة االقتصادية  حيث يتم خلق القيمة االجتماعية للمجتمع
و  للبنك، مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي حيث مت وصف مفهوم القيمة املشرتكة

مت حتليل الربامج املتبعة لدى البنوك الرائدة خللق القيمة  سريورة دجمها يف أعمال البنوك، كما
االقتصادية و حتقيق املنفعة االجتماعية ، توصلنا إىل تقدمي منوذج خللق القيمة املشرتكة يف 

  .القطاع البنكي باإلضافة إىل بعض التوصيات اليت تفيد موضوع الدراسة
  .جتماعية ، القيمة االقتصادية، البنوك الرائدةالقيمة املشرتكة ، القيمة اال :الكلمات المفتاحية

I. Theoretical part: 
Introduction: 
      In the new edge of competition business are not profit from 
causing social problems, business profit from solving social 
problems, a lot of companies involved in shared value initiatives to 
impact and address social problems such as poor nutrition and 
pollution. To keep this shared value initiative, companies need a 
credit to finance these initiatives; banks can do that and involve in 
shared value initiatives. 
     Banks are essential to solving today’s most pressing challenges 
and addressing those challenges is critical to the growth and success 
of banks. They need to recognize that the health of their businesses is 
inextricably linked to the long-term prosperity of their clients and 
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communities and to sustained local and global economic growth. 
They have to turn their tremendous capability for innovation to 
financing consumer, social, and environmental solutions that benefit 
society while increasingly representing good investment 
opportunities for private capital. Doing so is the only way to preserve 
their legitimacy and their competitiveness. 
     Capturing and growing profits by creating social or environmental 
value. This approach defines a new role for banks in society, moving 
beyond traditional models of corporate philanthropy and social 
responsibility to engage banks’ financial capability. 
      The fundamental problem of this study is related to the way 
banks creates business value and social value, so the question is: 

How leading banks create social value and business value in 
banking sector? 
       What shared value means? How we create shared value in 
banking sector? Is this the new model for doing business in banking 
sector? 
     This study aims to provide the concept of shared value as a new 
business model for banks, where we can create social value and in 
the same time business value. We also provide leading banks model 
for addressing social problems. 

1. Shared value definitions: 
     Shared value is a way of doing business that considers the society 
and environment not just as external settings that a company is 
operating in, but as an integral part of the business. Thinking of how 
to improve society’s wellbeing becomes a step in thinking of how to 
achieve better business results(1 ). 
     Shared value creation is a way of re-connecting a company with 
the society it is embedded in through identifying and expanding the 
connections between societal and economic progress, This means 
recognizing societal needs not exclusively as a burden on the 
business that only brings higher costs, but as a way to improve 
business performance while creating added value for the society as 
well ( 2 ) . 
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       Creating economic value by creating societal value as one of the 
most powerful driving forces of productivity, innovation and growth 
and as the only possibility to recover lost legitimacy from society (3 ). 
       Creating shared value company no longer thinks of profitability 
only, but rather focuses on achieving sustainable competitiveness 
through simultaneously delivering positive impact on society and 
environment. The activities should thus be based on long term 
investment in the company competiveness and social/environmental 
objectives (4 ). 
      Creating shared value in health is about competing to meet unmet 
health needs in low‐resource populations across all countries and 
regions of the world (5 ). 

2. Shared value in banking sector:  
2.1. How shared value is created in general: 
        There are three distinct ways to create shared value: by 
reconceiving products and markets, redefining productivity in the 
value chain and building supportive industry clusters at the bank’s 
locations.  

2.1.1. Reconceiving Products and Markets: 
     Reconceiving products and markets means on the one hand 
rethinking a company’s products with regard to society’s needs and 
the benefit or harm which is inherent to them. This might include 
better nutrition or banking systems adapted to the needs of 
analphabets in rural sites of developing countries (6 ). 

2.1.2. Redefining Productivity in the Value Chain: 
     Redefining Productivity in the Value Chain is the second pillar of 
the shared value concept. A company’s value chain offers many 
opportunities to create shared value by enhancing value chain 
productivity or by finding new ways of collaboration with partnering 
companies new ways of collaboration shall be applied, like 
increasing their access to inputs, sharing technology, or providing 
financing (7 ). 
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2.1.3. Enabling Local Cluster Development 
        No company is self-contained. The success of every company is 
affected by the supporting companies and infrastructure around it. 
Productivity and innovation are strongly influenced by “clusters,” or 
geographic concentrations of firms, related businesses, suppliers, 
service providers, and logistical infrastructure in a particular field. 

2.2. How banks created shared value: 
Banks create shared value in the three levels:  

2.2. 1.Reconceiving products and markets: (8 )  
      Banks create shared value by extending their reach to new 
markets, finding new ways to improve the financial health of their 
clients, and developing new products and services that support social 
and environmental progress.  

2.2. 2.Redefining productivity in the value chain: 
      Reconfiguring a bank’s internal operations and processes is 
essential to innovating around new financial products, business 
models, and/or delivery mechanisms that meet bank hurdle rates 
while effectively meeting social needs.  

2.2.3. Creating an enabling environment: 
       Proactively growing markets and strengthening key players and 
institutions in the market ecosystem are essential for banks to move 
beyond small-scale projects to pursue shared value markets 
profitably and at scale.  

3. Shared value opportunities and challenges for banks: 
3.1. Shared value opportunities for banks: 
Shared value opportunities for banks exist at three levels: (9 ) 

3.1.1. Furthering client prosperity: 
       By improving the financial health of individual and business 
clients and extending banking services to the financially excluded. 
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3.1.2. Fueling the growth of regional economies: 
       By moving beyond individual transactions to proactively finance 
and strengthen entire ecosystems of players within an industry or 
community. 

3.1.3. Financing solutions to global challenges: 
      By working with socially or environmentally beneficial client 
segments and by structuring, placing, and/or investing in impact 
investments. 

3.2. Shared value challenges for banks: 
     In order to create shared value for Leading banks and rediscovers 
their true purpose to advance economies and society. Banks are 
facing strong challenges in the face of growing competition, client 
demand, and regulation; the banks that have achieved this have 
overcome three common challenges: (10) 
1. They bypass the prevalent trade-off mentality between social good 
and business success by proactively pursuing profits from purpose by 
identifying links between core business performance and societal 
needs and developing intentional and smart business strategies to 
pursue them. 
2. They avoid the trap of low return expectations by innovating for 
ROI finding the internal space and ability to create new products and 
services that generate competitive returns from social and 
environmental markets.  
3. They realize long-term growth by making markets working 
proactively to grow and strengthen supply and demand conditions, 
often leveraging corporate philanthropy in new ways and working in 
close collaboration with external partners including nongovernmental 
organizations (NGOs). 

4. Barriers for banks to create shared value: 
      There are so many barriers that work against creating shared 
value in banks sector: (11 ) 

4. 1. A profit vs. purpose trade-off mentality: 
      Most banks deal with social and environmental considerations 
only through a corporate foundation, corporate social responsibility, 
or sustainability department. Moreover, many banks believe that 
profiting from social good is somehow wrong. This deliberate 
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isolation of profits from purpose restricts banks’ ability to recognize 
and capitalize on shared value opportunities, which exist at the 
intersection of profits and purpose.  

4. 2. Low ROI expectations: 
     Even when the opportunities are clear, banks fail to pursue them. 
Too often, banks evaluate the potential return on investment (ROI) of 
shared value efforts based on existing business models instead of 
thinking creatively about new solutions. As a result, they 
overestimate costs and risks while underestimating potential returns. 

4. 3. Insufficient scale:  
     An important part of the ROI calculation is the scale of the 
opportunity, and many shared value markets seem too small to justify 
large-scale bank engagement. Banks focus on the lack of deal flow in 
nascent markets, such as pay-for-success investments and energy 
efficiency financing. Banks too often fail to pursue shared value 
opportunities because they look at the immediate market for their 
specific products rather than the potential market. As a result, banks 
ignore a key approach to expand shared value opportunities creating 
an enabling environment. 

II. Practical part: Leading banks models  
      In order to show how social and economic value created in 
banking sector, we provide 10 leading banks model, which has 
developed a set of programs, these programs aims to enhance our 
understanding of how shared value is created in banking sector. 

1. Barclays bank:  
     Barclays is an international financial services provider engaged in 
personal, corporate and investment banking, credit cards and wealth 
management with an extensive presence in Europe, the Americas, 
Africa and Asia. Barclays' purpose is to help people achieve their 
ambitions - in the right way, with 325 years of history and expertise 
in banking, Barclays operates in over 50 countries and employs 
over 130,000 people ( 12 ). 

1.1. Barclays bank program to create shared value: 
     Barclays experiments with new ways to reach unbanked 
populations. Working with NGOs Care International UK and Plan 
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UK, the Banking on Change program leverages the expertise of each 
partner to provide people with the skills needed to effectively 
manage money and provides access to basic financial services, 
Barclays is developing products that provide informal village saving 
and loan associations (VSLAs) with formal bank accounts, To scale 
up financial inclusion Banking on Change has created the Linking 
for Change Savings Charter, which sets out international principles 
to enable other organizations to effectively and responsibly link 
informal groups of savers to formal banking products and services(13). 
     Additionally, Barclays’ $40 million Social Innovation Facility 
(SIF) has a goal to develop a portfolio of new financial products and 
banking relationships that will deliver social and financial value, As 
a central hub for all business divisions, the SIF helps to surface 
shared value ideas, co-funds pilot projects with bank divisions, and 
provides the advice, support, and networks needed to scale successful        
efforts (14). 

1.2. Barclays bank program create a social Results: 
     Since 2009, Barclays has provided savings accounts and financial 
education to 513,000 previously unbanked individuals who live on 
less than $2 per day, it plans to open 5,000 group accounts by       
2015 (15).  

1.3. Barclays bank program create a Business Results: 
     By aggregating individual savings into group savings accounts, 
the bank is able to reduce the costs of serving a customer segment 
where low average balances make transaction costs prohibitive. In 
addition, the bank is developing mobile technology and digitized 
records to better understand and serve the needs of this segment (16).  

2. JPMorgan: 
       JPMorgan Chase is one of the oldest financial institutions in the 
United States. With a history dating back over 200 years, here's 
where JPMorgan stand today: (17 )  
- JPMorgan is a leading global financial services firm with assets of 
$2.4 trillion. 
- JPMorgan operates in more than 60 countries and has over 240,000 
employees. 
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- JPMorgan serves millions of consumers, small businesses and 
many of the worlds most prominent corporate, institutional and 
government clients. 
- JPMorgan is a leader in investment banking, financial services for 
consumers and small businesses, commercial banking, financial 
transaction processing and asset management. 
- JPMorgan stock is a component of the Dow Jones Industrial 
Average and it’s a component of the Dow Jones Industrial Average. 

2.1. JPMorgan bank program to create shared value: 
      JPMorgan Chase is taking steps to proactively grow the impact 
investing market Through its Social Finance unit, the bank invests in, 
structures, places impact investments with its clients. Interestingly, 
the bank has invested heavily in research and partnerships to generate 
deal flow and client demand(18).  

2.2. JP Morgan bank program create a social results: 
      On the supply-side, JPMorgan Chase recently partnered with The 
Nature Conservancy to launch Nature Vest, an investment platform 
that aims to attract the $1 billion in financing for global conservation 
efforts by sourcing and executing investable projects and leveraging 
private capital to complement public and philanthropic capital(19).  

2.3. JPMorgan program create a business results: 
      JPMorgan Chase is also active on the demand-side, publishing 
research that is essential to attracting more impact investors. Their 
annual impact investor survey conducted in partnership with the 
Global Impact Investing Network (GIIN), for example, highlights 
growth in the sector, investor satisfaction with financial performance 
from impact investments, and emerging opportunities in the space(20).  

