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 المالية في أداء األسواق المالية.ات النقدية و السياس فعالية
 1 مرغاد لخضرد.  .أ

  2حوحو فطوم  أ/
 ملخص.

املاليربرب  أ ربربد أدربربت أل اا السياسربرب  ا ملتهلربربالي  ملا ربربا  ربرب  أتيربرب     قيربرب  ا سربربتق ا   النقديربرب    السياسربرب كربربم  ربرب  تعتربرب      
فااليربربربرب   تربربربربرباملتا الربربربرب  املت ربربربربربتاا  األ ىل ذاا  يربربربربت تعتربربربربرب ، ا ملتهلربربربربالل  السياسربربربربا  ا نتخربربربربربااا  ربربربرب   ربربربربربم  أل ا ربربربربا

جمربربرب ل نربربخاق لتمقيربربرب   شايربربربا التدربربرب يعاا النقديربربرب ، الربرب  العوربربرب  أ ربربرب م   سربربرب  ل   سربربرب  لي  ي ، فهربربربا ليسربربرب  ا ملتهلربربال
  اش ة ا   قي  الت ازق  ا ستق ا  النقدل، مما نعلها متا س كل اإلن اءاا اليت متونهربا  رب   قيرب  أدربدافها،  يربت 

تعخربربل الربرب   ايربربا التاربربا ا   ، أ ربربا السياسربرب  املاليربرب  فهربربا م  متثربربل د ربربدا   ربرباد  السربربلا  ا ملتهلربربالي  العا ربرب أ ربرب 
ت زيربربا الربربد ل رربربح شربرب ا،  التخربربا،  الت هلربربيا األ ثربربل للخربرب ا ل،  متثربربل سياسربرب  العؤربربش اىوربرب  ا أدربربت ملنربرباة تربرب مل  الربرب  

 السياس  لتا ي  ملناة أفضل تعت    املالي  الس ق ت ف دا اليت املالي  لألل اا املم،ت ا ست دام ط ي  ا ، الس ق املالي 

   الت يت ط ي  ا  ا ملتهلالل النداط  ؤت    ال ر  أ    غ ر   ق  أملا ا أق اىو    تستايا دذ ، الولي  املالي 
 اىو  رب  ا سرب مم  ربم   رب   انربم  ت هرب  املالي  السياس  فخدل  ا كليهخا،   الض ي ي  أ    أ  ااملي نا  السياس 

  رب  الضرب ا،  فربا،   رب  اىا ربل  للنقرب ل اىو  رب   اسربتعخا  نهرب   رب  اىورب  ا ا ملرباا  ا  ط يرب  التاملت   ل  دا

 .أ  ا نه 
Résumé . 

   Considère la politique monétaire et budgétaire l'un des principaux outils de la 

politique économique à la hauteur de l'importance dans la réalisation de la 

stabilité économique et politique et sociale à travers ses outils , les premières  et 

la plus efficaces et les plus influents , ils ne sont pas seulement une garantie pour 

obtenir les avantages de la législation en espèces , au contraire , devenir 

directement responsable pour l'équilibre et la stabilité monétaire , ce qui a exercé 

toutes les procédures qui leur permettent d' atteindre leurs objectifs , de sorte qu’il 

est devenu une des manifestations de la puissance de la politique économique et 

fiscale générale travaillent à atténuer la disparité dans la répartition des revenus 
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 مقدمة.  
يعد تاملت السياساا النقدي   املالي    النداط ا ملتهلالل    امل انيا املهخ    التمليل ا ملتهلالل 

ل اا تعخل     م ا ال  تا ي  النداط ا ملتهلالل  السعا لتمقي  الولا، فلول سياس  ملناة  ا    أ
ا ستق ا   النخ ، د  أنه   يشا  دناك ند       دا فعالي  كل سياس ،  أيهخا ت مل    ا فعالي  اك  ال  

اا النقدي  النداط ا ملتهلالل، غت أنه رح   يد   عا   ي ق  دناك تاكيد ال  الد   ا ام الذل تق م ره السياس
 املالي  كم  س  دن اءا ا،  أل ا ا   التاملت ال  ا ملتهلال رول ملااااته،  تعت  األس اق املالي     رح أدت 

 ال كا،ش املالي  ألل ل ل    العامل  هخا كاق  دا تقد ها.
  زيالة  عد ا   ل  ا  هخا دق األس اق املالي  امل آة العاكس  لل نعي  ا ملتهلالي  ألل ل ل ، فها تلع 

 أ راح   نه ،   ا تضياه     األاخا لقااااا  اسع      أ  ا النخ  ا ملتهلالل رس    ا  ت ف ه     ؤ س 
املا     امل انيا املهخ  اليت ت مت   الت  أس اق أ  م فقد   أ  ا.   نه   األ  ا  ف ا،د ملقد ا تلك 

ال   ست ا ا ملتهلال العاملا ،  يت  تاملتىديث  ،   ا تلع ه    ا ملتهلال رس   ل  دا الااال   ا ملتهلالياا ا
ت اط     عد ا النخ  ا ملتهلالل لوثت     أ ااكس  ىال  ا ملتهلال    زيالة    آة األس اقدذه  أ  م 
ال  ،   دذا     م  السياساا  اإلن اءاا اليت تضعها الد ل ،  ت مل   تتامل  ر عضها ال ع  ،  ا يد  ال لداق

 العممل  اليت ت رط السياساا ا ملتهلالي   األس اق املالي . 
ما هو الدور الذي تلعبه السياسات النقدية والمالية في تطوير    دنا ر زا دشوالي   ثنا املتخثل   : 

 أسواق المال؟
  لإلنار  ال  دذه اإلشوالي  ملسخ  الد اس  دىل النقاط التالي :

 ي .أ  :  ادي  السياس  املال
 ملانيا:  ادي  السياس  النقدي .

 الس ق املايل.ال  ألاء املالي  النقدي    السياس   فعالي  ملالثا:

entre les segments de la société , et l' allocation des ressources , et représenter 

la politique du déficit public le plus important canal affectent le marché 

financier , par l'utilisation appropriée des instruments financiers offerts par le 

marché financier et est considéré comme le meilleur canal pour l'application de 

la politique budgétaire globale , puisque le gouvernement peut vérifier soulevé 

souhaitable ou nécessaire dans le volume de l'activité économique par le 

changement de politique, la Convention ou de la taxe ou les deux , Les 

implications de la politique budgétaire apparaît clairement à travers l'exercice 

de son rôle en influençant le gouvernement par des emprunts publics d'une part 

et l'utilisation de l'argent du gouvernement pour gagner un surplus de taxes sur 

l'autre. 
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 أوال: ماهية السياسة المالية.
I. .مفهوم السياسة المالية 

 املدا س خمتلا ا  السياس  املالي  لتا   ملتت ا تل السياس  املالي   وان  دا   رح السياساا األ  ا  ا
   ا  تمف يم ظ أنه كخا املدا س، رح السياس  دذه ا فته الذل الداسا ا  تمف يم ظ ذلك لي ا ملتهلا
 املتقد  .  الد   النا ي  الد      كل رح املالي  السياس  أدداف

اخلشان ،  أ  النق ل  اف   اليت تعين  "FISC" الا نسي  الولخ     أساسا املالي  السياس   هلال  اشت  لقد
 راإلنااق  اخلا   اىو    ط ف    املت ذة الق ا اا متثل تلكاليت  ا ملتهلالي  السياساا    نشء ا تعت كخ

 اإلنتاج  ست ا    مل ي ا يو ق لوا اإلمجايل احمللا اإلنتاج  ست ا   امل   ا دف  نها يو ق  اليت  الض ا، ،
 راإلناف   عت ة  هل  الولا الال     و  ااى اإلنااق  هل  ألق  ن  ا .التد يل الوا ل  ست ا أل املخو 

 ال  ال الغ األمل   ا هبخا املتعلق  الق ا اا فإق  ا ستثخا ل ا ستهمكا اإلنااق ال   ست ا الض ا،  تاملت دىل
 (1) الولا. مث اإلنتاج     الولا الال 

 جما    يتت دنااملها إلي الاا ا  هليله امل اش ة  غت امل اش ة الض ا،  ف     اىو    ل  "   تتخثلكخا 
 ( 2) ا نتخااا. املا   أس جما ا ال  اىو  ا اإلنااق   ا   لألف ال العا   اخلد اا

 أ  العا   الناقاا  ؤت لتعديل اىو  ي  السلااا مل ل    املت ذة اإلن اءاا جمخ ا " تع ف ال  أهنا 
 لشيالة يو ق  يت التض ت، أ  ال اال   عاجل    ا   ا ملتهلالي ، األدداف  د   أنل    اىهليل  الض ي ي 
 لو (3) زيالة الض ا، . أمل  نا  العا   الناقاا لت اي  يو ق كخا الض ا، ،  اي  أمل  نا  الناقاا العا  
 ال  ت زيا اإلجيايب التاملت   الض ي ي  السياس  جناح ال  يت ملا الض ا،   أمل  العام اإلنااق أمل  رح دذا التعال 

     اي  فعالي  أكث  ت ق  العام اإلنااق    ال فا سياس  فإق لذلك الض ي ي (، السياس  )ادال  الد   
  ال   اي    املضااا  ؤت ا  يشيد العام اإلنااق زيالة  ال    ا ستثخا   ضااا ألق الض ا، ،
 (4) .الض ا، 

 توييا  م ا    الد ل  تستايا فإق لذا ، ا ملتهلالل النداط   التد ل   للد ل  ا ا   ال سا،ل   
 العدال    ال فادي  ا ملتهلالي   قي    ا ملتهلالي  التنخي    التاملت   العا   اإلن اءاا   العام اإلنااق  ست ياا

 (5) ا نتخااي .

II. :أهداف السياسة المالية 
  دا األدداف العا   املع  ف   املتخثل  فيخا يلا: 

 ل  رتؤاه ا ست دام الوا ل للخ ا ل.ملت ال  العخااالت 
 .التاملت ال  التنخي ، راجتاه زيالة كااءة امل ا ل املتا  ،  زيالة  ؤت امل ا ل املخو  است دا ها 
 .التاملت ال   ؤت الد ل  الث  ة،  الضخاق ا نتخااا 
   دة ال  اج. ا ستق ا  ا ملتهلالل  جتن  ا   ط   النداط ا ملتهلالل  تقليل شدته،  الت ايا  
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 . (6) ت فت امل ا ل املالي  لألدداف ا ملتهلالي   غت ا ملتهلالي  للد ل 
   استق ا  دىل ي لل مما احمللي  امل ا ل ال  كا اتخال  الي  دن اءاا  م     النق ل مليخ  ال  احملاف 

 لألسعا  املست ا العام
 القا،ت ا ملتهلالل ال نا  ف  ناقا ا توييا ط ي  ا  ا ملتهلالي  الد  ة   رتاملتدا املالي  السياس  تسادت  
 السياس  نا  است دام د واني  يعين   ملد املتقد     النا ي  التخعاا ألدداف الع يض  اخلا ط تداره أق

   اىوت ن ت   األيدي ل نياا   ا تمف فهناك التخعاا    الن اح كم   امل ن ة األدداف املالي  لتمقي 
 التقدم  ست ياا   ا  تمفاا دناك   اىضا ة   العالاا    السياسي  ا نتخااي    ا ملتهلالي الن ت 

 (7) رواف  أرعاله. ا ملتهلالل
III. .عالقة السياسة المالية بالسياسة االقتصادية 

كاق سا،دا اند الومسيك أق السياس  املالي  تستعخل هبدف ال     دىل الت ظيا الوا ل، كخا تستعخل 
ياس  النقدي      م   اي  أسعا  الاا،دة لتمقي  النخ  ا ملتهلالل،    ح تستعخل السياس  التؤا ي  الس

لتمقي  ا ستق ا     يشاق املدف ااا.  ىت ناء الاو  الونشل الذل أظه  أتي   فعالي  السياس  املالي  كسياس  
شا   لألل اا    أنل دجناز أدداف  تعدلة   تث ي  استؤار  لهلد اا الال  الولا كخا أّق ا ست دام املت

 مل   ا د دا ط يق  أكث  فعالي   أنخ  جنا ا، رد     است دام أل اا حمدلة ألغ ا   أدداف حمدلة األ   
الذل ألا دىل  تنا ا ا اتقال رتدارك  تعقد اىياة ا ملتهلالي  مما ألا   النهاي  دىل اللؤ ء للمل   الدخ لي ، 

   الا  أ ام است دام النخاذج ا ملتهلالي .  د   ا ياس
يتمق  الت ازق ا ملتهلالل للسياس  املالي  اند ا تو ق املناع  اليت يتت تقدميها دىل ا ملتهلال ال طين  سا ي  

اليت  ؤ   ا  الد ل ال طين نتيؤ  املتااع األ  ا ، فإذا اخنا  الد ل ال طين نتيؤ  زيالة   ا ال  األملل
عا   فهذا يعين أق الناقاا العا   ملد جتا زا  ّددا األال ، أ ا دذا ازلال الد ل ال طين فهذا يعين ا ملتااااا ال

أننا منيل دىل اىد األلىن ىؤت اإلنااق العام  ا ملتااااا العا  ، األ   الذل يد ل ال  أق الت ازق ا ملتهلالل 
  (8) تهلالل  يسادت    قي  الت ازناا ا ملتهلالي .الذل  ققه السياس  املالي  العا   يع ت   ل ل الن ام ا مل

تشايد  ؤت اإلنااق العام ميو  أق يو ق لافعا لتم يك األندا  ا ملتهلالي ، كخا أق زيالة اإلاااءاا   
الض ي ي  للخد  ااا اإلنتاني    أ ىل   ا ل دنتانها ميو  أق يو ق  افشا لتم يك ا ستثخا اا   دذا الا . 

الي  دذه األل اا تت ملا ال  ل ن  النخ   ال   ف ا ملتهلالي . فنؤد  ثم اىهليل  ا ي الي  اند ا تو ق د  أق فع
ااااا امل اش ة  أيضا تحمو    را ياكل ا ملتهلالي  مل تلا الد   املتقد  ، ذلك ينعو       ه زيالة ا مل

 ا   ت سط الد    الا لي   يشلال امليل اىدل اىهليل  الض ي ي ، رعو  اىا    ا ملتهلالياا النا ي  ، يت ين
لمستهمك  ا ستتال  ت ا ا الشيالة    ؤت الهلال اا ن  ا لضعا  ادم    ن  اجلهاز اإلنتانا .كل دذا 
ي لل دىل اخناا   هليل  الض ا،  امل اش ة  زيالة أتي  الض ا،  ال ت   اش ة )الض ا،  ال  ا ستهمك 
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 ساسي  العخلياا راإلي الاا العا    تاملتدا رال ت ت   ال   ف ا ملتهلالي ، مبعىن زيالة    اإلنااق(. فضم ا
 اىهليل  الض ي ي    أ ملاا ال  اج  اخناانها   فااا ال ك ل.

    نا ي  أ  ا جند أق اإلنااق العام ميو  أق يتامل  أيضا را يع  ا يول ا ملتهلالل ، فاا الد   النا ي  
  دىل رذ   شيد    التضمياا    أنل سد الث  ة رح ا ستثخا  اخلاص  اىؤت امل ن     تضا  اىو  

ا ستثخا اا الولي  ،  ذلك ا  ط ي  زيالة دنتانها العام ا ستثخا ل . ملد ي لل دذا ا جتاه دىل زيالة أا اء 
ا نتخااي    ن   عاشاا للخعد ح  اإلنااق العام ،  ذلك    ال  تشايد الناقاا التم يلي  العا    ثل اإلااناا

... ذلك    م  فااا التض ت اجلا   أ  ا نوخاش ا ملتهلالل أ  س ء األ  ا  ا ملتهلالي . كذلك تتشايد 
الناقاا ال ظياي  للد ل    الاااا اليت يس لدا التض ت اجلا   مما ي لل دىل زيالة تولا  اخلد اا  اإلنداءاا 

  أق نتؤادل أق ل ن   ساسي  تولا  اإلنااق العام رالنس   لل   ف ا ملتهلالي  االة  ا العا   د  أننا   جي
 ( 9)تو ق أملل    ل ن   ساسي  اإلي الاا العا   رالنس    ا. 

 ثانيا: ماهية السياسة النقدية.
I. تعريف السياسة النقدية. 

الق ق التاسا اد    م ملتهلال دق  هلال  السياس  النقدي  د   هلال   ديت نس يربا، ظه    ألرياا ا 
فقط، غت أق الذي  كت  ا   السياس  النقدي  كان ا كثتي ،  كان  كتارا ت ت ز    اىح  اآل   درّاق األز اا 
 فااا ادم ا ستق ا  ا ملتهلالل. كخربا شهد دذا الق ق ردء الد اس  املنت خ  ملسا،ل السياس  النقدي  ال  

 ي  ا ملتهلاليح،  كذلك    مل ل املهتخح را ملتهلال التا يقا أ  العخلا.  ملد ندا ذلك ا  ا تمفها    مل ل املن ّ 
املداكل اليت جنخ  ا  الد  اا ا ملتهلالي  املتو  ة،    الق ق العد ي  أ  م  السياس  النقدي   ل استها    

 ن ا يها امل تلا  نشءا   يتؤشأ    السياس  ا ملتهلالي  العا   للد ل .
( راق السياس  النقدي  دا جمخ ا  ال سا،ل اليت تت عها اإللا ة النقدي  مل امل   ا   النقد kentتا كين  )ف

( راق السياس  Pratherملهلد رل غ ددف املتهلالل  عح كهدف ا ست دام الوا ل.  رنا  ا جتاه ي ا ر املرب  )
 ي  تدارت  م،خ  تت ذدا السلااا النقدي  النقدي  تدخل تن يت ا   النقد )العخل   ا ،تخاق املهل  ( ا  ط

 (10).ممثل  رال نك امل كشل أ  اخلشين 
ا تلا  اه م السياس  النقدي  رح املدا س ا ملتهلالي  الومسيوي   الوينشي   فخنهت    يعاا للنقد الد   

ل ي  للخت تاا ا ملتهلالي  ا ام   اخلي  ا ستق ا   ال     دىل الت ازق ا ملتهلالل العام،   نهت    يعاا األ  
ال ،يسي   اإلنااق اىو  ا العام  ا تاملت رسيط للسياس  النقدي  د  أق دذه ا  تمفاا   تاست السياس  النقدي  
  يعين ادم  ن ل رع  الق است املداك  رح املدا س ا ملتهلالي  فؤخيا املدا س ا ملتهلالي  تتا  فيخا رينها ال  

دي  دا اإلن اءاا ذاا العممل  ال طيدة رالنقد  اجلهاز املهل     ا    نه  ا يتعل  رسياس  أق السياس  النق
ا ،تخاق،  كذالك اجلشء    السياس  املالي  اىو  ي  اليت تتعل  مبدول  الدي  العام  رهل  ة  ا   رامل كش النقدل 

 للد ل .
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تهلاليح     نا تعا يا  ا     س   نه  د  أق دذه اخلا ط الع يض  للسياس  النقدي  مل متنا ا مل
ن   كل  نهت. فقد ا فها رع  ا ملتهلالي ق راهنا كل  ا تق م ره الد ل     اخل ت مل  فيه رهل  ة فعال     ؤت 

 (11) ت كي  امل ن لاا السا،ل  اليت  اظ هبا القااع املهل   س اء كان  اخل  أ   لا،ا أ  سنداا  و  ي .. 
جمخ ا     الق ااد  ال سا،ل  األسالي   اإلن اءاا  التدارت اليت تق م هبا السلا   السياس  النقدي  دا

النقدي  للتاملت )التموت(   ا   النق ل مبا يتمءم  ا النداط ا ملتهلالل لتمقي  أدداف املتهلالي   عين ،  م  
ل ،  ت ىن  تتمدل السياس  النقدي  للتاملت   فاة ز ني   عين .  دنربا تتخثل السلا  النقدي    ال ن ك امل كشي    أل ل  

  (12)ا   النق ل أ  املع    النقدل رال اا  عين  تع ف رال اا السياس  النقدي .
دا ا ا ة  ا  جمخ ا  الق ااد ال سا،ل  األسالي    اإلن اءاا   التدارت اليت تق م هبا السلا  النقدي  

 (13)داط ا ملتهلالل  لتمقي  األدداف ا ملتهلالي    فاة ز ني   عين .للتاملت ال  ا   النق ل فيخا يتمءم  الن
السياس  النقدي  دا جمخ ا  اإلن اءاا اليت يست د ها ال نك امل كشل ر    التاملت ال  الع   النقدل 

  نقدي  را يق   ا لل     دىل  قي  جمخ ا     األدداف ا ملتهلالي ، فاا فااا الوسال تق م الد ل  رإت اع سياس
ت سعي  ر    زيالة الع   النقدل،    فااا التض ت  ال  اج الدديد تق م الد ل  رإت اع سياس  نقدي  انوخاشي  

 ر     اي  الع   النقدل.
ميو   ديد  اه م السياس  النقدي    أهنا تلك السياس   اليت يو ق جما ا ا   النق ل   ا ي مل  فيها    

اهنا  التاملت     ؤت ا ،تخاق املخن ح  ش  طه  النتا،ج النامج  انه     يت  ا يسخ   يت كخيتها  س ا  ل   
 (14)خبل  النق ل. 

تعت  السياس  النقدي  د دا أدت جما ا السياس  ا ملتهلالي ، اليت تت ذ    املعاياا النقدي    ن اا 
 ملا يدوله ا ستق ا  النقدل     ناخ  م،ت  لتد لها رعح ا ات ا  لعممل  النق ل رالنداط ا ملتهلالل    نه  ،

اليت متو  السلااا      نه  ملخا س  النداط ا ملتهلالل    نه  أ  ا. كخا أهنا تع  ا  اإلن اءاا المز 
النقدي     ن ط ا   النق ل أ  الت سا النقدل ليتخاش    ان  املتعا لح ا ملتهلاليح.  دا ددف ال نك 

ل ملار  ال  النق ل، ال   عد ا الاا،دة  ال  ش  ط الق   .  ميو   ذه السياس  أق تو ق امل كشل   مما سته ل
تقييدي ، مبعىن أهنا تسع  دىل تقليا ا   النق ل   فا  عد ا الاا،دة ملهلد ك   من  الناتج احمللا اخلام،  ا  

 ،  تسع  لشيالة ا   النق ل التض ت أ   فا سع    ف العخل  ال طني .  ميو   ذه السياس  أق تو ق ت سعي
 (15)ملهلد  اي   عد ا الاا،دة، تدؤيعا لشيالة ا ستثخا    نه من  الناتج احمللا اخلام.

II. .عالقة السياسة النقدية بالسياسية االقتصادية 
  هخا ل  ا النقدي  السياس  ت لل  يت الولي  ا ملتهلالي  السياس      هخا نشءا تعت  النقدي  السياس 

 السلااا تستايا املهت الد   دذا  م     . ا ،تخاق  النقدي  رالسي ل   التموت النق ل ا   تن يت    فاام
 املدول  تق  دا أ ل ياا  ف  حمدلة  ي ي  أدداف  ق  دذ نقدي  سلا  كاال  امل كشل رال نك  املتخثل  النقدي 

  أسعا  النق ل كع    سيا  أدداف النقدي  اااالسل تست دم فا يانا ا ملتهلال،  نها يعاين اليت ا ملتهلالي 
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  أدت أر ز    يعت   الذل التض ت     اىد األسعا  كاستق ا  دليه تهل  ا هنا،ا ددف  قي  دىل لل     الاا،دة
  النخ  ا ملتهلال ال  تنعو  سل ي  أملا     للتض ت مبا ملالعا ااملتهلاليا كاف  دليها تسع  اليت األدداف
 (16). ا ملتهلالل

اند  ست ا التد يل الوا ل      لقد اات  الومسيك أق الت ازق ا ملتهلالل يتمق  لا،خا رهل  ة تلقا،ي 
كخا ااتقد ا ااتقالا تا ا راق امل  الت تاا   كخي  النق ل  رينهت الم مسيت  لافيد  يوا ل   ن ق راتيس  سال

النخ   أ اا ستهمكي   ا ستثخا ي   مسيك تتخثل   السلا  ذا فاق الث  ة اىقيقي    ن   الوم التا يتهلا راىيال
  ادتخ ا ادتخا ا  ا ا مبدول  النخ  ا ملتهلالل   األنل   اىقيقي  ا ملتهلالل فيقاس رالقد ة ال  زيالة السلا

. الش    ا ستثخا   ت ازهنخا  الس     ذلك د  املدول  اليت تا ح     ت ت مليخ  النق ل  ا الا يل  ا ل ا 
(17) 

( ال  ل   ال ن ك    قي  الت ازق النقدل لا ل الن ام ا ملتهلالل  ذلك knut wicksell ي كد  يوسل)
رإت اع ال ن ك سياس  فا،دة  نت خ ،    امل تها ى ك  األسعا  إلن اء التعديما املناس    الض   ي    سع  النقدل 

دل هبدف  قي  الت ازق رينه  رح سع  الاا،دة اىقيقا.  لو  للنق ل هبدف  قي  الت ازق رينه رح سع  الاا،دة النق
لينا يوي  فها   تقا اند  ظا،اها اىيالي  فقط،  دمنا ت مل    الن ام ا ملتهلالل     م    ظا،ا أ  ا

 تاملتدا   املست ا العام لألسعا     النداط ا ملتهلالل.
 ن  سي ل  املهلال  النقدي  امل تلا  ت مل  رهل  ة فعال    الال  فوخي  النق ل  س ا  تدا  ا  دنااملها  ل 

ال  السلا  اخلد اا     مث ال  املست ا العام لألسعا  الذل ينعو  أمل ه ال  النداط ا ملتهلالل.دذ دق 
تيؤ  الت تاا   كخي  النق ل ت مل  ال  ا ستهمك  اإلنتاج رهل  ة  ا       مث النداط ا ملتهلالل، رهل  ة اا   ن

الاا،  أ  النقا   كخي  النق ل األز   للمااظ ال  استق ا  القيخ  اىقيق  للنق ل     مث ال   ست ا النداط 
 العام. 

 رذلك يم ظ اق للنق ل  ظا،ا لينا يوي  خمتلا  راستعخا ا كالاة للسياس  ا ملتهلالي    سيل  للتد ل 
ا  اا اىديث    الن  ي  النقدي  أ نم   أكدا ال  ل   اىو  ا   النداطاا ا ملتهلالي  امل تلا ، فالت

النق ل   ا ملتهلال     م  تاملتدا ال  املست ا العام لألسعا    ست ا العخال   الد ل  ت زيا الث  ة  التخ يل 
 (18)اىو  ا. 
 ي افقها  يخ،    االتا ا  أف زته  ا  دذا ال أمسالي  ا ملتهلالياا ال    يخ  ا امل  ا ملتهلالي  للد  اا دق

  يشاق   ك ت  اؤش اخلا ني  التؤا ة  كسال اإلنتاج  ست ا  اخناا  ال اال   ست ا   ك تة زيالة   
 دذه ،  يت تنال  اىقيقي  المز   األس اب ت ن   أط   اا ن  ياا ادة  يت ملدم  ا ملتهلاليح .املدف ااا

 ا  ناجت  ا ملتهلالي  الد  اا راق س   يعتقد دذ  ت  نقدي  لا ا     ا ملتهلالي  الد  اا تاست الن  ياا  
 ا ،تخاين مل ل أ  أملناء الت سا ا ملتهلالل،  دذا الومم ي كد ا ت اط  النقدل املع       ا نوخاش الت سا

 هدذ تاا  السياس  النقدي  را ستق ا  ا ملتهلالل  ل  دا   حما ر  التض ت أ  الوسال ال   د س اء. كخا 
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 ال ن ك  اق تدا  ا  س ا  النق ل  مل اا ا   الوا ل الت ظا    ل  اند  ت ازق ا ملتهلالل الن ام أق الن  ي 
 امل هلهل  ا ،تخاق دمجايل فاق  رالتايل ال لا،ا دىل    ا  تياطاا % 100 رنس   را  تااظ  لش   التؤا ي 

 اجلا ل لمستهمك امل هلهل  امل ا ل فاق ذلك ال التخا،  رناءا  ال ا اا يو ق  هلد ه أق  رد لمستثخا 
  اند الدنيا لإلنتاج، امل ا ل   تست دم لمستثخا  امل هلهل  امل ا ل  ح   لإلنتاج العليا امل ا ل تست دم  

 ل السا امل ا ل دىل لإلنتاج امل ا ل العليا    امل ا ل انتقا  يتت فس ف الوا ل ا ست دام  ال  دىل ا ملتهلال     
 ا  تياطا الاا،     الت لا  حما ل  د را ها رتع يت ال ن ك التؤا ي  مليام دىل اإلنتاج، راإلناف     الت سا
 السا،دة الاا،دة أسعا  اخناا  دىل ت لل  يت للخستثخ ي  املخن    الق    زيالة ا  ط ي   ذلك لديها امل ن ل

 (19)األسعا .   رالتايل ا تااع الال  زيالة ال  املستثخ ي  دال  افش خيل  مما الا يعا الاا،دة سع  ا    الس ق
 السوق المالي.وأداء  الماليةالنقدية و السياسة  فعالية ثالثا:

I. لسوق المالية.واالسياسة المالية 
  اتسا  ظا،ا اىو    زالا دذ ا ملتهلال ،   اىو    ل   ط يع    ن د يا ت تا العد ي  الق ق شهد

 ال  الومسيوي  املااديت  األس  تا نها اليت القي ل       ا أق رعد  هل  ا ا ملتهلالل داطالن   ل  دا
  هام   الت سا دذا  لقد  اك    ا نتخااا، ا ملتهلالل التا       مل ا   ملاا رذلك  ا تل  فيه، تد لها
 مما العا  ، اإلي الاا   مماملل  ةالشيا ة زيال دذه ت اك  أق ل ق اىو  ا اإلنااق  ؤت   س يع  زيالة اىو   

  ملاا  ا أ ذ  رذلك العؤش، دذا لت اي  الدا لا  اخلا نا ا ملاا  دىل اىو  اا لفا   ازنتها   اؤشا  لد
    هل  ا اخلا نا ا ملاا  ال  الدا لا ا ملاا  تاضل اىو  اا  ا  غال ا املالي  رامل ا ل اىو    ي فد العام

 املالي   امل سساا األف ال    املاا  دىل تلؤا فاىو     تا  ة، أس املا  الي  متلك اليت ملتقدما ا ملتهلالياا
 العؤش سياس  رح  ا مل ي  اممل   ن ل اليه يات  الذل األ   امل ازن ، اؤش امل كشل لتخ يل  ال نك  املهل في 
 ا تياطياا لتخ يل االي     ن     الس ق  ف هت  ا  م     مل  ا العممل  دذه  تستخد  الس ق املالي ، اىو  ا

   التاملت مث     املايل، العؤش سياس  تا ي      ي  التم ك تستايا املالي  السلا  فإق  اليه القااع اخلاص،
 ملناة أفضل تعت   املالي   الس ق ت ف دا اليت املالي  لألل اا املم،ت ا ست دام ط ي  ا  الولي  ا ملتهلالي  املت تاا
  ؤت    ال ر  أ    غ ر   ق  أملا ا أق اىو    تستايا دذ املالي ، األس اق دا الولي  املالي  السياس  لتا ي 
 ت ه  املالي  السياس  فخدل  ا كليهخا، الض ي ي  أ  أ  ااملي نا  السياس    الت يت ط ي  ا  ا ملتهلالل النداط
 للنق ل اىو     استعخا  نه     اىو  ا ا ملاا  ا  ط ي  التاملت   ل  دا اىو    مما س   م      انم 

 أ  ا  املاا  دىل ستضا  اىو    فإق العؤش  ن ل  ال  ، فاا أ  ا نه     الض ا،  فا،     هلل تمامل
  م      ، األف ال    أ  التؤا ي  ال ن ك    أ  امل كشل ال نك    تقا  فها املذك  ، العؤش لت اي  كافي 
    تت ا  اليت سياس  دذهساادا  املالي  للتدا  ، الس ق    ط  ها أن ااها مب تلا اىو  ي  السنداا د دا 
   اىو  ي . املالي  س ق األ  اق   تا   املتقد   ا ملتهلالياا  ع ت
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 العا   ي الاااإل  ينخا تعؤش   سيخا اىو  ي  الناقاا لتخ يل ال ،يس  املنافذ أ د الس ق دذه تعد دذ 
 اىو  ي ( )السنداا املالي  األ  اق     العديد د دا  اىو     عه تستايا الذل األ   الناقاا، تلك ت اي  ا 

  اآلنا . امل تلا 

 دذ النق ل(  ا   )ا    النقدل املايل الن ا ح   ا ملتهلال   األتي  رال   أملا  املايل العؤش سياس   تاك
  عد ا   فا الت ازق ا ملتهلالل  ستعالة املالي  السلا  تست د ها اليت ال سا،ل أر ز    العؤش سياس  رات 
   ا ملتهلالي   ا نا اراا األز اا  ل   االي  رااالي  تست دم أ  م   كذلك ، ا ملتهلالل النخ 

   تاملتدا السياس  ذهد ال أمسالي ،  متا س  مز   لمملتهلالياا  ا  العؤش دذا   ا  املتقد  ، ا ملتهلالياا
 فإ دا  الاا،دة، أسعا  ديول   ط ي  التاملت ا  أ  اىو  ي  السنداا ا   زيالة ط ي  ا  املالي  الس ق

 ا   زيالة ذلك   سيعو  الس ق املالي   م     لمكتتاب العؤش لتخ يل ك سيل  اىو  ي  السنداا
 دذا ألق  ملتنا،ها،  املضا رح  افشا للخستثخ ي  يدول رد  ه  الذل أسعا دا اخناا  مث     اىو  ي ، السنداا

 السنداا ال  أل   الوثت    األ ياق اليه يال  املستثخ ، دذ  أل   خماط ة أملل يو ق ا ستثخا     الن ع
 اا،دةال أسعا  ديول  م     الس ق   العؤش سياس  رإت اع يتعل  فيخا امل اط ة. أ ا  عد    سنداا اىو  ي 

  مبا أسعا دا، اخناا  ال  سيعو  الس ق   اىو  ي  السنداا    ك تة كخياا اىو    رضخ استخ ا  فإق ،
  الذل الس ق   الاا،دة  عد  ا تااع دىل دذا فسي لل اوسي ، اممل  الاا،دة  سع  السند رح سع   ا العممل  دق

  ميو  التدا  ،   ؤت املالي  األ  اق أسعا    تاملته  م     املالي  الس ق اخلياا جمخل   ميا س تاملته رد  ه
احملا    توييا اخلي  دىل  كذلك ، املهل    ا ملاا  ا ،تخاق   ؤت كلا  دىل دذا الت يت أمل  أق ينتقل
 ت زيعها. داالة  اخلي  ا ستثخا ي 
 ال  نشًءا  نه   يعتخد ذلك أمل  فإق الض ييب، الاا،  ا  النامج  امليشاني    فا،   ن ل  ال    أ ا

 نشء دطااء العالة ال    ينا ل الاا،    يل فإق الناقاا تا ق الض ا،  أق  مبا الاا، ، دذا استعخا  كياي 
 أيضا ندت راق     املايد  املالي ، الس ق   لسندا ا كخدا اىو    ل     م     العام اىو  ا الدي    
 دناك دق مبعىن اجتادح    ا د  دمنا اجتاه   يست   امليشاني    الاا،  أ  العؤش سياس  رح ا  العممل  دق دىل

  م     املالي  سياستها تا ي    السلا  املالي  اخل تسيت ال  تعخل املالي  فالس ق رينهخا، ت اللي  مل ي  اممل 
 (20) .اىو  ي  امل ازن  لتخ يل  ا ملاا  اإلمل ا  اخلي     سه ل  د واني     الس ق دذه ت ف ه  ا

 سوق السندات.و السياسة المالية  •
 الدي  اىو  ا يندا دذ اىو  ا، الدي  اىس اق   تا ذ أق ل ق كا ل  تو ق   املالي  السياس  ل اس  دق
 الض ا،     اليه هللمما   أكث  اإلنااق   ت غ  فعند ا  رالتايل  يشانيتها،   اىو     لقه الذل العؤش رس  
 أ  لألف ال اىو  ي  السنداا ريا ا  ط ي  ذلك  ا  يو ق تقا  أق  رد فإهنا ا ملتهلالي  اىا ا رع  ملعاجل 

 العام الدي   قدا  فإق  اليه ، امل كشل(  ال نك )ال ن ك التؤا ي  املهل   اجلهاز أ  اخلا   املالي   ا ي اا امل سساا
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 ال  مث     الاا،دة سع  ال  تض ط أق اىو    تستايا  م ا    اليت السنداا ا  تلكمبقد يقاس  ا االة
 ا ملتهلالل النداط

 العؤش مت يل  هلا،ا ال  تعتخد  السنداا الاا،دة  أسعا  نه     املالي  السياس  رح  ا العممل  دق
 راإلنااق رالت سا اىو    تق من  ،  ت از    ازن  التخ يلا    نداطها مبخا س  اىو    تق م  لوا اىو  ا،
 فإق اخلشين   اليه( 21)املهل  ،  غت القااع دىل سندا ا ر يا   ازنتها   العؤش رتخ يل امل ازن ،   اؤش  د داث

 س ف السنداا اجلديدة  دذه املالي ، األ  اق س ق   ل يعها اىو  ي  السنداا    املشيد رإ دا  تق م  أق  رد
 اإلن اء أق الع   أل   فا،  يندا مث     اخلاص، القااع أ د دا اليت للسنداا القا،ت لع  ا    تشيد

 فا،  إلزال  را ملاا  العا   اخلشين  ا ذته يا ق اإلي الاا( الذل )اإلنااق ت سعي   الي  رسياس  املتخثل اىو  ا
 الع   الال    رح التعال  اند يتمق   الذل الت ازين سع  الاا،دة ا تاا دذا د  السنداا  دذا   يتمق  ا  
 رتخ يل امل كشل ال نك مليام  ح   األ  ا، ا ملتهلالي   القااااا العا   اخلشين  اليت  أ د  ا للسنداا الولا
 الاا،دة. سع    ا تاااا( ) لي    د،ا اخناا  دىل ي لل س ف   امل ازن ، العؤش

 دذ النق ل(  ا   )ا    النقدل املايل الن ا ح   ا ملتهلال   األتي  ل  را أملا  املايل العؤش سياس   تاك
  عد ا   فا الت ازق ا ملتهلالل  ستعالة املالي  السلا  تست د ها اليت ال سا،ل أر ز    العؤش سياس  رات 
   الي ا ملتهل  ا نا اراا األز اا  ل   االي  رااالي  تست دم أ  م   كذلك ، ا ملتهلالل النخ 

   تاملتدا السياس  دذه ال أمسالي ،  متا س  مز   لمملتهلالياا  ا  العؤش دذا   ا  املتقد  ، ا ملتهلالياا
 فإ دا  الاا،دة، أسعا  ديول   ط ي  التاملت ا  أ  اىو  ي  السنداا ا   زيالة ط ي  ا  املالي  الس ق

 ا   زيالة ذلك   سيعو  الس ق املالي   م     لمكتتاب العؤش لتخ يل ك سيل  اىو  ي  السنداا
 دذا ألق  ملتنا،ها،  املضا رح  افشا للخستثخ ي  يدول رد  ه  الذل أسعا دا اخناا  مث     اىو  ي ، السنداا

 السنداا ال  أل   الوثت    األ ياق اليه يال  املستثخ ، دذ  أل   خماط ة أملل يو ق ا ستثخا     الن ع
 الاا،دة أسعا  ديول  م     الس ق   العؤش سياس  رإت اع يتعل  فيخا امل اط ة. أ ا  عد    سنداا اىو  ي 

  مبا أسعا دا، اخناا  ال  سيعو  الس ق   اىو  ي  السنداا    ك تة كخياا اىو    رضخ استخ ا  فإق ،
  الذل الس ق   الاا،دة  عد  ا تااع دىل دذا فسي لل اوسي ، اممل  الاا،دة  سع  السند رح سع   ا العممل  دق

  ميو  التدا  ،   ؤت املالي  األ  اق أسعا    تاملته  م     املالي  الس ق اخلياا جمخل   ميا س تاملته رد  ه
احملا    توييا اخلي  دىل  كذلك ، املهل    ا ملاا  ا ،تخاق   ؤت كلا  دىل دذا الت يت أمل  أق ينتقل
 ت زيعها. داالة  اخلي   ا ستثخا ي
 ال  نشًءا  نه   يعتخد ذلك أمل  فإق الض ييب، الاا،  ا  النامج  امليشاني    فا،   ن ل  ال    أ ا

 نشء دطااء العالة ال    ينا ل الاا،    يل فإق الناقاا تا ق الض ا،  أق  مبا الاا، ، دذا استعخا  كياي 
 أيضا ندت راق     املايد  املالي ، الس ق   لسندا ا كخدا اىو      ل   م     العام اىو  ا الدي    
 دناك دق مبعىن اجتادح    ا د  دمنا اجتاه   يست   امليشاني    الاا،  أ  العؤش سياس  رح  ا العممل  دق دىل
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  م     املالي  سياستها تا ي    السلا  املالي  اخل تسيت ال  تعخل املالي  فالس ق رينهخا، ت اللي  مل ي  اممل 
 (22) .اىو  ي  امل ازن  لتخ يل اإلمل ا   ا ملاا  اخلي     سه ل  د واني     الس ق دذه ت ف ه  ا

II.  لسوق المالية.االسياسة النقدية 
دق األ  اق املالي  تلع  ل  ا دا ا    عا ما ال نك امل كشل   ظا،اه، فها تعت  أ د أدت ال سا،ل أ  

سلم  ال نك امل كشل   ت نيه ا ،تخاق  ال ملار  اليه     م  اخلياا الس ق املات ح  اليت تتخثل   مليام ال نك أ
امل كشل ر يا  ش اء األ  اق املالي    ا   اىو  ي  ر    التموت   كخي  النق ل، فضم ا  ل  دا   متوح ال نك 

للخهلا ف التؤا ي     ا ا الا ا ئ، رد ا،ه دذه األ  اق     امل كشل    اىااظ ال  ت فت السي ل  المز  
 املهلا ف فييس   ا   يل تلك األ  اق دىل نقدي  رس ا  ل ق التع   خلسا،   أمسالي .

دق ال   ف  املت تاا اىالي   املستق لي  تستداا زيالة ل   ال نك امل كشل   تنديط ال      راست دام  ظيا  
ملات    هبدف تنديط س ق األ  اق املالي   أيضا هبدف امج أز   الوسال  ال ك ل،  د   ا يعين اخلياا الس ق ا

املالي     ال ن ك، مما ي لل دىل زيالة ملد ة ال ن ك ال  الت سا   اإلمل ا   األ  اقأتي  ت سا ال نك امل كشل   ش اء 
املالي ،  امج  دول  السي ل  لدا ال ن ك   ل  ا ستثخا    اي  سع  الاا،دة     مث تنديط س ق األ  اق 

 (23)أز   ال ك ل ا ملتهلالل. 

 لسوق المالي.واسعر الفائدة  .0
دناك اممل   مليق  ت رط رح السياس  النقدي   تنخي  س ق تدا   األ  اق املالي ،  دذا الاارط ين ا أساسا    

أس املا ،     دنا فإننا ميو  أق نتهل   دن اءاا الن ام التدا ل  اتساق العممل  القا،خ  رح أس اق النقد  أس اق   
املهل    تخثل  رال نك امل كشل  املهلا ف التؤا ي   املهلا ف املت هلهل  .  اليت دا   سساا  الي  حماشة للنخ  

 (24) ا ملتهلالل،  ميو  أق تهل   د دا الداا اا ال ،يسي    مليام س ق  تا  ة لتدا   األ  اق املالي .
اع  ؤت السي ل    الس ق املالي  رالنس   دىل السي ل  الولي  لمملتهلال ياس  انها زيالة ت ارط الس ق دق اتس

املالي  رالسياس  النقدي ، األ   الذل جيعل    الض   ل ت سيا ل    ادتخام السلا  النقدي  هبدف السيا ة  التاملت 
   و ناا السي ل   اءا ا امل تلا  اليت    شاهنا أق ت مل   سي ل  الس ق، دذ تستايا السلا  النقدي  القيام رإن  

الولي  لمملتهلال،  غ    نها   اىااظ ال  ا ستق ا  النقدل   ا ملتهلال  ميو  أق تنتقل آملا  اإلن اءاا النقدي  
  امل اش ة   التاملت دىل الس ق املالي  را يقتح، الا يق  امل اش ة  الا يق  ال ت امل اش ة، ال  ال غت    دق الا يق

تو ق  قيدة لنداط الس ق املالي )ريا األ  اق املالي   ش ا،ها    لدق السلا  النقدي  (، ال  او  الا يق  غت 
امل اش ة اليت تعخل ردول أفضل    الا يق  األ ىل   هل  ا اند ا تس ل  ال  الداافي   ال ن ح، دذ يو ق تاملت 

  التاملت    ؤت سي ل  الس ق  لعل أر ز تلك   ة     م  ملن اا  داك   هخاإلن اءاا النقدي     األ ت 
     ذلكالقن اا ) ست ا أسعا  الاا،دة،  ن  ا ،تخاق(.  داتاق القناتاق  تدا لتاق فيخا رينهخا،  ميو   م  

الاا،دة رعممل  تدارويه  ا   ليل آلي  اخلهخا   ا تدال تاملت السياس  النقدي    سي ل  الس ق، دذ ت ت ط أسعا 
أل اا الس ق املالي      م  تاملت دذه األسعا   ردول فعا  ندا   تلك األل اا     نه  أ  ا  دل 
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أسعا  الاا،دة     م  الس ق املالي   ذلك     م  اممل  سع  الاا،دة راسعا  السنداا   س ق السنداا 
ه العمملاا     م  تاملت السياس  النقدي     ؤت ا ،تخاق  أسعا  األسهت   س ق األسهت،  تتمدل دذ

 املخن ح لل  داا ا ملتهلالي .
 ردول الاا،دة أسعا  تاملت ي ز املالي  األس اق آللي  األساسا احمل ك مبثار  الس ملي  الاا،دة  يت تعد أسعا 

 أشوا   تعدلة أتها:    ملالي ا األ  اق س ق   اام
 غياب ظل    ا ملاا  دىل تلؤا  ا املد  ااا االة  ق  ذلك املد  ااا، ناقاا    هخا انهل ا يعد 

 اخناا  مث     الوخي  التواليا    يشيد ذلك فاق الاا،دة ا تااع أسعا   ا     املتا  ، الذاتي    ا لدا
 النتيؤ  اخناا  ر راألسهت اخلاص األ راح  قس م اخناا  دىل رد  ه  ي لل  الذل األ راح الوخي   ست ا
 .أسعا دا

 لذا ) املدة هناي    األ ل   زا +مليخ  أ راح ( املستق ل ملا  اىالي  القيخ  متثل املالي  األ  اق أسعا  دق 
 السا،د الاا،دة سع  رالا ا السع  د   دذا املتمق ، أ  العا،د اخلهلت سع  ال  تت ملا  ا امل اش ة فالقيخ 

  .ناسها ملدة لت ظيارا ناسها  املتعل  اللم    
  املستثخ ، دليها يتؤه أق اليت ميو  للت ظيااا امل تلا  األن اع رح ا  تيا    ل  ا را زا الاا،دة سع  يلع 

  املع  ف  املن ا  الثار  العا،د ذاا الت ظيااا رح اليهت املقا ن  أ  ا ت ت ظيا   ال اغ  ق فاملد   ق
 .  ت تة   تاع  ا ا،د ال   اىهل   امل اط   خل  رح خماط ،  خل أل  قد ا ل ق

 سيؤعل سع  النق ل ا   فتشايد  ا ستثخا ، الاا،دة سع   م     ا ملتهلال   النقدي  السياس  ت مل كخا 
 ال  سع  الاا،دة  م     النقد ا     الت ت يت ملا    الد ل، يتشايد مث  عا ا ستثخا   يشلال يتناملا الاا،دة
  ا اوسيا يتناس  ا ستهمك دذ ا ستثخا ، شاق ذلك   شانه ا ستهمك   ي مل   دمنا فقط،  الد ل ثخا ا ست
 ي لل اىقيقي ( رقيختها للنق ل )ا نها ا مسا الع     الشيالاا راق الومسيوي ق افا    ثلخا الاا،دة، سع 
  يشلال يشلال األ ت فإق الولا،  و ناا الال  أ د ا ستهمك أق  مبا أك ،  استهمك للاا،دة ألىن أسعا  دىل
 مما أك  مبقدا  يشلال س ف الد ل فإق ا ستهمك  ا ستثخا     كل تشايد  ا  دذا للد ل، الت ازين املست ا  عه
 ا تااع ق    نه  أ  ا فا (25) فعالي . أكث  تو ق النقدي   السياس  أق ذلك  حمهلل  فقط، ا ستثخا  تشايد ل 
 دىل ي لل مما ا ملتهلالي ، القااااا   خمتلا ا ستهمك  ست ا اخناا  دىل ي لل أق شانه    الاا،دة سعا أ

  اق  قان ، را  ا  اخليا ا نشءا    مت   الد كاا أكث  أق دىل  األ راح، راإلناف  امل يعاا  ؤت اخناا 
 كم  يعخل   .تلك الق    ال  الا ا،د لت اي    ا لدا    ك ت نشء استنشاف ال  يعخل الاا،دة ا تااع أسعا 

  (26) أسعا دا. اخناا  مث     األسهت الال  ال  اخناا   رالتايل األ راح  قس م  اي  ال  األمل ي 
كخا أق دناك العديد    القن اا اليت ميو  أق تست د ها السلا  النقدي  ر ي  التاملت   الس ق املالي ، 

االة اخلهلت  اخلياا الس ق املات     نس   ا  تياطا القان ين، دذ يستايا ال نك ا   أدت دذه القن اا دا سع
امل كشل التاملت   ا ستثخا اا املالي  ا  دذه القن اا،  متتد آملا  است دام السلا  النقدي  أللاة سع  اخلهلت   
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ل ن ك التؤا ي     ال نك امل كشل، أل التاملت   الس ق املالي  ا  الس ق النقدي   ال أمسالي  للت يت   د وام دمل ا  ا
 ؤت ا تياطاا ال ن ك التؤا ي ،أ ا اخلياا الس ق املات    األلاة الثاني  اليت ميو      م ا أق يهلل تاملت 
 السياس  النقدي    نداط الس ق دىل اخلياا ال يا  الد اء لأل  اق املالي  اىو  ي  ملهلتة   ت سا   ط يل  األنل
 ا  التاملت   ملناة األسعا   سع  الاا،دة، راإلناف  دىل ملناة ا  تياطاا النقدي ، أ ا فيخا يتعل  راأللاة 

 الثالث )نس   ا  تياطا القان ين( .

 تعتخد فاالي  السياس  النقدي    سيخا الوخي   نها ال   ن ل أس اق  الي   نت خ  ، دذ ت ت جما  اخل   
تايل فمرد أق تو ق دذه األس اق ال  ل ن  االي     الوااءة  الااالي  لتا ي  تلك األل اا تلك األل اا،  رال

أل جي  أق تو ق ذاا طامل  ك تة  متونها    استيعاب كخياا ن خ     السنداا اىو  ي  اليت يع نها 
 نك  ينتقل تامل  الس ق ال نك امل كشل     م  اخلياا الس ق املات   ، كذلك ملد ته ال  تا ي  سياس  سع  ال

 املالي    تا ي  السياس  النقدي  دىل النم  اآليت:     
 دذ الس ق النقدي ،   سيخا املالي  الس ق    ديددا حيتت اليت الاا،دة أسعا  دياكل أ د ال نك سع  يعد 

 الس ق   ال  السي ل   الال  الع   نانيب تهلي  اليت الت يتاا ال  ال نك سع   ديد يعتخد
 .النقدي 

  تعتخد املالي ، دذ الس ق   األ  ا الاا،دة أسعا   رح رينه مل ي  اممل   ن ل ال نك سع  فاالي  تتال 
ذاا    الي  س ق يتال   ن ل  دذا الس ق،   الاا،دة أسعا    الت يتاا ال  ال نك سع    الت يتاا
 كااءة.

  ر اسا  ال نك ا ،تخاق أل اا  هلت داالة فيها تتت األنل( )ملهلتة  تا  ة  الي  س ق  ن ل يسخ 
 . رسه ل  النقدي  السياسي  دن اءاا رتا ي  امل كشل

 االي   دوذا فاالي   ذاا  ندا  ك تة للسنداا س ق  ن ل ال  املات    الس ق سياس  جناح يعتخد 
 املت تاا جمخل   تاملتا   فعالي  أكث  )الوخي ( السياس  النقدي  أل اا جتعل املالي  الس ق تنخي  فإق

    املت  اة األدداف حن  أمل دا  ا تدال لتا يقها األ ثل دتا   الا   م     الولي ، ا ملتهلالي 
 (27) .است دا ها

 سوق السندات.و السياسة النقدية  .5
 داا،السن أسعا    اليت  هلل التقل اا لتاست ال ،يس  األس اب    تو ق الاا،دة أسعا    التقل اا دق

 فولخا الس ملا، أ  اجلا ل سع  الاا،دة ت تاا  ا اوسي  رعممل  املالي  األ  اق س ق   السند سع  ي ت ط دذ
 سع  اخناا  اند أنه ذلك    ا،  الس   املع  ن  الوخي  ازلالا كلخا السنداا ال  الاا،دة سع  اخنا 
 ط ي  ا  لمملاا  املنداة  غ   فإق يل ،  رالتايلملل السنداا أ د ا اليت للؤه  ا ملاا  تولا  فإق الاا،دة
 اند ا العو   م     ميو  تشلال، س ف املع  ن  للسنداا الوخي  أق أل ت تاا، س ف السنداا د دا 
   تاعا  السنداا  ذه الاا،دة سع  يو ق  هل  ا اند ا السنداا دذه رد اء املنداة أ  األف ال ي غ 
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 ال  اىو  ا اإلنااق  ا زال فإذا النقدي ،  السياس  اىو  ا العؤش رح اممل  ميو  الق   راق دناك
    العؤش دذا مي    ا  غال ا يتال  التخ يل مما امل ازن    العؤش ت انه اىو    فإق األ  ا،  اإلي الاا الض ا، 
 اىو  ي ، السنداا إ دا ر مليا ها ط ي  امل كشل  ا  ال نك أ  التؤا ي  ال ن ك أ  األف ال    ا ملاا   م 
 األس اق اىو    ا    ل  فإذا النق ل، ا   يت ت  عها أق  رد للتخ يل الا يق  دذه اىو    ااتخال  رالتايل
 ا    ا    ت يت دناك يو ق فل  التؤا ي  ال ن ك األف ال أ  دىل السنداا ريا ط ي  ا  العؤش دذا املالي 
 اىو    تنا  اند ا  لو  النق ل ا     اخناا  دناك أق يو ق دىل ت لل دااالسن ريا اخلي  فاق النق ل،
 النق ل، ا    ا    ت ت دناك يو ق  ل  األ    ست اه دىل يهلل دىل أق يشلال س ف النق ل ا   فإق دي الا ا
 زيالة دناك ستو ق ذد امل كشل، لل نك سندا ا ريا ط ي  ا  العؤش دذا   ل  اىو     ا دذا خيتلا األ    لو 
 ا   فإق اا،دا ا اىو    أناق  ناسه ال مل     السنداا تلك امل كشل ال نك فإذا اشاا النق ل، ا    

    ض  را ناسه السنداا   يعاا  ؤت يسا ل أل النقدي  القاادة ت ت يعال  مبقدا  س ف يشلال النق ل
 ألق األ ياق رع      غ ب فيه غت أ   امل كشل ال نك  م     اىو  ا العؤش مت يل  ضااا النق ل. دق

 (28) .النا ي  ال لداق   هل  ا   التض ت  عد   ا تااع النق ل ا   من   عد  زيالة دىل ي لل ذلك

 

 خاتمة: -
للسياساا النقدي   املالي  امل  ك ت  ند دام ال  ألاء األس اق املالي ، فخ  املم ظ أق السياس  النقدي  ت مل  
    م  أل ا ا ال  التعا ما   الس ق املالي   ا   سع  الاا،دة،  يت تعت  ال لا،ا املناف  الق ل 
لمستثخا    س ق األسهت فاخناا  سع  الاا،دة ال  ال لا،ا يسااد ال  نذب املستثخ ي  الذي  ياضل ق 

ياضل  ع ت  تي  أ  السياسي ،  ي هل  ا   ال   ف ا ستثنا،ي ، ا ملتهلالا ستثخا  اخلايل    امل اط  
كخا ميو  للسلا  النقدي  أق ت مل  ال  ،  املستثخ ي  ا رتعال ا  األ اا   اإلمل ا  ال  ال لا،ا  غت حمد لي  اا،ده

اخلهلت  اخلياا الس ق املات     نس   ا  تياطا  داالة سع  الس ق املالي      م  ملن اا أ  ا تتخثل   
 العؤش سياس  رح  ا ق ي ال عممل ناء     م  ال السياس  املالي  ال  الس ق املالي  . كخا أق تاملتالقان ين
 ا تياطياا لتخ يل االي     ن     الس ق ت ف ه  ا  م     مل  ا العممل  دذه  تستخد  الس ق املالي ، اىو  ا

   التاملت مث     املايل، العؤش اس سي تا ي      ي  التم ك تستايا املالي  السلا  فإق  اليه القااع اخلاص،
 ملناة أفضل تعت   املالي   الس ق ت ف دا اليت املالي  لألل اا املم،ت ا ست دام ط ي  ا  الولي  ا ملتهلالي  املت تاا
 .املالي  األس اق دا الولي  املالي  السياس  لتا ي 
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                                  جودة الخدمات المصرفية وتأثيرها على رضا العمالء

 1خليل عبد القادر   د.                                                                                            
2 يحياوي فاطمة الزهراءأ/                                                                                   

 

 مستخلص: 
أثذذا  الختبتتارهذذ ا دراسد ذذد  ذذدما داذذافية دانذذاس د كدعلىذذيا ارذذال ، ذذا ساذذي درل ذذ      ي اذذيسد  تناولتت  

 بتتالتيبي دراميغادس ذد اذذي وا كدروذحل كد يرذذد درليو  ذد  كداوذذتدي درتل   ذ  كدردض  ذذد ، ذا ساذي درل ذذ     ةداتغذاد
فتىيف ذد   محتاور، ا كايالة دانيسف درل دف د كدايصد درليف د مبايود داايد. كمّتت دراسد د فذحل الذ أ أس لذد 

دردصذذ   درتي   ذذ  كفذذوسة مسد ذذد د يرذذد  فلت ذذايحل ذ ارذذال ، ذذا د ذذت يعد   ذذ   المتتن  فوذذتمافيف ذ ارذذال 
 ذ درتي  ل. SPSS أداةدالط ية  كد تمافوي 

ع ذ فوذذذذتدي  ذذذذدما داذذذذافية دانذذذذاس د ذ دانذذذذيسف دايصذذذذد  ف يسعذذذذد  يانذذذذيسف ك ذذذذدم دس  ذذذذي استتتتتنتجنا ك 
درل دف ذذذد درذذذ  ايعذذذت فتاع ذذذد  ك ذذذا دعلىذذذا ارذذذال  بي ذذذي  ، ذذذا ساذذذي درل ذذذ    يرووذذذ د رذذذ ك .  كأفذذذي داتغذذذادة 

 له.  دراميغادس د س م  ؤثا ذ ساي درل     ،ىا ،وناي رتل  م كدردض  د در  دن ايعت ،  تس ي طاميد ف

 .  :  دما  داافية داناس د  ساي درل     داتغادة دراميغادس د  دراالل  دردض  د  دانيسف الكلمات الفتاح

Abstract : 

      The major aim of this study is to identify the impact of the bank quality of service on the 

customers satisfaction, also to test the impact of the demographic variables such as: gender, 

age, family status and function on the customers satisfaction using the public and private bank 

agencies in Medea City. 

     This study is based on four integrated classes using the descriptive analytical and case study 

method relying on the questionnaire as a source of collecting  data, in order to analyze it by 

Spss. 

    Researcher concluded that there is a rise in the level of quality banking services in the private 

bank according to the public bank which reflected positively on customer satisfaction 

especially in the private banks. The demographic variables did not affect customer satisfaction 

but the education level and function have a direct effect 

  eywords: bank services quality, customers satisfaction, demographic variables, income, nks. 
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 مقدمة:
ك  يح درل        كارال الزمييم داويسوددانيسفذ حت  ق عتيوة فاا د أل، يأ  كهيفي   لّا د دما ،وناد  مم زد     

كارال ذ ضّل   ئد اليس  د  تيّىم س سي .، ا ط ب الافية مبددص ية سس لد   ش   سغ يهتم ك  اا  ف دالهتم  
درظاكف  كأن  ىدن كد،ّ د كفاساد رط  لد    الويياا ف كفدرتى ّ دانيسف  ه ا ىين ، اس  ضاكف درودق

رىدن درّاغ ية فتويفّ د كفتجاما   طّ ب ه د فحل داناف حتويف د دما درّود،ّ د  كعظاد  . كحي ية كسغ ية درل   
اناف  كعظاد  ر مه د در  حيت سي درل  ل ذ د ؛ر مافية داناسّ د  كدر   لترب فحل داا ىزدة دأل ي  د ذ دانيسف

 كا حل ه د د طيس درلويصا درتير د: . ه كدس ىيز جم ل أعشطد ه د دألالا ،  ه اين فحل درّضاكسي دهت يم داناف
 د طيس درليم ر اسد د ؛ 
 د طيس دروظاي ر اسد د ؛ 
 حت  ل فلط ية ، ود دراسد د كدالت يس در اا ية؛ 
 .فوي شد عتيوة دراسد د 

 اإلطار العام للدراسة -أوالا 
   أي فاي  ت يدس  شىير د ه ا دراسد د ذ د  ي د ، ا دروؤدأ درتييل: ة الدراسة وتساؤالت ا: إشكالي .0

ميىحل أن ينل در اق ذ ساي درل    ،حل  دما داافية داناس د  يف در ودك درل دف د كدايصد ذ فايود 
 داايد ؟

 :    وي  داِ  جم د،د ساا يٍة ، ا درّويد درتييل الفرضيات: .5
هويك ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د  يف د دما داتد لد كد دما در ل  د  ضية الرئيسية األولى:الفر -

 ر مافية دا افد ذ دانيسف.
 الفرضيات الفرعية:-
  د ا ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د  يف د دما داتد لد كد دما در ل  د ر مافية دا افد ذ دانيسف 

 ؛مالرد درل دف د ،وا فوتدي 
  د ا ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د  يف د دما داتد لد كد دما در ل  د ر مافية دا افد ذ دانيسف 

 .دايصد ،وا فوتدي مالرد 
هويك ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د  يف داتد ط ر جدما كساي درل    ذ  الفرضية الرئيسية الثانية:-
 ؛دايصد ،وا فوتدي مالرد دانيسف نيسف درل دف د ك دا
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 الفرضيات الفرعية:-
  دانيسف  ا ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د ذ داتد ط د وييب ر جدما  يف دانيسف درل دف د ك  د

 ؛دايصد ،وا فوتدي مالرد 
  د وييب رااي درل     يف دانيسف درل دف د  ا ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د ذ داتد ط  د

 . دايصد ،وا فوتدي مالرددانيسف ك 
هويك ،  د  يف ،ونا د وا  دروحل  د يرد درليو  د  داوتدي درتل      كدراالل ك،  تسي  الفرضية الثالثة:-
  يرااي.
يم در ي بب أن   ل ه  دما داافية  و    أمه د ه ا دراسد د فحل دراكس دهل أهمية وأهداف الدراسة: .3

داناس د ذ اوب ساي درل     كفحل ه د داوظدس هناف    دالت يس  دما ه ا داافية  يردايالة 
داناس د مبايود داايد  كدردصدأ    فلاسد درل  د داد دما   وسي ك يف ساي ،  وسي  ا ي هناف أيضي     

حت ي ية ك ط لية درل     كدرّول  رتدساهي  أسضل درطّاق ر ي يظ فلاسد فاي دهت يم ه ا دانيسف  ي
 ي تمادم أمكدة درتي  ل    ضسيس ا   د  دض ف در  يعية فحل ه ا دراسد د عتدالاا ي   ، ا ،  سم.

 . كدالي د د حنيو د دا و د
نيسف ، ا ،   هي  يَا    دهت يفوي هب ا دراسد د الس ىيز أعشطد دا أسباب اختيار الدراسة وحدودها: .4

كدعتشيس سىاا دال تث يس ذ ،ونا درل ل  كدراغ د ذ فلاسد فاي دهت يم فنيسف فايود داايد جبدما 
، ا كد   در ودك  س ا أجنزةكخبندص حاكم دراسد د  الافيهتي  اأحا درّو ل رىوب ساي ،   هي. 

اسد د ستتل ق  يروود در  أجنزة س سي دراسد د   كأفي در رتا درزفو د ر فايود داايد )،يفد  كاليصد(درليف د ذ 
 .3102كه   ود 

دال،ت يم ، ا داوسة دردص   درتي     ألعه يتّم المن   المّتبع واألدوات المستخدمة في الدراسة:  .2
فحل ال أ   اد  مسد د ف ادع د كمج  در  يعية   أ  دب مسد د د يرد د تمافوييت  م ف  دادادع؛ ا ي 

ذ مج  دال دفية  دعتسجويدي سي ك  واهي  هباف دالت يس در اا ية كد تم ص دروتيوة. ا ي دايصد مث   
  ، ا داوح داىتيب   ي ايسد رت يص فدد   دالعرتع ت. كأّفي دراسد د درتط    د  ستتّم ،حل طايق د ت يعد

   ." SPSS"كخيض  حت   سي ال تمادم أمكدة د حني  فحل ال أ حزفد
يتىدن جمت   دراسد د فحل خمت ف شادوح ،    دردايالة داناس د درليف د ذ  وعينت ا: مجتمع الدراسة .6

د ت يعد كمت  071كد تساست دراسد د ،  ود  و طد ،شددو د فحل جمت   دراسد د  ك ا مت  دزي    فايود داايد 
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ي ف  فلط ية كحاا   فوسي مثيع د غا صي د  و ب ع ص دال دفية س سي  ك،ام  ددس س 021د رت يع 
 درتي  ل د حنيو ؛

اأمدا سو و د ذ مج  در  يعية دايصد مبتغادة    د،ت اعي ذ ه ا دراسد د ، ا دال ت يعد أداة الدراسة: .7
ح ث  :ث ثد أ زد  دراسد د فحل  دىدن د ت يع ت دزي  د ت يعه ، ا أسادم درل ود ف يشاا. ح ث  دراسد د  كمتّ 

   سا،يف  يتل ق دألكأ  ي دما  م درثيين سسد ف وّ  د ز س د ألسادم درل ود؛ كأفي يتل ق دألكأ  يرلددفل دراميغاد
داتغا  ؤدال . كميّا د ز  درثيرث  33داتد لد كدرثيين  ي دما در ل  د  فحل ال أ مخود أ ليم فدز،د ، ا 

دا ي    Likert  كمت د تمادم ف  يا ر ىيسة ؤدأ.  00داىدن فحل  درتي   دات ثل ذ ساي درل  ل
جميالة رتيايا مس د  2 م    . ا ي   وي  ت و م درو  1ر  يا د تجي د داوتجد يف ر  ادة دال ت  ين

 .فا  لد  ]2 -2.2]فتد طد؛ دجمليأ  ]2.2 -3.2]فوم ضد؛ دجمليأ  ]3.2 -0] داددس د كه :دجمليأ 
راسد د فاي   ا  يفلد داايد،اض دال ت يعد ، ا ،ام فحل دحملى يف فحل أ ي   متّ صدق االستبيان:  .8

 .كمس د ف  فتسي ألهاف  دراسد د  ص يغد ، يسدة دال ت  ين
 SPSS لي د   يعية ه ا دراسد د  ي تمادممب   وياألساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:  .9

version 16 ّدال تليعد   لض دألمكدة د حنيو د كأمهسي: درتىادسدة كدرووب دائديد ردصف  ت. كمت
  يعية درل ود؛ داتد طية د وي  د الاسد مس د فددس د ز يوحل داناف؛ دالحنادف دال يسي؛ فليفل أر ي  

 .  كمنداج در جدا "    فليفل دالس  يط ر ا دن  فليفل درتيايا  Tدالت يس ااكع يخ؛ 
رد ا اسة دراسد د ذ ضاكف فشيهبد يشا    فاي د ندأ ، ا دروتيوة ع وسي : ةثبات االستبان .00

ح ث . 1..1فحل  أارب    د فليفل درث ية ف  درد ،وافي  ىدن فويكيد أك لاّ  ي تمادم ع ا دال ت يعد. ك   
كه     د ادة مالرد  حنيو د ،ير د  أي   22.3% (cronbakh Alpha)   غت    د فليفل ااكع يخ أر ي

رىل ( cronbakh Alpha)، يسدة دال ت يعد  ا ي ايعت    د في يلرب ،حل ،  د  اد ط ك ث ية ،ييل  يف 
   يروو د ر لا د ددعب دايميد %12.1 لا فحل دأل ليم دا ود  دما داافية داناس د فا  لي   أيحل   غ 

 يروو د ر لا  %21.5 يروو د ر لا دال تجي د  ك  غ  %72.1 يروو د ر لا دال،ت يميد  ك %72.2دا  د د 
  يروو د ر لا در  ي د كدرتليطف. %13.2ي   غ ه د داليفل دألفين  ا 

هويك مسد ية فتود،د  ويكرت فدادع د دما   دد  ذ داافية داناس د أك غاهي  الدراسات الّسابقة:  .00
 كع اا أهم ه ا دراسد ية س  ي ي  : 
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  ،تسي  تويسو د در ودك ذ ف ااا في وتا ر طير د فليسذ سض  د   ويكرت س سي  دما داافية داناس د ك 
فحل  يفلد حم ا ال ضا  وىاا  أيحل  يفت  اسد د حيرد در اض  3111ضل  مدسا د دما درشيف د   ود 

درشليب د زدواي ردايرد  ي ود  كسّازة ، ا فناف كدحا  الاسد فاي مت ز داافية داناس د ذ كاليد  ي ود 
ّ ز  يف دانيسف دايصد كدانيسف درل دف د  كرىحل ه د غا   ي دما ك أثاا ، ا دا زا درتويسو د  كمل مت

ايٍف  ألن دا زا درتويسو د ر  ناف دااسكا  ا يىدن أاتو سي فحل ،ويصا أالاي غا د دما اأ اف ته أك  
ارب سأا فيره...  كأفي ذ مسد توي س ا أال عي مج   دانيسف درليف د ذ فايود داايد  مبي س سي درل دف د 

  حىت ع غ  دالحت يالة دروي  د. ا ي أ ايوي مسد د ف يسعد  يف دانيسف درل دف د كدانيسف كدايصد
 دايصد  حىت ع غ  دحت يأ داتويب داناف ر ل     و ب أ اف ته...؛

  ف ااا في وتا ر طيرب    ييل ، ا درويب   لوددن مكس درتوديق درادال   ذ حت  ق  دما داافية داناس د
فحل  يفلد  يصاي فا يح  دس  د  أيحل  يم  اسد د دردايالة ، دف د  3112ز يوحل   ود كاوب ساي در

كفاي  أثا درتوديق ذ حت  ق ساي درل  ل فحل ال أ حت  ق دا زا درتويسو د  أفي مسد توي ستويكروي س سي  أثا 
 دانيسف درل دف د ك د دما ذ داافد داناس د ، ا ساي درل  ل  كسازعي س سي ، ا دراسد د دا يسعد  يف

 دانيسف دايصد.
 ورضا العميل النظري لجودة الخدمات المصرفية اإلطار: ثانياا 

 عوتلاض ا حل ه د دحملدس  لض دا يه م داتل  د جبدما داافد داناس د  كأيضي    ال در  متّا ساي درل  ل.
 كمكسا ح يهتي  كأ ليمهي ا ي ي  :عتويكأ ف سدم  دما داافية داناس د  جودة الخدمات المصرفية :   -0
 ي اهويك ،اا  ليسيف  دما داافية داناس د  كميىحل  ،طي   لضسي  :  تعريف جودة الخدمة المصرفية -0-0

 ي  :
ف  دما داافد داناس د ، ا أهّني " ساي  اتطّ  ية درل     كمسد د  اسا داناف ، ا لاّ    التعريف األول:  -

بب أن   ا ، ا    يهني  سإاد   ّّن داناف ،   د   امي الافية ادة  دما ،ير دحتايا ه ا داتط  ية كدر اس 
 ؛2"يولا فحل ال هلي درت ّدق ، ا فتط  ية درل   

أهني " در جدا أك دالحنادف  يف  د لية درل  ل ر مافد ك مسدك د دما  لا د تس ك   لّاف التعريف الثاني:  -
 ؛3 داافد داناس د"

 ؛4"  اسا داوتة ، ا  ش يع حي ية درز يوحل" أهّني  لّاف التعريف الرابع:  -
 ؛ 5أهّني " ال ّد داوتة فحل دألالطي "  لّاف التعريف الخامس:  -
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 لّاف  دما داافد داناسّ د أهّني"فل يس راس د  طي ق دألمد  در ل   ر مافد ف   د لية التعريف السابع:  -
  .6درل    هل ا داافد ك مسداي هتم  ر مد  در ل   هلي" درل    هل ا داافد  أك أهني در اق  يف  د لية

، ا  دألك  زااّ    ح ث  حادمهي مدال  د كأالاي اليس  د:   وظا     دما داافد داناس د فحل ك س  عظاكي    
 دما  ، ا  ك  اّاز درثيع د أ يا دالرتزدم  ياددص ية در  ي  د در   ىدن داافد داناس د  ا ص ّ  ت ، ا أ ي سي

  سي دما فحل دأل ي  ية در   و ق ساي درل    در ي يؤثّا ، ا  ادس درّشاد  7اساسي درل   داافد داناس د ا ي ي  
 . 8ك يرّتييل دحت يظ داناف  ه"  داوت   ّ  ر ل  ل ك مسداه

در ل   ر مافد ف   أهّني  شرتك ذ أّن د دما هّ   طي ق دألمد   ال أ درتليسيف دروي  د در ّاافحل ع حظ   
ىحل  ،طي  درتلايف درّتييل  دما داافد مي   ك  رالغا أّن اّل ف ّىا صيغسي  طاي ته دايصد.    د ّلية درل   

كدر    ؤّمي ذ   داناس د:  دما داافد داناس د ه   دّسا داافد داناس د ، ا داددص ية در  ياغب هبي درل  ل
 دألالا     ش يع سغ ي ه.