3. National Australia Bank: 
      National Australia Bank Group (the Group) is a financial services 
organization with over 12,700,000 customers and 42,000 people, 
operating more than 1,700 stores and business banking centres 
globally (21 ). 

3.1. National Australia Bank program to create shared value: 
      The bank instituted a new bank-wide strategy in 2009, seeking 
competitive advantage by offering a fairer proposition to its 
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customers, Alongside several other initiatives, the bank created NAB 
Care, a program to provide financial hardship advisory and loan 
repayment options for struggling customers, Different from so many 
CSR-driven financial education programs, NAB Care operates 
through the core business and is fully integrated with NAB’s 
collections department(22). However it also introduces a new 
approach to typical operations  NAB’s head of collections engaged a 
mental health nonprofit, Life Line, to provide all NAB Care 
employees with training to recognize and manage customer financial 
hardship. The bank also changed their employee performance 
evaluations to incentivize and reward staff for proactively managing 
customer financial health(23 ). 

3.2. National Australia Bank program create a social results: 
      As of 2013, NAB Care had helped over 100,000 vulnerable 
customers, resulting in a 20 percent reduction in loan defaults; 47 
percent of hardship cases were cleared within six months(24 ). 

3.3. National Australia Bank program create a business results:  
     NAB Care has been so successful that 40 percent of the bank’s 
clients voluntarily seek advice before a collections event, saving 
NAB $7.2 million in costs(25). 

4. Credit Suisse: 
     Credit Suisse Group is a leading financial services company, 
advising clients in all aspects of finance, across the globe and around 
the clock(26). 

4.1. Credit Suisse bank program to create shared value: 
     With growing demand from clients for impact investment 
opportunities, Credit Suisse recognized a critical need to grow the 
absorption capacity of the microfinance sector. In response, the bank 
developed deep relationships with select microfinance networks, 
including Accion, FINCA International, and Women’s World 
Banking, and social investment firms like responsibility, which were 
well-positioned to help grow the microfinance industry and facilitate 
commercial microfinance investments(27 ). Interestingly, Credit 
Suisse brings both its private and investment bank and CSR teams to 
these partnerships: The CSR team builds the capacity of 
intermediaries through targeted grants and employee expertise 
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sharing, while the private and investment banks co-innovate with 
commercial and non-profit partners on product offerings and capital 
markets transactions(  28). 

4.2. Credit Suisse bank program creates social results: 
    Credit Suisse has focused on linking the top with the base of the 
economic pyramid for over a decade, building the capacity of 
intermediaries like financial inclusion networks to enable increased 
investment in microfinance through in-house and third-party         
funds (  29). 

4.3. Credit Suisse bank program creates business results: 
    By developing the capabilities of intermediaries in the 
microfinance ecosystem Credit Suisse has been able to substantially 
grow its investment activities. The bank currently has over 4,000 
private and institutional clients investing in microfinance with over 
$2.4 billion in assets-under-management (30 ). 

5. Citigroup banking and financial services: 
    Citigroup Inc. or Citi is an American multinational banking and 
financial services corporation headquartered in Manhattan, New 
York City. Citigroup was formed from one of the world's largest 
mergers in history by combining the banking giant Citicorp and 
financial conglomerate Travelers Group in October 1998 (announced 
on April 7, 1998), As of January 2015, it is the third largest bank 
holding company in the US by assets. Its largest shareholders include 
funds from the Middle East and Singapore(31 ). 

5.1. Citigroup bank program to create shared value: 
    Citigroup’s work in microfinance started in the Citi Foundation 
with grants to microfinance institutions (MFIs). As the sector grew in 
size and sophistication, Citigroup recognized that its MFI 
beneficiaries had the same needs as many of its global clients capital 
markets solutions, foreign currency hedging, and transaction 
services. Understanding these needs led Citi to realize that these 
MFIs were more than beneficiaries: They were potential clients(32 ) . 

5.2. Bank program create a social Results: 
     This recognition of the link between a social need and the core 
banking business spurred the establishment of Citi Microfinance, a 
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business unit that now has 150 commercial clients across 50 
countries, including a $381 million partnership with Overseas Private 
Investment Corporation (OPIC) to finance 42 MFIs in 22 countries, 
reaching nearly one million microcredit customers(33). 

5.3. Bank program create a Business Results: 
     Citigroup's decade-long partnership with OPIC has enabled the 
bank to profitably enter new markets worldwide. Over ten years, 
OPIC has provided $2.8 billion in guarantee capacity on Citi-
originated loans in emerging markets(34). 

6. Bendigo Bank:  
     The origins of our Bank began more than 150 years ago in two 
great Australian communities, Bendigo in Victoria and Adelaide in 
South Australia. Bendigo Bank and Adelaide Bank both started out 
as building societies, driven to help Australians buy their own home. 
the Bank is now a top 60 ASX listed company, owned by more than 
90,000 shareholders, the bank  have more than 6,500 employees and 
serve about 1.5 million customers in more than 500 communities 
Australia-wide (35 ). 

6.1. Bendigo Bank program to create shared value: 
     Bendigo Bank is a prime example of banks finding business 
opportunities in revitalizing local economies, In 1998, in response to 
thousands of branch closings in rural areas by large banks across 
Australia, Bendigo Bank partnered with local communities to create 
a new model the Community Bank, Through this model, Bendigo 
supports self-selecting communities to run their own branches as 
franchisees, leveraging the bank’s infrastructure and expertise, the 
branches not only provide community members with financial 
services, but they also reinvest a portion of their revenue into 
communities to drive long-term growth(36 ).  

6.2. Bendigo bank program create a social Results: 
     Bendigo bank has nearly one million customers in 300 
community-led branches across Australia (30 percent of which are in 
areas without any other form of banking) (37 ). 
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6.3. Bendigo bank program create a Business Results: 
     The model has been highly successful for Bendigo. These 
branches have generated $25.4 billion in business and $1.1 billion in 
revenue, reinvested $120 million in communities, and posted average 
growth rates of 18 percent over the past five years(38 ). 

7.Dhaka Bank Limited: 
     The Bank is a public limited company under the Companies Act, 
1994. The Bank started its commercial operation on July 05, 1995 
with an authorized capital of Tk. 1,000 million and paid up capital of 
Tk. 100 million. The present authorized capital of the Bank is Tk. 
10,000 million. The Bank offers the full range of banking and 
investment services for personal and corporate customers, backed by 
the state-of-the-art technology and a team of highly motivated 
professionals(39 ). 

7.1. Dhaka bank program to create shared value: 
     Faced with a Central Bank mandate to maintain rural branches 
despite their lack of profitability, the team at Dhaka Bank looked for 
alternative solutions. The bank recognized that rural communities 
were actually teeming with business activity, farmers and 
manufacturers, merchants and traders, and small-scale shipping 
companies, but none of the businesses were bank clients(40 ). 
      In the town of Belkuchi, for example, the vast majority of the 
population was engaged along the value system to create lungis, 
traditional men’s garments, By analyzing the financial dynamics of 
the cluster, Dhaka Bank was able to develop a set of “off-the-shelf” 
financing products customized to the needs of the businesses in the 
industry: agricultural loans timed to the local growing seasons for 
farmers, capital equipment loans for weavers, and working capital for 
traders(41 ). 

7.2. Dhaka bank program create a social results: 
     By working with actors all along the supply chain, Dhaka Bank 
strengthened the entire local industry. In Belkuchi, for example, five 
years after Dhaka Bank took this new approach to business banking 
in the area, the roads had been paved, four other banks had opened 
offices in the region, and many small business clients were growing 
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their businesses and graduating to mainstream commercial financing 
options(42 ).  

7.3. Dhaka bank program create a business results: 
     In Belkuchi alone, the bank’s commercial customer base grew 
from five clients to 1,800 over the course of five years, and several 
dozen graduated to larger, commercial banking products. As the bank 
has extended this approach to other clusters, its rural branches have 
become increasingly profitable, catalyzing valuable economic growth 
in these poorer regions and earning significant annual returns for the 
bank’s SME financing portfolio(43).  

8. Itaú Unibanco: 
    Itaú is the largest Latin American bank and one of the largest 
banks¹ on the planet, with approximately 96,000 employees and 
operations in 20countries throughout the Americas, Asia and Europe. 
Itaú Unibanco is a universal bank with a range of services and 
products serving the most varied client profile, both individuals and 
companies of all sizes, from major transnational groups to local 
Micro-entrepreneurs, In Brazil, Itaú has nearly 5,000 full-service 
branches and 28,000 ATMs(  44). 

8.1. Itaú bank program to create shared value: 
    The bank has pursued financial health on a large scale providing 
comprehensive financial education to 80,000 of its own employees 
and to thousands more by offering the program to employees of 
corporate clients(45 ). Those clients have cited the financial literacy 
program as a key differentiator for what is often a commoditized 
service. Importantly, the bank invested in developing a well-
researched and highly effective program that was adapted over 
several years of working with its own employees, The bank also 
embedded the program into the core business, working through 
branch managers and account representatives(46). 

8.2. Itaú Unibanco program create a social and business results: 
    Early results are promising – from 2010 to 2012, customers who 
went through the program grew their savings by 56 percent and their 
retirement accounts by 37 percent. By aligning its core business with 
the prosperity of its customers, Itaú Unibanco is strengthening its 
retail business(47).  
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9. Vancity 
    Vancouver City Savings Credit Union, commonly referred to as 
Vancity, is a member-owned financial co-operative headquartered in 
Vancouver, British Columbia. By asset size, Vancity is the largest 
community credit union in Canada, with $18.6 billion in assets, 58 
branches and more than 509,000 members(48 ). 

9.1. Vancity bank program to create shared value: 
    Vancity, a credit union based in Vancouver with branches across 
southwestern British Columbia, intentionally builds its business 
around market clusters that exhibit substantial community 
engagement and growth potential. One such market is the local and 
organic food industry, which generates local employment 
opportunities while improving personal and environmental health in 
the region. The credit union works proactively to strengthen the local 
foods ecosystem, catalyzing supply and demand, strengthening cross-
sector networks of key actors to boost regional economic growth and 
its own business in this segment(49 ). 

9.2. Vancity bank program create a social results: 
     As a testament to the effectiveness of this approach, farmers’ 
markets one element of the local foods ecosystem that Vancity 
focuses on have grown by more than 147 percent during the last six 
years and now constitute a $160 million industry in British 
Columbia, supporting many new farm and processing businesses(50 ).  

9.3. Vancity program create a business results: 
     To serve this growing market, Vancity engages in what it refers to 
as “impact lending and investing,” creating specialized solutions for 
the sector that help businesses navigate a path to success by 
connecting them to business expertise, partnerships, and learning 
opportunities alongside financing that can include microcredit, cash-
flow or growth financing based on the needs of each client51. Since 
2008, Vancity has explored new impact markets, from sustainable 
local agriculture to affordable housing. The credit union’s ‘top-of-
house’ metrics measure the amount of impact loans issued and 
member well-being, in addition to other outcomes. Vancity has seen 
significant growth in members, assets and earnings with this 
approach(  52). 
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10. Banco de Credito e Inversiones 
     Banco de Crédito e Inversiones (BCI) is a Chilean bank 
specializing in savings & deposits, securities brokerage, asset 
management and insurance. BCI was the Latin American partner for 
Bear Stearns. BCI was formed by the Yarur family(53). 
The bank was founded in 1937 by Juan Yarur Lolas and a group of 
entrepreneurs, in order to support small and medium enterprises in 
Chile, In 1991, the same day of payment, then President Jorge Yarur 
Banna died, just as he announced the news to employees of the 
company, BCI is a member of the International Confederation of 
Popular Banks (ICPB), international organization based in Brussels 
that brings together cooperative banks worldwide(54 ). 