 ا د فحل در  يم   ف ، ا أهني داادحل در  متا هبي داافدلاّ    : ودورت ا عريف دورة جودة الخدماتت -0-5
 يرّتن  م ككا  داددص ية كدا امدة د ايس د   اسد ية درودق ر تلاف ، ا دحت ي ية درل  ل كسغ ي ه  فاكسد  

  .ر  وتة  كدعتسي    تدسيا داافد ر  وتس ال درّوسيو 
" كدايد ذ جميأ د دما  ح ث  يم  تطديا في أط ق ،  ه مكفوالايعت فويمهد " : لجودةمراحل دورة ا -0-3
 : 9" كدّر   ضّ وت أس   فادحل أ ي ّ د ه مكسا مكفوال"

ح ث  تضّ حل ،   د درّتمط ط  لض   لترب دااح د دألك  ذ دراكسا أك ذ جميأ  طديا د دما   الّتخييط:  .أ 
والخصائص الميلوبة في  كحتدي سي    داددص ية  درزّ يوحل كسغ يهتمدر  يعية كدال دفية ،حل حي ية 

وتمام أيضي ذ ه ا دااح د  لض درد يول كدألمكدة در   ويهم  ل   د درّتمط ط داوتة أك داافد.ا ي    
"   يس دكفوسي دألمكدة دأل ي  د ر ّو طاا ، ا د دما  كفحل ه ا دألمكدة خمططية "  ر لير ية د دما

 " كغاهي؛مدرد  أ  ا د دما"  ""ردحية درو طاا ، ا د دما"  داو ب كدألثاط "خمط
ا فحل ف اسا درل   ية ، ا  عتيج كارال  يرتأاّ    لين  ط  ق في مّت درّتمط ط ره ذ دااح د دألك الّتنفيذ:  .ب 

درّتلاي ة درّضاكسيد  ن  ي ايسد     فىيع د   اد    داوتة كسق درّتن  م كداددص ية دّر  كالت ره فو  ي  
  ط ب دألفا ارال؛
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فحل ال أ د تمادم   حل ه ا دااح د حت  ل ك    م خما ية درل   د د عتي  د تض ّ الدراسة أو التحليل:  .ج 
ردحية درّو طاا ، ا د دما ر تي ق فحل أن فددص ية كفؤّشادة د دما  ا مت  و   هي  ف  حتايا 

 ؛اث ف     ين كفلاسد فوّ  يهتيكحيالة در شل در   ا حت  دالحنادسية
 لين دختيا ايسد د  اد دة داوي  د داد سد حند  ني ح حيالة در شل أك اتخاذ الفعل التصحيحي:  .م 

ي يف مكسا د دما  (0)دالحنادف ،حل داددص ية كداؤشادة دحملاما ر جدما داافد. كدرشىل درتييل س م 
 .10"راكفوال"

 
 
 
 
 
 

                                                                                  
على خمسة أبعاد جودة الخدمات المصرفية  تشتمل   . أبعاد جودة الخدمات المصرفية   -0-4 

والتي سنحاول  .االعتمادية، سرعة االستجابة، واللباقة، األمان، والجوانب المادية الملموسة مكونات هي:
 اط التالية:التعرض ل ا في الّنق

ل فسيسا ف ام داافد ذ  اس ه ، ا أمد  ك  امي  داافد  داا دا  شىل   ا  ت ثّ :   االعتمادية .أ 
د،ت يم يعني    كه د11 م فحل ال أ دال،ت يم ، ا دألسادم كدأل سزا  كدالادة كغاهيسس ا داافد   ا    كم  ق

درل  ل يايا   اد  فليف  ه ف  دانيسف  د،دما  شىل م  ق   كمبي أنّ داناف ،  ه ذ دجنيز داافد داناس د دا
أن  ىدن ، ا مسديد   سي،  الندصي   ال داا  طد  يا  زدة د دهايد ر مافد  اين رزدفي    در  حتيسظ ، ا ك،دمهي

 ؛ 12 تد لية درل  ل كارال  ير يث ،وسي
يف يف  ير وال رت امي داافد كفوي،اا  شا    سغ د كد تلادم درل:  االستجابة  .ب 

  أي  دسا داافد  13كدرّام ، ا د ت ويسهم كدرّوا،د ذ أمد  داافد  كدال تجي د در دسيد رط ب درل  ل  درل   
 ؛ 14كه د في يوس  حيرد در  ق كدرّشال راي درل  ل   ذ درزفين كداىين داوي ب

: مكسا مكفوال ر جدما.(0) رقم شكل  

 المصدر: ،   ، ا دروتيس   ط   ية ذ  مدسا د دما درشيف د  مدس داواا ر وشا كدرتدزي  كدرط ي،د  دألسمن 3111  ص12.

 

 رضا العميل

اتخاذ الفعل 

 التصحيحي

 

 التخطيط

 الدراسة التنفيذ
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 -اليصد فحل هلم د نيأ ف  درل    -داناف ديىدن فدض   لين أن  :  والّتعاطف الّلباقة  .ج 
  كدرّت ّت   اكح درّناد د كدردّم ر ل     ك شليسهم  أمه تسم كدرّاغ د ذ   امي 15فحل دالحرتدمايٍف  اس    يت  زكن

 ؛ 16داافد حوب حي يهتم
كدعلادم   درد،ا لين ث د درل    ذ داناف  ض ين د ندأ ، ا داافد حوب : األمان .د 

  كه د في يدرا دالط ئوين فحل    ل  أّن داافد  17 ي ايسد رد دم أمد     م فحل دادض يف ه داطا كدرشال س 
 ؛18  شيف    رال دالط ئوين درّو و  كدايّمي  دا افد خت د فحل داطأ أك داطا أك درشال

 ا د   يد داوتمافد ذ درل ل ش ل درّتوس  ة دايم الجوانب المادية الملموسة .ه 
  ك لين   رال فظسا  19كهت ئته فحل درادالل كدأل سزا كدرد يول داوتمافد ذ دألمد  ر  ناف ياظسا دايس   

فحل درط  ل  أعه ا  ي زدم ساي . ك  20كدرتوس  ة دايميد ....دخل  داناف اي ادثد كد يا  د اظسا در وال كدرليف يف
 زدم دالحت يظ  يرل  ل ر رتا طدي د  كحتووت  اس ه ، ا درا ح .   هدرل  ل ،حل داناف كالافي

 : عوتلاض  لايف ساي درل  ل  كالطددة   ل ل درااي  كارال ا ي ي  :  رضا العميل  -5
 :رايوي درتليسيف درتير دتعريف رضا العميل:  -5-0

نب دألمد  دااسك ر مافد يلّاف درّااي  أعّه:"فوتدي فحل  حويا در ام درّوي م ،حل دا يسعد يالتعريف األول:  -
 ؛ 21"ك يف  د ّلية درل  ل داتل  د هب د دألمد  داناس د 

 ؛22" أيضي    أعه:" حيرد ع و د  وتة ،حل ،   د درشاد ف التعريف الثاني: يعرّ  -

درّااي  أعّه: "حيرد  مسدك داشرتي رى ييد/،ام   كا ي ،اسه ال فحل التعريف الثالث:   -
 ؛ 23ا ييد در   د در  حنل ،  سي ف يسعد حبجم درّتضي د در  حتّ  سي"

 ؛ 24"دال تس كدرااي أعه:" د ىم د بييب عت جد جتا د درشاد  ك/أك   ،ّافالتعريف الرابع:  -
 ، ا حندرهدرااي  أعه:" مس د در  دأ در  ي ايسي درل  ل  ثا  "حم ا  ادكي"،اف التعريف الخامس:  -

خبندص   دحت ي ي ه فحل داافية داناس د  كد ىم ،حل درّااي ك،ام درّااي عي ة ،حل دا يسعد  يف  د لية درل  ل
  دال،ت يميدكأمد   دما داافد در ل  د در  حنل ،  سي درل  ل  دد طد دأل ليم )  داشرتدا دما داافد 

،  سي أ ل فحل دروتيوة داتد لد  سإن ارال يلطا شلدسد   .... خل (. سإاد اين ،يوا داافد در  مت د ندأدال تجي د
 .25كأاثا فحل دروتيوة داتد لد  سس د يلطا شلدسد  بي  ي  كث د أارب"   ذ حيف  اد اين دألثا  بي  يَ     يَ 

ع حظ أّن درتليسيف دروي  د ك ن دالت  ت ذ طاي د درنّ يغد   اّل أهّني  شرتك ذ أّن درااي هد درّشلدس  
: درّوي  د ميىحل  ،طي  درتلايف درّتييل رااي درل  ل درتلايف ي يوتيب در ام ،وا حندره ، ا داافد. كفحل ال أ در
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هد شلدس درل  ل  يراّدحد كدرث د عظاد  اددس د أك جتيكز داو لد در  حنل ،  سي ف  داو لد داتد لد ،وا ساي درل  ل 
 داناس د. د تس اه ر مافد

 : 26، ا داناف د  يع داطددة درتير د  فحل أ ل   ل ل ساي درل  ل:  ضاخيوات تفعيل الر  -5-5
كد تم ص دال دفية س  ي يتل ق  أ  دب ح يا    د تمادم حبدث درتوديق الاسد دحت ي ية درل    -

   دا ية  كث يسية درل   ؛
 رتيايا أهم دانيوص داشرتاد؛  د ت ليب دال دفية در  مت مجلسي فحل درل    -
  د لية درل    كآفيهلم ،حل داافية داوتظاا فحل داناف؛ اياحت -
 د رتدح ه ا داوتجية ك  وي،سم هبي مبوتدي ،اض فت  ز؛ -
 ساي  درل    ،وا دال تجي د اطير سم  ك  امي في ي دق   داتشيف أحوحل درطاق  أ ير ب  ايا فت  زا -

 ؛   اياهم     د فضيسد
حي ية درل  ل سيوب  ك مني ىت    إش يع حب ث  تض حل أهني ال    ادال تسيم كد ايد ذ  و    ال الطد  -

هتاف      دغه مس د ،ير د فحل درادحد كدرط أع ود ،وا  ليف ه ف  داناف ذ ال فاا  ر رال اين ال ا فحل 
 . ت   درل     ي ت ادس رىوب سايهم

 تحليل معييات عينة الدراسة واختبار الفرضياتالمحور الثالث: 
 :عدسمهي س  ي ي    ح ث مت زة ، ود دراسد د مبج د،د فحل دانيوصينة الدراسة: خصائص ع .0

 (: توزيع العينة حسب الجنس0جدول رقم )
 النسبة التكرار الجنس المصارف
 %29.7 46 ذكر العمومية المصارف

 %40.3 30 أنثى
 %53.5 29 ذكر الخاصة المصارف

 %46.5 24 أنثى

 .spssدا على إجابات االستبانة باستخدام برنام  : تّم إعداده اعتماالمصدر
نالحظ أن أغلب أفراد العينة من حيث الجنس هم ذكور، أي  (،0)من خالل الجدول الساب  رقم  

من أفراد البنوك العمومية، وفي المقابل بلغ  نسبة الذكور في عينة البنوك الخاصة  %29.7يمثلون ما نسبته 
كورية من اإلجابات إلى خصائص المجتمع الجزائري الذي يشتغل فيه . وتفّسر سييرة الحصة الذ 60%
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الذكور بنسبة أكثر )خاصة في الم ن الحرة(، وهو ما يتواف  مع إحصاءات البنك الدولي حول التشغيل في 
 . 5005الجزائر لسنة 

 (: توزيع العينة من حيث الحالة العائلية5جدول رقم)                    
 بةالنس التكرار 

 %40.6 35 أعزب البنوك العمومية
 %28.4 42 متزوج

 %46.5 25 أعزب البنوك الخاصة
 %53.5 28 متزوج

 .spss: تّم إعداده اعتمادا على إجابات االستبانة، باستخدام مخرجات المصدر
 للمصارفمن أفراد العينة متزوجين بالنسبة  %40.6نالحظ أن ما نسبته  ،من خالل الجدول الساب  

الخاصة متزوجين، ويفسر ذلك بأن المتزوجين  المصارفمن أفراد العينة في  %23.2العمومية، وما نسبته 
وذلك لضمان مستقبل أبنائ م حسب  ،حسب المجتمع الجزائري هم األكثر اتجاها لالدخار من غيرهم

  .رأي م
 (: توزيع العينة من حيث السن.3جدول رقم )                   

 spss  ام : تّم إعداده اعتمادا على إجابات االستبانة باستخدام مخرجات برنالمصدر
ذ  22-21 فحل ح ث دروحل يوت دن ر  ئد درل ايد  ع حظ أن أغ ب أسادم درل ود  فحل ال أ د اكأ دروي ق

ه  سئد فحل دانيسف كايعت ثيين سئد فحل ح ث دروو د ذ ع ا   %52.5درل دف د ح ث   غت عو تسم  دانيسف
سىيعت أ، ا عو د ر يواا در ئد درل ايد دايصد دانيسف أفي ذ   %32.2 ود ح ث   غت عو تسي  32    31

ا ي ع حظ    %5.11 وو د   ود31كأ ل عو د ايعت ذ  يعب در ئد درل ايد دأل ل فحل   %22.5درثيع د  وو د 
ذ درل دف د  22-21 ود سأاثا ا حل أسادم درل ود  كي وا دس  يع عو د در ئد درل ايد  21دعلادم ك دم أسادم ذ  حل 

ك يرتييل دجتيا درش يب در يحل ياياكن ستح   3111دايصد ذ داايود    غييد دانيسف  عشي   تأالا  32-31كعو د 

 البنوك الخاصة البنوك العمومية رفئات العم
 النسبة التكرار النسبة التكرار السن

 %4.00 2 %3.9 3 50أقل من
50-59 53 59.9% 30 55.4% 
30-39 38 49.4% 7 13.9% 
40-49 00 04.3% 14 26.7% 
 %0 0 %5.6 5 فأكثر20
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س ا اين  ز  فوسم ره دانيسف أفي در   د در يحل ياياكن درتليفل ف  دانيسف حويب ألكأ فاا ر تليفل ف  ه ا 
د ختدسي فحل د  اد دة كدردثيوق أك دايصدانيسف درل دف د كمل ياغ دد ذ حتديل  ليف سم حند دانيسف حويب ذ 
 .22-21درل دف د هم اكك در ئد درل ايد دانيسف ا روي أن أغ ب دألسادم ذ كهد في ي وّ    و ب دردال 

 (: توزيع أفراد العينة من حيث المستوى التعليمي4جدول رقم )               
 البنوك الخاصة البنوك العمومية المستوى التعليمي

 00.4% 6 %00.4 8 نويأقل من ثا
 %15.09 8 %08.5 04 ثانوي

 %45.28 24 %35.2 52 ليسانس
 %22.42 12 %35.2 52 ماجستير+دكتوراه

 %6.00 3      %6.2  2 آخر

 spss: تّم إعداده اعتمادا على إجابات االستبيان، باستخدام برنام  المصدر
ر ويعا   ) درل دف د اكك فوتدي  ل    دانيسف  ع حظ أن أغ ب أسادم درل ود ذ  فحل ال أ د اكأ دروي ق

ر كي داوتدي درثيعدي   %01.3د    ا ي   غت ثيين عو%23.2 و ا دروو د در    غت  (كفي وتا كماتدسدا
  ذ دا ي ل جنا أن أ، ا عو د ذ %01.5كأمىن عو د ايعت ر سادم اكي داوتدي درتل     أ ل فحل درثيعدي ب

  أفي اكي داوتدي في وتا كماتدسدا %52.31ر كي داوتدي درتل     ر ويعا  وو د أسادم درل ود هم 
ا دس  يع سئد اكك داوتدي   اثيين عو د  كايعت دروو د درثيرثد ر كي داوتدي درتل      كي وّ %33.53س  غت

ك يرتييل دجتيهسم ردا  أفددهلم   دجملت   د زدواي  سدا  أهنم أغ ب در ئد دادض د ذد درتل     ر ويعا  في وتا كمات
 داناف.ذ 

 (: توزيع العينة حسب الدخل2جدول رقم)
 البنوك الخاصة البنوك العمومية الفئات األجرية

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %20.75 4 %6.5 5 02000أقل من 
02000-59000 16 20.8% 9 20.75% 
30000-39000 19 24.7% 7 17.00% 
40000-49000 12 16.5% 5 20.75% 
 %20.75 10 %32.6 24 فأكثر20000

 ةاعتمادا على إجابات االستبان هإعدادتّم : المصدر
فحل أسادم درل ود اكك مالل يادكح  %35.7درل دف د في عو ته دانيسف ع حظ أن ذ   فحل ال أ د اكأ دروي ق

مج  كفي عو ته 32111ك 02111يرتدكح  يف  فحل أسادم درل ود اكك مالل %31.1مج  كفي عو ته 22111ك 21111 يف
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كهم   رال ميث دن أغ ب أسادم درل ود كأ ل عو د ايعت ر كي دراالل   ج سأاثام 21111ينل مال سم     %..23
دايصد ايعت عو سم دانيسف ذ دا ي ل ع حظ أن دغ ب أسادم درل ود ذ ك  .%2..مج  وو د 02111دأل ل فحل 

سأاثاك اأ، ا  51111مج  كاكي دراالل فحل 32111ك 02111ي در ي يرتدكح  يف  يف اك %31.72فتويكيد  وو د 
سأاثا  ي،ت يس أن أاثا سئد فحل ح ث داوتدي  مج21111عو د  كي وا ك دم أارب عو د ر سادم اككد دراالل 
ي دق  في يشتغ دن ذ فونب أ تيا كدر يحل سدا كدر يحل غير يَ د درتل     هم اكك داوتدي ر ويعا كفي وتا كمات

 .مج   ي ايسد راس  د ىدفد د زدوايد اوتدي دراالل رىل در طي،ية21111مال سم غير ي 
 لا درتلاض  ي  ي انيوص ، ود دراسد د عتلاض دآلن ر اسد د دا يسعد حوب عدع :  اختبار الفرضيات .5

  غاض فلاسد در اك ية داد دما   وس ي ك  واهي. داناف
 :  درل دف د كدايصد ر  نيسف يس در اكق دالوديد ذ د دما داتد لد كدر ل  د دالت :اختبار الفرضية األولى -3-0

ع دم  يالت يس في  اد ايعت در  يعية  ت   درتدزي  درط  ل   ح ث يتم دالت يس     ل   اد  دالالت يسدة در زفد 
ك ي،اا أال  در ادس ه   " %22 ث ددر اا د درلاف د درتير د: "ال  ت   در  يعية د حنيو د درتدزي  درط  ل  ،وا مس د 

  ي تمادم دالت يس  %2  دأ در اا د  اد اين فوتدي دراالرد دحملودب أارب فحل 
ك اكن ه د درشاط ال ميىحل  ط  ق دالالت يسدة داتل  د  يراسد د  يرطاي د در يسدفرتيد فحل درويح د درل   د  ح ث   يف 

( 3ي يف روي درشىل درتييل س م )ك   %22يو د  ت   درتدزي  درط  ل  ،وا مس د ث د روي  لا د ويب أن در  يعية د حن
در ي يأال  درشىل د ا   أن در  يعية د حنيو د داتل  د  ىل فحل  دما داافد داناس د كساي درل     ت   

 :درتدزي  درط  ل 
 ي(: شكل يبين أن البيانات اإلحصائية تأخذ التوزيع اليبيع5شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
  تل ق در اا د دألك  مباي فلوديد در اكق داد دما  يف د دما داتد لد كدر ل  د  كه   شا   :   

 SPSS برنام  : مخرجاتالمصدر
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ال  د ا ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د  يف د دما داتد لد كد دما در ل  د ر مافية دا افد ذ   
 .دانيسف

ة مالرد  حنيو د  يف د دما داتد لد كد دما در ل  د ر مافية دا افد ذ  د ا ساكق فلوديد اد 
 (. .داددس د فحل ال أ د اكأ دادديل س م ) عداح مس د اديد  .دانيسف
 (: توضيح درجة الموافقة وف  سلم ليكرت الخماسي.6) جدول رقم    

 0                      3.2                                 2.2                        2 

 فوم ضد                       فتد طد                           ا اا        مس د درااي

 فوم ضد                      فتد طد                           ،ير د         مس د داددس د

، ا ساي درل     ف ااا في وتا غا فوشدسا   يفلد حم ا  دا يف    د،وين عدس درايحل   دما داافية ك أثاهي: المصدر
 .010  ص3117داو  د  

 .(7)ا ي عداح    م "رىيسة دا ي  " د،ت يمد  ، ا داتد ط داا ح ره  فحل  ال أ د اكأ دادديل س م 
 (: توضيح سلم ليكرت الخماسي7جدول رقم )

 المستوى المتوسط الحسابي
 ير مواف  بشدةغ 0.79إلى  0من
 غير مواف  5.29إلى  0.80من 
 محايد 3.39إلى  5.60من 
 مواف  4.09إلى  3.40من
 مواف  بشدة 2إلى  4.50من 

   درواكا درليا دspss: كر ا ، ا درامحين اليرا در اد  حت  ل   يعية دال ت  ين  ي تمادم درربعيفة د حنيو  داناس

 ..3  ص 0521ر ش يب د   ف   
"   T علت ا ذ دالت يس در اا د ، ا " دالت يس تبار الفرضية األولى بالنسبة للبنوك العمومية:اخ .أ 

(  ح ث جن ب 1فوتوايحل ،حل     م د دما فحل فوظدس در جددة. كعوتوا ، ا د اكأ درتييل س م )
ادة مالرد  ، ا د شىير د: "هل در اكق داد دما  يف د دما داتد لد د دما در ل  د ه  ساكق فلوديد

  حنيو د؟".
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 ةالبنوك العمومية حسب مقياس الفجو (: تقييم العمالء لجودة الخدمات المصرفية في 8جدول رقم)

 T=0.642و    %92عند مستوى ثقة 
 
 

 أبعاد الجودة

 البنوك العمومية
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 
 

 الفجوة
 

مستوى 
 المعنوية

 T الت يس 

مس د  داتد  
 اددس دد

مس د  در ل  
 داددس د

 دحملود دT در ل   داتد  

 -3.23 1.113 1.51- 0.02 1.22 فتد طد 2.22 ،ير د 2.12  ت و ية حايثد دانافيت ت  
 -1.28 1.313 1.022- 0.112 1.22 ،ير د 2.12 ،ير د 5.12  ياظسا د  ا داناف يت ت  ، يأ 
 2.38- 1.13 1.322- 1.22 .1.7 ،ير د ...2 ،يرد .2.2 دف  ط  لد دااف داناف يت  م فظسا 

 2.99- 1.115 1.522- 0.02 0.102 فتد طد 2.01 ،ير د .2.2 داادسق دايميد كدرتوس  ة ف و د ك  د د

 -2.38 1.102 0.53- 0.08 0.90 عالية 3.60 عالية 3.8 المجموع لبعد الجوانب المادية الملموسة

 1.95- 1.125 1.220- 0.30 0.02 فتد طد 2.32 ،ير د 2.21 رد ت داوي بأحنل ، ا داافية ذ د

 0.90- 1.2.2 1.02- 1.22 1.17 ،ير د 2.25 ،ير د .5.1  ىشدسية م   د داناف حيت ظ 
داافد  طاي د صي يد فحل  داناف يؤمي 

 أكأ فاا
 -2.81 .1.11 1.522- 0.02 0.155 فتد طد 2.32 ،ير د 2.75

 -3.82 1.111 1.227- 0.17 0.105 فتد طد 2.01 ،ير د 2.71 شى ة درل  لف داناف حيل 
 -2.58 1.103 1.5.1- .0.2 .0.3 فتد طد 3.71 فتد طد 2.32 داناف ميىحل ف ي  د فوؤكأ 

 -4.97 1.111 0.4- 0.06 0.04 متوسية 3.56 عالية 3.66 المجموع لبعد اإلعتمادية
 -2.40 1.102 1.553- 0.20 0.012 فتد طد 2.30 ،ير د 2..2 ك ت   امي داافد حمام كفلاكف فو  ي

 -4.65 1.111 1.705- 0.0 0.122 فتد طد 2.11 ،ير د 2.70 دروا،د ذ   امي داافية
 -2.91 1.112 1.532- 0.02 1.211 فتد طد 2.55 ،ير د 2.17 دال تلادم درتيم اوي،اا درل   

 -3.17 1.113 .1.21- 0.071 0.17 فتد طد 2.01 ،ير د 2..2 ب ب دادض دن ، ا د ت ويسديت  وا،د

 -8.04 1.115 0.23- 0.07 0.046  3.50  3.73 االستجابةالمجموع لبعد 

 -2.31 1.135 1.203- 0.155 1.12 ،ير د 1..2 ،ير د 2.22 ميىحل درث د ذ فدض   داناف
يتنف فدض   داناف  يرتس يب  

 كدألال ق د   اا
 -6.08 1.111 0.12- .0.3 1.25 فتد طد 3.25 ،ير د 5.13

 تم داليف ة  اس د ا اا فحل دألفين 
 كدروايد

 -8.28 1.111 0.220- 0.32 1.17 فتد طد 3.75 ،ير د 5.12

 يت ت  دادض دن  ياسيسا در زفد كداربا
 رتو    دأل، يأ

 -2.95 1.115 1.55- 0.12 1.25 فتد طد 2.52 ،ير د 2.21

 2.315- 1.152 0.8- 0.06 0.90 متوسية 3.505 عالية 4.005 مانالمجموع لبعد األ

 -3.59 1.110 1.252- .0.0 1.12 فتد طد 2.57 ،ير د 5.10 د ندأ ، ا  متيم داليف د ، ا أا ل ك ه
 -3.40 1.110 .1.21- .0.00 0.1.2 فتد طد 2.02 ،ير د 5..2 ط  ييت دهت يفي شمن ي داناف يلط  

 -3.69 1.111 .2..1- 0.37 0.011 فتد طد 2.12 ،ير د 2.72 ف  وي  ينسرتدة مكدم دانا 
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 .spssد،ت يمد ، ا خما ية درربعيفة د حنيو    مّت  ،ادما : داناس
رىل ،ونا فحل ،ويصا دأل ليم    د تمادج داتد ط د وييب كدالحنادف دال يسيذ spss يال،ت يم ، ا  اعيفة 

ذ دالت يس  دا ود ر جدما داتد لد كدر ل  د  كد تماج ف ادس در جدا  كد تل يأ 
 %22ث د  كسق مس د 52..0ايعت    تسي    د اكر د Tف  درل م أن   در اكق دالوديد  يف د دما داتد لد كدر ل  د

 مت د تم ص في ي  : =N 77 كحجم ، ود   غ
ايعت ،ير د  أيحل   غ درد ط   دانيسف د لية درل    اوتدي  دما داافية داناس د   ل درتليفل ف  

ح ث اين أ، ا ك ط حوييب رل يسا  متيم داليف ة  اس د    2-2.2  كدر ي ي   ذ دجمليأ 2.72د وييب درليم هلي 
  كأمىن فتد ط حوييب اين رل يسا فاي 1.17ك يحنادف فل يسي ي اس ب  5.12فين كدرواّيد مبتد ط ا اا فحل دأل

  ك تدزع داتد طية د وي  د ر ي   درل يسدة .0.3كدحنادف فل يسي  اس ب   2.32 فىيع د ف ي  د فوؤكأ در وال ب 
  .2-2.2ك 2.2-3.2 يرت يسب   وسي ا حل دجمليريف 

ايعت   دانيسفم درل    اوتدي  دما داافية داناس د دا افد هلم  لا  ليف سم ف  أن     كجتاس د شيسا 
 2.12ح ث اين أ، ا ك ط حوييب   2.2-3.2أي ا حل دجمليأ  2.31فتد طد  أيحل   غ داتد ط د وييب درليم هلي 

رل يسا  ا  3.75كأمىن فتد ط حوييب اين  1.22 يحنادف فل يسي  اس    ياظسا د  ا دانافرل يسا متت  ، يأ 
  ك تدزع داتد طية د وي  د ر ي   درل يسدة ا حل 1.17درل   ية  اس د ا اا فحل دألفين كدروايد  يحنادف 

 .2-2.2ك 2.2-3.2دجمليريف 
متيم      د  ير د  ح ث  ل  ت أ، ا سجدا  ل يسا 1.52ا ي اين ف ادس در جدا  يف د دما داتد لد كدر ل  د 

ا ،ام  اسا داناف أن ينل    فوتدي   كهد في ي وّ (0.22-)درل   ية  اس د ا اا فحل دألفين كدروايد مب ادس 
 داناف ت مباي دحت يظ  ل ّ ك   (1.02-) د لية درل    فحل دألفين كدروايد ذ  ا ،   يهتم  كأ ل سجدا   غت 

  مسداه يتل ق هب ا درل يسا.  دانافدرل    د تطيع  اة أن أارب  ز  فحل  د لية ىشدسية م   د  كدر  سوّ 
- ،وه درل      جدا  اسة برتد لية درل     ل ق   لا دألفين  كدر ي ،رّب  دانافأمىن فوتدي  مسدك 

اليصد ذ ضل   در ي  ت  ز  ه داافية دا افد هلم  ا  د  دعط ي،سم حدأ ف ادس دألفين كدروايد  كهد في ي وّ 1.1
 درل دف د. دانيسف د دألفين داوتمافد ذ ع ص أعظ

 -3.07 1.112 1.202- 0.07 1.21 فتد طد 2.32 ،ير د 2.10 الافد درل  ل أهم أكرديي ه داناف يلترب 

ياسك دادضف ط  لد داافد در  يايا 
 د ندأ ،  سي

 -1.63 1.017 1.372- 0.03 0.12 فتد طد 2.53 ،ير د 2..2

 8.056- 1.110 0.49- 0.93 0.007 متوسية 3.58 عالية 3.77 المجموع لبعد اللباقة والتعاطف

 4.87- 0.008 0.49- 2.52 2.88 متوسية 3.28 عالية 3.79 المجموع الكلي ألبعاد الجودة



 
 يحياوي فاطمة الزهراء/أ. ، خليل عبد القادر د.                                      رضا العمالءجودة الخدمات المصرفية وتأثيرها على 

 

 5002جانفي / 03العدد                                               جامعة المدية      -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية
36 

جنا أن هويك ساكق   1.135ك 1كمس د فلوديد ر ل يسدة  رتدكح  يف  %22،وا مس د ث د  Tك يروظا    دالت يس 
فلوديد ادة مالرد  حنيو د  يف د دما داتد لد كد دما در ل  د فحل ك سد عظا أسادم درل ود  في ،اد  يروو د رىل فحل 

سية م   د  كد ندأ ، ا داافية ذ درد ت د  ىش دانافسدك درل    رط  لد داافد  دحت يظ ، يسا  م
  ك يرتييل در اكق داد دما   وسي %2داوي ب  كمتت  درل يأ  ياظسا د  ا  أيحل ايعت فوتدي دالوديد رايسي   دق 

ا أن هويك سدق فلوديد ادة مالرد  حنيو د ر وت ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د  ك يروظا    داتد ط درليم جن
 درل دف د. دانيسف يف د دما داتد لد كد دما در ل  د ذ 

 ي تمادم منداج در جدا  ويب در اق  يف فوتدي د دما داتد لد فحل   ل درل    كفوتدي د دما دااساد فحل 
داتد ط د وييب درليم  -درليم ر جدما در ل  ددر جدا =داتد ط د وييب    جنا أن    تسي كسق درل  د:     سم

  1.52-= 2.72-2.31=  ر جدما داتد لد
درل دف د ذ فايود داايد  أيحل   دانيسفح ث ميثل ه د در اق فوتدي  دما داافية داناس د دا افد فحل   ل 

در ل  د در  حن دد ،  سي    دق فوتدي د دما   ايعت فوتدي  دما داافية داناس د داتد لد فحل   ل درل   
 درل دف د اوتدي  ط لية ،  وسي. دانيسف ،حل ،ام كصدأ ف ادس د دما ذ كهد يلرّب 

 ومما سب ، نصل  لرفض الفرض العدمي
: بأنه توجد فروق معنوية  ذات داللة إحصائية  بين الجودة المتوقعة والجودة H1وقبول الفرضية 

ان  قيمة الفجوة سالبة، مما يدّل على  تدني مستوى  الجودة حسب العمومية، كما ك للمصارفالفعلية 
 .العمومية المصارفمدخل الفجوات في 

 الخاصة: للمصارفاختبار الفرضية األولى بالنسبة  .ب 
(  ح ث جن ب ، ا 2درل دف د  كد تويمد ، ا د اكأ دادديل  س م ) دانيسفعوتمام ع ا داوسة داط ق ذ 

 هل در اكق داد دما  يف د دما داتد لد كدر ل  د ه  ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د؟. د شىير د درتير د:

 T=0.67و  %92ند مستوى ثقة ع

 

 

 أبعاد الجودة

 الخاصة المصارف
مستوى  الفجوة المعياري االنحراف  داتد ط د وييب

 المعنوية
 Tقيمة 

مس د  داتد  
 داددس د

درجة  در ل  
 الموافقة

 الفعلي المتوقع

 .2.1 0.000 +.1.2 0.70 0.110 ،ير د 5.21 ،ير د 2.10  ت و ية كفلادة حايثد دانافيت ت  

 (: تقييم جودة الخدمات المصرفية في البنوك الخاصة حسب مقياس "الفجوة"9جدول رقم)
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 .spssاعتمادا على مخرجات البرنام  اإلحصائي   تّم إعداده : المصدر

رىل ،ونا فحل ،ويصا   ذ د تمادج درد ط د وييب كدالحنادف دال يسي spss يال،ت يم ، ا  اعيفة 
ذ    جدما داتد لد كدر ل  د  كد تماج ف ادس در جدا  كد تل يأ دأل ليم دا ود ر 

 3.22 1.115 +1.52 0.79 .0.10 ،ير د 5.21 ،ير د 2.23  ياظسا د  ا داناف يت ت  ، يأ 
 .3.2 1.112 +1.52 0.72 0.13 ،ير د 5.32 ،ير د 2.10 ف  ط  لد داافد داناف يت  م فظسا 

 2.11 0.000 +.1.2 0.797 1.21 ،ير د 5.21 ،ير د 2.75 داادسق دايميد كدرتوس  ة ف و د ك  د د

 02.04 0.000 0.36+ 0.72 0.89 عالية 4.35 عالية 3.85 المجموع لبعد الجوانب المادية الملموسة

 3.31 .1.13 +1.50 0.12 0.152 ،ير د 2.12 فتد طد 2.57 أحنل ، ا داافية ذ درد ت داوي ب

 .3.5 1.107 +1.22 1.72 1.25 ،ير د .5.3 ،ير د 2.20  ىشدسية م   د داناف حيت ظ 
داافد  طاي د صي يد فحل  داناف يؤمي 
 أكأ فاا

 3.75 1.111 +1.52 1.20 1.22 ،ير د .2.2 ،ير د 2.22

 5.30 0.000 +1..1 1.71 1.22 ،ير د 5.11 فتد طد 2.57  فشى ة درل  ل داناف حيل 
 3.32 1.12 +.1.2 .0.1 0.20 ،ير د 2.12 فتد طد 2.23  وسدرد داناف ميىحل ف ي  د فوؤكأ 

 9.75 0.000 +0.47 0.83 0.04 عالية 4.00 عالية 3.24 المجموع لبعد االعتمادية
 3.37 1.137 +1.22 1.22 0.01 ،ير د 2.23 ،ير د 2.27 ك ت   امي داافد حمام كفلاكف فو  ي

 3.71 1.112 +1.21 0.32 0.32 ،ير د 2.72 فتد طد 2.30 دروا،د ذ   امي داافية 
 1..2 1.110 +.1.2 1.17 0.132 ،ير د .2.2 فتد طد 2.51 دال تلادم درتيم اوي،اا درل   

 1.22 0.347 +1.02 1.21 1.17 ،ير د 2.72 ،ير د 5..2 ب ب دادض دن ، ا د ت ويسديت  وا،د
 4.02 0.057 +0.40 0.005 0.03 عالية 3.86 عالية 3.42 لمجموع لبعد االستجابةا

 2.51 1.110 +1.25 1.27 0.132 ،ير د 2.23 فتد طد 2.21 ميىحل درث د ذ فدض   داناف
يتنف فدض د داناف  يرتس يب  

 كدألال ق د   اا
 2.57 1.110 +.1.2 1.12 1.22 ،ير د 5.11 ،ير د 2.20

ف ة  اس د ا اا فحل دألفين  تم دالي
 كدروايد

 5..2 1.113 +1.21 .1.1 0.103 ،ير د 5.12 ،ير د 2.20

 يت ت  دادض دن  ياسيسا در زفد كداربا 
 رتو    دأل، يأ

 .2.3 0.000 +1.22 1.053 1.021 ،ير د .2.2 ،ير د 2.27

 00.77 0.000 +0.25 0.92 0.008 عالية 4.00 عالية 3.49 المجموع األمان
 2..5 0.000 +3..1 1.222 1.21 ،ير د 5.15 فتد طد 2.53 د ندأ ، ا  متيم داليف د ، ا أا ل ك ه

 5.35 1.135 +.1.2 0.117 1.22 ،ير د 2.72 فتد طد 2.32 ط  ييت دهت يفي شمن ي داناف يلط  

 3.23 0.000 +1.27 0.1.2 0.013 ،ير د 2.12 فتد طد 2.52 سرتدة مكدم داناف  وي  ين

 5.23 0.000 +1.72 1.72 0.112 ،ير د 5.12 فتد طد 2.21 الافد درل  ل أهم أكرديي ه داناف يلترب 

ياسك دادضف ط  لد داافد در  يايا 
 د ندأ ،  سي

 .5.11 0.000 +.1.2 1.12 0.121 ،ير د .2.2 ،ير د 2.51

 3.52 1.1.7 0.25+ 0.97 0.04 عالية 3.94 متوسية 3.36 المجموع لبعد اللباقة والتعاطف

 2..07 1.111 0.49+ 0.90 0.92 عالية 4.05 عالية 3.23 المجموع الكلي
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كسق مس د ث د  7..0د اكر د  ايعت    تسي Tف  درل م أن   دالت يس در اكق دالوديد  يف د دما داتد لد كدر ل  د
 درتير د: النتائ مت د تم ص   =n 22 كحجم ، ود   غ 22%

   ايعت ،ير د  أيحل   غ داتد ط   دانيسفدما داافية داناس د   ل درتليفل ف   د لية درل    اوتدي
  ح ث اين أ، ا ك ط حوييب 1.22  يحنادف فل يسي 2-2.2  كدر ي ي   ذ دجمليأ 2.22د وييب درليم هلي 
  كأمىن فتد ط 1.72ك يحنادف فل يسي ي اس ب 2.20 ىشدسية م   د مبتد ط  دانافرل يسا دحت يظ 

ك تدزع  ،.0.3 كدحنادف فل يسي  اس ب  2.30يب اين رل يسا فاي درّوا،د ذ   امي داافية ب حوي
 ؛2-2.2ك 2.2-3.2داتد طية د وي  د ر ي   درل يسدة  يرت يسب   وسي ا حل دجمليريف 

   أيحل ايعت ،ير د    دانيسفأن     م درل    اوتدي  دما داافية داناس د دا افد هلم  لا  ليف سم ف
  ح ث اين أ، ا 1.20 ك يحنادف فل يسي، 2-2.2أي ا حل دجمليأ   5.13  غ داتد ط د وييب درليم هلي 

 يحنادف فل يسي  اس    ياظسا د  ا كمتتله  ت و ية حايثد دانافرل يسا متت  ، يأ  5.21ك ط حوييب 
سدة درل     ك تدزع داتد طية رل يسا   ي د دادض يف ، ا د ت وي 2.72كأمىن فتد ط حوييب اين   0.110

 ؛2-2.2ك 2.2-3.2د وي  د ر ي   درل يسدة ا حل دجمليريف 
 ايعت سجددة ال درل يسدة ك   (1.52)+ ا ي اين ف ادس در جدا  يف د دما داتد لد كدر ل  د  شىل ،يم

ا سجدا  ل يسا في ي وا روي  اسا داناف ، ا  مسدك  د لية درل    فحل د دما   ح ث  ل  ت أ،   فد  د
 داناف أفي أمىن سجدا سىيعت رل يسا فاي دحت يظ، 1.73د،ت يس در وال الافد درل  ل أهم أكرديي ه مب ادس +

 ؛1.33+ ىشدسية م   د مب ادس
  وه درل      جدا  اسة كدر ي ،رّب  دال تجي د رتد لية درل     ل ق   لا  دانافأمىن فوتدي  مسدك، 

رىحل  شىل أ ل فحل دأل ليم   روي  اسا داناف ، ا  مسدك  د لية ،  وسيا كهد في ي وّ ، 1.20+ب 
ذ ه د درو يق د  س ذ  دانافدهتم  ه درل    هد  لا دال تجي د  ك، ا  دألالاي  أي أن أاثا  لاٍ 

 درتليفل ف  ه د در لا حىت ال يتاىن فوتددا أاثا.  

  رىل درل يسدة 1.110ك 1ديد ر ل يسدة  رتدكح  يف كمس د فلو  %22،وا مس د ث د  Tك يروظا    دالت يس 
ك شىل ،يم جنا  ؛ %2في،اد ، يسا   ي د دادض يف ، ا د ت ويسدة درل     وا،د أيحل سي ت فوتدي دالوديد هلي 

 دايصد. دانيسف يف د دما داتد لد كد دما در ل  د ذ  أن هويك ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د

كفوتدي د دما دااساد   در جدا  ويب در اق  يف فوتدي د دما داتد لد فحل   ل درل     ي تمادم منداج
المتوسط الحسابي  -الفجوة =المتوسط الحسابي العام للجودة الفعلية جنا أن    تسي كسق درل  د:  فحل    سم

 (1.52)+ = العام للجودة المتوقعة

دايصد ذ فايود داايد  أيحل   دانيسفناس د دا افد فحل   ل ح ث ميثل ه د در اق فوتدي  دما داافية دا
ايعت فوتدي  دما داافية داناس د در ل  د در  حنل ،  سي درل      دق فوتدي د دما داتد لد   ل  ليف سم 
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ع فوتدي ه ا دروت جد  في  يس  ي  رونفسّ . دانيسف روي ،حل دس  يع فوتدي د دما ذ ه ا ف  داناف  كهد في يلرّب 
كعظاد اوتدي  ؛درل دف د دانيسفأك أن هؤال  درل    اين هلم  ليفل  امي ف    دايصد دانيسفد دما سل  ذ 

ك لا  ليف سم ف  دايصد فوسي  دانيسف حدأ  ي    ئ ي  د دما داتاين هلي كدر ي الحظويا  ي  ي ايعت هلؤال  دعط ي،
 ل در جددة فد  د.دع ساكد مبوتدي د دما دا افد سىيعت ا

 كممي   ق  عنل    سسض در اض درلاف 
 ر  نيسف:   أن هويك ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د  يف د دما داتد لد كد دما در ل  د  H1ك  دأ 

دايصد حوب فاالل  دانيسفدايصد  ا ي ايعت    د در جدا فد  د ممي ياّأ ، ا  دس  يع فوتدي  د دما ذ 
 در جددة.

العمومية  المصارفمقارنة رضا العمالء عن جودة الخدمات المصرفية بين  :فرضية الثانية ال -5-5
  الخاصةالمصارف و 

دانيسف درل دف د ك  دانيسف يف    تل ق ه ا در اا د مباي فلوديد در اكق ذ فتد ط  د دما كدرااي
 دايصد  ح ث  شا    أّن:

العمومية  المصارفاللة إحصائية بين متوسيي الجودة ورضا العمالء في ال يوجد فروق معنوية ذات د  
 ؛والخاصة عند مستوى داللة 

العمومية  المصارفيوجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسيي الجودة ورضا العمالء في  
 ؛والخاصة عند مستوى داللة 

ك يرتييل  ي أم  لزي    درناسد كحاه     فلاسد  اد ايعت در اكق  يف داتد طية سل  د   يساف دالت يس
فرضيتان ر  يا فلوديد داتد طية داوت  د. كرإل ي د ،حل ه ا در اا د دراو و د  رايوي   وتمام دالت يسدة 

 حل ال أ در ا،يف درتير يف: تل  ين  ي دما كساي درل   . كعتويكهل ي ف فرعيتان

 .بين  باستعمال المصارفالفرق في مستوى الجودة بين  .أ 
درل دف د  دانيسفحنيكأ س  ي ي   درّتلاف س  ي  اد ايعت در اكق داد دما ذ فوتدي د دما در ل  د  يف 

 :، التي تشير إلى0 الفرضية الفرعيةه  ساكق ادة مالرد  حنيو د أم ال. كارال فحل ال أ   كدايصد

المصارف العمومية و  المصارفال يوجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين المتوسيين للجودة في  
 ؛الخاصة عند مستوى داللة 

العمومية  المصارفإحصائية بين المتوسيين لرضا العمالء في  معنوية ذات داللة يوجد فروق 
 ؛الخاصة عند مستوى داللة لمصارف او 
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 درل دف د كدايصد دانيسف اكأ در اق ذ فوتدي د دما  يف (: 00) جدول رقم

 %92بدرجة ثقة 
 و.ع درل يسا

)*( 
 و.خ
)**( 

مستوى  Tقيمة الفرق
 المعنوية

 1.111 2.72- 0.13 7- 4.38 3.35  ت و ية حايثد دانافيت ت  
 1.110 2.20-   1.25 - 4.38 3.83  ياظسا د  ا نافدايت ت  ، يأ 

 1.111 1..2- 1.21- 4.25 3.66 داادسق دايميد كدرتوس  ة ف و د ك  د د
 1.111 .2..- 0.02- 4.30 3.10 ف  ط  لد داافد دانافيت  م فظسا 

 1.113 2.31- 2..1- 3.89 3.23 أحنل ، ا داافية ذ درد ت داوي ب
 1.153 2.12- 1.23- 4.26 3.94  ىشدسية م   د نافداحيت ظ 
 1.110 2.51- 7..1- 3.96 3.29 داافد  طاي د صي يد فحل أكأ فاا دانافيؤمي 
 1.111 2.72- 1.27- 4.08 3.10 فشى ة درل  ل دانافحيل 

 1.111 5.22- 0.01- 3.89 2.78  وسدرد دانافميىحل ف ي  د فوؤكأ 
 1.110 2.51- 1.70- 3.92 3.21 كفلاكف فو  يك ت   امي داافد حمام 
 1.111 2.15- 1.72- 3.79 3.00 دروا،د ذ   امي داافية 

 .1.11 3.13- 1.23- 3.96 3.44 دال تلادم درتيم اوي،اا درل   
 1.113 2.12- 0..1- 3.79 3.18 ب ب دادض دن ، ا د ت ويسديت  وا،د

 1.073 0.27- 1.35- 3.92 3.68 ميىحل درث د ذ فدض   داناف
 1.111 2.51- 0.00- 4.04 2.94 يتنف فدض   داناف  يرتس يب  كدألال ق د   اا

 1.111 73..- 0.22- 4.08 2.74  تم داليف ة  اس د ا اا فحل دألفين كدروايد
 1.135 3.37- 1.52- 3.91 3.45 يت ت  دادض دن  ياسيسا در زفد كداربا

 1.131 3.22- 1.57- 3.94 3.47 اافد در  يايا د ندأ ،  سيياسك دادضف ط  لد د
 1.113 2.33- 3..1- 3.75 3.13 الافد درل  ل أهم أكرديي ه دانافيلترب 

 1.110 2.21- 1.73- 3.81 3.09 سرتدة مكدم داناف  وي  ين
 1.111 .5.1- 1.72- 4.04 3.29 ط  ييت دهت يفي شمن ي دانافيلط  

 1.115 3.12- 1.23- 3.94 3.42 يم داليف د ، ا أا ل ك هد ندأ ، ا  مت
 0.000 11.7- 0.8- 4.08 3.28 المجموع

 )*(: المتوسط الحسابي للبنوك العمومية.       )**(: المتوسط الحسابي للبنوك الخاصة.                      

 .SPSS اعيفة  د،ت يمد ، ا   ي ية دال ت  ين  ي تمادم خما ية مّت  ،ادما: المصدر

كد تل يأ   ذ د تمادج داتد ط د وييب رل يسدة دأل ليم دا ود ر جدما spss يال،ت يم ، ا  اعيفة 
درل دف د كدايصد   ر  نيسفذ د تمادج در اكق  يف فوتدي د دما    دالت يس

ح ث   درل دف د دانيسف  سم هلي ذ دايصد أسضل فحل     دانيسفع حظ أن     م درل    اوتدي د دما ذ 
ح ث ، 1.1أي   جدا   اس ب، 5.11 دايصد دانيسفحيف   غ ذ  ذ 2.31   غ داتد ط د وييب هل ا دألالاا
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 دانيسف وا د تمادم ي ي  ممكهد اليص  وا درل   ية  اس د ا اا فحل دألفين كدروايد    0.22   غت أ، ا سجدا
رل يسا  فىيع د درث د ذ  1.35درل دف د  أفي أمىن سجدا س  غت  دانيسف، ا ،ىا  دايصد ألعظ د أفين فتطدسا

درل دف د كدايصد س  ي خيص د دما يتل ق  ث د  دانيسفكهد في ي وا أن أ، ا   يسب  يف  دانيسف فدض   
 .دانيسفدرل    ذ فدض   

درث د  في ،اد ، يسا  رىل درل يسدة 1.13ك 1.11 كفوتدي دالوديد در ي يرتدكح في يف T ك يروظا    دالت يس
 دانيسفك يرتييل كع دأ أن در اكق داد دما  يف درااي ذ   %2 ذ فدض   داناف  أيحل سي ت فوتدي دالوديد

 درل دف د كدايصد ه  ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د في ،اد  يروو د ر لونا دا ادس. 

 ممي   ق عنل    سسض در اض درلاف 
:  أعه ، دفي يد ا ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د ذ فتد طية  دما داافية داناس د  H1ك  دأ 

دايصد أارب فوه ذ درل دف د  كفوه عنل    أن  دانيسفدرل دف د كدايصد  ا ي اين داتد ط ذ  دانيسف يف 
 ف د.درل د  دانيسفدايصد أسضل فحل فوتددهي ذ  دانيسففوتدي د دما ذ 

 العمومية والخاصة. المصارفتقييم مستوى الّرضا عن الخدمات المصرفية في  .ب 
 دانيسفذ عد،    حنيكأ س  ي ي   ،اض مس د درااي در  ي ايسي درل    حند داافية داناس د دا افد هلم

 ي  ي س  ي خيص ،ونا  ا ييكرد فوي ر   يسعد  يف درود،يف   لا أن   وي  و ا دا يسعد   درل دف د فوسي كدايصد
يداح روي مس د ساي درل    ،حل داافية دا افد هلم  كارال فحل  ال أ در اا د  (00)د دما  كد اكأ دادديل س م
 در ا، د درثيع د در   شا   :

دايصد ،وا درل دف د ك  دانيسفال  د ا ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د  يف داتد طيف رااي درل    ذ  
 ؛فوتدي مالرد 

درل دف د كدايصد ،وا فوتدي  دانيسف د ا ساكق فلوديد مالرد  حنيو د  يف داتد طيف رااي درل    ذ  
 ؛مالرد 

 يصد.درل دف د كدا دانيسفمس د ساي درل    ،حل داافية داناس د دا افد هلم ذ (: 00) جدول رقم

 T=1.645و  %92بدرجة ثقة 
رقم 

 العبارة
مستوى  Tقيمة الفرق و.خ و.ع العبارة الخاصة برضا العمالء عن الخدمات المصرفية

 المعنوية
 1.25 0..1- 1.03- 2.10 2..2 دانافدرشلدس  يالس  يح ،وا درتليفل ف   0

 1.103 .3.2- 1.52- 5.12 5..2 أشلا  يرتيويف داوت ا ر مافية 3
 1.110 2.23- 1.7- 2.20 2.30 دال ت ويس درادوم ،حل ط  ية كدحت ي ية درل    2
 1.111 2.50- 1.27- 5.32 .2.3 يدسا در وال درتىودرد  ي در زفد  جنيز داليف ة 5
 .1.13 .3.3- 1.51- 2.21 2.01 فوح در اصد ر ل  ل ر تل ا ،حل سأيه كد،ت يسا مدو ي ، ا حق 2
 .1.13 3.32- 1.55- 2.07 3.72 فوي  د ى  د داافد  .
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 1.001 0.27- 1.20- 3..2 2.20  ، م درل     ياافية د اياا 7
 .1.11 3.77- 1.23- 2.25 2.53 فدد ف رو يسدة ،  وسي دانافيدسا  1
 ..1.0 0.22- 1.31- 2.52 2.30 دانافأ دم  ونح دألصا ي  كدأل يسب ر تليفل ف   2
 1.211 7..1- 1.05- 2.27 2.52 غ د ذ  غ ا  ليف   حند  وال آالاال  د ا راي س  01
 1.7 1.27- 1.17 2.73 2.72 يوي  ين داناففىين  00

 0.001 4.45- 0.35- 3.73 3.34 المجموع
 .spssستبانات باستخدام برنام الاعتمادا على إجابات اه إعداد تمّ  :المصدر

تد ط د وييب رل يسدة ساي درل    ،حل داافية داناس د ذ د تمادج دا spss يال،ت يم ، ا  اعيفة 
ذ د تمادج در اكق دالوديد  يف مس د درااي     دا افد هلم  كد تل يأ دالت يس

 و.خ"درل دف د  ك" دانيسفميثل داتد ط د وييب رااي درل    ذ  و.ع"ح ث "  درل دف د كدايصد دانيسفذ 
دايصد  ع حظ أن مس د درااي ،حل داافية داناس د ذ  دانيسف وييب رااي درل    ذ ميثل داتد ط د

حيف  ذ  2.25 ح ث   غ داتد ط د وييب هل ا دألالاا  درل دف د دانيسفدايصد أسضل فحل مس تسي ذ  دانيسف
كهد اليص  ااي   1.27 ح ث   غت أ، ا سجدا، 1.23أي   جدا   اس ب، 2.72 دايصد دانيسف  غ ذ 

درل دف د ، ا درتىودرد  ي  دانيسفه ا در جدا  و ص د،ت يم  ونفسر  دانيسفدرل    ،حل درتىودرد  ي داتدساا ذ 
، ا داافية در    افسي  أي أن  كدر ي دعلىا    ي    دايصد ذ  و ا أعشطتسي دانيسفدر زفد ف يسعد ف  
كه    1.17دف د هد د،ت يمهي ، ا درتىودرد  ي  ا ي   غت أمىن سجدا دايصد ،حل درل  دانيسفأاثا ش   مي ز 

درل دف د كدايصد س  ي  دانيسف ل يسا فوي  د فىين داناف ر ل     كهد في ي وا أن أ، ا   يسب  يف   تلّ ق
يود داايد رنغا حجم فويحد فا عظادَ   هلؤال  دانافيتل ق مب  فد فىين كس  ي   خيص ساي درل    ،حل الافيهتي

  دد  فحل عيح د درو ل أك فحل درويح د دألفو د.  سي ك دد ا فنيسسسي ذ أفياحل  س د دردصدأ  ر

في ،اد  يروو د        درل يسدة .1.13ك 1.11 كفوتدي دالوديد در ي يرتدكح في يف Tك يروظا    دالت يس 
   ، م درل     ياافية  دانافر تليفل ف  عنح دألصا ي  ك   دانافرل يسا درشلدس  يالس  يح ،وا درتليفل ف  

عوتوتة أن در اكق ذ .  %2  در  ايعت فوتدي دالوديد هلي   دق دأ دانافد اياا  كفاي ف  فد فىين 
درل يسدة دألك  ر ااي ه  ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د. أفي س  ي خيص درل يسدة در  سي ت مس د فلوديد سا سي 

هوي ر وت ادة مالرد  حنيو د  أي أهني ر وت ا اا راس د أن ع دأ أن هويك ساكق سل  ذ مس د  سير اكق  2%
 درل دف د كدايصد  اد  ه د در اق  يروو د هل ا درل يسدة.  دانيسفدرااي  يف 

 ممي   ق عنل    سسض در اض درلاف 
دايصد ه  دانيسف درل دف د ك  دانيسف   يف : أي ، دفي در اكق ذ داتد طية رااي درل  ك  دأ 

 دايصد أسضل فوه ذ درل دف د. دانيسفساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د  ح ث ايعت مس د درااي ذ 

 كممي   ق عنل    سسض در اض درلاف  ر  اا د درثيع د
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وا  د يرد ،يو  د  داوتدي درتل      كدراالل  د وحل  در أثا دانيوص درشمن د فحل الفرضية الثالثة:  -3-2
 رااي ،حل داافية داناس د. ك ت مص ه ا در اا د س  ي ي  :ذ د

H0 ليس هناك عالقة بين عنصر الجنس، السن، الحالة العائلية، المستوى التعليمي، والدخل وعالقت ا :
 بالرضا؛

H1.هناك عالقة بين عنصر الجنس، السن، الحالة العائلية، المستوى التعليمي، والدخل وعالقت ا بالرضا : 
   يف ال ،ونا فحل درلويصا دا ود دالت يس ه ا در اا د  وي د ، ا حويب فليفل  يتمّ 

ر لويصا دروحل  د وا  كد يرد   أن فوتدي دالوديد ر  ليفلدا ادسا كدرااي  ك لا د ويب   يّف 
أفي فوتدي دالوديد  يروو د رلوناي   يروو د هل ا درلويصا  H0  كفوه ع  ل در اا د ،%2درليو  د ا سي   دق دأ

 روي كهد في يلرّب  ؛ يروو د هل ا درلويصا H0 كفوه عاسض در اا د  %2دراالل كداوتدي درتل     سىيعت أ ل فحل 
ه ا دروتيوة  أن دألسادم اكك  ونفسر ،حل  أثا  ه ا درلويصا ذ فوتدي درااي  يروو د ر ل    حوب أسادم درل ود 

   كدرّاالل داا     ىدن  ط ليهتم ر جدما أسضل فحل غاهم.داوتدي درتل   

 
 مناقشة نتائ  الدراسة: الرابعالمحور 

 فحل ال أ حت  ل   ي ية دال ت  يعية كدالت يس ساا ية دراسد د  دص وي    دروتيوة درتير د:
كدايصد  %22.7درل دف د  وو د  دانيسف يروو د رىل فحل  اادس أن أغ ب أسادم دراسد د فحل ح ث د وا -0

ر ميصد  ا ي اين  حل أغ ب دألسادم يرتدكح  يف  %22.2ر ل دف د ك %..27ك يف  وو د كأغ  سم فتز  ،%22.2 وو د 
دايصد  كأغ  سم اين فوتددهم دراسد   يرتدكح  يف  دانيسفذ   32-31درل دف د  ك يف  دانيسفذ  21-22

دايصد فوسي   نيسفدامبوتدي ر ويعا ذ  %52.1ك وو د ، %23.2درل دف د  وو د دانيسفسدا ذ تد ر ويعا كدراا
سأاثا ألغ ب أسادم  21111دايصد  ك  غ ألغ  سم  دانيسفمج ذ  52111-51111كاين مالل دألغ   د يرتدكح  يف 

 درل دف د؛ دانيسف، ود 

 جدما كساي درل    أي يد ا ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د  يف داتد طيف ر :H1ك  دأ در اا د 
 دانيسف  ح ث أن ال فحل د دما كدرااي ذ درل دف د كدايصد ،وا فوتدي مالرد  دانيسف يف 

 درل دف د دانيسفدايصد أسضل فوس ي ذ 

عت جد دالت يس در اا د درثيرثد ه  غا ثي تد: سسويك ،  د طاميد  يف ال فحل ،ونا دراالل ك داوتدي 
 درتل     فحل  سد كساي درل    فحل  سد أالاي. ،ىا درلويصا دألالاي در  ال  د ا ،  د   وسي ك يف درااي

 .رد،وا فوتدي مال
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  ح ث  دايصد حدأ د دما داتد لد ،ير ي   كدانيسف درل دف د دانيسفأن دالجتيا درليم ألسادم درل ود ذ ال فحل  -5
  ىادس أغ ب ، يسدة دأل ليم دا ود  دما داافية داناس د يرتدكح  يف داددسق كداددسق  شاا؛اين جم دع 

ح ث    درل دف د حدأ مت ز الافيهتي  ي دما فتد طي   دانيسفاين دالجتيا درليم ألسادم درل ود  لا درتليفل ف   -3
 ناس د يرتدكح  يف درغا فددسق كدحملييا؛اين جم دع درتىادسدة ألغ ب ، يسدة دأل ليم دا ود  دما داافية دا

ح ث اين   دايصد حدأ مت ز الافيهتي  ي دما فا  لي   دانيسفاين دالجتيا درليم ألسادم درل ود  لا درتليفل ف   -4
 جم دع درتىادسدة ألغ ب ، يسدة دأل ليم دا ود  دما داافية داددسق كداددسق  شاا؛

درل دف د  ير د  دانيسفما داتد لد كدر ل  د اتد ط ال ، يسدة د دما ذ ايعت    د در جدا ، دفي  يف د د  -2
 ؛(1.52-)د ذذذذذذذذح ث   غت در جدا درى  

  دايصد فد  د دانيسفايعت    د در جدا ، دفي  يف د دما داتد لد كدر ل  د اتد ط ال ، يسدة د دما ذ  -6
 ؛(1.52)+ ح ث   غت در جدا درى  د

 ي تل يأ  دايصد دانيسفدرل دف د ك  دانيسف يف  دما داافية داناس د كداتد لد رىل فحل ايعت در اكق  -7
 ه  ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د؛  

ايصد حدأ فاي مت ز الافيهتي  ي دما  ي تل يأ د دانيسفدرل دف د ك  دانيسفايعت در اكق  يف  -8
 دانيسفرد  حنيو د  أي أن د دما در  مت ز الافية ه  ساكق فلوديد ادة مال 

 درل دف د؛ دانيسفدايصد أسضل فحل د دما در  مت ز الافية 
 درل دف د كدايصد ، دفي  ي تل يأ دانيسفايعت در اكق  يف ساي درل    ،حل داافية داناس د  يف  -9

ح ث ايعت مس د درااي ه  ساكق فلوديد ادة مالرد  حنيو د  ،  T دالت يس
 دايصد أارب فحل مس ته ذ درل دف د فوسي؛ دانيسفذ 
ك دم ،  د طاميد  ديد  يف  دما داافية داناس د كساي درل    ذ فايود داايد فحل ك سد عظا أسادم ، ود   -00

 ؛1.721دراسد د  ح ث   غ فليفل دالس  يط  يف  دما داافية داناس د كساي درل    
 ،%27.2عو د   وا داتغا داوت ل  دما داافية داناس د ر  تغا درتي   ساي ،    فايود داايد ب س اّ      -00

 فحل درو داج د     ؛ %27.2 ،حل أي أن درو داج دا اس يلرّب 
ا  لونا  ىل فحل ،وناي دراالل كداوتدي درتل      كال يتأثّ   يتأثا ،ونا ساي درل  ل حوب درل ود دااسك د -05

 كد يرد درليو  د  كدروحل؛د وا 
  روي صيد درو داج اىل؛  يّف    ي تمادم دالت يس س شا -03
 أثا ا ا ، ا ساي درل    حوب  هلي  روي أن  دما داافية داناس د  يّف   فحل ال أ دالت يس  ت دمعت -04

 ؛ أسادم ، ود دراسد د
،حل مس د  أثا دأل ليم دألالاي  أي خيت ف   مس د  أثا ال  لا فحل دأل ليم دا ود  دما داافية داناس د -02

 ؛أن مس د درتأثا غا فتويكيد
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  أثا دأل ليم دا ود  دما داافية داناس د جمت لد ذ درااي أسضل فحل  أثا ال  لا فوسي ، ا حاا. -06

 خاتمتتة 
دادع  دما داافية داناس د  كمكسهي ذ اوب ساي درل  ل   ارال أّن ف د ويكروي ذ ه ا دراسد د  شىير 

هد حجا درزدكيد ذ اوب كال  درل  ل  ك  رال  ولا ر ي يظ ، ا درل  ل د ييل   دما داافية ذ دانيسف
  ين أحاث درتطدسدة درتىودرد  د ذ   أمهسي: مقترحاتك  ب درل  ل داا  ب. كع  ّام ذ هنييد ه ا دراسد د ،اا 

    مثيسهي   ي تمادفسي اافية دأدرل ل داناذ  كدرل ل ، ا حت  ق دال ت يما در ندي فحل 
؛  ر يندأ ،  سي دانافكدرتو ل    غييد ف ا  هباف در ضي  ، ا فشىل در ط  ذ د ندأ ، ا داافد 

ذ درتليف ة كدالهت يم  ير  ئد دايس  د ر  ناف )  دسا فدد ف   يسدة درل     ....( ؛ ككا   ادفة 
 دهت يم در ودك درل دف د أاثا  يرلونا در شايك  ؛ يد ذ داليف ة  دايصد  يرل   د رىرتكع د  كا ين دروا 

 ؛فوسم  كحتويف سكح درّتليفل ف  درغا رايه كدالعوجيم ف  دألعددع دامت  د كدال ت يما فحل الاب  د يفلية 
يصد  ى  ف سرتدة مكدم دا دانيسف، ا كدالهت يم  درشمن   يرل  ل ،حل طايق د،ت يم درتوديق  يرل  ية ؛ ك 

  ين درتلير م ؛ ك  ير يدث درتودي  د هباف فلاسد سغ ية ك ط لية درل    كدالهت يم داناف كسق ط  ية درل  ل  
د   ف د ذ دأل، يأ داناس د كفي ينيح سي فحل  دما ر دره ص ا دهلل ،  ه ك  م ) ن دهلل حيب  اد ، ل أحاام 

ز  ي دما فحل  سد كدس  يح درل     اد  ص ي  الافي ه فحل داليف ة درا ديد  درت  ّ ،   أن يت وه(  هد في يؤمي   
 فحل  سد أالاي.

 ال وامش:
                                                           

1
 .32  ص 3111  مدس كدول ر وشا  درط لد دألك   ، ين  دألسمن  SPSSد حنيو  دأل ي    ي تمادم حم دظ  دما  درتي  ل  
2

 .32  ص 2  درلام  د عويع دمه د مسد د درل  د  يف ش ىد دالعرتعت ك دما داافية داناس د مسد د عظايد  جم د درل دم أس،ا حوحل درنان   

3
 01  ص0222در يهاا  فنا  " مدس غايب ر ط ي،د كدروشا كدرتدزي  2111يزك تط  ية درتأه ل "د ،   درو      مدسا د دما درشيف د كف 
4

 farançois caley, claud jambart, la qualité dans les services,  paris, France, 2
eme édition ,France, 2002,,p11.  

5
  ذ حت  ق  دما داافية داناس د مث اوب ساي درز يوحل  ف ااا في وتا غا فوشدسا  ختنص    ييل ، ا درويب     ييل ، ا درويب  مكس درتوديق درادال  

 .51ص  2009   وديق   يفلد  يصاي فا يح  كس  د

6
 ..22ص  0222  فنا  د  ىواسيد   وديق داافية داناس د  مدس در  ين ر ط ي،د كدروشا  ،دض  ايا د ادم  

7
  دألكأر ل دم درتط    د  دجمل ا درليشا درلام  دألسمع د  أثا دال تىيس درتودي   ذ  دما داافية داناس د  دجمل د   درت  كسي  ص ي  ص ح  صيحل  

 .012 ص3117 دألسمن يفلد درل دم درتط    د  

8
  د   ف د د يفلد  دألكأ درلام 02  دجمل ا دد   ف  يا  دما داافد داناس د ذ در ودك درليف د ذ  طيع غزا  جم د د يفلد  سيسا حم دم أ د فل ا   

 .71 ص3112س وطيف   غزا 

9
 .12  ص3111،   ، ا دروتيس   ط   ية ذ  مدسا د دما درشيف د  مدس داواا ر وشا كدرتدزي  كدرط ي،د  دألسمن   

10
 .12صع ا داا    ،   ، ا دروتيس   

11
 .69 ي م أمحا درن  ا،   فا    ي ق   ص   

12
 .30  ص 2010   يفلد فوتدسي  ووط ود  غا فوشدسا في وتاا  ا  دما داافية داناس د  ف اا كف سض  د  أثا درتوديق دالرىرتكين ،شا  
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 اإلنتاجية في المؤسسة مل واألمراض المهنية على الكفاءةأثر حوادث الع
 –خنشلة  DRAPESTدراسة حالة مؤسسة أقمشة الشرق  -

 
 1 سعيد  د.صالح 

2زلعزيأ/ عز الدين عبد ا        
 :الملخص

  يلصددددد    هنددددد خ لدددددا ودددددلب ثددددد حت يل اثدددددت يلات ادددددت  ع ى ادددددا يسددددد  ي ل اددددد  ي  يل ددددد  اات   ددددد  ي  ددددد   ي    ددددد    
وي    طت،ودوا ث حت ي و   يف دفع  ج ت يل نمات ي ث ص د ت. فاع  تع ض يجلزيئ  ل ع    لدا يل د  ت   يلدد يد  

 يإلصدلا  هب  يع يل و ب  ث ص د يل  ق يحل ، ك ن لزيل    اه  ل ن لج يف ث ي يلنظ م ي اد دا  ل ياد م ل لع  د  لدا 
يلدد ت تددزيلا لعددر يصدد يا ثدد   ن ي دد  م ا    دد   ددنت  1991يجلادد ئل ل ددنت  حيإلصددل اأ دده ي ث صدد د ت، وكدد ن   دد  

ل  م يث لت ي   ا ع ي    م ا ت ل  ض دفع  ج دت يل نمادت يل ت مت مب  ار لنح يلع    لا ي ل ا  ي  يل   اات  1991
 ي ث ص د ت.