10.1. Banco de Credito e Inversiones program and shared value 
created: 
     Banco de Credito e Inversiones has also been a leading innovator 
in this space, in 2007, the bank launched Nace, a $35 million fund to 
provide financing to entrepreneurs(55 ). To effectively serve these new 
clients, who often lacked a credit history and a proven business 
model, BCI created new credit assessment criteria that focused on an 
entrepreneur’s level of commitment and perseverance, as well as the 
quality of his or her business plan, The new credit scoring allows 
BCI to maintain the same default rate as its standard commercial 
banking business(56 ) .Over the last six years, BCI has grown profits 
from Nace by a factor of 25 while distributing $71.1 million in credit 
to 7,500 entrepreneurs, two thirds of whom otherwise had no access 
to      credit(  57). 

Conclusion:   
     Creating shared value in banking sector is an opportunity for 
banks to increase long-term profitability, and an opportunity for 
society to leverage the unique financial capabilities of banks to drive 
progress. 
    This new business model also provide a big opportunity for 
financial corporations to make more profit and achieve growth, in the 
same time solving a social problems and create value for society. 
     Despite the challenges and the barriers, banks can create shared 
value by Furthering client prosperity, fueling the growth of regional 
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economies, Financing solutions to global challenges. We provided 10 
leading banks created shared value in banking sector. We hope this 
article serves to illustrate the scale of that opportunity, and triggers 
discussion and innovation around ways to capitalize on it. 
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Introduction : 
La coordination a fait l’objet de plusieurs analyses. Cet objet n’est 
pas épuisé pour autant. Le regain d’intérêt qui lui est reconnu est 
approuvé à travers la littérature et les recherche aussi vastes que 
variés qui lui sont destinées. 
Aujourd’hui la coordination demeure au cœur des débats qui se 
livrent économistes, 
sociologues et gestionnaires pour ne citer que ceux là. 
Les réflexions qui sont menées autour des thématiques sur 
l’information, la communication, 
l’incertitude, l’anticipation, forment la quadrature du cercle de la 
coordination. 
Celle-ci peut être considérée comme la toile de fond de fond touts ses 
réflexions. Parmi les contributions récentes à ce débat on peut citer le 
16eme colloque international de l’association Charles Gide de qui 
s’est tenu à Strasbourg en Avril 2016 sous le thème 
« anticipation, conjecture et coordination ». 
De même en peut se référer à « L’année sociologique »1 (2015) en 
particulier les figures de la coordination, l’ensemble des intervenants 
contribuent à une exploration raisonnée de la combinatoire des 
mécanismes de coordination possibles. 
Les différentes interventions qui se sont relayées témoignent de 
l’intérêt accordé à ces thématiques. Les débats sont vivaces, les 
interrogations soulevées montrent que même si quelques points noirs, 
s’éclaircissent, la nature, les formes et les fonctions de la 
coordination, sont d’une telle complexité que la recherche dans ce 
domaine n’est pas close. 
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Dans cet article, nous pensons contribuer modestement à ce débat 
principalement sur la coordination lorsque les incertitudes se 
radicalisent : 
Généralement les études sur la coordination s’inscrivent dans des 
démarches ou parfois c’est la vision d’ensemble qui l’emporte ce 
sont les systèmes économiques qui sont concernés par le sujet, 
parfois c’est au niveau des organisations (entreprises) que les 
réflexions sont menées : ces démarches souffrent de quelques 
imperfections et portent des mutilations quant à l’objet. 
En ce qui concerne, le travail se fera en deux parties, la première 
partie présentera la coordination dans l’économie conventionnelle. 
Par cette appellation nous entendons l’ensemble des courants 
théoriques, classiques, néoclassiques et marxistes jusqu'à Keynes 
non compris, comme le précise Keynes lui-même2 
La seconde partie traitera de la coordination dans l’économie des 
conventions. Celles-ci a pour objet de s’intéresser entre autre « sur 
les limites de la théorie des choix rationne en tant que théorie qui 
permettrait de rendre intelligible, la coordination et le lien social 
marchand »3 elle sert à la compréhension de la coordination de même 
elle tente de dresser un pont méthodologique pour assurer le passage 
de l’action individuelle avec ses présupposés à l’action collective 
dans sa complexité et l’incertitude qui l’accompagne. 
La certitude que renferme l’économie conventionnelle, ainsi que 
l’incertitude qu’enveloppe l’économie des conventions parcourent 
respectivement en filagramme les deux parties : 

Ière Partie : la coordination dans l’économie conventionnelle  : 
Pour saisir la nature de la coordination chez Smith, il faut d’abord 
présenter le problème économique qu’il pose à savoir : comment des 
actions économiques individuelles 
de centralisées peuvent elles être rendues compatibles et produire un 
résultat collectif désirable ? La question ainsi posée renferme les 
éléments de réponse : 

- Il s’agit d’actions économiques individuelles : a ce niveau on voit 
que Smith tente un passage en force d’assurer de l’ordre naturel qu’il 
respecte un nouvel ordre où l’activité humaine devienne le centre 
d’intérêt. Cette position a été déjà avancée par F. Quesnay42. Tout est 
assujetti ici bas aux lois de la nature : les hommes sont doués de 
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l’intelligence nécessaire pour les connaitre et les observer, mais la 
multiplicité des objets exige des grandes combinaisons qui forment le 
fond d’une science évidente fort étendue, dont l’étude est 
indispensable pour éviter les méprises dans la pratique. 
-     Comment ces actions peuvent elle être compatibles ? 
Ici la notion de compatibilité renvoie énergiquement à la notion de 
s’accorder c'est-à- dire de se mettre intuitivement en accord avec : 
réaliser des objectifs communs. Même si au départ  ils ne sont pas 
conçus ainsi : ici il s’agit d’intérêt personnel privé 
et d’intérêts collectifs, l’élément du débat est posé. 
-     Comment peuvent elles conduire à un résultat collectif, la finalité 
de toute action est 
d’aboutir à un résultat efficace, celui-ci est recherché de manière 
individuelle et doit aboutir à un achoppement au niveau de la société 
qui en bénéficie. Deux variables fondamentales servent comme 
soutènement à l’édifice mi Smithien : il s’agit de la discision du 
travail et l’échange: 

-  La division du travail : 
Dans son cours qu’il prodigue à Glasgow en 1763 A. Smith avance 
l’idée que « l’opulence ou la richesse nait de la division du travail » 
ainsi «  les plus grandes améliorations dans la puissance productive 
du travail, et la plus grande habilité, de l’adresse et de l’intelligence 
avec laquelle il est dirigé ou appliqué, sont dues à ce qu’il semble à la 
division du travail »5 

-  De l’échange : 
Partant d’un glissement sémantique de grande importance le concept 
de nation qui était défini politiquement va recevoir avec A. Smith un 
contenu économique et social. Il devient une surface sociale où 
s’inscrivent les besoins des hommes. Dorénavant le concept de 
nation revoie au concept de marché. L’échange sera l’allié 
indiscutable de la division du travail. Celle-ci sera la conséquence 
nécessaire (….) d’un certain penchant naturel à tous les hommes qui 
les porte à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d’une chose 
pour une autre6. 
Le problème de la coordination évoqué par Smith trouvera des 
éléments d’explication dans ce qu’il définit par Mani Invisible. A. 
Smith est convaincu que lorsque les individus poursuivent leurs 
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propres intérêts ils aboutissent en fin de compte à servir les autres, 
même si cela n’était pas dans leurs intentions premières. Cette Main 
invisible aussi importante et célèbre n’est utilisée qu’une seule fois 
dans «  la richesse des nations »7. En effet «  en dirigeant (l’industrie) 
d’une manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, 
chaque individu ne pense qu’à son gain… Il est conduit par une  
Main- invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses 
intentions… tout en ne cherchant que son intérêt personnel il travaille 
souvent de manière plus efficace pour l’intérêt de la société que s’il 
avait réellement pour but d’y travailler »8. 
A notre avis A. Smith a trouvé dans la Main-invisible, le moyen qui 
lui permet de se libérer de l’ordre naturel avec ses lois qui lui 
paraissent contraignantes pour se situer dans l’ordre de l’humain 
qu’il a commencé à introduire à travers la théorie des sentiments. 
Sauf que l’ordre naturel qu’il voulait dépasser lui a été d’un grand 
secours pour l’explication des comportements de l’humain. 

-  De la manufacture comme espace de coordination: 
La manufacture d’épingle que prend A. Smith est un exemple 
d’espace illustratif d’un ordre régi par la division du travail. A. 
Smith9 en fait l’éloge. Evoquant la puissance productive que génère 
la division du travail. Il serait erroné à ce niveau de penser cet 
exemple en terme d’entreprise. Cette forme et quasiment absente, la 
manufacture est utilisée dans le sens de faire valoir les vertus de la 
division du travail et de l’échange qui lui est adjoint. Parler ici de 
coordination c’est donner une dernière fois plus grande que mériterait 
la description des processus mis en place par la division du travail. Il 
s’agit tout au moins d’un agencement qui demeure tacite, c’est le 
travail dans ses éléments les plus simples qui est concerné. 
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-  Critique : 
La coordination qu’exprime la « Main-invisible » à reçu un certain 
nombre de critiques. On se limite à avancer deux principalement : 

1- La première provient du philosophe Michael Biziou10 « l’idée 
avancée sous la métaphore de Main invisible n’est pas celle d’une 
providence bienveillante : les comportements individuels ont des 
conséquences inattendues qui peuvent être aussi bien bénéfiques que 
nuisibles à la société » l’auteur introduit le doute quant aux processus 
déductifs de coordination qu’enveloppe la notion de Main invisible. 
2-La deuxième critique est avancée par Kindleberger11 « la 
rationalité économique ne 
signifie pas que tous les agents partagent la même information, la 
même intelligence, la même expérience, les mêmes objectifs. On 
découvre parfois que des acteurs, qui, pris individuellement, agissent 
de façon rationnelle, une fois associes à d’autre individus, adoptent 
des comportements irrationnels. 

- la coordination dans l’axiomatique néoclassique  : 
La coordination dans l’acceptation néoclassique doit constituer une 
réponse aux problèmes posés à savoir : 
    Comment les différents marchés, qui sont en situation 
d’interdépendance, peuvent 
ils se trouver simultanément en équilibre ? 
    Comment un ordre peut il naitre de l’interaction entre une 
multitude d’agents dont 
chacun est mû par son intérêt propre et prend des décisions 
indépendantes? 
Les éléments contenus dans ces questionnements montrent à quel 
point le phénomène de coordination constitue le fil conducteur de 
toute la démarche. 
Il s’agit d’abord du marché comme principal acteur agissant aussi, 
comment les agents se comportent-ils et prennent des décisions dans 
cet espace ? Et enfin comment pour les premier leur interdépendance 
et pour les seconds leur interaction conduisent à l’état d’équilibre ? 
C’est la théorie de l’équilibre général qui apporte des réponses à ces 
interrogations, car elle étudie les mécanismes qui, dans une économie 
libérale de concurrence parfaite, permettent d’assurer la coordination 
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des comportements de chaque agent élémentaire. Le principe de base 
sur lequel repose l’édifice est suivant : 
    Tous les agents sont confrontés au même ensemble de prix. Il 
existe un vecteur de prix qui conduit à l’égalité de l’offre et de la 
demande au niveau du marché général (agrégation des marchés 
partiels). 
    Ce système de prix conduit à la réalisation d’un équilibre 
concurrentiel optimal. 