سات الصغيرة والمتوسطة، الكلمات المفتاحية: الضريبة، االمتيازات الضريبية، اإلصالح الجبائي، المؤس  
 .لتنمية االقتصاديةا

Summary: 

  This study deals with the subject of the impact of work-related accidents and occupational 

diseases on production efficiency in the organizationthroughresearch in concepts , work 

accidents , occupationaldiseases , and the costs of them , as well as the concepts of production 

efficiency and the most important factors to achieve and ways to improve it, where is the work 

accidents and occupationaldiseases of the most important obstacles core and associatedside of 

the human , whichrepresents one of the elements of production and afterreviewing all of 

thesetheoretical concepts came the practicalside of the study  

as an attempt to overthrow the theoreticalside on the institution of fabrics Middle 

DRAPEST -KHENCHELA-relying on labs "Bearson" whichmeasures the degree of 

relationship between work-related accidents and labor productivity through calculate 

the productivity index and the index of costs which resulted in their findings about the 

existence of an inverse relationship shown that the more work-related. accidents and 

occupational diseases decline in the level of production efficiency by 85 % enterprise 

work accidents. 
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 مقدمة
  اص ئات ن مح  ت يلعنص  يلا  ت لا خم ت  يلعما  عين مح  ت ي ث ص د يل تين ويجمل مع و ذي ثمن  لي ي   

، ول   ن ج  نه  لا ا    وف  ، أو  جز ك ل،أو  زئل، أو ويألل يض ي هنات ل اا     ي   يف    ا ا يدث يلعما
  م  ات وي ث ص د ت،فنن يأليمات يلد  نا ل أن تح  ه  ث ي آس ا   اات أو ى     خم  ف يألصع   يإل    ات وي 

 يلن ع تا و ويضتت مت ل .
ش ا يلا ا ني  يإل    اتيحل  ث  ا يلكف    يإل    ات أل     م ل أليمات ذلك أن ل ض ع يلكف     كم ين

ي ل  حبات وكف    يألدي  فاه  كم  يف ي    ت يلصن  ات تع  ل ش   يإل    اتوي ه مني يف ث ي يجمل ب، ااث أن يلكف    
تع  أ    و ا ت ل تياق يألث يخ يألو ى، كز  د  يألال ح يحليايات ويلنم  ويلاي   وي   م يا وك ي ي   يمت يف    د  

 .يل وا ي ث ص دت يل تين واف ثات يلعم ب ويجمل مع ككا

ظ وخ ي لئمت ل عما، ومح   ر لا يحل يدث وتاع  هل حت يأليمات ي  زي    ل لعنص  يلا  ت لا ولب ت ف  يل
لا  هت  يإل   جث ف  أ   ا  لكا ل   ت ت غب يف    د   يإل    اتويألل يض ي هنات لا  هت، وي  ا ا يلكف    

يف ي    ت وي طلث  لا ث ي ثمن  لا  ا   يإل    اتي  س ي  يل  اات     يلكف      ل ي حب ن  يف   شك لاتتظه  ، س  ات
 لصا ت يل   ؤب يل  يل:  يإلشك لات حت ث

 ؟في المؤسسة اإلنتاجيةما مدى تأثير حوادث العمل واألمراض المهنية على الكفاءة 

 فرضيات البحث: 
 مت  ت ف ضا   يلاتث فام    ل:

 يف ي    ت. يإل    اتد ت س  يحل يدث ويألل يض ي هنات ل كا   يب     يلكف    
 حل يدث ويألل يض ي هنات  ذي ل  جنتت يف ى    ل اا هت  ولع جل ه .د ميكا ل م   ت يحل  لا ي

  ي  ل يل ع خ     يلع يلا ي  س   فاه  واص ث  اص ي دثاي . يإل    اتد   ن ى ني يلكف    
   ب     ياتف ع يحل يدث ويألل يض ي هنات. يإل    اتد  ن يخنف ض ل   ى يلكف    

 أهمية البحث:
ي ت أيما ه  لا ولب يلنظ   ي  زي    ل م اد يلا  ت     ي  ا احت أثم يأل س يلد  اىن   اه  ت  م  ث حت يل ا 

ا ض  ي    ت ول  يا ه ، وي ك  ت يلد أضتت ى  ه  ي ع اخ وي ه اي  ضما جمم  ت يلع يلا يأل   ات لنج ح 
 أت ل   ت.
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     ات وي  م  ات ل ل ت، ف ت يدث يلعما ويألل يض كم  مي ا ث ي ي  ض ع ل إلض فت أليما ر ي ث ص د ت أيمات 
 ي هنات ول   ن ج  نه  لا تاع   ترتك أس اي   اات ل ع د  متس أك   لا    ب.

 منهج الدراسة وأدوات جمع المعلومات:
لا أ ا يإل  لت  ا يأل ئ ت ي ط وات، ويو ا ا صتت يلف ضا   ي  ض  ت فن ن   نع م      ي نهج يل صفل 

ت ا ل يف يإلت ا يلنظ ت، وك ي ي   م د   ار يف يجل  ب يل طاايل،  ع    ب داي ت ا لت يل ت ي  م    فاه  يل 
    ي نهج يإلاص ئل يل ت   مح ل اي ت يلعلثت لني ي    ي  أل  أدوي  مجع ي ع  ل   يلد ي  م      اه  

 فهل:
  فت ي        وك ي  م ب يل اش  .لن  ي  لي لل  لع كا ي   ولني     كـ المقابلة: 

يل جل  ويل ي ا   يخل صت حب يدث يلعما ويألل يض ي هنات، وك ي تي ا   ي     ت يلف  ات ل م ياد ـ السجالت: 
 يلا   ت يخل صت ل      يلعما و  د يلعم ب وتي ا   ي     ت يلف  ات لإل   ج يخل صت حبجم يإل   ج يل ن ت.

 يإل   ج ب يألدوي  يل  ليت ي  عم ن  أدي  ي لاظت و صت  ن  ي تلع     واش    ع   ـ المالحظة: 
 .يإل    اتل     ت وت اع ل ياا يلعم ات 

 :  الكفاءة اإلنتاجيةو  حوادث العمل أوال: 
 حوادث العمل مفهومـ0

عل  خ  ف يل وب ، وذلك ل اب ياتا ته  ل جل  ب يل     ف ي ي لت حل يدث يلعما وتا  نتتع د  يل ع ا 
يلص دا ل جل     يل مسات اثم  31/11ف ل    ع يجلزيئ ت ل ل  ع خ يحل دث ي هين يف ي  د  يل  د ت لا يلي   ن 

  ت او ا ل يف  وأ"كا ا دث و ف  ص لت ل  ات   تج  ا  اب لف  ئ  ي ر    1931    ات 5ي  اوت يف 83
أو وف     ص لتلا  فس يلي   ن     أ ر " ع رب ا دث  ما كا  كم  تنص ي  د  يل   عت  ،تأد ت  لثت يلعما"

 1ا ست يف لك ن ووثت يلعما أو يف وثت   ل يحل دث لا ش   أو أسن   لع جلت آس احت".
 18ا يف ي  د  كم  تط ق ي   ع يجلزيئ ت ك لك حل يدث يل نيا يلد ت كا  ز ي كا ي لا جمما ا يدث يلعم

رب ا دث يلعما " كا ا دث  يع أسن   تنيا يلع لا ألدي   م ر أو يل   ع لنر، لهم  ،ااث  ع 31/11لا يلي   ن 
 ك  ت و ا ت يلنيا ي   خ لت     أن   تاط ي   ا يحمل د لك ن يلعما مبي   كا يلع لا أو  هت لع  د  لر".

لك هن " كا    م  ات يلا ث   ن يحلم  ت 111لا ث   ن 1يدث يلعما يف ي  د  أل  يلي   ن يلف   ل فاع خ ا  
، لهم  ك  ت يأل ا ب   ك ن لنصار أسن   أو ل اب يلعماا دث تع ق ل لع لا أو يأل   أو جمم  ت لنهم لهم

 2.ول ض يلنظ   ا ي ك ن يل ت وثعت فار"
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ث  ا دث  و   ل كم   ع رب  فس يلي   ن أن كا ا دث  صاب يلع لا أسن   يل نيا يل  وات ألدي   م ر ذث ل  
 ا. م

 ول لك   ط ب ا دث يلعما وفي  هل ي يل    ع ت ف  سلست  ن ص  أ   ات ثل:
  ص لت فج ئات و   ما ث ي يلعنص   يط ني أ   ا ني يم : - 

 و يص  هب  جمما يألا يث يلد تيع يف وثت ثص    ي وت  اب يف وث ع ا يدث.المفاجأة: ـ 
ت أو يل  مم، يلص ل   يلنف ات ويلد ث    ت ج   يف أت ويلد ث  ت  ما يجل وح، يلك  ا يجل   اإلصابة: ـ 

آس ا و ا ات.ل اب أو أسن   يلعما  ذ جيب ت ف  ص ت ت لط يحل دث لعلثت يلعما وو  د  ي   ما   لط يلع لا 
 ل     ت.

  أسن   وثت ويف لك ن يلعما ثن  لاس فيط لك ن لزيولت يلعما ي ع  د يف ا  ذيتر لا لك تب، خم ل  واش 
ومي   ذلك لا ما يحل    يخل صت ل لعم ب يف ي هم   أسن    ،ي    ت لا كا ل   يع ىت   ط ه  و اط هت 

 ي   اكت يف ي   يا   أو ولب يل نيا ل عما لنر و لار.و ،  ع لربيلج ت ا اات ديوا ي    تيخل

 لا ولب ث حت يل ع ا ف يل  ليت    خ ص يلني ط يل  لات: 

ا لا  ص لت يلعما ذلك أن يإلص لت ثل كا ل    تق يلع لا لا أض يا   مات و ي ات ا دث يلعما أمش -
   ،  و وط ي وأ مق أس ي     يإل   ج، غ  أن يحل دث  ك ن ألعات   اجت يحل دث أو ي  ض ي هينو ف 

 ، ي ن آ  ول يد يإل   ج.يآل  ،خي فر لا أض يا متس يلع لا
يلعما أو ل اار أو ل صا لر، ااث  ن اج ضما ا دث يلعما يألض يا  ا دث يلعما ث  يل ت  يع أسن   -

 يلد تصاب  ن ص  يإل   ج و اج لك ن يلعما، كت يدث يلط  ق ا يدث يلنيا، وي ع ي  وي ن ج  .
 ا دث يلعما ث  فعا غ  ل  ثع ولف  ئ ل ي ف أل م ب ي  عم     ميكا  داي ه  ضما ا يدث يلعما. -
  اجت   يلا ل د ت ول   ت.ا يدث يلعما تيع   -

 : مفهوم الكفاءة اإلنتاجيةـ 5
   اع ب ل ض ع يلكف    يإل    ات لا ي هم يل ع خ     خم  ف ي صط ت   ذي  يلعلثت هب  وكافات 

  ع خم  ف يلع يلا ي  س     اه  ويلد تعاق من ث .  ض فتثا  ه  وي  ش ي  ي   عم ت يف ذلك، 
 ي تنجح دولت أو ل   ت و  ذي تف ا، وت ع د يإل  ل   يلد ميكا أن    عم ه    ا ت  ؤب ا ب   ذ

ت وا ا ي   خ يم وي ه ا  يإلديا ت، كم  ت مع ألف ظ  اف  مع ل ل ألف ظ  ت    ع يلكف    ويلفع ل
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ي  ياد أو ي  خ يله  لص ا  ا نت، كم  ت مع ألف ظ  ت ب     كمات و  د    ث ياأو ى ت    ع 
 3.وأو ي ث  ت مع ألف ظ  ت    ع وض ح يألث يخ لا   لر وغ  ذلك لا يأللف ظ لن يتجي
وذلك ل   ا اث   يإل    اتل ي ياتأ ن  أن  ك ن لا يألف ا   ض لعض ي صط ت   ذي  يلص ت ل لكف     -

 مته   عىن ث حت يلكف   ، ويف ث ي يلع ض  نلاظ يلص ت لني ث حت ي صط ت  .
 (:Efficacitéـ الفعالية)

    ي صط ح  ع يلي ا      ىياق يألث يخ فف   ات يلف د أو ي    ت ت ت د ليا س ل ى ىياق يلف د  -
 4.أو ي    ت لألث يخ ي  ض  ات

(  ي ب أن يلعم ات )   ط La lange économique couranteويف يل  ت ي ث ص د ت ي   يولت ) -
 5.لعني( فع لت  ذي أ طت أف ا يلن  ئج

 (:Efficienceالكفاءة) ـ

 6كف    يلف د أو ي    ت ثل ي  خ يم أثا يل   ئا وي  ياد يف ىياق يألث يخ. -
كم      لصط ح يلكف     ع دا ت ي ث ص د أو يلرتشا  يف ي  خ يم ي  ولن ل تص ب      فس  -

 7 .يلن  ئج ي   ثعت لا ي خ     لنفس ي  ول

و عين فعا أشا       حن  صتاح، و   خ م ث ي  لصط ح يلكف  تلصط ح يلكف      خي  ف  ا  -
 8.ويل ك لاف( يإل    ات)  يإل    اتي صط ح   د  ل ى يل ع ض لاع  يألدي  ي  ع ق ل لعم ات 

ول ل  يل فمصط ح يلفع لات      ع يلي ا      ىياق يألث يخ، أل  لصط ح يلكف    فه       ع  -
 .و يلي ا      ي  خ يم ي  ولن ل كا  ا ا ا ي  خ يم ي  ياد أ

 (:Performanceاألداء الجيد)ـ 
    ي صط ح  ع ث ا  ي    ت )أو يلي م أو ي    ...(     ىياق أكرب ث ا ممكا لا يألث يخ  -

ي ط  لت ل   خ يم أثا ل ياد ممكنت، ف     ت يلد ىيق أث يفه  وثل ل   ت فع لت وي    ت يلد 
، و ذي ىيق ي سنني لع  )يلفع لات ويلكف   ( فن ن   ي ب أن أدي  كفأحتأثا ل ياد ممكنت فهل ل   ت   ت  خ م

 9..ي    ت   ب أو  ا 
 (:Productivité) اإلنتاجيةـ
  (وجمم ع ي  ولout putsلا ثاا لنظمت يلعما يل ولات لأهن  يلن ات لني ي خ   ن) يإل    ات  فت  -

(In puts  لا  ن ص)10يلل لت ل تص ب   اه .    جيإل 
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 إل    ات ثل يلن ات لني يلن تج أت يل  ع ويخل ل  ، ويل يوا أت ي  ياد ي   خ لت، و  ب يلن تج  ع  ذ  -
   يلا خم  فت، في   ن ب  ع يلعما واأس ي  ب ي   خ م أو ي  يد يخل م...

  ب  يإل    ات ات ل      لأن لفه م يلكف    ( يل  لق ذك حت ل إل   Efficacitéل  ث ا   لفه م يلكف    ) -
وو ل  (، ولأثا تك فت      ج    ي   خ يم ي ث ص دت ل م ياد إل   ج أكرب كمات لا ي خ     )

 ي  تفعت، لا ث  ىياق يلكف    يإل    ات ي  تفعت. يإل    اتول ل  يل فه خ ي    ت لاس ىياق  ممكنت
 ويلكف   . يإل    اتويإل   جيل ث خ     ي و لخ لني لفه م  و ز   لا يل  ضاح لا ي هم -

 اإلنتاجية واإلنتاج: .
 ن لفه م يإل   ج  ع  أك   ي ف ثام يلد خت ط ل إل    ات اغم ي و لخ لانهم ، فمع أن يإل   ج ث   -

وث ي ي فه م خي  ف  ا أ  س يإل    ات     أ ر مي ا  مج يل يل  ع ويخل ل   ي ن جت يف فرت   لنات لعانت، 
لفه م يإل    ات يل ت مي ا لع ب ث ي يإل   ج  ع أا  أو جمم ع  ن ص  يإل   ج، ل لك فنن يلز  د  يف 

 يإل   ج ث     عين دول     د  يإل    ات.
ف إل    ات ثل   تج ث مت يإل   ج      نص  أو أك   لا  ن ص  يإل   ج، ف إل   ج مي ا يلا ط يف  -

، لانم   نص  أو  ن ص  يإل   ج مي ا لي م ي ع دلت ول ل  يل فنن ت   يإل    ات  ع م      ل ى ي ع دلت
يل    يحل صا يف يإل   ج لي لا يل    يف  نص  أو  ن ص  يإل   ج ي ك  ت هل ي يإل   ج، و    ذلك فن ر لا 

إل    ات س ل ت وث   نخفض ي مكا أن      ف يإل   ج لا ولب ل   فت  ن ص  يإل   ج لع لي   ي
يإل   ج لي لا يخنف ض أكرب يف  ن ص  يإل   ج يل يو ت يف يلعم ات يإل    ات، أو تزديد  ن ص  يإل   ج لي لا 
   د  أكرب يف يإل   ج و ن ئ  تزديد يإل    ات ويلعكس صتاح ف   خ يم يإل    ات يف يليا س أك   د لت 

 11.لا ي  خ يم لع    يإل   ج

 إلنتاجية والكفاءة: ا. 
 لاظ أن ثن ك ي  خ يم لرتيدخ  فه لل يإل    ات ويلكف    غ  أن يلكف    تعين ي  م يا ى ني ث ا   -

لانم  ث  تزديد يإل    ات  ،ل م  يمت يف    د  يإل   ج كم  و     لنفس يإللك  ا   ي   ات يإل   ج نص  
وكم  ب     ذلك ي  خ يم آلت ا   ت لي لا آلت ث ميت لا هل ي يلعنص  يإل    ل دون    د  يف يلكف    

 فس يلن ع، و  ت ط ب لا يلع لا يف ث حت يآللت   اجت ا يست يآللت،    أن ث حت يلز  د  يف يإل    ات   
تعين ى ا ل   ى كف    يلع لا ااث أن ى ا كف    يلع لا   م ا يف    د       ر أو ى ني    ا ر أو 
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   يف ي  يد ي   خ لت، لنفس يإللك  ا   ي   ات   اجت    د  له ايتر ت ا ار أو    د  و ار... ، تي اا يل ا 
 ل لك فنن    د  يإل    ات   تعين    د  يلكف    دول  لانم     د  يلكف    تعين    د  يإل    ات.

لا لي  ا ه ، وأن لفه م ولا ثن   لاظ أن يإل    ات ثل  ز  لا يلكف    يإل    ات أو ليا س لهم  -
 12يلكف    يإل    ات أو ع لا لفه م يإل    ات.

ل   ا ا ل ض  ن  لر  لثت ل لكف    يإل    ات فن ن   ن كز فام    ل     خم  ف يل ع  ف   ي ي لت هل   -
 .  ه  وك ي يلع يلا ي  س     اه وأيما ه  وثا

إل    ات لا ثاا يلا ا ني يف ث ي يجمل ب لا ث حت تع د  يل ع  ف   يلد تن ولت يلكف    يوقد      
 :)*(يل ع  ف   ل    ل 

"يلكف    يإل    ات ثل يلعلثت لني ل ول  يلعم ات يإل    ات لا  هت ولني ي خ     يلن جتت لا ث حت  -
يلعم ات لا  هت أو ى، ااث ت تفع يلكف    يإل    ات ك م  ياتفعت   ات يلن تج  ع ي   خ م لا 

 13".يادي   
فما يأليمات أن   ضح ل  ،      ع أن ث ي يل ع  ف تي ا ت  فط      ت ث  ا ي  ول  وي خ     -

 ث  ي يص د لكا لنهم ، كم  أن يل ع  ف مل   ضح ت  يت ي   لب ث حت ي  ول .
يل  و  ولأثا و  فت يلكف    يإل    ات     أهن " ي   خ يم ي ث ص دت لصفت   لت إل   ج أكرب كمات لا  -

 14.تك فت ممكنت"
ل ل غم لا أن ث ي يل ع  ف  اني ت  يت ي   لب ي  ول  مبعىن ي   خ يم ي ث ص دت هل )أثا يل ك لاف(  -

   أ ر أيما   يلا أو ى ل ا   لا يجل د  و  لا يلزلا  ض فت  ع أ ر مل   ضح ل  ي يص د لكا لا 
 ي  ول  وي خ    .

   ات     أهن  "أدي  يل ل  يل  ام لط  يت   امت ل ي طت أدوي  وآ   ول يد  ا   وتع خ يلكف    يإل  -
 15".ولأف يد له  ، يف يلزل ن وي ك ن ي لئمني ول ل ك فت ي ن  ات إلو يج يإل   ج ويخل ل   يجلا  

    ات، لا   ى ص اب يل ع  ف" أن يلكف    يإل    ات ألت ل   ت  ت تاط يف و  دث  لأدي   ن ص ث  يإل -
آ   وأف يد ...،ولكا ل   يص  لر ل ألدي  لاس أت   ع لا يألدي ، لا ث  يألدي  يجلا  يل ت و  ل يد أولات

ذلك ل تياق  فو   كخي ق يل ف ث لاس ث ي فت ب، لا ث  يألدي  يل ت   م تنفا حت يف يل ثت ي لئم 
ل ي جيب أن  ك ن  تئم  ولكا يل ك فت ل ث يلكف    يإل    ات يلع لات في   ك ن يألدي   ا ي ويل ثت لل

 16.يألدي  يجلا  يف يل ثت ي لئم ول ل ك فت ي ن  ات"
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  ى أن ث ي يل ع  ف أمشا لا يل ع  ف   يل  ليت أل ر   فكا لا ي  ول  )ل يد،  -
 ات يجلا   آ تأف يد...(وي خ    )    ج، و ل  ( وك ي لني يلط  يت ي ث ص د ت     لب ي  ول  ويلن  

 يف ي خ    .
 لن       ل   اق  ي م يل ع  ف يل  يل ل كف    يإل    ات: -
"يلكف    يإل    ات ثل ي   خ يم ي ث ص دت ل عن ص  ي ن جت: ل يد، آ  ، أف يد...، وي   م يا يف  -

ت أا ا ى ني ث حت يلعن ص  ي ن جت كم  و    ، ل كا   مح ل تياق أ    ل   ى     ج و ل   لن  ا
 ".ول ك فت أثا ويف يلزلا ي ن  ب

 ف لكف    يإل    ات ي  م دي     ث ي يل ع  ف ت تكز     يلع يلا يل  لات:
 يل  لاف يألل ا لني  ن ص  يإل   ج.  -
   لا يإل   ج ي  تفع.  -
   لا يلن  ات يجلا  .  -
   لا يل ك فت يألثا.  -
   لا يلزلا ي ن  ب.  -
  ث ا   ن ص  يإل   ج.  لا ي   م يا ت يف ى ني  -

أثــــــــــر حــــــــــوادث العمــــــــــل واألمــــــــــراض المهنيــــــــــة علــــــــــى الكفــــــــــاءة اإلنتاجيــــــــــة لمؤسســــــــــة أقمشــــــــــة ثانيــــــــــا:  
 " DRAPESTالشرق "

 ن يل ط ا يل يين يل ت ت ه حت خم  ف يجمل    يلصن  ات ويإل    ات   ج  نر يلك   لا ي خ ت  فم ل ث ت ي ث م م  
ك فات ل ث ع يحل دث أو ي  ض ي هين و عا يلع لا   أمل لفرتي  ت   ت وث    أو يإليم ب ول  ل تظ   ث ا ت تك ن

ت دت  ع في ين أ   ئر أو اىت يل ف   وث ي ل    دت  ع ت ي ع يلكف    يإل    ات يف ي    ت ل اب ث حت 
  ق من ذ   ل  اي ت يحل يدث ويألل يض ي هنات وث ي ل  ياتأ ن  تن ولر يف يل اي ت ي ا ي ات لأو  ل   ت أثم ت يل

 ل خ وج لاعض يلن  ئج .
ت ، دشنDRAPESTأو ل    م  ا لا  ل   ت أثم ت يل  ق تنات ل صن     يلن اجات يلص فات ي    ت يل  

، يع ث ي ي  كب يف ي نطيت يلصن  ات ل   ت  1938أك  ل   82يف لا       لا ت خ يل ئاس يل  لق: يل  ذيل
ثك  ا وذلك مب  ب يلعي  ي م ل   م  11.11لع     ل  ات  مج لات تي ا لد ااث  رت  -ت  ق ل  ت –ون  ت 

   أن  la  neross أو  SNAN PROGETTI، لع ي    ت يإل ط لات  ن م ل و اد1912أك  ل   71
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ي ط ق ث م يلن اج يف  1938يف   ين و شه ي  13وي    ثت ل   يإلجن    1913يألش  ب مل ت م    يف ل اس 
 ج.يإل    

ياتأ ن  داي ت أس  ا يدث يلعما     يلكف    يإل    ات يف ي    ت لا ولب ل ش  يإل    ات ول ش  يل ك لاف 
فم ش  يإل    ات تح ب لا ولب داي ت أس  ا يدث يلعما          ات يلعما )     ات يلع لا  و     ات    ت 

ي لك ن      ات يلعما لا ل ش ي  ثا س يلكف    ، وث Pearsonيلعما وذلك ل   عم ب لع لا ياتا ط ل   ن 
يإل    ات يف ي    ت ويخنف ض ث ي ي  ش    ب     يألس  يل  يب     يلكف    يإل    ات، أل  ل ش  يل ك لاف 
فات د حب  ب لعض  ن ص  يل ك لاف ي رتتات  ا ا يدث يلعما ولب فرت   لنات لعانت، ل   ا ا أن يل ك لاف لا 

   ثا س يلكف    يإل    ات يف ي    ت وياتف ع ث ي ي  ش    ب     يألس  يل  يب     يلكف    يإل    ات.أثم ل ش ي
 أثر حوادث العمل على إنتاجية العمل: ـ0

ل اي ت تااعت يلعلثت لني   د ا يدث يلعما و     ات يلعما، لا ي هم أن      ع أ ر لا و هت  ظ  يإلاص  ، 
ا       د ت ل ض ع يل اي ت ت ع ق ل   ك ظ ث   أو ل    ويا ، كأ  ا  م ب يف ثط ع ل  أو  ذي ك  ت ل  ن  ل

أث يب يلطلب يف لعه  ل ، فن ر ميكا ثا  ه  لنا ى لي  اس يل   ت، أل   ذي ك  ت يلاا     يلع د ت ت ع ق 
د أو  في هتم ف مع فت ل   ذي ك  ت ل   ك ظ ث تني أو ل    ا أو أك  ، كم  ل  ك  ت يلاا     ت ع ق ل و ب يألف ي

ثن ك  لثت لانهم  وى    ي اتا ط ولا أثم لي  اس ي اتا ط ي   خ لت لع دلت يل ي    وي حن يا يخلطأ ي عا ات 
 17ل  ي   ، ولع لا ي اتا ط.

ا ، ول ل  يل  ذي (يف يجت حت ويy(و)xولع لا ي اتا ط    خ م ليا س يل ا ت أو ش   يلعلثت لني ي     ا )    
 يد  ثامت ي     ي   يا متاا ثامت ي     يل  لع  ع    د ، أم ثل  لثت  ك ات مبعىن أن ت   ي     ا يف يجت حت 

 18ل  د، ول ل  يل فنذي  يد  ثامت  ا ى يلظ ث تني متاا ثامت يلظ ث   يألو ى  ع يلنيص ن.
ي ا ي ات لع فت يلعلثت لني ا يدث يلعما و     ات يلعما فن ن   ني م  ومب  أن ث فن  يف ث ي يجلز  لا يل اي ت    

 19حب  ب لع لا ياتا ط "ل   ن" لني   د ا يدث يلعما و     ات يلعما ويل ت  عطل ل لعلثت يل  لات:

 
R"لع لا ياتا ط ل   ن :Person". 
Xi يليام يلد  أو ث  ي     ي   يا :x. 
Yiث  ي     يل  لع: يليام يلد  أو y. 
Xيل  ط يحل  يب ليام :Xi. 
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Y يل  ط يحل  يب ليام :Yi. 
N. د ي   ث ي   : 
( فنن يحمل كمت يلعيل ات وي نطق y( وأ هم  ي     يل  لع )xولا أ ا ى    أت ي     ا ث  ي     ي   يا )    

ى اا ي اتا ط لني يل وا ول   ى ي   هلك،  ع   ثل يلط  يت يلد جي ت     أ   ه  ث ي يل ت   ، فم ل  ن  
يل وا ل   ي ل  يل وي   هلك ل   ي ت لع  و ن  تع ا يل ف  ق لني ي     ا،  ع  ي     يل ت   اق ا وسر  لنا  

 ل   ي ل  يل ويآلو  ت لع .
( و     ات يلعما ل   ي x)ويف ث حت يل اي ت يلد حنا لص دث   ع    د ا يدث يلعما ل   ي ل  يل    
 (و     ع      ات يلعما ميكا ثا  ه  لط  ي ني:yت لع )

 أو       ات يلع لا =             

      ات    ت يلعما =             

يلعما و     ات  ل ي  ني م حب  ب لع لا ي اتا ط لني   د ا يدث يلعما و     ات يلع لا، ولني   د ا يدث
    ت يلعما.

أل  يو ا ا فرت  يل اي ت مبعىن)   د ي   ث ي  ويلد مت ا   د يل ن ي ( في  ثمن  ل و ا ا يلفرت  ي م    لا     
وثاا ا  ب لع لا ي اتا ط ل   ن لني   د ا يدث يلعما وكا لا      ات يلع لا  8718 ع غ  ت  8773 نت 

ما،   اج يجل وب ي  ييل يل ت حن ب لا وللر      ات يلعما و     ات    ت يلعما ولب و     ات    ت يلع
 .8718 ع  8773يلفرت  ي م    لا 

 .(8718د-8773: إنتاجية العامل وإنتاجية ساعة العمل للفترة) (0الجدول رقم )

   د يلعم ب يل نت
  د ا يدث يلعما 

(Xi) 
  د       يلعما 

 يلفع ات
 يل ن ت)كغ( يإل   ج

     ات يلع لا 
 1yi)كغ(

     ات    ت يلعما  
 yi2كغ 

2008 257 12 113713 921183 1158 8.15 
2009 269 6 112313 1811189 1531 8.38 
2010 284 3 111131 1173835 1978 8.11 
2011 266 9 125752 1731883 1712 8.11 
2012 262 18 111217 181571 8112 1.28 

 .، ي  م دي     ي عطا   ي ي لت لا ي     ت يلف  ات ل م ياد يلا   تنيا   يد يلا ا ي ص ا: ل
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مي ا ث ي يجل وب      ات يلعما و عرب  نه  ل   ش  ا،      ات يلع لا و     ات    ت يلعما، وذلك ل فرت      
يليام ثل يليام يلد  اأو ث   وث  مت ا  هب  ا ب يلعلث   يل  لق ذك ث  وث حت 8718 ع  8773ي م    لا 

 ن  ا  لن  لع لا ي اتا ط ل   ن ويجل وب ي  ييل   ضح يليام يلد  أو ث  ي     ي   يا yiي     يل  لع 
(xi( وي     يل  لع )د ا يدث يلعما  yi1  وت  يت ا  ب لع لا ي اتا ط ل )ن ي عط       ات يلع لا 

 .ل لعلثت يل  لق ذك ث 

 (8718-8773)(:معامل ارتباط بيرسون بين عدد حوادث العمل وإنتاجية العامل للفترة5ول رقم)جد

(yi-y()xi-x) 2(yi-y) (xi-x)2 (yi-y) (xi-x) yi xi 
-31356 14544.36 6.76 -120.6 2.6 3752 12 

-3346.96 969043.36 11.56 984.4 -3.4 4587 6 
-41.16 864.36 1.96 29.4 -1.4 3902 8 
-81.36 41371.56 0.16 203.4 -0.4 4076 9 

-2851.16 1202531.56 6.76 -1096.6 2.6 2776 12 
-6634.2 2228355.2 27   Y=3872.6 X=9.4 

 .، اعتمادا على المعطيات المتاحةينالمصدر : من إعداد الباحث
يف      ات يلع لا وخم  ف ي  م  ت yi1ي  م  ت يف   د ا يدث يلعما وثام xiيجل وب يل  لق   م ثام     

 يحل  ل   يلل لت حل  ب لع لا ياتا ط ل   ن ويل ت تي ا ثام ر ب:

%18.85 =R2%35 =R       7.35 -  = 

يإلش ا  يل  لات  ع لا ل   ن لني   د ا يدث يلعما و     ات يلع لا ت ب     و  د  لثت  ك ات لانهم      
 دث يلعما  ع يخنف ض      ات يلع لا.مبعىن    د    د ا ي

لع لا يل ت    R2مت ا ش   يلعلثت لني ي     ا ويلد تع   لثت ث  ت، أل  %35يلد تي ا لن ات  Rوثامت ي ع لا 
لا يل    يف %18.85فه  مي ا يلن ات ي ئ  ت لا تا  ا ي     يل  لع يلد  ف  ث  تا  ا ي     ي   يا مبعىن أن 

 ت  ع  ع   يلا أو ى. %81.15و   ات يلع لا  ااه  ا يدث يلعما،   
وتع اين      ث حت يلن اجت  رتكر لع  ا  ب لع لا ياتا ط ل   ن لني   د ا يدث يلعما و     ات    ت يلعما 

 ييل مي ا  ع فت  ن ك  ت يلعلثت يف  فس يجت حت وش   يلعلثت لني   د ا يدث يلعما و     ات يلع لا ويجل وب ي 
 وخم  ف يحل  ل   يلل لت حل  ب لع لا ياتا ط ل   ن .yi2وxiيليام يلد  أو ث  كا لا ي     ا 
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 (:معامل ارتباط بيرسون بين عدد حوادث العمل وإنتاجية ساعة العمل للفترة3جدول رقم )
(5002-5005.) 

(xi-x)(yi2-
y) 

(yi2-y)2 (xi-x)2 (yi2-y) (xi-x) Yi2 xi 

-0.26 0.01 6.76 -0.1 2.6 2.15 12 
-1.938 0.3249 11.56 0.57 -3.4 2.82 6 
-0.112 0.0064 1.96 0.08 -1.4 2.33 8 
-0.032 0.0064 0.16 0.08 -0.4 2.33 9 
-1.638 0.3969 6.76 -0.63 2.6 1.62 12 

-3.98 0.7449 27   Y=2.25 X=9.4 

 ات المقدمة لنا من سجالت المؤسسة.، اعتمادا على المعطيينالمصدر: من إعداد الباحث
يلد مت ا      ات    ت يلعما وك لك خم  ف yi2يلد مت ا   د ا يدث يلعما وثام xiيجل وب   م ثام    

 يحل  ل   يلل لت حل  ب لع لا ي اتا ط ل   ن ويل ت تي ا ثام ر ب:

%11 =R2%33 =R       7.33 -  = 

 ع لا ي اتا ط ل   ن لني ا يدث يلعما و     ات    ت يلعما ت ب     و  د  لثت  ك ات  يإلش ا  يل  لات    
يلد تي ا لن ات Rلانهم  مبعىن    د    د ا يدث يلعما   دت  ع يخنف ض      ات    ت يلعما، وثامت ي ع لا 

لا يل   ي   %11لا يل ت    فاعين أن لع R2فهل مت ا ش   يلعلثت لني ي     ا ويلد تع   لثت ث  ت، أل  33%
 ف ع د  ع أ ا ب أو ى. %81يف      ات    ت يلعما  ااه  يل    يف   د ا يدث يلعما أل  

يف يحليايت ل         ات يلع لا أو ل         ات    ت يلعما كليم    أس ين لع   ل   ي  يف ي    ت وداي  ن      
لع ل    ويا  وث  ا يدث يلعما، ويلد تع  يلعلثت لانهم   لثت  ك ات وث ي ل  ي صات     داي ت يلعلثت 

 ت ب   ار يإلش ا  يل  لات، وث ي  عين: ياتف ع ا يدث يلعما   دت  ع يخنف ض ي    ات يلعما ليا س لا 
ف    يإل    ات يف لي  اس يلكف    يإل    ات فن ر ميكنن  يلي ب أن ياتف ع ا يدث يلعما   دت  ع يخنف ض يلك

 ي    ت.
 التكاليف المترتبة عن حوادث العمل في المؤسسة ـ 5

كم   اق وذك  أن ا يدث يلعما ترتتب  نه  تك لاف لا ش   ت م ا يف تك فت ي شرتيك يف صن وق يل م ن       
يل ك لاف  ي   م  ل ويف شكا أث  ط تألني ض  ا يدث يلعما، أل  تك لاف غ  لا ش   ف  م يلع    لا 

ك ك لاف يأل   ي ي لا ل  ثت يل  ئع ل اب ا يدث يلعما، تك فت يإل   ج يل  ئع ل اب ا يدث يلعما 
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تك لاف صا  ت يآل   تك لاف يخل  ئ  ي  د ت...ولصع لت ا  ب يل ك لاف يل   لا ش   حل يدث يلعما ويلد تع  
اف ، ويلد متكنن  لا ا  هب  و     ع مجاع لا يل ك لاف يخلفات، ياتأ ن  ا  ب لعض  ن ص  ث حت يل ك ل

ثل  ا ا   ا  ص ل  ، مبعىن مل ترتتب  نه  و  ئ  ل د ت أو  8718 ع 8773ا يدث يلعما يل يثعت ولب يلفرت  
  م  ات وفام    ل لعض  ن ص  يل ك فت يلد ثمن  حب  هب  لع يإلش ا   ع أ ا مل  ع م      من ذج لعني و من  

 علث   يل   ضات.    لعض يل
 ـ تكلفة االشتراك في صندوق الضمان االجتماعي:

تي م ي    ت ل فع يشرتيك   شه  ت هلائت صن وق يل م ن ي   م  ل  ا كا لا ا يدث يلعما ويألل يض     
م  ل ي هنات، وتع  ث حت ي شرتيك   تك فت لا ش   حل يدث يلعما ويألل يض ي هنات، ااث تي م ثائت يل م ن ي   

ل فع تع   ر   لات ل مص ب ي  ا اي لا يلا م يألوب يل ت   ل يل  ثف  ا يلعما  س  يحل دث وذلك ولب كا فرت  
 يلعجز  ا يلعما يلد ت اق  ل  يل ف   يل  م أو  رب يجل وح، و ل  يل ف  

 .8718و8773ل فرت  ل  لني وفام    ل   وب  اني ثامت ي ا لغ ي  ف  ت هلائت يل م ن ي   م  ل لا ثاا ي    ت 

 الوحدة: دج (5005-5002للفترة) مبالغ اشتراكات الضمان االجتماعي الخاصة بحوادث العمل(:4جدول رقم )
ثامت ي ا لغ يلد ت فعه  ي    ت  ي ا لغ/يل نت

 ل  م ن ي   م  ل
لا غ ي شرتيك   يخل صت ل   ض 

 وا يدث يلعما
لع ب يل  اب 
ل اب ا يدث 

 يلعما 

لا غ ي شرتيك   يخل صت 
 حب يدث يلعما

8773 1385313871 88388911.51 7.72 123188.51 
8779 1921881757 81515113.18 7.71 111157.25 
8717 1355221917 81195199.28 7.75 118988.38 
8711 8711911815 85111825.11 7.75 111917.18 
8718 1921911337 81521211.5 7.72 111733.11 

 ، اعتمادا على المعطيات المقدمة لنا من المصالح المالية.ينالمصدر: من إعداد الباحث
 ع 8773ا  ب ثامت ي ا لغ يلد دفع ه  ي    ت  ع صن وق يل م ن ي   م  ل ولب يل ن ي  لا 

اب ا يدث يلعما لي لا ثا م ث حت يهلائت ل ي مي تع        لات هل    يلعم ب يف ا لت ت ااهم  ا يلعما ل 8718
 جن : 
لا ثامت ي ا لغ يإلمج لات ي  ف  ت لا %1.85لا غ ي شرتيك   يخل صت ل   ض ي هين وا يدث يلعما ت  وت     

 ت خ ي    ت لصن وق يل م ن ي   م  ل.
 1.22=8773     ااا ي   ب: لع ب يل  اب ل اب ي  ض  نت 
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 7.72 =8773لع ب يل  اب ل اب ا يدث يلعما  نت 
ولنر فنن: لا غ ي شرتيك   يخل صت حب يدث يلعما وي  ف  ت لا ت خ ي    ت لصن وق يل م ن ي   م  ل  نت 

 ث : 8773

 
 ـ تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم وقوع الحادث:

 ايات لا يلا م غ  ا ب يلي   ن يجلزيئ ت، فنن   م وث ع يحل دث   تح ب ضما يلعط ت ي  ضات ويل      ي 
ي عم لت   تي طع لا أ   ي ص ب، و من    ي ض  أ     م وث ع يحل دث ك لل، تك فت غ  لا ش   حل دث يلعما 

 .8718ت تم ه  يل ك فت ولب  نت 
 8718(: تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم وقوع الحادث لسنة 2جدول رقم )

وثت  ما    م يحل دث
 ي ص ب

يل   ت يل  ئعت لا     ت وث ع يحل دث
   م يلعما )  (

يأل   يل ه ت 
 ل مص ب )دج(

يأل   يل   ل 
 ل مص ب

يأل   ي ي لا 
ل       يل  ئعت 
لا   م يحل دث 

 )دج(
85/71/8718   3-   12    11:17 1.5 11131.19 58.58 131.38 
71/78/8718   3-   12    11:77 1 11519.59 51.58 151.52 
71/71/8718   3-   12    11:77 1 11111.91 59.27 113.37 
15/71/8718   3-   12    17:17 1.5 11517.31 59.27 813.17 
12/75/8718   11-   81    12:17 1.9 13531.19 11.38 151.913 
11/72/8718   3-   12    11:77 8 19378.79 21.12 111.18 
88/71/8718   5-   11    5:77 3 13111.11 21.12 513.33 
79/79/8718   5-   11    1:55 5 83111.21 31.53 188.97 
12/79/8718   3-   12    3:17 2.5 85313.11 91.53 595.81 
71/17/8718   11-   81    19:77 8 17718.83 91.12 132.98 
88/17/8718   5-   11    5:77 3 81717.37 31.51 258.52 
85/11/8718   3-   12    11:17 8.5 81899.29 31.51 871.985 

 1318.211      يجملم ع

 .، اعتمادا على سجالت حوادث العمل في المؤسسةينالمصدر : من إعداد الباحث
  م يجل وب وثت يلعما يخل ص ل  ص ب، و   ت وث ع يحل دث وذلك حل  ب يل      يل  ئعت لا   م     

، وذلك يف شه  8718تك ف ه  يأل   ت ثمن  ل لاتث  ا يأل  ا يل ه  ت ل مص لني  نت  ووع يحل دث وحل  ب
وث ع يحل دث لكا لص ب، مب      لص تت يأل  ا وثمن  حب  ب يأل   يل   ل ل ع لا، وذلك ل ي ام يأل   



 

 أ.عزالدين عبد العزيز ، صالح سعيد د.                                                             أثر حوادث العمل واألمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة

 

 5002/ جانفي 03العدد                                  ة المدية              جامع -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية
61 

لعما يل  ئعت لا يل ه ت ل ع لا       د أ  م يلعما يف يل ه  ، ويحلص ب   ت تك فت يأل   ي ي لا ل      ي
   م يحل دث.

ج يف شكا أ  ا   د 1318.211ا دث ك ف ي    ت  18وث ع  8718ولا يجل وب  لاظ أن ولب  نت 
  ي ل ه      ج ايايل ل عم ب.

وث  ت ص ن   ع أ ر  رتتب  ا ا يدث يلعما تك فت غ  لا ش   ت تم ه  ي    ت، ت م ا يف يأل   ي ي لا 
 عت لا   م وث ع يحل دث وث حت يل ك فت ت تفع ل اتف ع   د ا يدث يلعما ل      يلعما يل  ئ

ويف يحليايت تع  ث حت يل ك لاف أثا لك   لا يل ك لاف ي رتتات  ا ا يدث يلعما ألن ثن ك جمم  ت كا   لا     
  هل  ا ي  ش  ا يل ك لاف   ميكنن  ا  هب  وذلك ي يص ي عطا   ي ي لت لن  لا ت خ  ديا  ي    ت ول ت ا ن

ل ش  يإل    ات ول ش  يل ك لاف ت ص ن   ع ياتف ع   د ا يدث يلعما   دت  ع يخنف ض      ات يلعما وك ي 
   د  يل ك لاف يل   لا ش   ويلد ت م ا يف يل ثت يل  ئع ويإل   ج يل  ئع ل اب يل  ثف   ي  ج ت وك ي يأل  ا 

 يلد    ي ل ر     ج ايايل ل عم ب.
ل ي   ميكنن  يلي ب أن ياتف ع ا يدث يلعما   دت  ع يخنف ض يلكف    يإل    ات يف ي    ت وث ي ل  أسا ر ث ي     

 يجلز  لا يل اي ت.
 أثر األمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة ـ 3

يل ث  ت     ل   ى ل   ت أثم ت ل لن ات لألل يض ي هنات وا ب ي ع  ل   ي ي لت لن  لا لص تت يأللا و     
يل  ق ، فن ر مل   م ت جاا أت ا لت لا ا    يألل يض ي هنات ي  ع اخ   اه  يف يل  ط ي هين وث ي ل  شكا 
لن  صع لت يف داي ت أس  يألل يض ي هنات     يلكف    يإل    ات لا   اات ى    يل ك لاف ي  ع ق هب      ل   ى 

م   ل عنص  يل  لق" ا يدث يلعما" ل ي  ااي  يجمل ب لف  ا  أل م يلا ا ني وذلك لا أ ا ي    ت وك ي ي  ك
    يد داي    تكما ات يف ث ي يجمل ب.

وا ب تص تح   أغ ب  م ب يإل   ج أن ثن ك أل يض  أصاب هب  يلك   لا يلعم ب لا يل ل  و يص يف يلنظ      
   ي   م   ل عما وك ي ل يثات وي  خ يم ل يد كاما ئات ول  خت فر ث حت وك ي آ م     ل   ى يلظه    اجت يل صفا

يألو   لا ت  ث ل ه ي  وك ي يل ا ا يلن تج  ا ي  عم ب ل د  يخلاط ويل ت     ى ل لعني يجمل د  ، واغم و  د 
حت يألل يض أ ظمت ت         ى ني ظ وخ يلعما    أن ث م ثاك ت ل   ت يل  ق   ثم ل كا كا     ف  ث 

 ويلد تاع ه  ااث تي م لص حل يل م ن ي   م  ل، مبنح تع      ا يلعطا ي  ضات ل ع لا ي ص ب.
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 الخاتمة
تع رب لهمت يحلف ظ     ي  اد يلا  ت ومح   ر لا ا يدث يلعما و يألل يض ي هنات لا ي ه م يل ئا ات إلديا      

لن مجت  ا يلعما ويلد   ع ض هل  يلع ل  ن تع ق ا كت    ط ي    ت ي    ت، فت يدث يلعما ويألل يض ي هنات ي
وىم ه  و  ئ  وتك لاف ل ثظت، وثل تع رب أ     ز ي لا يلع يلا ي  س     ا      يلكف    يإل    ات يف ي    ت 

 ل اب يل ك لاف ي ا ش   ويل   لا ش   ي رتتات  نه .
ول م ع  لكا ل  ت ط ار ي هنت لا صف  ، واانم   ك ن لك ن يلعما ل تح   فتانم   ك ن يلف د يلع لا   ام     

و ظاف ، وفار كا يل  وط يلصتات لا  ض    وهت  ت، وو يل لا يألت لت ويل   ي  ويألخب   يل  ا  ول  ات وي عت 
يإل   ج يلد     حت  حل كت يلف د يلع لا  ع غ  ذلك لا يل  وط يلصتات، فعن ل  ت  يف  ل ا ث حت يل  وط ف ن  ج ت

 يلف د يلع لا   خ تزديد أ   .
ولا ولب داي  ن    ض ع ا يدث يلعما ويألل يض ي هنات ول ى تأس حت     يلكف    يإل    ات ي    ت يت ح     

لن  أن يلعلثت لانهم   لثت  ك ات  نخفض فار ل   ى يلكف    يإل    ات ك م   يد  ا يدث يلعما ويألل يض 
نات، وذلك ل إل  لت  ا ت  ؤ   مت ا  شك لات يلاتث، ولإل  لت  نه  ثما ل ي ام حب ن   ع  زأ ا  ز   ظ ت ي ه

 ويجلز  يألو  تطاايل.
يف يجلز  يلنظ ت ا ولن  يإلا تت لنشك لات يلاتث لا و ه ه  يلنظ  ت ،ف ل  أ   يف يلفصا يألوب لنر مبت ولت     

  يض ي هنات و ل اا هت ، مث تط ثن   ع يل ك لاف ي رتتات  نه  ويل ث  ت لنه .ل  ا  لفه م ا يدث يلعما و يألل
أل  يف يلفصا يل  ين في  ا ولن  يل ط ق  ع  نص  يلكف    يإل    ات، لا ااث ي ف ثام ي  ع يت هب  وك ي يلع يلا 

 يحمل د هل  وت ق ى انه .
لاتث و يل عمق يف  شك لا ر ويإلا تت مبخ  ف   ي اه  لا أل  يف يجلز  يل طاايل في  أاد   د م كا ن ث ي ي 

خلب تي مي ت يل اي ت  جن   ث ي يجل  ب، لنولب داي ت لا ي ات، وث  يورت   ل   ت أثم ت يل  ق ل ك ن ا ل
لط ثت تع  فات هل  ت  ما ت ا خ تأ ا ه  ويهلاكا يل نظامل يخل ص هب  و يث فه ، مث   طن  يل        داي ت 

   ت ل    م د     لعض ي  ش ي .لثت لني ا يدث يلعما ويألل يض ي هنات و يلكف    يإل    ات يف ث حت ي   يلع
:لا تع ضن  هل  ا يجلزئني ميكا   ض يلن  ئج يل  لات ث وي طل  

:النتائج   
 يلعما أ  م تزي   أيمه  ل ع د    اات أس ا  نر  ن ج مم   نت كا ي هنات يحل يدث لا   دي ي    ت ت جا -

 .يألو   ث حت لأ  يد لا ش   ي  تاطت ي هنات  يدث  يحليل ألانات    يل  ئعت، ويألث  ط
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 ي  م  ات ل د ت وظ وخ ظ وخ  ع يلظ وخ تني م لا جمم  ت يف يلصن  ات ي    ت ديوا يألف يد  عما -
 يلعما ا يدث وث ع يف فنهن  ت  اب للئمت غ  مب       يلظ وخ ث حت ك  ت ك م تنظامات، و  وظ وخ
 .ي هنات ويألل يض

 أا عه  ثن ك لا أ ا هب ، تف   يف يلا ا  ن يو  ف لعي   ظ ث   يإل    ات ي    ت يف يلعما ا يدث -
 ول د ت،      ات ل ف  ا أ ا ب تيع أهن    ى لا وثن ك      ات أل ا ب أا عه  لا وثن ك ل د ت أل ا ب
   يلا  ع  ض فت ذك ئر ل   ى وربتر ي هنات و ن ا ر يلع لا، كعم  يلع يلا لا جمم  ت فاه  ت س  ظ ث   وثل
 ي    ت. كتجم أو ى

 وي  ع يد ث ل ات أشخ ص ل  هم ل ى وتظه  وظ وفر، يلعما ل اب ى ث يلد يألل يض ثل ي هنات يألل يض -
 يل ع ض لا لعانت  لنات فرت  لع  يألل يض ي هنات ل تظه  و  د   ف ه ، ل لظ وخ عم  ن  مما غ ثم لا أك  

 يلعما. كت يدث فجأ  تيع   فهل  ل م اا 
 وكف    ل ش  يل لح أهن  ي  ا ا     يلع مل دوبم يث م  ي    ت يلد يهل لت يألل ا لا يإل    ات يلكف    تع  -

 ي    ت يف ثا  ه  فما يل  وات وي  م  ات، يث ص د ت أث يخ لا  غ و ا ت أهن  كم  ي      ، يف يألدي 
   اه . ي  س   يلع يلا خم  ف وى اا وداي ت

  نر يإل    ات  عرب   ش  فا لن ات يل ك لاف، ول ش  يإل    ات ثل ل ش  يإل    ات يلكف    ثا س ل ش ي  أثم -
 تياس ديل يجلزئات يإل    ات جم معت أو يإل   ج و ن ص  يلنه ئل يلن تج لني يلعلثت تياس يلد يلك ات ل إل    ات
 ل ط ا  نر  عرب يل ك لاف ل ش  أل  يإل   ج ي   خ لت،  ن ص  لا ويا  و نص  يلنه ئل يلن تج لني يلعلثت
 تظه  يل ك لاف، تك لاف لا    ني لني مناز أن يل ك لاف وميكا ثاكا يإل   ج تط ا لا يل ا   تك فت
 ي    ت. يف يإل    ات يلكف          س   وكليم وفات تك لاف لر ت م   تظه  وتك لاف يحمل  يب ل لنظ م

 لع    ض يلن  ئج يل  ليت ميكنن  يثرتيح يل  صا   يل  لات:
 :االقتراحات

      ديا  ي    ت  ن  ت ظاف فئت       لا يلعم لت يألو  لعني ي   ا ا يلني ط يل  لات:
    ات يل ك  ا يل ت   ل م  لع أدي  ي    ت. -
 ك ن يل ت   ل م لع وص صات  م ر.وضع يلع لا يف ي  -
 وتطاايه  وش وا   حم ض ي  ل ي مي حل يدس لعما تع ض  أك   ل   ا اثم اش  يل   لعم ب ت ا ب ل يلج    يد -

 .ل عما ويل  امت يلصتات يلط ق     يلعم ب ل  ا ب يأللا، أوص ئل ت خ لا يل يثع يف
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 فع هم اد ل   ى لا ى ا يلد وت ك ي هنات خ ت ي  لا يلعم ب ت  ات ت  ه خ يلد يلربيلج لا يل ك اف -
 .يحل يدث يف يل ث ع تف دت لا ميكنهم مب  يخلط   يلظ وخ يجت حت

 يخت ذ أ  س ألهن  ويإلل يض ي هنات يلعما حل يدث يحليايات يأل ا ب  ا يلك ف لن  ي ي  ي ث م م    د  -
 .لنه  ل ت  يلل لت يإل  ي ي 
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 0200 – 0222في الجزائر للفترة  كآلية للحد من الدورات اإلقتصاديةمالية  فعالية السياسة ال
 1كمال باصورأ/

                                     2 محمد هاني /أ                                                                                                   

 :ملخص
يالزم النشاط اإلقتصادي تغريات مستمرة، وإختالالت وتذبذبات يف مكونات النشاط اإلقتصادي، يغلب  للب       

هببذا التغببريات  ببابم اإليببتمراري ، تتمإلببال هببذا اإلخببتالالت والتذبببذبات يف هببكال لببسات مببا اإلزدهببار والتويببم تل  ببا 
ركبود اإلقتصبادي تبدل  بالبدورات اإلقتصبادي ، وهب  لسات ما اإلنكماش تكون يف بعض األح ان قوي  وتصال حد ال

ظاهرة مالزمب  للنشباط اإلقتصبادي الرأ،بال، البذي يتصبب بصبعوب  السب ارة للب  اكتغبريات الكل ب  الب  تكبون لر ب  
للتقلبب  نت  بب  صببدمات يف العببر  الكلبب ، أو صببدمات يف الالبب  الكلبب ، يسببتدل لل  ببا بعببدة م هببرات أيايببب    

عببدل  ببو النببات  امجلبب  اإلاال،باإل ببال  إغ ح ببمل التشببغ ال واكسببتوح العببام ل يببعار وحرك بب  كإيببت الا الببنوم، وم
 الدائرة اكال  ، هلا العديد ما اآلثار أمه ا الباال  والتضخمل.

تتدخال الدول  بعدة آل ات للتحكمل يف  اآلثار السلب   للدورات اإلقتصبادي  ، أمه با آل ب  أيايب   هب  الس ايب  اكال ب ، 
ما خالل تاب ق ي ايبات تويبع   أو إنكماهب  ، إال أن هنباا مبا يبرح ببرن البدورات اإلقتصبادي  آل ب   بروري   بدد 

 اإلقتصاد نوس ا آل ا ما خالهلا، أي ينادون بعدم تدخال الدول  لعالج آثار الدورات اإلقتصادي .
 قتصادي ، آل ات التحكمل يف الدورة اإلقتصادي .الدورة اإلقتصادي ، الدورات الع ن  ، آثار الدورة اإلالكلمات الدالة: 

Résumé : 

 Des changements incessants sont inhérents à l’activité économique tandis 

que des déséquilibres et des fluctuations font partie intégrante de cette même 

activité. De plus, un caractère de continuité prédomine sur tous ces changements 

et des périodes de prospérité et d’expansion suivies de périodes de déflation, 

parfois fortes, caractérisent les déséquilibres et les fluctuations, et peuvent même 

atteindre le degré de récession économique. Toutes ces périodes sont appelées 

cycles économiques, et sont en fait un phénomène inséparable de l’activité 

économique capitaliste qui se caractérise par la maîtrise difficile des changements 

macroéconomiques exposés à des fluctuations dues aux chocs de l’offre global ou 

de la demande globale. Ces cycles sont reflétés par des indicateurs pertinents tels  

que la consommation du pétrole, le taux de croissance du PIB, ainsi que par le 

volume d’emplois, le niveau général des prix et la dynamique du cercle financier.  
 

                                                           
 .ي جامع  اكد ،والعلوم الت اري  وللوم التس ري   اإلقتصادي  كل   العلوم  ، كمال باصور. أ/ 1
 .ي جامع  اكد ، والعلوم الت اري  وللوم التس ري   اإلقتصادي  العلوم كل  ، يتاذ م قتا، . حممد هاين/أ  2
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 مقدمة:
إن لببدم تبببولر هببرط اإليبببتقرار يف التببوازن الكلببب   عبببال اإلقتصبباد لر ببب  لتقلبببات وتذببببذبات  بب  كالببب  مكونبببات    

النشببباط االقتصبببادي اكبببمل ترابا بببا، لالتببباريل االقتصبببادي يببببم لنبببا أن االقتصببباد ال ينمبببو باريقببب  يلسببب  متنايبببق ، 
والركبببود بوعبببال هبببذا االخبببتالالت، وهببب   بببد  دلعببب   لسبببنوات مبببا التويبببم واالزدهبببار يبببتتلوها يبببنوات مبببا التببببا  

واحبدة، وتبدل  بالببدورات االقتصبادي ، والبب   تلبب لببا بعضب ا مبا ح ببو مبداا وتوق ببت وقول با، كمببا  تلبب لببا 
بعض ا يف حداا وإنتشبارها يف كبال القاالبات، إال أتبا تتشبابر يف مراحل با وآثارهبا للب  االقتصباد مبا مرحلب  التويبم 

 لركود.إغ مرحل  ا
وتعبد مشبكل  التقلبببات يف مسبتوح النشباط االقتصببادي أي البدورات االقتصبادي  مببا اكشبكالت األيايب   البب        

تواج  ا نظمل إقتصاد السوق، منذ بداي  الإلورة الصنال   وحىت اآلن، و بد  هبذا التقلببات لبادة يف مسبتوح النبات ، 
ا التقلبات يف حبداا ببم التقلببات اكعتدلب  وببم التقلببات العن وب  التوظ ب واكستوح العام ل يعار، وقد تتواوت هذ

 .0133-0101واكدمرة الشب    بالكساد الكبري 
وتعبببد الس ايببب  اكال ببب  آل ببب  أيايببب   للبببتحكمل يف آثبببار البببدورات اإلقتصبببادي  ذات لعال ببب  كببببرية يف ا بببد مبببا آثبببار      

 ال ، إ ال  إغ  ق ق األهداف الن ائ   للس اي  اكال  .الدورات اإلقتصادي ، اكتمإلل  يف التضخمل والبا
 أهمية الدراسة:

تكمببببا أمه بببب  البحببببو يف  ل ببببال مو ببببوم الببببدورات اإلقتصببببادي   ولر بببب ا بصببببو  مبسببببا  إ ببببال  إغ توسببببري النتببببائ  
لبإن ذلبي يعبن أنبر  اإلقتصادي  اكستب  لا هذا الدورات، للو قلنا برن التقلبات اإلقتصبادي  تتوالبق مبم تبوازن األيبواق

ال مربر كعاجلت ا ما خالل الس ايات اإلقتصادي  للدول  ألتا تعد أمرا مرغوببا ل بر، أم أتبا نتباج إخبتالل يف األيبواق 
 ل نبغ  لل  الدول  إ اذ كال  الويائال ك  تع د التوازن ل يواق.

 
 

. Tous ces facteurs ont de nombreuses conséquences surtout le chômage et 

l’inflation. 
    L’État intervient par le biais de plusieurs mécanismes afin de maîtriser les 

conséquences négatives des cycles économiques dont le principal est la politique 

monétaire, et ce à travers l’application de politiques expansionnistes ou 

déflationnistes. Mais il y a d’autres qui voient que les cycles économiques sont des 

mécanismes essentiels qui permettent à l’économie de se régénérer 

automatiquement. Ainsi, ils demandent à l’État de ne pas interférer pour régler les 

conséquences des cycles économiques. 

Mots clés : cycle économique, cycles commerciale, conséquences du cycle 

économique, Mécanismes de maîtrise du cycle économique 
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 ادف الدراي  إغ :هدف الدراسة: 
 ادي  ومراحل ا باإل ال  إغ خصائص ا.التعرف لل  مو وم الدورات اإلقتص -
 إبراز اجلان  اإل ايب للدورات اإلقتصادي  كآل   ذات    دد اإلقتصاد نوسر ما خالهلا. -

مرحل  موصل   يف اإلقتصبادي البو ن اجلئائبري، وذلبي ألتبا  0200 – 0222تغا  لسة الدراي  ما حدود الدراسة: 
ات اإلقتصاد لا يابقت ا، ال   إللت يف برناجم  التإلب ت والتعبديال اهل كلب   توي لل  مرحل  متباين  ما تاور م هر 

، كمببا أتببا لببسة كال بب  للتحقببق مببا وجببود الببدورات اإلقتصببادي  يف اجلئائببر، إ ببال  إغ تقببار  يف 0222 – 0112للوببسة 
سبببم اكسبببتوح اكع شببب  البببربام  اكابقببب  يف هبببذا اكرحلببب  مبببا ح بببو األهبببداف اكسبببارة الببب  ابببدف يف جممل بببا إغ  

 والسك ئ لل  دلم قااع البىن التحت  .
 بناءا لل  مايبق ذكرا، لقد قمنا بإتباع اكناه  التال    :ممهج الدراسة:

  اكبببن   االيبببتنبا   وأداتبببر الوصبببب، مبببا أجبببال  ديبببد  تلبببب اكوببباه مل والعالقبببات الببب  يتناوهلبببا هبببذا اكو بببوع، كمبببا
 د مدح لعال   الس اي  اكال   كآل   للتحكمل يف آثار الدورات اإلقتصادي .ايتخدمنا أداة التوص ب، لتحدي

 .اكن   االيتقرائ  وأداتر اإلحصاء، ما أجال تو  ح و ل ال أهمل اكعا ات والب انات اكتولرة لدينا 
 اإلطار المظري للدراسة والدراسات السابقة:

 تعريف الدورات اإلقتصادية: .0
 دورات اإلقتصادي  ميكا أن نورد من ا ما يل :هناا العديد ما التعاريب لل

: الدورة االقتصادي  ه  تررجح جممبوع النبات  القبوم  والبدخال والعمالب  البذي يبدوم لبادة لوبسة تبساو  التعريف األول
، و تلب لا بعضب ا مبا 1ما بم يبم إغ لشر ينوات وال  تتصب بتويم معظمل قاالات االقتصاد أو انكماه ا

 .2ا دة يف التقلباتح و اكدة و 
الببدورات االقتصببادي  تتمإلببال يف تلببي الذبببذبات أو التموجببات البب  تصبب   وبشببكال متببواتر اإلنتبباج  التعريففف النففاني:

، واكستوح العام ل يعار، وأيبعار الوائبدة...، والبذي  ب  اإلهبارة 3وبعض اك هرات االقتصادي  األخرح كالتشغ ال
ات بببم االنتعبباش والركببود تبرد بشببكال دوري ومتببواتر أمببا مببداا لتتوقببب للبب  نببوع إل بر هببو أن هببذا التذبببذبات والتقلببب

 .4الدورة اإلقتصادي 
 وهب  االقتصبادي، النشباط تنتبا  وهبوط دوريب  صعود لسات لا يعرب مصالح االقتصادي  الدورة التعريف النالث:

 أن إغ التئايبد حنبو والتوظ بب البدخال ح بمل ل  ا يت ر مرحل  رواج مرحلتم أياي تم ما أربم مراحال، أمه ا تتكون
 مرحلب  االقتصباد ل بدخال اهلببوط حنبو النشباط االقتصبادي ح بمل ويت بر األزمب   بد  ولنبدها البرواج قمب  إغ تصبال

 .5االنتعاش يبدأ مباهرة وبعدها االنكماش قاع اهلبوط يبلغ أن إغ انكماش
 النشاط مستوح يف دوري  بصورة منتظم  غري تقلبات الدوري ، التقلُّبات االقتصادي  بالدورات : يقصدالتعريف الرابع
 زمن ب  كبدة البو ن النبات  وح بمل ق مب  يف اكتبواتر واهلبوط الصعود ذلي خالل ما التقلبات هذا وتظ ر االقتصادي،
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 توياترمس أدىن إغ الو ن النات  يف حاد نقص يل  ا مث االقتصادي النمو معدالت يف انتعاش يصاحب ا مع ن ، ح و
 6.جديد ما االنتعاش إغ ذلي بعد ل عود

 ما خالل ما يبق ميكا تعريب الدورات اإلقتصادي  لل  النحو التال: 
هببب  تذببببذبات غبببري منتظمببب  يف النشببباط اإلقتصبببادي صبببعودا أو نبببئوال، أو هببب  موجبببات مبببا  الفففدورات اإلقتصفففادية:

ا بعضببب ا مبببا ح بببو التوق بببت واكبببدة، و ببب  اهلببببوط والصبببعود يف ح بببمل ومكونبببات النشببباط اإلقتصبببادي،  تلبببب لببب
   تلب مكونات النشاط اإلقتصادي يف آن واحد.

 بببر الببببدورة اإلقتصببببادي  ببببرربم مراحببببال إبتببببداءا مببببا مرحلببب  التويببببم والبببب  تتم ببببئ بإرتوببباع متواصببببال للنببببات  اإلاببببال     
وكببببذا إرتوبببباع األربببببا  لببببدح قابببباع  واإلابببال ا ق قبببب ، وبساجببببم يف معببببدالت الباالبببب  إغ اكعببببدل الاب عبببب  ل قتصبببباد

األلمال، كما أتا تتم ئ ارك ب  يف البدائرة اكال ب ، أمبا اكرحلب  الإلان ب  ل ب  مرحلب  البرواج االقمب ي والب  تتم بئ بباإلقسا  
ما التشغ ال الكامال للمبوارد وبإرتوباع يف اكسبتوح العبام ل يبعار، وتل  با مرحلب  اإلنكمباش والب  تعبرف تراجبم النبات  

مجلببب  اإلابببال واإلابببال ا ق قببب  وإرتوببباع يف معبببدالت الباالببب ، وإروبببا   الالببب  الكلببب ، وبركبببود حببباد يف البببدائرة ا
اكال  ، أما اكرحلب  الرابعب  وهب  مرحلب  الركبود االقباعي وهب  تتم بئ  عبدالت  بو يبلب   للنبات  امجلب  اإلابال واإلابال 

تويات لال بب  جببدا، كمببا تتم ببئ بإت ببار قابباع األلمببال وإلببال  اكنشببآت يف ا ق قبب  وإرتوبباع معببدالت الباالبب  إغ مسبب
حبببال مبببا إذا كانبببت األزمببب  قويببب  جبببدا، كمبببا أتبببا تتصبببب بإنعبببدام حرك ببب  البببدائرة اكال ببب  أو تكببباد وذلبببي للبببذلر لبببدح 

ا اكببالءة اكضبباربم يف األيببواق اكال بب  أو مببا خببالل توقببب اإلقببرا  لببدح اكصببارف وذلببي إلنعببدام ر يبب  وا ببح  لبب
 اكال   لدح قااع األلمال.