 L’information que véhicule ce système de prix assure la coordination 
du système tout entier, toute l’information disponible transite par la 
secrétaire de marché (commissaire-priseur) qui par tâtonnement 
arrive à déterminer le prix d’équilibre. 
«de fait le commissaire priseur Walrassien  n’est que la 
personnification symbolique 
d’une hypothèse cruciale pour la cohérence du modèle : l’extériorité 
des prix »12 
Initié par L. Walras, le modèle de l’équilibre général visait la 
cohérence, l’homogénéité et la précision. Cette finalité exige une 
coordination parfaite au niveau des agents comme au niveau des 
marchés. Cette coordination à son tour est conditionnée par 
l’existence d’une information parfaite liée à un mode de 
communication assez précis pour permettre sa circulation, où il 
s’avère que le modèle, malgré les défenseurs qui sont nombreux à le 
soutenir, présente quelques. Zones d’ombre, la coordination à été 
l’un des aspects les plus affectes. Parmi les critiques en règle on peut 
citer celles qui ont été menées par Franck Knigt13 introduisant 
l’incertitude et son impact sur le marché dans son ensemble. Parmi 
les cinq hypothèses sur lesquelles repose le modèle de l’équilibre, 
nous retiendrons les critiques portées à deux d’entre elles 
principalement : il s’agit de l’atomicité et la transparence des 
marchés sachant pertinemment que les cinq hypothèses sont liées 
entre elles et forment l’hypothèse avec un grand H de concurrence 
pure et parfaite. Les objectifs visent à travers cette critique 
concernant l’équilibre et la rationalité économique : elle cherche à 
introduire l’idée d’incertitude et son effet sur le calcul économique 
qui ne devient plus rationnel. La mise en évidence de l’incertitude 
avec l’asymétrie de l’information sont consacrés dans le modèle 
d’Arrow- Debreu. 
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Par un raisonnement qui ressemble à un théorème et une réciproque 
Arrow considère que tout équilibre général est une situation Pareto-
optimale et inversement toute situation Pareto-optimale conduit à 
l’équilibre général. 
Malgré les divergences et les oppositions qui apparaissent à propos 
de l’équilibre général Walrasso-Paretien. Presque tous s’accordent 
autour d’un double principe où les comportements individuels des 
agents sont supposés rationnels, donc chaque agent cherche à livrer 
le meilleur parti de la situation dans laquelle il se trouve et s’exprime 
par une maximisation. De même un principe d’interaction veut 
décrire la manière dont les agents coordonnent leurs décisions et 
leurs actions. 
Dans le cas de l’équilibre concurrentiel la coordination s’effectue à 
travers la mise en place d’un système de marche et l’option d’un 
système de prix qui lui correspond. Dans le cas de l’équilibre de 
Nash, le principe se limite à l’hypothèse selon laquelle chaque agent 
prend comme données les actions des autres agents. 
Dans les deux cas, l’équilibre représente une situation où les actions 
des agents sont coordonnées14 
Arrow part d’une propriété remarquable qui lui ouvre la possibilité 
d’introduire l’incertitude dans son analyse de l’équilibre général en 
1953. C’est l’asymétrie de l’information15, tous les contrats 
(notamment les contrats contingents) ne peuvent reposer que sur des 
événements observés à la fois par toutes les parties concernées et non 
pas sur l’information particulière dont chacune d’entre elles dispose, 
le marché conduit alors en règle générale à une allocation qui 
ressource qui n’est pas optimale16. 
L’introduction de l’incertitude par Arrow se fera par la transposition 
du produit contingent, du prix contingent et du marché dans le 
modèle d’équilibre général Walrasso-Paretien17. « L’incertitude, le 
degré de liberté qu’elle introduit dans les comportements, l’inégalité 
des hommes devant l’information, la distribution des relations de 
pouvoir sont autant de phénomènes que les lumières du calcul 
économique laisse subsister »18 
Parmi les grands courants théoriques qui ont ouvert de nouveaux 
horizons par rapports à la théorie néoclassique, le modèle Keynesien 
occupe la première place. 



La coordination face à l’incertitude :De l’échange à la contractualisation 
 

Dr.M’hamed Kihel 

  REVUE Des économies nord Africaines N°16     36    

Parmi les insuffisances qui ont été recensés au modèle de l’équilibre 
général et qui concernait la coordination peut citer celles concernant 
l’existence du commissaire priseur comme coordinateur principal, lié 
au tâtonnement Walrassien : un tel agent existe-il ? Un agent 
coordinateur possédant cette capacité de réunir toutes les 
informations disponibles, et assurer l’agrégation au niveau des 
marchés relève de la fiction. Aussi comment dans une économie de 
marché où chaque agent peut échanger instantanément et subitement, 
et librement avec ses semblables voit ses actions transiter par un 
centre de coordination. 
Enfin le tâtonnement Walrassien assume-t-il la convergence 
(coordination) vers un vecteur du prix d’équilibre. 

*existe-t-il une entreprise dans l’axiomatique néoclassique  ? 
L’axiomatique se constitue à partir de quatre éléments qui sont les 
suivants : 

- L’Agent individuel, l’individu rationnel, l’information parfaite et 
enfin l’espace social de marché comme coordinateur des prix 
d’équilibre. 
C’est dans cette axiomatique qu’est définie la fonction de production 
comme « une relation entre un ensemble de combinaisons de facteurs 
de production et l’ensemble correspondant des quantités d’un certain 
bien produit à partir de ces combinaisons». 
Si le producteur et le consommateur, comme d’ailleurs le marché 
sont les sujets de Walras, il n’y a pas de place à l’entreprise comme 
sujet autonome. La fonction de production, est l’expression par 
excellence de la recherche de la scientificité. Elle relève d’un niveau 
d’abstraction tel que le rapport avec l’entité observable est loin de se 
réaliser. 
Touts les éléments la définissant, empruntent l’outillage 
mathématique. 

- La notion mathématique de fonction remplace celle de causalité elle 
permet l’usage du calcul différentiel, avec les conditions de 
continuité et d’homogénéité, elle ouvre le champ aux calculs des 
dérivées. Le domaine de la maximisation des résultats est 
directement abordable. 
-     La notion de facteur utilisée pour la production est emprunté aux 
mathématiques, il 
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permet et autorise la parfaite combinaison des facteurs (terre, travail, 
capital), la 
substituabilité et l’interdépendance sont assurées. 

- A travers les fonctions, les variables sont définies, elles sont en 
nombre données et relèvent seulement du traitement mathématique «  
Bref il n’y a pas de place pour l’astuce, le truc, la chance, 
l’illumination »19 
Réduite à sa formulation mathématique, l’activité de production est 
représentée uniquement par les relations techniques soumise au 
calcul différentiel. Comment tenir compte de la structure 
d’organisation où l’empreinte de l’homme, qui quoique 
indispensable, est inexistante. La coordination ne peut exister que 
dans l’espace social de marche. 
C’est par son intermédiaire que les prix sont coordonnés sur le 
marché. On peut conclure à ce niveau avec J. Lebraty20 que « la 
fonction d’entreprise est pratiquement exclue les modèles 
néoclassiques très formalisés » la coordination traduisant cette 
capacité d’organisation de la firme est à rechercher ailleurs. 

-  La  coordination  dans l’acceptation Marxienne  : 
La coordination est perçue par K. Marx à deux niveaux : 

1- Au niveau du système économique dans son ensemble : 
Marx considère que «  les actes d’échange ne doivent pas être isolés, 
mais couvrir toute une sphère, représenter une totalité en flux 
constants et se dérouler à peu près a l’échelle de la société toute 
entière, bref constituer un système d’échange »21. La coordination 
trouve sa genèse dans la conception de la loi de la valeur, travail 
comme mode de régulation et de coordination des activités 
économiques dans une société atomisé de producteurs indépendants. 
Le fondement de la valeur d’échange des marchandises se dans un 
élément commun aux divers biens par lequel on peut mesurer 
l’intérêt de l’échange.  « Il ne reste aux marchandises qu’une seule 
propriété commune ; celle d’être le produit du travail (abstrait) 
qu’elle contient ou que leur obtention à nécessité. Les produits 
s’échangent donc en 
fonction de la quantité de travail incorporée, cristallisée ». La 
coordination donc se situe au niveau de l’échange elle accompagne la 
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transformation de la valeur en prix et leur réalisation. L’argent en 
tant que monnaie assure cette coordination au niveau de l’échange. 

2-   La coordination au niveau de la production : 
Guidée par la division du travail, Marx profite de la description des 
processus de fabrication que décrit A. Smith à partir de l’exemple de 
la manufacture d’épingle, et le transpose sur la manufacture pour 
l’élargir ensuite à la fabrique et atteinte la grande industrie. 
Même si son intention concerne la détermination du capital comme 
rapport ; il commence d’abord par un repérage des conditions de 
production où «  une multitude d’ouvrier fonctionnant en même 
temps, sous le commandement d’un même capital, dans le même 
espace en vue de produire le même genre de marchandise ». 
Nous pensons qu’à ce niveau Marx réunit les éléments qui exigent 
une coordination tout en inscrivant l’acte de production dans un 
espace délimité qui on le verra par la suite est l’une des conditions 
d’existence de l’entreprise, en terme de gestion ceci se traduit par «  
un système plus rationnel de gestion des relations sociales propres à 
un ordre manufacturier et usinier autonome qui soumet la production 
des individus au seul calcul économique .et technique en vertu d’une 
convention hiérarchique et marchande. Sa fonction intégrative est 
liée à l’industrialisation et à la montée du salariat en un lien clos : 
l’entreprise »22. 
Et c’est à partir de la coopération23 c'est-à-dire à partir des 
opérations, menée collectivement que Marx initie les processus de 
travail des ateliers de production. En général les hommes ne peuvent 
pas travailler en commun sans être réunis, leur rassemblement sous le 
même toit est la condition même de leur coopération : il faut préciser 
qu’au niveau de l’espace de production la coordination se situe a 
deux niveaux : elle se présente dans un premier niveau au niveau du 
processus de fabrication sous la forme d’agencement des opérations 
guidée par la division du travail24, qui « désagrège les métiers en 
opération partielles et complémentaires les uns aux autres dans le 
sens de la production d’une seul et même marchandise ».Elle prend 
dans ce cas la forme de coopération. 
A un autre niveau elle se présente comme outil de commandement 
dans les relations capitaliste- travailleur, où le capitaliste libéré du 
travail et situé au dessus, coordonne le tout dans son commandement 
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et sa direction25. « Le travail social ou commun réclame une 
direction pour mettre en harmonie les activités individuelles… elle 
doit remplir les fonctions générales qui tirent leurs origines de la 
différence existante entre les mouvements individuels des membres 
indépendants dont il se compose… cette fonction de direction, de 
surveillance et de médiation devient la fonction du capital des que le 
travail, qui lui ; subordonné devient coopératif » 
Etant guidé par la détermination du travail social Marx utilise l’étape 
de la coopération, pour atteindre le travailleur évolutif, la voie directe 
que le mène au travail social26 : c’est le travail collectif formé par la 
combinaison d’un grand nombre d’ouvriers parcellaires qui constitue 
le mécanisme spécifique de la pensé de manufacturière. Apres avoir 
décrit les différentes opérations de fabrication, la contribution du 
travailleur collectif avec ses qualifications et ses différentes fonctions 
et rôles qui lui reviennent, Marx aboutit à l’objectif recherché à 
savoir que « tout ce qui recourait le temps nécessaire à la production 
de la force de travail agrandit Ipso facto le domaine du sur travail ». 
On peut dire que la coordination chez Marx relève exclusivement du 
capital en tant que rapport social de production. 