وهبب  تتصببب االببدورات اإلقتصببادي ي  بعببدة خصببائص من ببا أن الببدورات اإلقتصببادي  غببري  ا بب ، أي أن الببدورات      
ا ومببدح ترثريهببا للبب  متغببريات اإلقتصبباد، كمببا  ببدتال  تلببب لببا بعضبب ا مببا ح ببو أيبببا  ا ببدو  ومببدة كببال من ببا وحل

  كببال قاالببات اإلقتصبباد بالتببدري  وعتلببب تسببارل ا حسبب  درجبب  التكامببال القاببال  أتببا  ببد  دلعبب  واحببدة و بب
داخبببال اإلقتصببباد وهبببذا مبببا يعبببرف بشبببمول   البببدورات اإلقتصبببادي ، كمبببا أتبببا تتم بببئ باب عببب  مركبببب  ومعقبببدة تشبببسا يف 

تايب ،  هلبا كانبت إن ت باتاي تصال إغ أن غري ما اآلن حىت  ويال وقتا غالب ت ا يف م ئة أتا أزمات ه كل    ايتغرقت
 قبال. ذي ما كإلريا من ا أصع  اخلروج وبات تعق دا، الدوري  األزم  مث ازدادت وما

 توسري الدورات اإلقتصادي : .2
 إنقسمل االقتصاديون يف مصدر الدورات االقتصادي  إغ اجتاهم أيايم:

هبببا أزمببب   لببب  ناجتببب  لبببا ابببود األ بببان : يبببرح هبببذا االجتببباا ببببرن التقلببببات االقتصبببادي  يف جوهر اإلتجفففاأل األول 0.0
والرواتبببب  يف األجببببال القصببببري والبببب  تولببببد ردود ألعببببال كم بببب   ببببد  يف األيببببواق، أي  عببببىن مببببدح إيببببت اب  األ ببببان 

 .7والروات  إلختالالت األيواق وردود ألعاهلا لل  الكم ات اكالوب 
 ويندرج  ت ا نظريات جان  الال  وال  ميكا أن نلخص ا كما يل :
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نظري  ك نبئ: وعلبص يف الن ايب  إغ أن التقلببات يف مسبتوح األيبعار مردهبا إغ التقلببات يف مسبتوح البدخال  1.1.2
ومعدالت اإلنواق، و ا أن اإلنواق الكلب  يسباوي البدخال الكلب  ويسباوي النبات  الكلب  لبان ارتوباع األيبعار ل سبت 

 .8تاج وخاص  أن االقتصاد يعمال يف حال  التشغ ال الناقصبالضرورة زيادة كم   النقود، بال إتا ت ثر يف ح مل اإلن
و ا أن الال  الكل  الوعال هو أيا  النظري  الكل   الك نئي ، ح و انر ما اكمكبا أن يبنخوض الالب  الكلب   با 
ي دي إغ اروا  اإلنتباج والتشبغ ال، كمبا أن االقتصباد يكبون دون مسبتوح التشبغ ال الكامبال ويبئداد يف الوقبت نوسبر 
الال  الكل   ا ي دي إغ زيبادة النبات  والتشبغ ال معبا، أمبا إذا زاد الالب  الكلب  زيبادة كببرية تب دي إغ الوصبول إغ 
التشببببببغ الاالذروةي لنببببببدها ترتوببببببم األيببببببعار ويساجببببببم الالبببببب  الكلبببببب ، ل تنبببببباقص اإلنتبببببباج وتبببببببدأ مرحلبببببب  االنكمبببببباش 

 .9اإلقتصادي
كببئ للبب  مبببدأ دورة ح بباة اكنتببوج، ا ببو يوببس  أن ": وهبب  ترتSchumpeterنظريففة  مففومبيتر   2.1.2

اإلقتصبباد يف حالبب  التشببغ ال الكامببال وأنببر يف تببوازن مسببتقر،وإلس  أيضببا وجببود منظمببم يقومببون باإلبتكببار يف جمببال 
اإلنتبببباج السببببلع ، وتبببببدأ الببببدورة اإلقتصببببادي   لنببببد هببببومب س لنببببدما يببببدخال منظمببببم آخببببريا إغ اكنالسبببب  مببببا خببببالل 

لمبببا هبببح هببب الء أغبببروا لبببددا أكبببرب ل قبببدام للببب  إنتببباج نوببب  هبببذا السبببلم، وهبببذا مبببا يببب دي إغ تئايبببد اإلبتكبببار، وك
، ا بو يت بر النبات  امجلب  لالرتوباع  با ينبت  لنبر انتعباش اقتصبادي ونكبون أمبام مرحلب  10اإليتإلمار واإلنواق الكلب 

حا  اإلبتكبببارات، لإنبببر يبببرلان مبببا يببببدأ التويبببم يف البببدورة اإلقتصبببادي ، ويف ظبببال تنبببام  األرببببا  لبببدح اكنظمبببم أصببب
اكنالسببون يف تقل ببد اكنتببوج  ببا يبب دي إغ زيببادة العببر  يف السببوق، وبالتببال تراجببم األيببعار وإروببا  األربببا ، وهببو 
األمبر الببذي يقلببال مببا لببدد اكنظمببم هلبببوط معببدالت الببربح،  ببا علببق آثببارا  إنكماهبب   أخببرح تعمببق مببا حببدة األزمبب ، 

لركود بسمااا اكعرولب ، ح بو تتعمبق األيبعار يف اإلروبا  وتبدهور البدخول واألرببا  وترتوبم معبدالت وتبدأ مرحل  ا
الباالببببب ، وتكإلبببببر حببببباالت إغبببببالق وتصبببببو   اك يسبببببات و بببببد  لمل ببببب  تراكم ببببب  يف اإلجتببببباا اإلنكماهببببب  للنشببببباط 

عباش يف الظ بور بإدخبال مبتكبرات اإلقتصادي، إغ أن تتمل إيبتعادة التبوازن االقتصبادي، لتببدأ مبا جديبد لوامبال اإلنت
 .11جديدة يف جمال اإلنتاج، لتحد  دورة إقتصادي  أخرح

التمبد لوكببا  يف توسبريا للببدورات االقتصبادي  للبب  نظريب  التوقعببات الرهبب دة،  :يLucasانظريفة لوكففا  . 2.1.2 
تصبببببرلاامل ونشبببببا اامل وتنالبببببق لكبببببرة هبببببذا النظريببببب  مبببببا التوقعبببببات اكسبببببتقبل   ل لبببببوان االقتصبببببادي  وترثريهبببببا للببببب  

االقتصبادي ، أيببا  بباول هببذا النظريبب  هببر  ك ببب أن األ براف اكختلوبب  يف اإلقتصبباد ي كولن ببون  توقعبباامل، ح ببو تتوقببب 
درجبب  رهببادة توقعببات األلببراد للبب  درجبب  تببولر وإتاحبب  اكعلومببات هلببمل، لكلمببا كانببت هنبباا معلومببات والببرة ومتاحبب  

، ولحوح هذا النظري  تقوم للب   بوذج 12دهمل ذلي لل  ا اذ قرارات صح ح جلم م األلوان االقتصادي  كلما يال
يبببوق العمبببال الكاليببب ك  وإخبببتالف يف أن األلبببراد ال يعرلبببون اكسبببتوح العبببام ل يبببعار، ولكبببن مل للببب  للبببمل  سبببتوح 

ددها األجببر اإل،بب ، للبب  لكبب  قابباع األلمببال الببذي لديببر كببال اكعا ببات اإلقتصببادي ، و ببا أن مسببتوح العمالبب   بب

Pقابببباع األلمببببال للبببب  أيببببا  مسببببتوح األجببببر ا ق قبببب  ا

W
wr 

ي وهببببو يف لالقبببب  لكسبببب   مببببم مسببببتوح العمالبببب ، 
وحس  النظري  لإنر لند إرتوباع اكسبتوح العبام ل يبعار لبإن قاباع األلمبال يت بر لرلبم  ح بمل العمالب   با يب دي إغ 
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ويببم  يف الببدورة اإلقتصببادي ، والعكبب  يف حالبب  إروببا  اكسببتوح العببام زيببادة اإلنتبباج وبالتببال نكببون أمببام مرحلبب  الت
ل يعار لإن األجر ا ق ق  يرتوم  با يب دي إغ تراجبم ح بمل العمالب  وبالتبال إنكمباش قاباع األلمبال نت  ب  إرتوباع 

 التكلو  للمنت ات، وهنا نكون أمام مرحل  اإلنكماش يف الدورة اإلقتصادي .
يبببببرح أنصبببببار هبببببذا االجتببببباا أن البببببدورات اإلقتصبببببادي  يف جوهرهبببببا تتولبببببد لبببببا لوامبببببال ل ن ببببب   :اإلتجفففففاأل النفففففاني 0.0

 –، أي مصبببدرها  نبببات  لبببا اكتغبببريات الببب   بببد  يف امجببب م اإلقتصبببادي اكاألزمبببات التكنولوج ببب  13اتببب "اإلنتاج"
إنعكبا  أزمبات العبر  تابور وانتشبار األزمبات األول ب  داخبال القاالبات اإلقتصبادي ي ، ل – ص ص لوامبال اإلنتباج 

 لل  اإلقتصاد اكتوازن كال   إلحدا  تقلبات إقتصادي  ل ر.
يالبببق للببب  هبببذا اإلجتببباا يف الوكبببر اإلهلويكسبببوين تسبببم   دورات األلمبببال، وأهبببمل نظرياابببا نظريببب  البببدورات الع ن ببب ، 

 .ي AD/ASونظري  الدورات اإلقتصادي  يف  وذج العر  الكل  /الال  الكل  ا
 ية الدورات العيمية:نظر  1.2.2

وتقوم نظري  الدورات االقتصادي  لل  انتقاد نظري  لوكا  ال  يرح برتا تتولد لا لوامال نقدي  ات ، وإ ا تقوم للب  
لوامبببببال حق ق ببببب  ال ن ببببب  خالصببببب ي، أي لبببببا اكتغبببببريات الببببب   بببببد  يف امجببببب م االقتصبببببادي وخاصببببب  التابببببور التقبببببن 

الت األلبوان االقتصباديون، الناجتب  لبا اكوازنب  ببم أكإلبر مبا خ بار داخبال ا  بئ والتكنولوج  وحدو  تغري يف  توض 
 ، وقد توصلت نظري  الدورات الع ن   إغ ايتنتاجم أياي م مها:14الئمن

األول: أن إنعكايبببببات التقلببببببات الع ن ببببب  للببببب  االقتصببببباد اكتبببببوازن كال ببببب  ببببببذااا إلحبببببدا  تقلببببببات اقتصبببببادي  ل بببببر، 
  أل بببراف النشبباط االقتصبببادي ل زمبببات ذات الاب عبب  الع ن ببب ،  بببد  تببرثريا للببب  االقتصببباد حمققببب  لااليببت اب  اكإللببب

بذلي  و قاالات مع ن  لل  حسا  قاالات أخرح، وتتكرر حاالت التويبم واالنكمباش للب  مسبتوح االقتصباد  
اإلنتببباج، أو يف ككبببال، وتتخبببذ هبببكال دورة اقتصبببادي  ل ن ببب ، وهببب  تتخبببذ أهبببكال لديبببدة لقبببد تكبببون يف مسبببتويات 

ا إنتاج ببب  لوامبببال اإلنتببباجي، أو يف النوقبببات ا كوم ببب ، إال أتبببا يف أغلببب  األح بببان ترخبببذ هبببكال أزمببب  يف  اإلنتاج ببب 
تتسببم وتنتشببر خببالل الوببسات اكوال بب  نببات  لببا زيببادة غببري لاديبب  يف  ببئون رأ  اكببال، ول هببارة لببإن ت ببار  اإلنتاج بب 

قببود تببنعك  للبب  النشبباط االقتصببادي إال أتببا ل سببت  ببروري  إلحببدا  التقلبببات نظريبب  الببدورات الع ن بب  يببرح بببرن الن
 .15االقتصادي 

الإلاين: أن نظري  الدورات الع ن   تقوم لل  لر ب   أيايب   وهب  أن األلبوان االقتصباديون يسبت  بون ل زمبات الع ن ب  
ال ا  بئ الببئمن، ومنببر لبإن نظريبب  الببدورة باريقب  مإللبب  ومبربرة، وتقببوم بنبباءا  للب  ذلببي بتعببديال توج بات توضبب الاا داخبب

الع ن ببببب  تبببببرح ببببببرن إلاقببببب  الوصبببببول إغ إيبببببتقرار النشببببباط االقتصبببببادي تتمإلبببببال يف األزمبببببات الع ن ببببب  الببببب  تبببببن مل لبببببا 
العر الر  لوامال اإلنتاجي، لاأللوان االقتصاديون يع دون ترت ب  أو باع التحبرا  بقبا كقتضب ات السبلوا األمإلبال 

 –، وهببببذا اخل ببببار الببببذي  ببببري داخببببال ا  ببببئ الببببئمن يتعلببببق ببببباإلحالل بببببم االعمببببال والراحبببب  القا بببب  بتعظبببب مل اكنوعبببب 
االيت الا واالدخاري وال  يست  لل  ا حدو  تقلبات باخلصوص يف اإلنتباج والتوظ بب، ح بو تتوقبب آثبارا للب  

 ، كما يبم التمإل ال الب اين .16يلب   أو إ اب   - ب ع  األزم  
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درايب  ق ايب   اقتصبادي   الب  اجلئائبر  -حمددات دال  اإلنتاج وي ايات ا د ما الدورات االقتصادي  -اكصدر: دمحان بوالل  ،ري 
 .211ص – -   قسمل ع إقتصادي – 2112جامع  حسب  با بولل  بالشلب  –ريال  ماجستري غري منشورة -2112/ 1791
 .AD/ASالطلب الكلي –العرض الكلي  –الدورات اإلقتصادية العيمية ونموذج التوازن  2.2.2

تقببوم نظريبب  الببدورات الع ن ببب  للبب  لر بب   أيايبب   موادهبببا أن اإلقتصبباد الببذي تسببودا التوقعبببات الرهبب دة، و تبباز ل بببر 
الس ايبب  النقديبب  وتوج ااببا، اكوببرو  يف هببذا اإلقتصبباد  األيببعار باكرونبب  التامبب ، وتتحقببق ل ببر اكعرلبب  الكاملبب  بببرحوال

الببذي تسببودا هببذا اكعا ببات أن توقببد النقببود ترثريهببا للبب  اكتغببريات ا ق ق بب  بالكامببال، ويف مإلببال هببذا اإلقتصبباد الببذي 
اج ينحصبببر ل بببر دور العوامبببال النقديببب  وتتحبببول ل بببر إغ لوامبببال حمايبببدة، لبببإن السبببب ال الوح بببد للتبببرثري يف مسبببتوح اإلنتببب

هبببو البببذي يعكببب  هبببذا  18AD/AS، ولعبببال  بببوذج التبببوازن الكلببب  17ي نحصبببر يف العوامبببال ا ق قببب   -والتوظ بببب 
الور بب ات، وهببو اإل ببار اكنايبب  لعببر  نظريبب  الببدورات الع ن بب ، إذ أتمببا يشببسكان يف الور بب ات السببابق  كببال من مببا 

 .يرخذ لسة التحل ال  ويل  األجال
 الكل  والال  الكل . التوازن بم العر : 20الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .121ص –مرجم يبق ذكرا  –نئار يعد الديا الع س  وإبراه مل يل مان قاب  المصدر:                            

 العمل

 أزمة إنتاجية إيجابية

 أزمة إنتاجية سلبية

 اإلنتاج
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يكون التوازن حس  كال مدح ما منحىن العر  الكل ، وكال مدح من ا ينابق للب  مرحلب   ASحس  منحىن    
 ال التقلبات اإلقتصادي ،  وهو اكقصود ما لر نا هلذا النموذج وهو كالتال:ما مراح
هبو اجلبئء العمبودي يف الشبكال ألبالا، وهبو يناببق للب  لبسات الب  يصبال ل  با اإلقتصباد  المدى الكالسفيكي:      

النبات  الكلب ، وهبذا  إغ حال  اإليتخدام الكامال، ولنبدها تببدأ األيبعار باإلرتوباع  عبدالت لال ب  دون إمكان ب  رلبم
اكرحلبب  توسبببر لببسات التضبببخمل ل يببعار لنبببدما يصبببال اإلقتصبباد إغ أقصببب  إمكاناتببر،  ا بببو يصببال إغ أقصببب  إنتببباج 
ميكبببا  ق قبببر يف األمبببد القصبببري، أي أن  اقاتبببر اإلنتاج ببب  تكبببون مسبببتغل  بالكامبببال، وتكبببون الباالببب  لنبببدها يف أدىن 

 ASوللتوصبب ال أكإلببر، لإنببر يف هببذا اكببدح ا ،19ر اإلقتصببادي االببذروةيمسببتوح هلببا، ويتحقببق هببذا يف لببسات اإلزدهببا
الوسة  ويل  األجالي، لإن مسبتوح اإلنتباج يتحبدد ا بمل اكبوارد والتكنولوج با اكتاحب  ل قتصباد لنبد نقاب   –لمودي 

مجبددة، ولكنبر كمبا نعلبمل زمن   حمددة، وبالتال لإننا نكون أمام لر    بقاء هذا اكبوارد ثابتب  لنبد هبذا النقاب  الئمن ب  ا
أن ح مل اكوارد االقتصادي  يتغري بايتمرار لرب الئما بسب  لوامال  تلو  أمه ا اإليتإلمار وتراكمل رأيا اكبال والتابور 

ينبئا  مي نبا بوعبال هبذا التابورات، وببالابم لبإن  ASالتكنولوج  الذي يئيبد مبا ح بمل اإلنتاج ب ، وبالتبال لبإن منحبىن
قصبببرية األجبببال  AS  الكلببب  يبببوف تئيبببد مبببا ح بببمل البببدخال، البببذي يبببسجمل بوعبببال تك وبببات ح بببمل الئيبببادة يف العبببر 

 والال  الكل  إغ تغريات ينوي  يف اإلنتاج والدخال الوعل  وإرتواع ح مل العمال  وإيتقرار اكستوح العام األيعار.
لنببدما تكببون هنبباا : وهببو اجلببئء األلقبب  مببا اكنحببىن، وينابببق لببادة للبب  حبباالت الكسبباد الشببديد المففدى الكيمففزي

 اقبببببات إنتاج ببببب  لائضببببب ، ومعبببببدالت باالببببب  لال ببببب ، وتبببببنخوض األيبببببعار واألجبببببور إغ أدىن حبببببد هلبببببا بسبببببب  تببببببا   
اإليبت الا بالدرجبب  األوغ وإروببا  الالب  الكلبب ، يف هببذا اكبدح ميكببا زيببادة اإلنتباج بببدون حببدو  أي إرتوبباع يف 

 .20دون حدو  موجات تضخم  األيعار واألجور، والعمال لل  خوض معدالت الباال  
وهو اجلئء الواقم بم ا التم اكتارلتم، وينابق للب  لبسات التويبم واإلنتعباش يف اإلقتصباد لنبدما  المدى الوسيط:

يبببدأ اإلنتبباج الكلبب  باالرتوبباع باجتبباا مسببتوح االيببتخدام الكامببال، ح ببو تصببال معظببمل الصببنالات إغ إيببتغالل كامببال 
، إغ أن تصببال إغ أقصببب   اقااببا اإلنتاج ببب ، ا ببو ال ميكبببا زيببادة العبببر  الكلبب  لستوبببم  اقااببا اإلنتاج بب  أو تكببباد

أيببعار اكنت ببات، ب نمببا تبقبب  صببنالات أخببرح تعمببال دون  اقااببا القصببوح، يف هببذا اكببدح تبببدأ األيببعار واألجببور 
قباء اإلقتصباد دون التشبغ ال مبم ب باالرتوباع التبدر   مبم ايبتمرار ارتوباع اإلنتباج، وهنبا تظ بر ببوادر موجبات تضبخم  

 .21الكامال، وهو ما يظ ر وجود معدالت لال   ما الباال  والتضخمل معا  اركود تضخم ي
و ببا جتببدر اإلهببارة إل ببر، لببإن الببدورات اإلقتصببادي  يف أي إقتصبباد مببا تتحببدد بنببولم مببا العوامببال، أوال لوامببال حمل بب  

 بب  والنقديبب ، وصببدمات العببر  البب  تبب ثر مباهببرة يف اإلنتبباج تتمإلببال يف صببدمات الالبب  مإلببال التغببري يف الس ايببات اكال
مإلبببال اإلبتكبببارات والونبببون اإلنتاج ببب  اجلديبببدة وهبببو مبببا ع لر بببر يبببابقا، ثان بببا: لوامبببال خارج ببب  مإلبببال الالببب  اخلبببارج  

  مبم إرتوباع والسعار العاك   للسلم حمال التبادل الدول وتدلقات ر و  األموال، وتئيد األمه   النسب   للعوامال اخلارج 
درجبب  اإلنوتببا  اإلقتصببادي للدولبب  للبب  العبباث اخلببارج ، ح ببو تكببون  إلاببب  قنببوات إلنتقببال الببدورات اإلقتصببادي  مببا 

 دول  ألخرح.
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: هنبباا العديببد مببا الدرايببات البب  تناولببت مو ببوع الببدورات اإلقتصببادي ، إال أتببا هببذا الدراسففات السففابقة .2
دي  ذات تبببرثري يبببلا للببب  اإلقتصببباد، وأن للببب  السبببلاات التبببدخال مبببا الدرايبببات إتوقبببت يف أن البببدورات اإلقتصبببا

خبببالل الس ايبببات اإلقتصبببادي  للبببتحكمل يف آثبببار البببدورات اإلقتصبببادي ، ولل بببر يبببنركئ يف هبببذا الدرايببب  للببب  اجلانببب  
 اآلخببببر للببببدورات اإلقتصببببادي  مببببا خببببالل اإلنعكايببببات اإل اب بببب  يببببواء يف مرحلبببب  التويببببم يف الببببدورة اإلقتصببببادي ، أو
اإلنعكايببببات السببببلب   للبببب  اإلقتصبببباد لكببببا  بببب  للبببب  السببببلاات لببببدم التببببدخال بس ايببببات للحببببد مببببا الببببدورات 
اإلقتصببادي  ألتببا لبببارة لببا آل بب  ذات بب  ل قتصبباد  ببدد نوسببر مببا خالهلببا، أي  عببىن أتببا إنعكببا  إلخببتالل موجببود يف 

أقببوح مببا اكرحلبب  السببابق  للببدورة اإلقتصببادي ، اإلقتصباد يببرلان مببا يببتمل تالهبب ر، للعببودة إغ حالبب  التويبم اإلقتصببادي 
 وما هذا الدرايات نكر من ا:

 -مجلفة التمميفة والسياسفات اإلقتصفادية   –خصائص التقلبات اإلقتصفادية ففي مصفر  –عزة حجازي  1.2
: وقبببد تناولبببت الدرايببب  خصبببائص التقلببببات اإلقتصبببادي  يف 0202يمفففاير  –العفففدد األول  –المجلفففد النفففاني عشفففر 

اكصبببري ، وذلبببي يف إ ببببار النمببباذج اإلقتصبببادي  والدرايببببات التاب ق ببب  الببب  أجريببببت يف هبببذا الشبببرن، وقببببد  اإلقتصببباد
خلصت الدراي  إغ التعرف لل  خصائص التقلبات اإلقتصبادي  يف مصبر ولقبا للمن   ب  اكتبعب  يف هبذا اقبال، وقبد 

الس ايببات اإلقتصببادي   و ئهببا مببا أجببال توصببلت الدرايبب  أيضببا إغ التعببرف للبب  اكتغببريات البب   بب  للبب  صببانع  
 تنش م مستوح النشاط اإلقتصادي يف مصر.

مجلفة  -فعالية السياسة المالية بالجزائر  مقاربة تحليلية و قياسفية  –عبد الرحيم ميبي وبطاهر سمير  2.2
لدرايب  يف ، وقبد تناولبت ا0202يمفاير  –العدد األول  –المجلد الناني عشر  -التممية والسياسات اإلقتصادية  

جبببئء من بببا إغ البببدورات االقتصبببادي  الناجتببب  لبببا صبببدم  نقديببب  أو موازن ببب ، وهبببو مبببا يسبببمح بظ بببور حببباالت  خاصببب  
متعلق  بوعال   الس ايات االقتصادي ، و تو ح الدراي  أن وجود لعال   للس اي  اكال  ، خاصب  من با الس ايب  اكال ب  

   موازن   ميكا أن يكون هلا آثار إ اب   لل  النشاط االقتصادي.اإليتقراري ، يترت  بالسك ئ لل  نتائ  صدم
 -كنافففة التجففارة و تففزامن الففدورات االقتصففادية بففين مصففر وأهففم مففركائها التجففاريين  -نشففوى مصففطف  2.2

: وقبببد تناولبببت الدرايببب  أثبببر كإلالببب  الت بببارة الب ن ببب  للببب  تبببئاما 0200يمفففاير -العفففدد األول -المجلفففد النالفففث عشفففر
ي، وهبب  درايبب  ق ايبب   تو ببح أن 0222-0222قتصببادي  بببم مصببر و هببركائ ا الت بباريم خببالل الوببسة االببدورات اال

هنباا لالقب  لكسب   ذات درجب  منخوضب  ببم كإلالب  الت ببارة الب ن ب  وتبئاما البدورات االقتصبادي  ببم مصبر وهببركائ ا 
 الت اريم.

دراسففة  –لففدورات اإلقتصففادية محففددات دالففة اإلنتففاج وسياسففات الحففد مففن ا -دحمففان سففمير بففواعلي  3.2
مفككرة ماجسفتير ففي العلففوت اإلقتصفادية  تخصفص نقفود وماليففة   -0192/0222قياسفية ققتصفادية لحالفة الجزائففر

وقببد تاببرق ل  ببا إغ مو ببوع اإلنتبباج وبالتحديببد العالقبب  الكم بب  البب  تببربم اإلنتبباج  ختلببب  .0222جامعففة الشففلف 
ح الاويبببال والقصبببري، ل عبببرج للببب  مو بببوع البببدورات اإلقتصبببادي  مبببا خبببالل لواملبببر، كمبببا در  دالببب  اإلنتببباج يف اكبببد

تعريو بببا وأهبببمل النظريبببات اكوسبببرة هلبببا، وقبببد خلصبببت الدرايببب  إغ أن البببدورات اإلقتصبببادي  هلبببا آثبببار يبببلب    ببب  للببب  
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 السلاات التدخال ما خالل  تلب اآلل ات للتحكمل يف آثارها.
رسففالة  –  0200 – 0222لففتحكم فيهففا  حالففة الجزائففر الففدورات اإلقتصففادية وتليففات ا –محمففد هففاني  2.2

وقد تناولت آل بات البتحكمل يف آثبار البدورات اإلقتصبادي  اكتمإللب  يف .0203جامعة المدية  –ماجستير غير ممشورة 
الباال  والتضخمل، وذلي بتدخال السلاات ما خالل ي اي  مال   و/أو نقديب  تويبع   أو إنكماهب   حسب  اكرحلب  

ا الدورة اإلقتصادي ، وقد توصلت الدراي  إغ أن العالق  بم التغري ر يف الكتلب  النقديب  والبدورات اإلقتصبادي  ال   ر هب
هب  و  بدة، لبالتغري ر يف كم ب  النقبود هب  م هبر لع ربال يئو ردنبا بصبو  وال ب  باكعلومبات لبا التذببذبات اإلقتصببادي ، وأن 

ار الدورة اإلقتصبادي  إال أتبا تعمبال للب  إحبالل اإليبتإلمار العبام حمبال الس اي  اكال   تعمال بالوعال لل  التحكمل يف آث
 اخلاص ما خالل اثر اكئامح   ا    أن تنوذ مع ا ي اي  نقدي  م ازرة حىت تتالىف أثر اكئامح .

وقبببد لببباد البببرأي اكنبببادي بتبببدخال السبببلاات مبببا خبببالل الس ايبببات اإلقتصبببادي  للبببتحكمل يف البببدورات اإلقتصبببادي      
صبب  إن كانببت إرتببدادااا السببلب   كبببرية قببد تبب دي إغ إت ببار اإلقتصبباديات، وقببد  ببربوا مإلبباال بببدورة أيببعار اكسبباكا خا

، ا ببببو تببببدخلت السببببلاات اإلقتصببببادي  يف الواليببببات اكتحببببدة األمريك بببب  بس ايبببب  مال بببب  نوببببذها البنببببي 0222لسببببن  
الودرال بب ي مببا خببالل آل بب  السببوق اكوتوحبب  كخابب  إنقبباذ الوببدرال ن اببب  لببا السببلا  التنو ذيبب  اتببدخال بببرموال اخلئينبب  

بشراء القرو  اكتعإلرة يف السوق النقدي والسوق اكال للتحكمل يف األثر اكبدمر لبدورة أيبعار اكسباكا للب  اإلقتصباد 
 األمريك .

 قثبات الدورات اإلقتصادية في اإلقتصاد الجزائري:      
مإلببال يف ق مبب   ببو النببات  امجلبب  ا ق قبب ، اك هببر األبببرز للداللبب  للبب  حببدو  يعتببرب م هببر النمببو اإلقتصببادي اكت     

الدورات اإلقتصبادي  يف اجلئائبر مبا لبدم ا، إذ يعتبرب اكبرآة العاكسب    بمل النشباط اإلقتصبادي وأدائبر، وقبد ع السك بئ 
كببا أن يكببون هنبباا  ببو يف النببات  للب  هببذا اك هببر بالببذات لتوببادي الئيببادة الظاهريبب  يف النببات  امجلبب  اإلاببال، أي مي

امجلبببب  اإلاببببال يف حببببم أن اإلقتصبببباد ميببببر  رحلبببب  إنكمبببباش إقتصببببادي ألن الئيببببادة مردهببببا للئيببببادة للمسببببتوح العببببام 
ل يعار، ولل ر ما خالل هذا اك هر ميكننا تتبم إمكان   حدو  الدورات ما لدم ا يف اجلئائر، لوب  الوقبت البذي 

نكببون أمببام مرحلبب  التويببم يف الببدورة اإلقتصببادي ، والعكبب  يف حالبب  تسبب  لر إروا ببا متتال ببا   يسبب ال إرتوالببا متئايببدا 
 .نكون أمام مرحل  اإلنكماش يف الدورة اإلقتصادي 

 وقثبات الدورات اإلقتصادية في اإلقتصاد الجزائري. 0200 – 0222تحليل نمو الماتج المحلي اإلجمالي للفترة  .0
برنبببببام  تعبببببديال ه كلببببب ، هبببببدف إغ  ق بببببق اإليبببببتقرار اإلقتصبببببادي وإيبببببتعادة  0112ايببببب  تبنبببببت اجلئائبببببر يف ت       

مستويات مقبول  للنمو، وقد ،حت هذا الس اي   ضموتا اهلادف إغ  ق ق االيبتمرار بالبدخول يف األلو ب  الإلالإلب  
التنم ببب  لبببا  ريبببق  بإقتصببباد مغببباير لبببذلي البببذي كبببان يبببائدا يبببنوات السببببع نات والإلمان نبببات، مبببا خبببالل مواصبببل 

 اكخااات، ولكا يف ظال إقتصاد السوق.
لقببد أوجببدت هببذا اكعاينبب  ل قتصبباد اجلئائببري مببم إرادة  ق ببق هببذا األهببداف باإللتمبباد للبب  اكببداخ ال اكعتببربة اكترت بب  

ل و بم ما الاورة امجقق  يف أيعار النوم، رغب  لدح السلاات يف احتبواء الضبغوط االجتمال ب  والس ايب   مبا خبال
برام  تنموي  مخاي   لدلمل النمو اإلقتصادي و سم اكستوح اكع ش ، وبالرغمل لما يقبال لبا التذببذ  ا اصبال يف 
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بعض النتائ  االقتصادي ، خصوصا ما تعلق من ا بدلم ل ل  النمو ، لقد حقق اإلقتصاد الو ن نتبائ  إ اب ب  خبارج 
 قااع امجروقات.
 السب اق هذا يف ي ال وقد .واخلارج   الداخل   التوازنات تعئيئ مواصل  حنو اجل ود تصوي  ع  2111مم بداي  ين  

 حنبو اإليبتقرار، ب نمبا يت بر اخلارج ب  العموم ب  البديون جاري أن حم يف الداخل   العموم   للمديون   ملحوظ تراجم
ناه ي لبا النتبائ   اإليرادات،  بم  صندوق يف اكتولرة األموال إغ بالنظر لام بشكال مستقرة اكال   التوازنات تظال

 يف الببسول أيبعار إلرتوباع اكسب ل  يف  تلبب القاالبات الب  تشبكال قبا رة النمبو االقتصبادي، الب  جباءت كنت  ب 
مببا إ ببالق بببرام  دلببمل اإلنعبباش ودلببمل النمببو  2000 منببذ لببام الببو ن االقتصبباد العاك بب ،وال  مكنببت األيببواق

 الوعلب ، وقبد لالقتصباد إ بايب وبتابور الكل ب  للتوازنبات اكال ب  مابرد بتعئيبئ العمل ب  هبذا اتسبمت اإلقتصبادي، وقبد
   :22اآلد النحو لل  األياي   الكل   اكال   اك هرات تاورت

 أيايبا النمبو هبذا يب ال ، وقبد2119امجروقبات لسبن   قاباع خبارج %2.3و لبام بشبكال٪ 3االقتصبادي النمبو بلبغ 
 .2119٪ لسن   6.8اخلدمات ٪ 9.8العموم   والسكا غالواأله البناء قااع بوضال

 اإليرادات يقدم ا صندوق  بم ال  الولرة بوضال اك ئان   جمال يف حمتمل  موازنات تس  ال . 
 االقتصاد يف ولائض الس ول  العام  النوقات توي م ي اق  ما التضخمل يف التحكمل. 
  مل بون دوالري لسبن  881امل بار دوالر  لبا مسبتوح يقبال يف اوايبتقرار  العبام، البديا إغ الل بوء يف ملحبوظ اروبا

2112. 
 اخلاص حنو القااع أيايا توج  ر ع قرو  االقتصاد يف مارد تئايد تس  ال. 
 امجروقات تصدير لائدات زيادة ما خالل كبري بشكال تعئزت وال  اخلارج   الو ع   يف  سا تس  ال.  
 ما تقريبا ه را 40  حوال ما يعادل أي ،2118أمريك  لسن   دوالر رمل ا 121 ما أزيد الصرف احت اط صايف بلغ 

 واخلدمات. السلم ايترياد
أيبعار  يف اكسب ال االرتوباع تبدلممت بوضبال والب  1999 لبام انالقبت الب  اك ئان ب  جمبال يف اإلنعباش لمل ب  إن    

وهبو  بو ال ببر  ببر مقارنب   2112يبن     %9.2مقارنب   2112يبن   %3إابال بلبغ   بو بتس  ال ،حت قد امجروقات
 تقبدر   امجروقبات قاباع خبارج وزيبادة 2006 لبام ٪2 مقاببال 2007 لبام %3 ، ل بلبغ23بسبنوات التسبع نات

 ألمه ب  هبذا نظبرا امجروقبات قاباع يف باإلنتباج متبرثرا اخلبام امجلب  اإلنتباج  بو ويبقب  2006 لبام  5,6% مقاببال%3,6
 لبذلي بلبغ مبا النبات  امجلب  اإلابال، ونت  ب .% 44 ببب 2007 لبام قبدرت والب  ال اكضب الق مب  تشبك ال يف القاباع
 0.9 ببب مث اروبض 2006  لبام اكسب ال مسبتواا يف قاباع امجروقبات ح بمل  و ايتقر ل ما ٪3االقتصادي إااال النمو
 يPIBا اخلام امجل  النات  و  بلغ ، وقد2111مل ار دج ين   12123.3، ل بلغ حوال  2006بعام مقارن 2007 لام ٪

 6,8 ببالبذي حقبق زيبادة   اخلبدمات وقاباع ٪ 9,8 ببب البذي زيبادة العموم   البناء واألهغال قااع بوضال وهذا%6.3 
 وكذا النمو لدلمل الربنام  التكم ل  تنو ذ متابع  أوجداا االيتإلمار لل  العام  النوقات يف زيادة رالق ذلي وقد ٪،

 .واجلنو   االعل اهلضا » برناجم 
ولموما ميكا إثبات الدورات اإلقتصادي   يف اجلئائر ما خالل تتببم تذببذ   النبات  امجلب  اإلابال ا ق قب  لل ئائبر 
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 .2112 – 2111للوسة 
 . الوحدة مل ار دج.2112 – 2111: يبم تاور النات  امجل  وامجل  ا ق ق  اإلاال م  لل ئائر للوسة ما20الجدول رقم 

PIBr% PIBr اك هر العام PIB% PIB السنوات 
31,74 4296,6552 95,97 2.2 312212 2000 
-1,62 4227,1 100 2.6 322911 2001 
5,49 4459,03579 101,43 4.7 322218 2002 
11,39 4966,71395 105,75 6.9 222212 2003 
12,60 5592,63302 109,95 5.1 213711 2004 
21,30 6783,88804 111,47 5.1 9222 2005 
10,05 7465,84831 114,05 2 821318 2006 
6,11 7921,68471 118,24 3 722212 2007 
12,79 8934,58622 123,98 2.4 11199 2008 
-14,57 7632,95195 131,1 2.4 11119 2009 
15,73 8833,88387 136,23 3.3 12123 2010 
15,12 10169,9558 142,39 2.5 13381 2011 
-18,57 8281,62476 155,1 3.6 12832 2012 

 بناءا لل : الباحإلماكصدر: ما إلداد 
حممل  ما موقم البني الدول  Excelجداول إحصائ   بص غ   –  و النات  امجل  اإلاال بريعار السوق  -البني الدول -

www.albankadawli.Org 22/12/2112ريل بتا. 
O.N.S – Collection Statistiques N°167 – evolution des exchanges exterieurs de Marchandises de 

2000- 2010 –Alger 2011.P03 
وحبىت تكبون الصبورة أو بح لببا مبدح حبدو  البدورات اإلقتصبادي  يف اإلقتصبباد اجلئائري،كبان مبا البالزم  ديبد لببسة 

 .2112- 1791تصادي يف اجلئائر للوسة تاور معدل النمو اإلق
 .2111 – 1791: تاور معدالت النمو  اإلقتصادي يف اجلئائر للوسة 03الشكل رقم 