IIème Partie : Economie des conventions 
La fin du XIXème  siècle a été le couronnement d’un monde où les 
certitudes tant recherchés se voient aussitôt faire l’objet de soupçons. 
Les sciences classiques dures et à leur tète, la physique et les 
mathématiques, connaissent un basculement vers la recherche des 
nouveaux horizons, de nouvelles démarches face au doute qui 
accompagnait leur interrogations plus que jamais notre monde est 
parcouru de part en part d’incertitudes, dans son déploiement 
historique, politique, stratégique et social comme dans tous les 
domaines du savoir27 ; la physique classique qui c’est développée 
dans un parallèle entre la physique corpusculaire et la physique 
ondulatoire, se voit surpassés par la physique des quantas où le 
paquet d’énergie assemble le corpusculaire et l’ondulatoire, les 
principaux fondateurs sont M. Planck, A. Einstein et Niebe Bohr. Les 
mathématiques devrait subir elle aussi une mutation pour répondre 
aux demandes de la physique moderne. Basés sur le calcul 
différentiel, la dérivation, entre autre, elles doivent recourir à la 
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théorie des ensembles, à l’espace vectoriel, où le vecteur se substitue 
à la droite dans la prise en considération des nombres demandes. 
En philosophie l’incertitude a été introduite par Shopenhauer28, il est 
considéré comme le précurseur des philosophes du soupçon. 
(Nietzsche, Freud Marx) F. Nietzsche a posé le premier, la crise des 
fondements de la certitude29, l’économie qui était à la recherche de 
son statut de science30, assiste à ce basculement «  anarchisme 
scientifique, où simple revers du destin, c’est au moment où Léon 
Walras pense avoir établie les bases de la science économique que 
les sciences physiques seront ébranlées dans leurs certitudes par les 
thèses d’Albert Einstein (1905)»31. L’économie- théorie et pratique- 
sera contrainte de se réaliser au monde de l’incertain, les 
questionnements dans la recherche des vérités. 
Les sciences de gestion ont leur acte de naissance s’établir dans la 
même période. Harvard school et la business school ont été leurs 
premiers parents. 

- L’action, la décision et l’organisation sont liées intrinsèquement à un 
degré d’incertitude. Touts les réflexions et action menées en dehors 
d’elle s’exposent à des critiques farouches. 
En ce qui nous concerne nous allons tenter de mettre en évidence les 
attitudes de l’économie et de la gestion par rapport à la coordination 
dans des espaces où l’on ne peut ignorer le monde de l’incertain. 

En économie : 
La coordination demeure l’un des sujets qu’appréhendent les 
sciences économiques. L’économie conventionnelle a souffert 
d’innombrables critiques quant à la conception du monde de 
procéder de la coordination dans un monde où le marché est roi, où 
les prix sont censés refléter fidèlement les attitudes et comportements 
des agents. 
Les différentes crises économiques qui se sont succédé constituaient 
un affront aux théories préconisées. L’avènement du XXème siècle 
sera l’occasion de réviser les positions et introduire des éléments 
d’un pouvoir explicatif indéniable. 

-   L’économ ie d oit  ê tre connue sous forme de projection: 
Les analyses économiques statiques c'est-à-dire celles limitées à 
l’étude des situations d’équilibre à un moment donné sans prendre en 
considération l’influence du temps, ont montré leur incapacité à 
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cerner ce qui peut advenir. L’économie doit être saisie dans son 
double caractère évolutionniste et organiciste32. L’économie doit 
s’inscrire dans des rapports évolutifs, l’introduction du temps est 
inévitable, dans la réflexion. Mais son introduction va se traduire par 
deux moments importants qui sont le probable, lié à la notion de 
risque et l’incertain qui demeure non maitrisable. Parmi les premières 
études qui augment l’intégration de l’incertitude en 1921, on peut 
citer dans les travaux de Franck Knigt33, conscient des conséquences 
que l’incertitude peut introduire dans la maitrise du futur, Knigt 
cherche à récupérer tout ce qui peut être maitrisable : il s’interroge 
alors que faut –il faire quand une décision entraine un résultat que les 
probabilistes n’arrive pas à prédire ? Alors il considère que ce qui est 
probabilisable c'est-à-dire l’incertitude mesurable peut être liée à un 
niveau qui diffère d’une incertitude incommensurable. 
D’un autre coté, Knigt fait appel au comportement de l’entrepreneur 
face à l’incertitude pour lui « le rôle principale de l’entrepreneur 
consiste à bloquer l’incertitude des actionnaires quant à l’avenir 
économique en incarnant lui-même cet avenir par son action et par 
son dynamisme. La confiance qu’il a en lui et celle que lui 
témoignent les autres parties prenants créent une garantie qui bloque 
la mise en doute de son projet et l’incertitude quant à sa réalisation, 
et rend alors possible les calcules économiques des parties prenantes 
(…) c’est ainsi que les entreprises peuvent être crées »34. 
On retrouve la même préoccupation chez J.M Keynes35, la notion est 
déjà abordée dans le traite et est systématisée dans la théorie générale 
« elle imprègne les comportements et les causalités, elle vient 
compléter, voire parfois se substituer à la conception rassurante de 
l’équilibre marchand. En un mot, elle constitue un mode 
d’interprétation général du réel économique »36 ; dans le traité des 
probabilités la même thématique est posée à propos de l’incertitude : 
comment prendre des décisions dans un avenir incertain ? Pour 
Keynes « l’incertitude libère les gens, ils ne sont pas prisonniers de 
l’avenir grâce à cela nous pouvons dépasser la théorie des 
probabilités et nous concentrer sur le développement de nouvelles 
bases pour prendre des décisions »37. Ces nouvelles bases sont à 
rechercher en définitive dans la théorie générale, où « le réel tout 
entier est subordonné à des estimations sur un réel potentiellement 
multiple….. Ce sont les anticipations qui font le réel. Plus 



La coordination face à l’incertitude :De l’échange à la contractualisation 
 

Dr.M’hamed Kihel 

  REVUE Des économies nord Africaines N°16     42    

précisément c’est la convergence des anticipations autour d’une 
norme, d’une convention qui enfin détermine l’équilibre »38 
A la même période John Von Neumann introduisait la théorie des 
jeux et contribue au débat sur les modes de coordination. Dans la 
mesure où l’objet de la théorie des jeux est de « laisser interagir dans 
une structure donnée des individus supposés libres et rationnels, un 
monde de lois nécessaires va en résulter, tout se passant comme si 
nos individus libres étaient soumis à la loi d’un autre »39 

-  La monnaie : 
Parmi les variables qui étaient mises en veilleuse dans les modèles 
classiques, on peut citer la monnaie qui deviendra une pièce 
maitresse dans les modèles Keynésiens, et monétaristes. 
Dans la plupart des théories qui se référent à l’équilibre générale, la 
monnaie ne jouait qu’un rôle secondaire, en tant qu’unité de compte 
dans un système d’échanges réels, elle intervient pour exprimer les 
prix. Dorénavant l’économie de marché sera une économie 
monétaire. « Elle est essentiellement une Economie où ma variation 
des vues sur l’avenir peut influer sur le volume actuel de l’emploi et 
non sur sa seule orientation»40. La monnaie en tant que rapport social 
sera la première des conventions établie dans l’échange. 
Wicksell a été parmi les premiers à introduire le facteur monétaire et 
rejette l’idée de la neutralité de la monnaie et le voile monétaire. Il 
considère dés le début du XXème siècle que parmi les facteurs 
explicatifs des crises, la monnaie est presque la première responsable. 
Il considère que « les causes réelles (de la crise) résident dans 
l’irrégularité du progrès technique et dans l’influence des éléments 
psychologiques. « Je crois que la réaction marquant le passage de la 
prospérité à la dépression, la crise au sens étroit, a ses racines dans la 
sphère monétaire, dans une politique bancaire et monétaires 
défectueuse »41 dans cette citation on retrouve les trois domaines de 
prédilection des auteurs comme J. Schumpeter, Von Hayek et 
Friedman ; Keynes fera de la monnaie à travers le crédit le point de 
départ du circuit économique. Elle va des banques aux entreprises, 
des entreprises aux managers pour regagner les institutions de 
crédits.il décèlera à travers les anticipations, les possibilités de 
ruptures et les actions à mener pour y remédier. 
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-  Le problème du chômage : 
Si la notion de chômage est relativement récente (vers 1850), le 
phénomène est plus anciens Marx quantifie les chômeurs par l’armé 
de réserve industrielle42. 
Chez les adeptes de l’équilibre général, le chômage est exclu de leur 
modélisation. 
Si toute offre crée sa propre demande, il n’y a aucune place au 
chômage, dans le cas ou la situation se présente, elle n’est que 
passagère, les forces de l’équilibre l’emporte. Cette exception voit 
l’octroi de la notion de « chômage volontaire » par Keynes pour la 
distinguer du « chômage involontaire » qu’il considère comme une 
réalité sociale et économique. Dans la pratique le chômage a sévi à 
partir des crises des années 1880 et prenait au fur et à mesure des 
dimensions de plus en plus importantes. Pour devenir une 
préoccupation même au niveau de la réflexion Joan Robinson 
déclarait qu’ « elle a étudié l’économie parce qu’elle voulait 
découvrir pourquoi la pauvreté et le chômage étaient si importants 
autour d’elle »43. 
Il faut signaler à ce niveau que parmi les auteurs qui on initié la 
réflexion sur le chômage, on doit citer le professeur Cécile Arthur 
Pigou et son ouvrage « theory of employement », s’adossant sur 
cette œuvre Keynes trouve le moyen de la critiquer considérant que 
le titre de « théorie du chômage » utilisé par Pigou est impropre et 
que « le livre ne traite pas en réalité cette question … et il n’a pas de 
rapport direct avec le problème du chômage involontaire »44 
De même « on entend parfois affirmer que l’augmentation de la 
population encourage l’investissement parce que les entrepreneurs 
prévoient que le marché va s’agrandir. Ce qui est important, 
cependant, dans ce contexte, ce n’est pas l’augmentation de la 
population, mais celle du pouvoir d’achat. L’augmentation des 
pauvres n’élargie pas le marché »45 
Keynes constate que dans les années une confusion est alimentée par 
les syndicats Britanniques qui « considéraient les salaires nominaux 
comme des salaires réels et comme des revenues même lorsque cela 
entrainait une baisse du pouvoir d’achat pour leurs adhérents »46 
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- L’entreprise de l’économie : 
En théorie économique, l’entreprise à germé dans les discussions qui 
prévalaient en Angleterre à partir des années 20. A l’université de 
Cambridge, Alfred Marshall a régné en maitre incontesté, c’est avec 
lui que l’économie était devenue une discipline académique, 
autonome et respectable, et où son  œuvre «  les principes 
d’économie politique » était décrite comme la bible on se limitera à 
évoquer uniquement le sujet de la «Firme représentative » dans la 
mesure où l’on recherche le bien fondé de l’entreprise : il s’avère 
qu’avec la Firme représentative A. Marshall considère la 
représentation de l’industrie par la Firme et non la représentation de 
la Firme elle- même. 
A sa succession le professeur Cecil Arthur Pigou prodigua un 
enseignement conforme aux leçons de son maitre, sauf que ceux qui 
regagnent l’enseigne sont porteurs de nouvelles idées. On peut citer 
les noms de Richard Khan, Keynes, Harrod, Sraffa et Joan Robinson 
– deux tendances apparaissent au début de leur réflexions- les 
premiers sont de type académique et cherchent à combler les points 
en suspend que leur lègue la théorie néoclassique. L’autre courant dit 
pragmatique tend à trouver des situations aux problèmes concrets et 
mettre en perspective les évolutions possibles. 
Parmi les préoccupations essentielles du premier courant on peut 
noter : les problèmes de l’équilibre, de la statique, les formes de 
marché et de l’industrie, parmi les critiques acerbes l’on retient celles 
qui sont destinées à la « firme représentative » d’A. Marshall. Malgré 
les défenses en règle du professeur C. Pigou47. Pierro Sraffa lui 
assène un coup décisif et ouvre le débat sur cette « représentativité » 
: «Il semble que nous soyons d’accord sur le point que la théorie ne 
peut être interprétée d’une manière qui la rende logique en elle-
même, et en même temps la réconcilie avec les faits qu’elle cherche à 
expliquer. Le remède de Monsieur Robertson est de rejeter les faits, 
peut être aurais-je dû expliquer que dans ces circonstances, c’est la 
théorie de Marshall qui devrait être rejetée »48 
A Cambridge J. Robinson est préoccupée par l’équilibre en situation 
de surcapacité qui devrait la mener vers l’entreprise, mais attachée à 
la tradition Cambridgienne, elle situe le problème au niveau de 
l’imperfection des marchés49. 
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Pour le second et à leur tête J.M. Keynes qui s’emploie à partir des 
réalités de l’époque, d’introduire l’incertitude qui dominera la théorie 
générale et qui doit être lue et comprise comme une théorie générale 
« de l’incertitude » de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie 
Mais c’est à partir de la London School of economics que les 
premières allusions à l’entreprise voient le jour en tant qu’entité 
révélatrice et explicative de beaucoup d’éléments qui restaient encore 
du suspend à l’époque : 

1-   Il faut d’abord mentionner les recherches menées par Sir Richard 
Hicks sur les salaires, il considère qu’à court terme ils sont fixés par 
le processus de négociations entre employeurs et syndicats et non par 
des mécanismes de marché. Cette révélation est d’une importante 
capitale dans la mesure où elle brise les fondements des recherches 
néoclassiques antérieurs. Il présuppose à la fois l’existence d’un lieu 
et la présence d’un jeu qui seront les principaux acteurs de la 
coordination : il s’agit de la reconnaissance de l’entreprise en tant 
qu’espace de coordination par l’intermédiaire de la négociation. 
Ainsi «  la compréhension de déterminants de l’existence de 
l’entreprise face au marché apparait comme un élément essentiel de 
l’amélioration de son efficacité »50 

2-   Parmi les grands auteurs qui ont marqué l’avènement de l’entreprise, 
on peut évoquer le Nom de Nickolas Kaldor: des le départ il faisait 
remarquer qu’une précision des concepts s’impose : en effet qu’est ce 
qu’une industrie ? Qu’est ce qu’une entreprise ? Et qu’est ce que 
l’équilibre ? Il commence par remuer l’édifice Marshallien à partir de 
la difficulté d’identifier une firme représentative d’une industrie il 
considère que «  la firme représentative » « permet d’ignorer 
l’histoire des firmes individuelles dans l’histoire de l’industrie »51 : 
du même il prétend que « Marshall a d’abord postulé d’équilibre de 
l’industrie puis crée un instrument ad hoc qui réponde aux conditions 
nécessaires, alors que le point de départ correct de l’analyse est 
l’équilibre de la firme »52. A ce niveau N. Kaldor ouvre une autre 
voie à l’avènement de l’entreprise en tant qu’espace où les réalités 
économiques s’activent. Il s’agit bel et bien de l’entreprise en tant 
que sujet qui mérite toute l’attention et la réflexion. 
C’est dans cette effervescence que Ronald Coase produit sa «theory 
of the firm » en 1937, à travers laquelle il compte répondre à deux 
interrogations essentielles qui sont les suivantes : 



La coordination face à l’incertitude :De l’échange à la contractualisation 
 

Dr.M’hamed Kihel 

  REVUE Des économies nord Africaines N°16     46    

- Pourquoi les entreprises sont elles des organisations, dirigées par un 
responsable qui en coordonne le fonctionnement, et non pas un 
simple lieu de transformation technique des facteurs achetés sur un 
marché en produits qui seront à leur tour vendus sur d’autres marchés 
comme le soutient implicitement la théorie néoclassique ? 

- Pourquoi en particulier certaines personnes acceptent-elles de se 
soumettre volontaire aux directives qui leurs sont données par un 
entrepreneur ou ses représentants, plutôt que de leur vendre 
directement le service de leur travail, comme le fait par exemple un 
avocat à ses clients, en d’autre termes Coase cherche à montrer 
comment l’entreprise peut elle devenir un mode de coordination 
économique alternatif au marché. 

« L’entreprise de la gestion » 
Ici aussi, s’aventurer à déterminer la genèse de l’entreprise n’est pas 
chose facile. Nous sommes surtout tentés par considérer dans le 
cadre du management la « grande entreprise » représentative cette 
fois ci du mouvement de concentration du capital avec centralisation 
du pouvoir, mais de quelques oligarchies. 
Le mouvement de concentration du capital aux états unis relève de 3 
caractères fondamentaux : 

- La présence d’actifs financiers importants comme outils de dépôt 
servant à l’investissement. 
- Nouveaux moyens d’information et de communication pour la 
protection d’investisseurs. (la continuité de la grande dimension). 
-  Présence d’infrastructure industrielle développée. 
Mais ce mouvement n’est isolé, il puise ses sources dans le terreau 
culturel d’une civilisation entièrement orientée vers les affaires. Ce 
terreau est constitué d’éléments philosophiques, éthique et pratique 
définis dans : 
- Le rôle de la méthode empirique pour rendre la connaissance 
directement utile. 
- La sanctification communautaire du travail méthodique individuelle 
par l’éthique puritaine. 
-     Un gout immodéré par l’invention technique et ses usages. 
-     La mise de la « valeur-travail » au sein des entreprises. 
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Ici le pragmatisme l’emporte, la vie sociale est subordonnée à 
l’action organisée. Et la vérité va se confondre avec l’efficacité, le 
rendement et la réussite sociale. 
La reconnaissance du management comme style de pensée 
pragmatique est conditionnée par le fait que son appartenance est liée 
à : 
- Un contexte où le cadre de référence assez ancienne où l’action et 
la conduite sont les expressions d’un pragmatisme ancestral. 
- Une légitimité sociale que lui confère l’écrit (le texte). 
Les premiers travaux de textualisation sont entrepris par Harvard 
Business School et Harvard Law School53. Des le départ l’entreprise 
se situe aux confluents du droit et de l’économie, ceci est illustré par 
les pionniers de l’étude de l’entreprise qui sont Adolf Berle qui est 
juriste alors que Gardinier Means est économiste leurs œuvre 54 est 
témoins de cette confluence. 
Le management va faire intervenir l’état, le syndicat, l’entreprise, et 
la bourse. Parmi les 
préoccupations majeures, on note le problème de la coordination. 
-     Le monde des affaires : relation entreprises-        . 
-     Le monde social : relations entreprise- syndicat. 
-     L’espace institutionnel : entreprise-état. 

 
Alors que dans l’axiomatique néoclassique définie par l’autonomie, 
la rationalité, et l’information des individus, le marché assure la 
coordination, l’entreprise est dans un espace de contingence. Dans le 
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cadre du management, la mission de coordination revient en premier 
lieu à l’entreprise. Les managers assurent la coordination des 
activités, le contrôle et l’allocation des ressources. Ses managers 
sauront substituer au marché ; une coordination sociale et 
administrative et en affectant une responsabilité morale et civique, ils 
transformeront un simple acteur économique en une puissante 
institution économique et sociale. L’acteur qui prépare son scénario, 
cédera la place à l’argent qui devient autonome, capable de mener 
des actions et prendre des décisions. 

-    La coordination à l’intérieur de l’entreprise  : 

 La coordination technique : 
La division du travail est à la base de la coordination technique et 
sociale dans les espaces « entreprise » ; elle permet la conception des 
ateliers contenus et contenants. « Tout l’espace du sol, à la toiture du 
hall, était haché, coupé, sillonné par le mouvement des machines. 
Des ponts roulants courraient au dessus des établissements, au sol, 
dans d’étroites traversées des chariots électriques se gênaient pour 
circuler. Il n’y avait plus de place pour la fumée. Des presses 
colossales, dans le fond du hall, découpaient des longerons, des 
capots, des ailles ; avec un bruit pareil à des explosions. Entre temps, 
la mitraillade des marteaux-revolvers de la chaudronnerie reprenait le 
dessus du vacarme des machines.»55 
Le problème que pose la coordination au niveau des entreprises, n’est 
uniquement de type technique. Ce genre permet effectivement de 
concevoir le genre d’activité productive sur une base scientifique 
c’est-à-dire l’introduction de la norme, le travail sera normé, la 
norme va permettre de distinguer tous les éléments, séparément, dans 
leur agencement, dans leur cohérence, dans leur durée, leur 
remplacement leur position ; Taylor préconise un règlement strict 
pour l’usage des métaux et des outils, la standardisation des outils et 
des opérations partielles, le calcul exact des heures de travail de 
l’ouvrier, l’étude des procès de travail qui seront repartis en éléments 
partiels et chronométrés, le contrôle de chaque opération, d’une 
différenciation des salaires…56 Elle permettra la configuration des 
espaces, leur agencement. La coordination s’exprime à travers le 
processus de coopération. 
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La philosophe qui sous entend la norme réside dans la séparation de 
l’ouvrier et avec ses moyens de travail. L’idée de F. Taylor était de « 
décomposer » le savoir ouvrier, en « l’émiettant » en gestes 
élémentaires par le moyen du « time and motion study » et connaitre 
le bien fondé du déroulement et la conduite de la fabrication. Le  
Management scientifique cherche à déterminer les normes, et les 
modes de procéder c’est-à-dire le recours à la mesure, la précision et 
le mode opératoire en vue d’un rendement et d’une productivité de 
travail maximum. 
La coordination est réalisée à partir de directives d’en haut qui se 
transmettent hiérarchiquement, poursuivront, les niveaux et les 
circuits de productions, cette division technique sera alimentée par 
une standardisation qui reflète le niveau de rationalisation recherché : 
Ce mode de coordination s’imposera à l’organisation sociale 
(humaine) de l’entreprise. Une double spécialisation s’instaure dans 
l’entreprise, la répétitivité des taches est assurée horizontalement, 
elle permet la continuité. Verticalement, la conception et l’exécution 
des taches sont séparées, ainsi le rendement recherché s’accomplit. 

 La coordination sociale (humaine) : 
Ce mode de coordination va non pas suppléer au premier, mais tout 
en repérant ses défaillances non sur le plan technique mais sur son 
impact sur la condition sociale et humaine des travailleurs. Comment 
l’améliorer « nous avons ignoré l’homme … la façon purement 
technique d’arborer les problèmes de l’organisation de la gestion est 
jugée étroite et unilatérale, tant sur le plan théorique que sur le plan 
pratique. On leur oppose une science particulière, la sociologie des 
rapports de production, une doctrine particulière, celle des relations 
humaines… cette nouvelle doctrine ne rejette nullement les méthodes 
de rationalisation de la production crées par Taylor, elle cherche 
seulement à les humaniser »57 
C’est en faisant prévaloir les qualités humaines et leur 
développement, en appréciant ses valeurs, en évaluant ses 
motivations, et ses besoins, et non uniquement sur le salaire, quoique 
cet élément reste essentiel, que l’on cherche une adhésion du 
travailleur à l’entreprise. « Aussi nait l’homme social, désireux avant 
tout d’être reconnu comme un être humain avec toute la complexité  
de ses désirs, de ses besoins, de se sentir inclus, aimer, reconnu pour 
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la contribution qu’il apporte à l’organisation ». C’est tout un courant 
de pensée qui, en réaction à l’O.S.T, va se pencher sur l’analyse de 
ses différent éléments, en faisant ressortir le caractère participatif qui 
est guide par une coordination interne à l’entreprise ; le but recherché 
étant le même, c’est celui de la réduction des conflits, avec 
augmentation du rendement. 
Dans ce cadre la gestion poursuivra le principe de coordination par 
ses idées et non pas par ses ordre. Il s’agit de développer le désir et 
l’aspiration à travailler en commun pour un but dont ont pris 
conscience ceux qui sont associes pour l’activité donnée … il faut 
mobiliser non seulement ces connaissances et l’habileté de l’homme, 
mais également ses émotions, car le potentiel humain est 
pratiquement illimité, à la condition toutefois que l’homme se livre 
corps et âme à l’exécution du programme qui lui est assigné »58. 
- L’administration des entreprises, un nouveau mode de 
coordination : 
C’est après avoir constaté qu’il existe à l’intérieur de l’entreprise, une 
forme d’organisation spécifique et un système administratif tout aussi 
particulier qu’Henri Fayol entreprend l’étude de cette spécificité pour 
faire de l’activité administrative une discipline spéciale. 
Pour Fayol la fonction de l’administration regroupe cinq piliers 
fondamentaux qui sont : 
-     La prévoyance. 
-     L’organisation. 
-     Le commandement. 
-     La coordination. 
-     Le contrôle. 
A travers l’administration générale Fayol recherche un mode de 
gouvernement des fonctions 
suivantes qu’il enveloppe sous : 
-     Opérations techniques la notion d’administration. 
-     Opérations commerciales. 
-     Opérations financiers. 
-     Opérations de sécurités. 
-     Opérations de comptabilité. 
-     Opérations du personnel. 
La théorie de l’administration des entreprises de Fayol repose sur 14 
compétences qui sont: 
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1-Division du travail, 2-L’autorité, 3-Discipline, 4- Unité de 
commandement, 5- Unité de direction,   6- Subordination des 
intérêts particuliers à l’intérêt général, 7- les rémunérations, 8-La 
centralisation, 9- La hiérarchie, 10- l’ordre, 11- L’équité, 12- 
Stabilité du personnel, 13- L’initiative, 14- l’union du personnel. 
Quels sont les caractères qui relient ses compétences avec les 
principes et les fonctions ? 
- Il n’y a rien d’absolu en matière administrative. (non rigidité, 
souplesse et 
adaptation) il faut savoir s’en servir. 

- L’action organisée exige une unification de l’ordre de la décision et 
de l’action, une coordination parfaite des forces au niveau des 
structures, des processus et procédures et des actions ; et une 
convergence des efforts vers la réalisation des objectifs poursuivis 
par l’entreprise. 

-   Nécessité d’une réflexion stratégique  : 
Un ensemble de circonstances exceptionnelles a vu le jour après la 
2éme guerre où ni l’entreprise, ni le marché, ni la rationalité 
économique ne sont les principaux intervenants. C’est la 
prééminence de l’état en tant qu’acteur incontournable enveloppant 
ses différents espaces qui sont le politique, le social et l’économique 
et les sous-espaces qui les accompagnent. 
La période d’après guerre s’est caractérisée par l’union d’un 
complexe militaro industriel avec l’action d’un état dans laquelle les 
« économistes approuvaient la dépense publique et l’impasse 
budgétaire comme prophylaxie à la stagnation »59, si la notion de « 
structure » appartenait déjà au jargon de l’économie et de la gestion, 
celle de stratégie a fait son intervention dans le domaine militaire, ce 
n’est qu’après la deuxième guerre mondiale qu’elle fait son 
apparition dans les domaines de l’économie et de la gestion. 

- Une nouvelle forme de coordination : les relations structures- 
stratégies  
La structure est définie généralement par « l’ensemble des règles 
d’assemblage, de liaison, d’interdépendance et de transformation ». 
C’est sous sa mue que les réalités organisationnelles ont commencé à 
émerger à la conscience théorique60 
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En gestion la structure représente un ensemble complexe d’attributs 
liés entre eux, qui déterminent le modèle des rapports entre les taches 
et les individus, la conception de la structure doit répondre aux 
prérogatives d’efficacité et de stabilité interne. On remarque à ce 
niveau que la conception de la structure implique ipso-facto la 
présence d’une coordination interne à l’entreprise, vers la fin des 
années 60 le concept de structure se rapprochera de plus en plus de 
l’organisation à travers le concept de potentiel de l’organisation, La 
stratégie connait plusieurs définitions et fait apparaitre plusieurs 
rôles. Elle définit les voies et moyens à un moyen et long terme, 
permettant à l’entreprise de progresser vers la réalisation de ses 
objectifs essentiels dans les meilleures conditions. 
A partir de cette définition, on remarque que la stratégie doit 
rependre à une exigence d’harmonie au même titre que la structure 
doit persévérer la cohérence. 
L’analyse des relations entre structures et stratégie à été l’une des 
préoccupations des chercheurs comme Igor Ansoff, Laurence, Alfred 
Chandler. On remarque que ses analyses sont menées à deux niveaux 
: un premier niveau qui considère la stratégie comme une capacité de 
réaction et d’adaptation par rapport aux menaces qui pèsent sur 
l’entreprise. Les turbulences que provoque l’environnement sont 
incontestables d’où la nécessité de forger une capacité de réplique 
sur tous les fronts : (capacités de réaction stratégique, 
concurrentielle, structurelle, comportementale…) le deuxième niveau 
considère les décisions stratégiques comme offensives (compétitivité 
sur les marchés, investissements étrangers, conquête des marchés 
extérieurs…) 
La notion d’environnement va aussi prendre petit à petit sa place 
dans cette vision de la gestion, généralement englobante, pour 
l’entreprise, elle se limite à cette fraction du monde extérieur qui 
évolue en interaction directe ou indirecte avec elle. Généralement il 
est caractérisé par les éléments suivants : 
-     Le marché avec ses comportements. 
-     L’administration et pouvoir publics. 
-     Les coopérants. 
-     Le monde de la finance. 
-     Les syndicats. 
-     Les moyens d’information et le grand public. 
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La mise en correspondance des stratégies et des structures exige de 
l’entreprise un mode de coordination dans sa logique, ses supports et 
son harmonie ; l’entreprise multinationale, la naissance des groupes, 
sont l’expression d’une réalité assez complexe, que seule une 
coordination réfléchie et prédictive peut être l’assurance de leur 
pérennisation. 
L’opération est hardue dans la mesure où les risques et l’incertain 
sont omniprésents, pour essayer d’apporter des solutions, la 
conception stratégique va décrire dans le plus de détail les niveaux, et 
les espaces d’intervention. Igor Ansoff propose la classification 
suivante : 
1-   Décision stratégique= décision a LT entreprise/ environnement. 
2-Décision tactique= application à M et CT des décisions stratégique. 
3-  Décision opérationnelle= application à CT des décisions tactique. 

-  De l’approche  systémique: 
Pour présenter les différentes définitions de la notion de système, on 
ne peut faire une présentation meilleures, que la synthèse qu’établit 
Edgar Morin61, nous nous permettons de la citer dans son intégralité. 

 La définition du système : 
Nous avons en cours de route fourni une définition à la volée du 
système : une interrelation d’éléments constituant une entité où une 
unité globale. Une telle définition comporte deux caractères 
principaux, le premier est l’interrelation des éléments, le second est 
l’unité globale constituée par ces éléments en interrelation. 
En fait, la plupart des définitions de la notion de système, depuis le 
XVIIème siècle jusqu’aux systémistes de la General Systems Theory 
reconnaissant ces deux traits essentiels, mettant tantôt l’accent sur le 
trait de totalité ou globalité, tantôt sur le trait relationnel. 
Elles se complètent et se chevauchent sans jamais vraiment se 
contredire. Un système est « un ensemble de parties » (Leibniz 1666) 
« tout ensemble définissable de composants » (Maturana 1972). Les 
définitions les plus intéressantes lient le caractère global et le trait 
relationnel : « système est un ensemble d’unités en interactions 
mutuelles » (Von Bertalanfy 1956) : c’est «  l’unité résultant des 
parties en mutuelle interaction » (Ackoff 1960) ; c’est un 
tout qui fonctionne comme tout en vertu des éléments qui le 
constituent (Rapport 1968). 
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D’autre définitions nous indiquent qu’un système n’est pas composé 
nécessairement ni principalement de « parties » certains d’entre eux 
peuvent être considérés comme « ensemble d’états » (Mesarovic 
1962) voire ensemble d’événements ou de réactions. Enfin, la 
définition de Ferdinand de saussure est particulièrement bien 
articulée, et fait surtout surgir, en le liant à celui de totalité et 
d’interrelation, le concept d’organisation : le système est « une 
totalité organisée, faite d’élément solidaires ne pouvant être définis 
que les uns par rapport aux autres en fonction de leur place dans cette 
totalité » 1931 l’organisation, concept absent de la plupart des 
définitions du système était jusqu’à présent comme étouffé entre 
l’idée de totalité et l’idée d’interrelation, alors qu’elle lie l’idée de 
totalité à celle d’interrelation. Les trois notions devenant 
indispensables, des lors on peut concevoir le système comme unité 
globale organisée d’interrelation entre éléments, actions ou 
individus. 

D définition  d’un  système de gestion:  
Nous appelons système de gestion62 des modes de processus de 
décision qui « finalisent », 
« organisent » et « animent » les actions collectives de personnes ou 
de groupes de personnes réalisant les activités qui leur sont assignés 
dans une organisation : le processus de décisions et les décisions qui 
contiennent tous un degré d’incertitude, parmi ces facteurs on peut 
citer : 
- Les changements de l’environnement(le nombre, leur vitesse, leur 
intensité, leurdurée…) 
-     Les types d’organisation (nature, forme, degré de flexibilité…) 
-     La nature du pouvoir et ses implications (positions hiérarchiques 
dans la structure) 
- Les contraintes de temps (mise en œuvre et exécution de la 
décision) 
-     Incertitude de l’information (quantité, transmission…) 
-     Les motivations des agents impliqués. 
es systèmes de gestion sont composés de trois sous-systèmes relevant 
de 3 niveaux superposés reliés par un processus d’homogénéisation 
qui leur donnent le caractère de système : 
    Le sous système de finalisation est le sous-système supérieur, c’est 
à ce niveau que 
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se dessinent les grandes orientations, les stratégies et les moyens à 
mettre en œuvre pour sauvegarder la pérennité de l’entreprise. Les 
différents politiques sont arrêtées, les différentes projections sont 
précisées par rapports aux possibilités qu’offre l’environnement avec 
certain de risque. 
Le sous système de finalisation correspond au gouvernement de 
l’entreprise où les grandes décisions stratégiques sont prises dans la 
stabilité de ces membres. C'est-à- dire que le sous-système de 
finalisation secrète les matériaux qui assurent la pérennité de ses 
membres. 
    Le système d’organisation : il représente la partie plus ou moins 
rigide à CT du système, dans la mesure où il représente 
l’infrastructure avec ses différents composants qui ont un caractère 
technique et technologique-logistiques. Les éléments de changements 
sont généralement contrôlés, la nature des équipements offre peu de 
déplacement, c’est le sous système qui présente le plus de rigidité. 
    Le sous-système d’animation : c’est le sous-système qui représente 
le niveau inferieur du point de vue hiérarchique, mais il à son 
importance dans le système dans la mesure où il assure l’animation 
de l’activité principale de l’entreprise, c’est le sous- système qui 
supporte le premier les changements. 
Les trois sous-systèmes sont interconnectés par une coordination qui 
alimente les circuits intra et inter sous-système avec le système 
général. 

- Prospective et management: quelle place pour la coordination ? 
La prospective est intégrée comme outil nécessaire à la prise de 
décision, elle part de l’hypothèse que l’avenir est indéterminé mais 
qu’il faut définir une démarche pour repérer les domaines du 
possibles. Il s’agit donc de rechercher les moyens d’anticiper pour 
assoir un processus  de décision viable. Il faut donc explorer les 
différentes variantes stratégiques face aux différents états que 
l’environnement peut faire surgir. Ceci va se traduire par une 
modélisation à plusieurs hypothèses où la logique interne doit être 
précisée par des règles de jeu déterminées qui conditionnent le sens 
de la combinaison cohérente des hypothèses vers l’exploration 
recherchée ; plusieurs scenarios seront produits et expriment les 
alternatives offertes aux décideurs. La prospective fera intervenir une 
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approche multidisciplinaires avec des choix multiples de même 
qu’elle fera appel à plusieurs acteurs, la coordination s’impose à la 
fois compte tenu du fait que la prise de décision se fera dans un 
avenir incertain et d’autre part du fait de la forme système qui 
présente l’entreprise-réseau. La cohérence, l’homogénéisation des 
interactions exigent le recours à une coordination qui présuppose un 
mode de production d’information avec son support de circulation, 
de fiabilité, de connaissance et de vitesse que seule une bonne 
maitrise de la communication peut réaliser. 

Contractualisation comme mode de coordination : 
Tout le monde s’accommode aujourd’hui à considérer la grande 
entreprise moderne comme la forme d’organisation la plus 
efficiente63. L’approche théorique de l’entreprise moderne suit trois 
projections fondamentales : qui sont : l’approche en terme de 
propriété et droit de propriété ; les transactions et coûts de 
transaction, et enfin l’agence et les couts d’agence : 

La théorie des droits de propriété :64 
Avant de traiter des spécificités du droit, il est utile d’avancer au 
moins une définition de la propriété65. 
 « La notion de propriété exprime l’idée de la prééminence du sujet 
de la propriété sur la chose possédée qui se manifeste par la capacité 
du sujet d’exclure (ou de priver) tout autre personne de la disposition 
et de l’usage du bien »66 la propriété assure alors une ligne de 
démarcation dans l’espace social entre ceux qui exercent l’exclusion 
et ceux qui la subissent. Codifiée par le droit, cette ligne de 
démarcation indique à chacun des membres de la 
société : les limites à ne pas franchir, chacun dans son camps, limites 
à l’intérieur des quelles il est libre de jouir de sa propriété comme il 
l’entend. 
La propriété est donc fondamentalement asymétrique, elle s’identifie 
à un régulateur spontané des rapports de privation codifiés par le 
droit. «Définir des droits, c’est avoir l’accord des autres membres de 
la communauté pour agir d’une certaine manière et attendre de la 
société qu’elle interdise à autrui d’interférer avec ces propres 
activités, à condition qu’elles ne soient pas prohibées »67 La 
détention du droit sur la propriété s’exprime à travers l’échange qui 
suppose la propriété. Lors de l’échange, les partenaires se cèdent 
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mutuellement le droit exclusif sur les biens. Ce droit prendra la forme 
soit de l’usus, soit de l’usus fructus, ou bien de l’abusus. 
Ces trois formes seront régies par des contrats spécifiques 
qu’enveloppent les conventions 68 
« celles-ci peuvent être appréhendées comme des cadres interprétatifs 
mis au point et utilisés par des acteurs à fin de procéder à 
l’évaluation des situations d’action et à leur coordination ». En 
général les conventions considèrent les conventions comme des 
solutions au problème de la coordination en situation d’incertitude. 
Les conventions sont d’un point de vue pragmatique, le résultat 
d’expériences collectives sur les possibilités e coordination face à des 
problèmes collectifs. Construite à partir d’un ensemble de codes, 
habitudes, coutumes, règles… la convention est adoptée comme un 
référent une assise à partir de laquelle il est possible de contacter. 
C'est-à-dire définir par l’intermédiaire d’un contrat les droits et 
obligations de chacun des parties contractantes. Ainsi « les droits de 
propriété permettent aux individus de savoir à priori ce qu’ils 
peuvent raisonnablement espérer dans leurs rapports avec les autres 
membres de la communauté. 
Dans le cas de la firme managériale, la frontière que dessinent la 
propriété et le droit qui lui est confiée, traduit la position face aux 
managers, et exprime son caractère asymétrique. «Le droit de 
propriété est utilisée comme méthode de contrôle et de coordination 
»69, plus les droits de propriété sont complets, moins les couts de 
transactions seront élevés et mieux l’efficience est appréciée sur le 
marché. 
L’approche  en termes de transaction et de coûts de transaction : 
Avec la contractualisation, l’approche par les interactions entre 
individus qui s’inscrit dans l’échange, cède la place aux transactions, 
celles-ci s’inscrivent automatiquement dans le cadre contractuel. Au 
départ c’est T. Veblen et J. Commons qui ont fait appel à la notion de 
transaction comme instrument liant l’analyse économique au 
domaine juridique par l’intermédiaires des contrats : « l’analyse 
économique des économique des comportements s’enrichit et 
s’appauvrit en même temps … elle intègre les règles de droit des 
contrats dans le calcul économique et donne de ce fait à 
l’économique une dimension moins abstraite, elle s’appauvrit en 
même temps parce que cette dimension sociale se réduit à l’analyse 
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des règles établissant les contrats donc à une référence exclusivement 
juridique de la société »70 
L’analyse de la transaction constitue l’une des plates formes 
importantes de la nouvelle économie institutionnelle (NEI)71. 
Celle-ci « fait de la transaction le niveau d’analyse des parties à un 
échange cherchent à limiter les couts de transaction dans un monde 
où l’information est coûteuse où des gens agissent en opportunité et 
où la rationalité est limitée »72 
Cette citation est capitale dans la mesure où elle présente des 
éléments du débat concernant les transactions et leurs couts. 
Tout d’abord il faut s’arrêter un moment au niveau de la notion de 
transaction ; alors que l’espace d’échange, concerne les interactions 
entre individus leur efficacité et leur coordination par le marché, les 
transactions sont inscrites en priorité dans un cadre contractuel. 
Le mot est composé de l’action qui en elle-même exprime le 
mouvement et le « trans » qui traduit le changement et en même 
temps le mouvement, modification, circulation. Ces éléments 
permettent la projection, les transactions sont inscrites dans l’horizon 
temporel, où les firmes sont considérées comme des « nœuds de 
projets », l’activité est projetée dans un avenir incertain où les 
anticipations doivent réduire au maximum les risques. Les caractères 
imprévisibles des transactions et à l’intérieur des organisations, on 
retrouve les transactions de marchandage, de direction et de 
répartition. Elles font appel à la négociation, à une information ex 
ante et ç un contrôle ex post. 
La transaction passe généralement par trois moments : 
1-   Le contact où l’on opère une identification de la transaction. 
2-   Le contrat où l’on exprime les éléments de la transaction. 
3-   Le contrôle où l’on vérifie que le contenu correspond aux termes 
du contrat. 
La transaction présuppose que son objet soit comme dans le fond et 
dans la forme, de même elle présuppose que les parties concernées 
soient indépendante les unes des autres. 
Les différents moments de la transaction produisent un cout, on aura 
alors les couts de contact, les couts de contrat et les couts afférents au 
contrôle. Les transactions vont faire l’objet de contrats qui mettront 
fin aux différents, rédigés par écrit, il apporte la preuve que l’on s’est 
mis d’accord et précise les conditions de cet accord. Les transactions 
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doivent contenir un degré de liberté pour intégrer toutes les 
malfaçons, et imprévus dus à la l’incertitude et à l’incomplétude de 
l’information. Le contrat –instrument juridique- doit veiller à ce que 
tous les aspects des transactions soient évalués correctement parce 
qu’ils supportent des couts qui sont interdépendants et peuvent 
apparaitre simultanément comme ils peuvent s’étaler dans le temps, 
ils se prêtent difficilement à l’évaluation, le contrat représente la 
cohérence du tout et sert de moyen de coordination et de contrôle. 

L’approche  de la  coordination par l’agence  : 
En raison des divergences d’intérêts entre individus ou organisation 
les rapports conflictuels peuvent surgir à tout moment. Les rapports 
ne sont pas dénués de formation de couts qui entachent les 
possibilités de gains espérés par l’individu ou l’organisation. 
L’approche par l’agence cherche à repérer l’origine des conflits, les 
coûts qui peuvent apparaitre aussi que les modes de leurs résolution. 
Aussi cette approche cherche à imaginer les formes d’organisation 
optimales. 
« La théorie de l’agence se place donc dans un environnement 
économique caractérisé par des imperfections qui vont nuire à 
l’efficacité du système et donc à la rationalité du processus 
décisionnel »73 
Voila que le problème de gestion des entreprises qui réapparait dans 
de nouvelles formes, donc il recherche des solutions nouvelles. Dans 
ce cadre l’entreprise et considérée comme « une fiction légale qui 
sert simplement à focaliser un ensemble de relations contractuelles 
entre individus »74 ; elle devient un nœud de contrat d’agence où 
seules les relations « d’agence » comptent : la relation est définie par 
Jensen et Meckling comme « un contrat dans lequel une ou plusieurs 
personnes ont recours aux services d’une autre personne pour 
accomplir en leur nom75 une tache quelconque, ce qui implique une 
délégation de nature décisionnelle » cette relation est d’avantage 
précisée par S. Ross76. Lorsqu’il dira « qu’une relation d’agence s’est 
crée entre deux ou plusieurs parties lorsqu’une de ces parties 
désignée comme l’argent, agit comme représentant de l’autre 
désignée comme le principal, dans un domaine décisionnel particulier 
». 
L’agence et la relation d’agence, fait intervenir les rapports entre 
individus et individus et objets, tous les transferts qu’elles produisent 
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doivent être recensés dans un contrat. On voit que ma théorie à 
l’agence est complémentaire à la théorie des droits de propriété et des 
couts de transactions, dans la mesure où elle présuppose l’existence 
de l’agence dans un environnement d’opportunités de formation de 
couts à travers le processus de délégation qui anime l’agence, le but 
recherché étant la définition des missions avec contrôle à postériori. 
Cette forme d’organisation recherche la maitrise et la cohérence dans 
un souci d’efficacité, la coordination des relations d’agence est donc 
au cours du processus de la formation de ce nouveau mode 
d’organisation. 

Conclusion : 
Le problème que nous nous sommes posés au départ était le suivant : 
comment sont coordonnés l’activité et les hommes et surtout qu’est 
ce que coordonner en avenir incertain ? Quels sont les modes de 
coordinations les plus appropriés dans les organisations ? 
L’analyse à été menée suivant une projection évolutive partant de 
l’action à l’interaction et aboutir à la transaction. Le fil conducteur 
trace le passage de l’action individuelle dans l’espace de l’échange à 
l’action collective dans un cadre contractualiste où il est question de 
l’appréhension du risque et de l’incertitude, et leurs effets sur 
l’efficacité et la performance économique et au niveau des 
organisations. 
L’on remarque que la coordination à été toujours au cœur de ces 
développements, des fois mise en premier plan et parfois agit comme 
guide à suivre de façon implicite. 
D’après notre présentation, il s’avère que la coordination tout étant 
une préoccupation au niveau des organisations, demeure un sujet 
fuyant. Les nouvelles pratiques des acteurs, les comportements des 
firmes, les entreprises-projet, les turbulences fréquentes au niveau de 
l’environnement, la mondialisation, les économies avec les nouvelles 
règles (3D), et les nouvelles combinaisons qu’elles suscitent, exigent 
de nous des approfondissements et la nécessité d’un nouveau cadrage 
qui reste à définir. 
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