 .222ص –مرجم يبق ذكرا  -دمحان ،ري بوالل    - 19-2بناءا  لل  معا ات اجلدول رقمل   باحإلماكصدر: ما إلداد ال
يبن  ركبود،  1792يبن  رواج ويبن   1793ال وا بح ح بو  إلبال يبن  وما الشكال نالحب  مراحبال البدورات بشبك      
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 إلببال مرحلبب  التويببم، وهببذا بوعببال إنت بباء اكخاببم الإلالثبب  واكخاببم الربببال  األول ومببا   1793 -1791أي أن مرحلبب  
 1792كببان هلمببا مببا أثببر للبب  التنم بب  بوعببال إقامبب  الصببنالات اكصببنع  واإلهتمببام بالقابباع الوالحبب ، ويبب لت يببن  

بوعببال تببرخر إناببالق تاب ببق اكخاببم الربببال  الإلبباين ل سببتع د اإلقتصبباد نشببا ر مببم إناببالق التاب ببق، أمببا يببن   ركببود
لتمإلببببال يببببن  رواج وذلببببي مببببم إنت بببباء تاب ببببق اكخاببببم الربببببال  األول وتايبببب  لببببسة إلببببادة تق بببب مل التوجببببر العببببام  1781

ومببدح أمه ت ببا ومسببامهت ا يف اك ببئان الت بباري يببن  ركببود نت  بب  أزمبب  امجروقببات  1782ل قتصادايببن  واحببدةي، ويببن  
ين  رواج نت    بداي  تاب ق برنام  اإلصال  اكدلوم ما  برف صبندوق  1771واكوازن  العام  لل ئائر، ومإللت ين  

ل ب  يبن  ركبود ل بذا راجبم للو بم البذي  1772النقد الدول واكتمإلال يف إتواق   اإليتعداد اإلئتمباين األوغ، أمبا يبن  
ت بببر اجلئائببر مببا تصببو   معظببمل اك يسببات أو مسببح ديوتببا وهببو مببا يكلببب اخلئينبب  أمببواال  ائلبب  إ ببال  إغ الو ببم مببر 

 .24األمن وما  ال اك يسات اكتبق   ما  ري  وت 
 :ل   كالتال 2112إغ غاي  ين   2111ين أما لا الدورات اإلقتصادي  ال  حدثت يف الوسة اكمتدة ما 

 .2112 -2111: تاور معدالت النمو  اإلقتصادي ا ق ق  يف اجلئائر للوسة 20الشكل رقم

 .11بناءا لل  معا ات اجلدول رقمل الباحإلماكصدر: ما إلداد 
إنالقبببت اجلئائبببر يف تاب بببق ببببرام  تنمويببب  مخايببب  ، ابببدف إغ  ق بببق معبببدالت  بببو قويببب ،  2111مبببم بدايببب  يبببن   

ال أحد اككونات الرئ س   للنات  امجلب  اخلبام، كمبا أن ي ايب  اإلنعباش هبذا تسبت دف خاص  وأن قااع امجروقات ال زال ميإل
بالدرج  األوغ رلم معبدل النمبو خبارج امجروقبات البذي يبقب  للب  البرغمل مبا معدلبر اهلبام نسبب ا يبقب   بع وا مقارنب  بباكوارد 

 اكال   اكوظو .
النببات  امجلبب  ا ق قبب  للبب   ببول لببسة الدرايبب  والبب   مببا خببالل الشببكال نالحبب   تلببب التذبببذبات يف معببدل  ببو  

 كانت كالتال:
 1778مقارنبب  بسببن   %12.22بلببغ عببدل  ببو حق قبب   1777هبب د اإلقتصبباد الببو ن لببسة تويببم إمتببدت مببا بدايبب  يببن  

 ، وهبو أللب  معبدل  بو %21.93ببب 2111 عدل من حق ق  لسن   2111إغ غاي  بداي  ين   %2.3-أيا بلغ معدل 
، ويعبود السببب  يف هبذا التحسببا بالدرجب  األوغ إغ اإلناببالق 2112-2111حق قب  يشب دا اإلقتصبباد البو ن يف الوببسة 

مل بار دوالر   8 مل بار دوال بعبد إ بال  مبلبغ 12مل ار دوالر ل صببح 9يف تنو ذ برنام  دلمل اإلنعاش اإلقتصادي الذي بلغ 
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مشبباريم، هببذا مببا ج بب  إ ببال  إغ  سببا الو ببم األمببن واإلناببالق كربنببام  تكم لبب  متضببما مبببالغ إلببادة التق بب مل لل
يف مشاريم اك يسات الصغرية واكتويا  ما خالل قرو  تشغ ال الشبا  ما الوكال  الو ن   لدلمل تشبغ ال الشببا  

 والصندوق الو ن للترمم لل  الباال  .
تبببرب أ بببول لبببسة تويبببم لرل بببا اإلقتصببباد تع ل ببب 2118إغ غايببب  يبببن   2112أمبببا الوبببسة اكمتبببدة مبببا تايببب  يبببن   

 %2.37 ببببو حق قبببب  بلببببغ  عببببدل2112الببببو ن، وذلببببي بتسبببب  ل ا كعببببدالت  ببببو حق ق بببب  تصببببالدي  إبتببببداءا مببببا يببببن  

، إال أتبببا تبقببب  موجبببب  ومعتبببربة للببب   بببول الوبببسة، 2118، مث تصببببح متذبذبببب  إغ غايببب  يبببن  2112يبببن   %21.2لتصبببال
كلحوظ كعدل  بو الق مب  اكضبال  لقاباع امجروقبات، إ بال  إغ معبدل النمبو امجقبق ويرجم السب  يف ذلي إغ النمو ا

، وقابباع األهببغال  %17.9مببا  ببرف القاالببات الرئ سبب   كالوالحبب  الببذي يبب ال أللبب  نسببب   ببو لببر خببالل الوببسة بببب 
ات إغ ببببرام  ، ويعبببود هبببذا التحسبببا يف هبببذا القاالببب%11.2بببببالعموم ببب  البببذي يببب ال أللببب  نسبببب  لبببر خبببالل الوبببسة 

اإليتإلمارات العموم   ال  لعبت دورا هاما يف  ق بق هاتبر  النتبائ ، إذ أتبا أصببحت  إلابب  اكنشبم األول للقاالبات 
، وكبذا برنبام  البدلمل الوالحب  وبرنبام  تنم ب  اهلضبا  2117-2112خارج امجروقات، ما خبالل برنبام  دلبمل النمبو 

 واكنا ق الس ب  .
يف دورة هببببوط ناجتببب  لبببا تبببرثر  %13.29-قويبببا يف معبببدل النمبببو ا ق قببب  بلبببغ  ا ببباإرو2117هببب دت يبببن   

اإلقتصبببباد الببببو ن بببببدورة أيببببعار اكسبببباكا البببب  لرل ببببا اإلقتصبببباد العبببباك ، والبببب  أدت إغ ركببببود إقتصببببادي حبببباد يف معظببببمل 
التبوال، كمبا أن  لل 2117و2118اإلقتصادات اكتقدم ، األمر الذي أدح إغ تراجم الال  العاك  لل  النوم يف ين  

وذلبي بوعبال  وب ض الشبرك  األجنب ب  اكشبارك   %2.2-ه دت تراجعبا ملحوظبا يف الكم بات اكصبدرة بواقبم  2117ين  
لصببادرااا، هببذا مببا ج بب ، كمببا أن هنبباا لامببال آخببر ذو أمه بب  كبببرية أدح إغ  ق ببق هببذا اكعببدل السببلا، يتمإلببال يف تراجببم 

  وذلي للمرة الإلان   لل  التوال، وهذا ما أثر يلبا لل  ح مل الال  الداخل . %21.1ب نوقات رأ  اكال للدول  ب
 فعالية السياسة المالية كآلية للتحكم في تثار الدورات اإلقتصادية: .0

بإلتبببار أن الس ايبب  اكال بب  درايبب   ل ل بب  للنشبباط اكببال ل قتصبباد العببام بوحداتببر اكختلوبب  ذات الاب عبب  اإلقتصببادي  
اإلداري ، وما ينت  لا هذا النشاط  ما آثار بالنسب  كختلب قاالات االقتصاد الو ن، إذ تتضما الس ايب  اكال ب  تك  وبا  و 

واإليرادات العام ، وكذلي تك  وا نول ا ألوجر هذا اإلنواق ومصادر هذا اإليرادات، مم ا واظ  كم ا    مل اإلنواق العام
ذلي ما أجال  ق ق أهداف مع ن ، يف مقدمت ا الن و  باإلقتصاد ودلم ل ل  التنم ب ، هنبا لل  الوظ و  اكال   لكل  ما، و 

تربز أمه   الس اي  اكال   يف  ل ال أهمل آثار النشاط اكال للدول  بالنسب  قمول  ما العالقات اإلقتصادي  وه  قب مل وأيبعار 
 .25السلم واخلدمات، ومستوح الال  اإلاال وتوزيم الدخول

 د اإلقتصبباد اجلئائببري منببذ اإليببتقالل تغببريات لديببدة يببامهت بشببكال كبببري يف تغ ببري اكوبباه مل واإليببديولوج ات هبب
وكببذا اإليببسات   ات، وبالتببال تغ ببري القببرارات واألنظمبب ، ولل ببر ميكببا رد لوامببال تاببور الس ايبب  اكال بب  يف اجلئائببر إغ 

 :26ثال  لوامال أياي   متداخل  ومتكامل  وه 
 يتمإلال يف حتم   تغ ري اهل كال اإلقتصادي.إلقتصاديالمحدد ا : 
 واكتمإلال يف  غم الال  لل  اخلدمات العموم  .المحدد اإلجتماعي : 
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 اكتمإلال يف البحبوح  اكال   الناجت  لا الاورة النوا   مم بداي  األلو   الإلالإل .: المحدد المالي 
دي ا ببديو وأقببوح دلامبب  ترتكببئ لل  ببا الس ايبب  اإلقتصببادي  تعتببرب الس ايبب  اكال بب  مببا أهببمل أدوات التخابب م اإلقتصببا

للببببالد يف البببتحكمل يف آثبببار البببدورات اإلقتصبببادي ، مبببا خبببالل أدواابببا اكتمإللببب  يف النوقبببات العامببب  واإليبببرادات العامببب ، ونظبببرا 
ا أداة لتحديبد مصبادر  ويبال هاتبر ألمه ت ا كآل   لتنو ذ الربام  التنموي  لقد أولت با السبلاات يف اجلئائبر أمه ب  بالغب ، بإلتبارهب

الربام  اإلقتصادي ، إ ال  إغ كون الس اي  اكال   ه  أداة تنو ذ الربام  مبا خبالل اكوازنب  العامب  الب  تظ بر اكببالغ السبنوي  
 كما يل : 2112 – 2111اكخصص  هلاتر الربام ، ولموما ميكا لر  تاور الس اي  اكال   يف اجلئائر للوسة 

 : المفقات العامة.أوال
لقبببد تارقنبببا يف اكبحبببو األول مبببا هبببذا الوصبببال إغ تابببور النوقبببات العامببب  يف اجلئائبببر، بإلتبارهبببا مكبببون مبببا 
مكونات الال  الكل  تساهمل يف النبات  البداخل  اخلبام، إال أننبا يف هبذا اكبحبو يبنتارق إغ تابور النوقبات العامب  

 ازن  السنوي  يف اجلئائر  إغ قسمم مها:تقسمل النوقات العام  يف اكو و  ،بركإلر توص ال
وه  تلبي النوقبات الب   صبص لسبري نشبا ات الدولب  وم ام با بشبكال  ب عب ، وهب  متضبمن  يف  نفقات التسيير: .1

 اجلدول " " ما قانون اكال   السنوي.
ا القاببباع وهببب  تلبببي النوقبببات الببب  هلبببا  بببابم اإليبببتإلمار، وهببب   صصببب  للقاالبببات اإلقتصبببادي   نفقفففات التجهيفففز: .2

 الوالح ، القااع الصنال ، قااع امجروقات...ي، وه  متضمن  يف اجلدول "ج" ما قانون اكال   السنوي.
  كما يل :  2112 – 2111ولموما ميكننا تتبم تاور كال ما نوقات التس ري ونوقات الت   ئ يف اجلئائر للوسة 

 .امل ار دجي2112 – 2111للوسة : تاور نوقات التس ري والت   ئ يف اجلئائر 12اجلدول رقمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسبتها إلى مجموع 

 %النفقات  العامة

نسبتها إلى مجموع  نفقات التجهيز

 %النفقات  العامة

مجموع النفقات   نفقات التسيير

 العامة

 السنوات

33,7 32119 66,3 82111 122118 2111 
34,7 21212 65,3 73818 132213 2111 
40,3 91212 59,7 112213 192212 2112 
37,0 22713 63,0 113119 181111 2112 
37,5 921 62,5 1211 1721 2113 
38,5 921 61,5 1211 1721 2112 
59,5 211217 40,5 132712 222213 2112 
58,1 227311 41,9 122219 273218 2119 
51,6 2217 48,4 222212 388212 2118 
51,4 281212 48,6 222112 239312 2117 
46,7 212217 53,3 282917 5860,8 2111 
48,1 3184,1 51,89 3434,3 6618,4 2111 
38 2820,4 62 4608,2 7428,6 2012 

مراجع سبق ذكرها –المصدر: من إعداد الباحثين بناءا على قوانين المالية للسنوات المعنية  . 
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مبا خبالل اجلبدول ألبالا لإنبر مبا النظبرة األوغ نالحب  توبوق التسب ري وإيبتحواذها للب  حصب  األيبد مبا جممبوع 
إال أتا ترخذ هكال منحبىن تنبازل يف حصبت ا مبا جممبوع النوقبات العامب  لصبا  نوقبات  ،%91النوقات العام  بنسب  تووق 

 321.9، أي  بعب نوقبات الت   بئ الب  بلغبت 2111دج يبن   مل ار821ئ، لقد بلغت نوقات التس ري غالف مال الت   
مل ببار دج، ومببا يالحبب  أيضببا خببالل لببسة الدرايبب ، أن نوقببات التسبب ري بق ببت دائمببا ذات الببدور األيايبب  يف زيببادة النوقببات 

مببا جممببوع اإلنوبباق  %81.22نسببب   1777 ببو بلببغ يببن  ، ح2111العامب ، لكن ببا ل سببت بببنو  اكسببتوح السببائد قبببال يبن  
، لتعبباود الصببعود يف نسبببت ا إغ 2112 – 2111وهبب  أقببال ق مبب  هلببا خببالل الوببسة  %31.2إغ  2112العببام، لتببنخوض يببن  

، ويرجبم السبب  2111يبن   %22.2لتواصال اإلرتوباع ببلوغ با  %31.7بنسب   2119جمموع النوقات العام  إبتداءا  ما ين  
أن نوقببات التسبب ري أكببرب مببا نوقببات الت   ببئ إغ تضببخمل اجل بباز اإلداري، وبببرام  التشببغ ال البب  تعببا  الباالبب  كمشببكل   يف

 إجتمال   ول   كمشكل  اإلقتصادي .
تشببكال نوقببات الت   ببئ أمه بب  خاصبب ، بإلتبببار أن اجلئائببر توتقببر إغ اهل اكببال األيايبب   والبن بب  التحت بب ، وهببو مببا ع 

لتبار يف برام  اإلنعاش اإلقتصادي، إذ لرف ه كبال اإلنوباق العبام تغبريا ملحوظبا لصبا  نوقبات الت   بئ مبا أخذا بعم اإل
مل بار  321.9 بلبغ  %32.9مل بار دج إغ  321.9 بلبغ  2111ين   %27.3 جمموع النوقات العام ، إذ تاورت نسبت ا ما

وأكبببرب مبببا تئايبببد نوقبببات التسببب ري، ويرجبببم يبببب  هبببذا ، وهببب  ترتوبببم  عبببدل متئايبببد 2111يبببن   %22.2إغ  2111دج يبببن  
 التاور إغ إناالق تنو ذ برام  دلمل اإلنعاش ودلمل النمو اإلقتصادي.

مببا خببالل مببا يبببق يتضببح مببدح التوالببق بببم أهببداف الس ايبب  اإلنواق بب  اكتمإللبب  يف رلببم نوقببات الت   ببئ، ومببا ع 
نت ببا بتاب ببق موازنبب  موج بب  بالنتببائ  تببدلم مببا خالهلببا لمل بب  التنم بب   ق قببر لعببال، وهببذا بوعببال توجببر اجلئائببر إغ لصببرن  مواز 

 .27اإلقتصادي  واإلجتمال  
 ثانيا: اإليرادات العامة.

اكب ر   83/19إلتمدت اجلئائر منذ إيتقالهلا لل  القوانم الورنس   يف جمال اكوازن  العامب  إغ غايب  صبدور القبانون 
اكال   السنوي ، والذي أصبح أهمل مرجم يف إلداد اكوازن  السنوي ، ح بو إلتمبدت لبدة اكنظمل لقوانم  1783جويل    19يف 

منبر إيبرادات اك ئان ب  العامب  يف اجلئائبر حسب  مصبدر  11معايري تصنب لل  أياير مكونات اكوازن  العامب ، وتصبنب اكبادة 
 :28اإليرادات اكترت   منر  إغ

 الغرامات. إيرادات ذات الاابم اجلبائ  وكذا حاصال 
 . مداخ ال األمالا التابع  للدول 
 .التكال ب اكدلول  لقاء اخلدمات اك داة واألتاوح 
 .األموال اكترت   ما اهلبات واهلدايا واكسامهات 
 .التسديد برأ،ال للقرو  والتسب قات اكمنوح  ما  رف الدول  ما اك ئان   العام  وكذا الووائد اكستب  لن ا 
  اك ئان   ال  ينص القانون لل   ص ل ا. تلب حواصال 
 .مداخ ال اكسامهات اكال   للدول  ما أربا  م يسات القااع العموم  اكرخص هبا قانونا 

ابردا ومسببتمرا مبا يببن  إرتوالبا م  2112 – 2111أمبا لبا تاورهببا، لقبد لرلبت اإليببرادات العامب  للدولب  يف الوببسة 
 .ألخرح
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 امل ار دجي . 2112 -  2111العام  يف اجلئائر للوسة  :تاور اإليرادات12اجلدول رقمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبببا خبببالل اجلبببدول ألبببالا. نالحببب  أن اإليبببرادات العامببب  السبببنوي  تشببب د إرتوالبببا مسبببتمرا  إبتبببداءا  مبببا يبببن  
دل معب 2111مل ار دج، وهب  يف تابور مسبتمر بتحق ق با معبدالت  بو معتبربة، إذ حققبت يبن   1171.9 بلغ  2111
   لا  %19.82 و بب 

، %1.22-ببب  2112مل بار دج بساجبم لبا يبن   1392.2أيا حققبت مبلبغ  2112، بإيتإلناء ين  2111ين  
 لتعاود اإلرتواع مرة أخرح و ال  لل ر لل   ول لسة الدراي .

ذ إنتقلبت مببا أمبا بالنسبب  لتوصب ال اإليبرادات العامبب ، لقبد حققبت اكبوارد العاديب   تئايببدا ملحوظبا ومسبتمرا، إ
، إال أن نسبببببت ا مببببا جممببببوع اإليببببرادات العامبببب  يف 2111مل ببببار دج يببببن   1321.9 إغ 2111مل ببببار دج يببببن   391.9

مث تعببباود اإلروبببا   %31.1إغ  2111لستوببم يبببن   2111يبببن   %27.2تذبببذ  مبببا يبببن  ألخببرح بتسببب  ل ا لنسبببب  
لعاديب  إغ أيببا  لديبدة أمه با جلبوء الدولب  إغ  تقن ب  ، ويرجبم التحسبا يف إيبرادات اجلبايب  ا %28.7إغ  2112ين  

، واإلجبببراءات اكتخببذة مبببا  ببرف الدولببب  يف IRGاإلقتابباع مببا اكصبببدر ل مببا عبببص الضببريب  للببب  الببدخال اإلاببال
نت  بب   سببا الو ببع    IBSالشببركاتحمارببب  الغببل والت ببر  الضببريا، إل ببال  إغ إرتوبباع  إيببرادات الضببرائ  للبب  أربببا  

    للم يسات اإلنتاج   واخلدم   يواء اخلاص  أو العموم  .اكال
هبذا لببا اكببوارد العاديبب ، أمببا بالنسببب  لل بايب  البسول بب  ل بب  األخببرح يف التاببور والتحسببا بإيببتمرار،    

يببن   %21.3لتصببال  2111يببن   %21.2وتبقبب  اكببرد الرئ سبب  للموازنبب  العامبب  اصببت ا مببا جممببوع اإليببرادات العامبب  بببب 
، وه  تتصب بعدم إيتقرارها نت  ب  العوامبال اخلارج ب ، ومبا يالحب  لل  با أتبا تسب ال إروا با يف نسببت ا إغ 2111

 جمموع اإليرادات العام  لصا  اكوارد العادي .

نسبت ا إغ جمموع 
 %النوقات  العام 

نسبت ا إغ جمموع  اجلباي  البسول  
 %اإليرادات  العام 

جمموع اإليرادات   اجلباي  العادي 
 العام 

 السنوات

60,47 720 39,53 470,7 1190,7 2111 
59,90 840,6 40,10 562,8 1403,4 2111 
61,09 916,4 38,91 583,8 1500,2 2112 
56,67 836,1 43,33 639,4 1475,5 2112 
56,43 862,2 43,57 665,8 1528 2113 
55,32 905 44,68 730,8 1635,8 2112 
54,42 916 45,58 767,3 1683,3 2112 
53,13 973 46,87 858,3 1831,3 2119 
62,08 1715,4 37,92 1047,6 2763 2118 
60,62 1927 39,38 1251,7 3178,7 2117 
59.6 1835.8 40,4 1245.7 3081.5 2111 
49.2 1472.4 50.8 1520 2992.4 2111 
45.2 1561.6 54.8 1894 3455.6 2112 

مراجع سبق ذكرها. –قوانين المالية للسنوات المعنية  بناءا على باحثينمن إعداد الالمصدر:   
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و ا جتدر اإلهارة إل ر يف األخري أن أنصار نظري  الدورات اإلقتصادي  ينظرون إغ حرك  اإلقتصاد الكلب  مبا 
مبببا منظبببار اكوازنببب  السبببنوي ، ويبببربرون ذلبببي ببببرن هبببذا ا ركببب  تببببدو وكرتبببا تسبببري يف نظبببام مبببا البببدورات  منظبببار أويبببم

اكتالحق  ال  يدل بعض ا لل  إنكماش أو ركود، ب نما يدل بعضب ا اآلخبر للب  إنتعباش وإزدهبار، وبنباءا  لل بر لبإتمل 
ن، قبد يضبم الدولب  أمبام أزمبات كسباد حمققب  يف لبسات يرون أن تس ري اإلقتصاد  وازن  ينوي  مم التمسي  بدأ التبواز 

الركببببود أو أزمببببات تضببببخم   يف لببببسات اإلنتعببببباش، لببببذلي لببببإتمل يقسحببببون أن تقبببببوم الدولبببب  بالتعامببببال مببببم أو بببببال ا 
اإلقتصادي  حس  نظام دورااا اإلقتصادي ، وتعمال لل  اإليتوادة ما هذا األو اع ما خالل تاب بق موازنب  البدورة 

، وهب  موازنبب  تسبت دف هبببا التبرثري يف ا الب  اإلقتصببادي ، ح بو ينايبب  هبذا النبوع مببا اكوازنبات الببدول  اإلقتصبادي
 .29صغرية ا  مل

بإلتبار أن الس اي  النقدي  ما مكونات الس اي  اإلقتصادي  العام  للدول ، لمبدت السبلاات اجلئائريب  إغ اإلهتمبام 
حبد مبا آثبار البدورات االقتصبادي  يف اجلئائبر، بإلتببار أن العامبال النقبدي هبا كإحدح الس ايات اإلقتصادي  الوعال  لل

" الصبدم  اكال ب " مبا أهببمل األيببا  اك ديب  إغ حبدو  دورات إقتصببادي  ومبا يبن مل لن با مببا آثبار مبدمرة كالتضببخمل 
م ويببوء إيببتغالل والباالبب  وتراجببم النمببو اإلقتصببادي، وذلببي نت  بب  اإللببراط النقببدي  نت  بب  التويببم يف اإلنوبباق العببا

 اكوارد اكال   اإلقتصاد.
 ببببا جتببببدر اإلهببببارة إل ببببر يف األخببببري أن هنبببباا إجتبببباا يببببرح بببببرن التقلبببببات اإلقتصببببادي  آل بببب   ببببروري    ببببئ اإلقتصبببباد     

االببدورات  الببدينام ك ،  وبببذلي ال يكببون هنبباا مببربرا كعاجلت ببا مببا خببالل ي ايببات الدولبب  اإلقتصببادي  بإلتبارهببا
 أمرا مرغوبا ل ر، يتمل ما خالهلا جتديد اإلقتصاد لنوسر آل ا. اإلقتصادي ي

االقتصبباد –وينالببق هببذا اإلجتبباا مببا الببرأي الببذي يببرح أن يببب  التقلبببات االقتصببادي  يرجببم إغ االيببتإلمارات اخلاصبب  
مبا يبرح أو إغ التدخالت ا كوم  ، لريي البعض أن هذا التقلببات ترجبم إغ تقلببات االقتصباد اخلباص، ب ن -اخلاص

البعض اآلخر أن االقتصاد اخلاص أصال  مستقر وأن يب  لدم االيتقرار يرجبم إغ التبدخالت العشبوائ   للحكومب ، 
ولل  هذا األيا  يتمل بناء ي اياامل، أي أن كمال آل ات السبوق يب دي إغ  وب ض مرونب  األيبعار ويضبعب قبوح 

 ر قادر لل    ق ق االيتعادة  التام  للتوازن ولو م خرا .التصح ح الذاد، ح و لو ترا االقتصاد القوم  وحدا لإن
 

 خاتمة:
لببرف اإلقتصبباد الببو ن العديببد مببا لببسات الركببود ولببسات الببرواج منببذ اإليببتقالل، تراوحببت مببا بببم دورات إقتصببادي  

مبا خبالل  حق ق   ناجت  لا صدمات حق ق   أصابت العر  الكلب  متمإللب  يف الاوبرة التكنولوج ب  لبسة السببع نات،
إقامبب  الصببنالات اكصببنع   ختلببب الصبب غ ا اكوتببا  يف ال ببد ...اصي أو ناجتبب  لببا صببدمات الااقبب  كمببا حببد  لببسة 
الإلمان نبات ودخبول اإلقتصباد البو ن يف أزمبب  خانقب  نت  ب  إت بار أيبعار امجروقببات، كمبا انبر لبرف دورات مترت ب  مببا 

لتسع نات إغ ال وم، وذلي بتاب بق ببرام  التعبديال اهل كلب  وااليبتقرار صدمات نقدي  و/أو مال   كما هو ا ال لسة ا
الذاد اكدلوم   أو غري اكدلومب  مبا  برف اك يسبات النقديب  واكال ب  الدول ب ، إال أنبر  با جتبدر اإلهبارة إل بر أن هبذا 

 الدورات قصرية أو متويا  ال ميكا تصن و ا يف خان  الدورات اإلقتصادي  الرئ س   .



  حممد هاين./أ كمال باصور.  أ/                                 0200 – 0222في الجزائر للفترة  كآلية للحد من الدورات اإلقتصاديةمالية  فعالية السياسة ال
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تببدخال الدولبب  يف اإلقتصبباد الببو ن بعببدة آل ببات للببتحكمل يف آثببار الببدورات اإلقتصببادي ،أمه ا الس ايبب  اكال بب ، وذلببي ت
حسب  اكرحلبب  الب   ببر هببا الببدورة اإلقتصبادي ، لحببم تكببون البدورة اإلقتصببادي  يف مرحلب  الببرواج تاببق الدولبب  ي ايبب  

  يف مرحلب  اإلنكمباش تتبدخال بس ايب  مال ب  تويبع   حبىت مال   إنكماه   حىت ال تظ بر موجبات تضبخم  ، والعكب
 يتمل  و ئ الال  الكل  والقضاء لل  الباال  ال  تظ ر يف هذا اكرحل .
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 تجربة البنوك اإلسالمية في الجزائر 
 وموقعها في المنظومة المصرفية اإلسالمية العالمية

 1 د. بن بوزيان محمد
  2بن منصور نجيم أ/

 ا

 لملخص:ا

هم دعائمها،ليتبعه عرض جتربة اجلزائر ،مفهومها وأ استهل البحث  بعرض موجز عن تاريخ الصريفة اإلسالمية       
 ة يف بنكني،مع عرض أهم الصيغ املتعامل هبا، ومدى اإلبداع واالبتكار يف املنتجات اليت يقدماهنا.يف هذا اجملال ممثل

حماولة منا تقييم هذه التجربة اجلزائرية اجلديدة يف هذا اجملال،واحلكم املوضوعي عليها  ارتأينا أن نقدم نبذة وجيزة  
املستوى العاملي  سواء تعلق األمر بالبلدان العربية أو عن جتارب أهم الدول الرائدة يف الصريفة اإلسالمية على 

البلدان اإلسالمية وغري اإلسالمية،معتمدين يف ذلك على أرقام وإحصائيات من جهات رمسية، لنستخلص يف 
 األخري عدة مالحظات و تقدمي جمموعة من التوصيات. 

                 

Résumé :  

     On a abordé cette  étude par exposer  en bref l'histoire de la finance islamique, 

son concept et ces piliers les plus importants, suivie d'une présentation de 

l'expérience algérienne dans ce domaine représenté par deux banques ;  leurs 

formules les plus utilisées, et les mesure de la créativité et de l'innovation dans les 

produits quelles donnent. 

Pour essayer d’évaluer l’expérience algérienne dans ce nouveau domaine, et de 

donner un jugement objectif, nous avons entrevue brièvement les expériences des  

pays leaders dans le système bancaire islamique au niveau mondial qu’ils soient 

arabes, islamiques ou non  islamiques, en s'appuyant sur des sondages et des 

statistiques officielles, pour conclure par divers observations et en proposant un 

ensemble de recommandations 
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 :المقدمة     
أصبح حديث الصحف واجلرائد وكل وسائل اإلعالم أسري األزمة املالية احلاليةة.حيث تركةه هةذه األخةرية بصةمة يف   

 نظةرا  جةدل ونقةا يةزال اييكةل احلةال للنظةام االقتصةادا واملةال مثةار فةال  مجيع اجملاالت ،ملا سببته من آثةار وأضةرار.
الرتكيز املتزايةد فة. نف أزمة ضربه االقتصاد العاملي بعد الكسةاد العظةيمالنعدام الثقة يف جناعته للخروج من ويالت أع

ظل موضوع الساعة ،حبكم أن مةن أهةم أسةباب األزمةة احلاليةة  على األخالق والقيم يف املعامالت االقتصادية واملالية 
لسةةةةتار علةةةةى البنةةةةو  هةةةةو اجل ةةةةع و انعةةةةدام الةةةةراى األخالقيةةةةة يف املعةةةةامالت جلةةةة  األربةةةةا  .األزمةةةةة احلاليةةةةة أسةةةةق ه ا

اإلسةةالمية رغةةم جتاهلهةةا عةةدة عقةةود مةةن الةةزمن ،فأصةةبحه حم ةةة أنظةةار العةةا  نظةةرا اروجهةةا مةةن األزمةةة  ةةبه معافةةاة 
ملةةا يوافةةق األخةةالق والقةةيم والةةيت تنءةةوا اةةه لةةواء ديننةةا احلنيةةف اإلسةةالم،الذا ،حبكةةم التحةةرا يف تسةةيري معامال ةةا 
االقتصةادية الةيت كانةه سةببا يف األزمةة الراهنةة. فةذاع صةيتها و تنةامى عةددها لةي  حيرم معظم أنواع املعةامالت املاليةة و 

 يف البالد اإلسالمية فقط بل تعدى ذلك إىل خارجها. 
اجلزائةةر دولةةة إسةةالمية كةةان يةةا احلةة  يف جتربةةة هةةذه الصةةناعة اجلديةةدة ألكثةةر مةةن عقةةدين،لكن السةة ال الةةذا         

ملصةرفية اإلسةالمية يف اجلزائةر أن تفةرض نفسةها ضةمن املنظومةة البنكيةة،ويكون ي ر  نفسه ،هل اسةت اعه الصةناعة ا
يا نف  الصدى مقارنة مع الدول اإلسالمية وغةري اإلسةالمية األخةرىو أو بعبةارة أخةرى هةل جكةن للجزائةر أن تكةون 

 ضمن البلدان الرائدة يف املصرفية اإلسالميةو

 تأينا أن نقسم هذا العمل إىل ثالث مباحث وهي كاآليت:حماولة منا اإلملام جبميع جوانب املوضوع ار 

املبحةةةةةةث  -املبحةةةةةةث الثار:التجربةةةةةةة اجلزائريةةةةةةة يف الصةةةةةةريفة اإلسةةةةةةالمية -املبحةةةةةةث األول:مفهةةةةةةوم الصةةةةةةريفة اإلسةةةةةةالمية
 الثالث:موقع اجلزائر يف املنظومة املصرفية اإلسالمية العاملية .

 رفة اإلسالميةيالمبحث األول:مفهوم الص

مةةةرور أكثةةر مةةةن عقةةةدين مةةن الةةةزمن علةةى إن ةةةاء املصةةةاري اإلسةةالمية بصةةةور ا احلاليةةة،يالح  املتتبةةةع لن ةةةأ ا  بعةةد    
االجنازات الءخمة اليت حققتها  واالنت ار الواسةع الةذا وصةله إليه،سةواء علةى مسةتوى البلةدان اإلسةالمية أو علةى 

ي جنبةةةةةا إىل جنةةةةةب مةةةةةع البنةةةةةك التقليةةةةةدا مسةةةةةتوى بةةةةةاقي الةةةةةدول الةةةةةيت تةةةةةدين بمةةةةةري اإلسالم.فأصةةةةةبح البنةةةةةك اإلسةةةةةالم
الكالسةةيكي،بل تعةةدى ذلةةك إىل فةةتح فةةروع أو وكةةاالت تعمةةل إلقةةايي  البنةةك اإلسةةالمي داخةةل البنةةك الكالسةةيكي 

 نفسه.
ا أخةذ بالفائةدة تتعامةل ال مصةرفية انه م سسةة  هو اإلسالمي للبنك ال ائع التعريف أو ع ةاء،، الةالي البنةك التقليةدا  ً 

ا عليها)سعر الفائدة(.هو م سسة تقوم بتجميع األمةوال وتوظيفهةا يف ن ةاق ال ةريعة اإلسةالمية،إلا  ةدم ،الذا يقوم أساس
بنةةاء جمتمةةع التكافةةل اإلسةةالمي واقيةةق عدالةةة التوزيع،ووضةةع املةةال يف املسةةار اإلسةةالمي.أو بعبةةارة أخةةرى هةةو م سسةةة ماليةةة 

لألمةةوال وتقةةدمي  تلةةف ااةةدمات املصةةرفية وفةةق أحكةةام مصةةرفية تقةةوم باألعمةةال املصةةرفية مةةن ح ةةد للمةةدخرات وتوظيةةف 
 .(1)ال ريعة اإلسالمية
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 اإلسةالمية اجملتمعةات لرغبةة تلبيةة اإلسةالمية املصةاري ن ةأة : جةاءت(2) اإلسالالمية البنوك نشأة المطلب األول:

 يف النظةر إعةادة يةةأمه فظهةرت الفائةدة، سةعر اسةتخدام وبةدون الربةا  ةبهة عن بعيدا املصريف للتعامل إجياد صيمة يف
 العةا  دول بعة  يف املنهجةي حيةث بةدأ التفكةري اإلسةالمية، الةدول يف التمويليةة األدوات و النقديةة و ايياكةل املاليةة

 ماليزيةا يف حيةث أن ة ه الع ةرين القةرن مةن األربعينيةات البنةو  اإلسةالمية،فكانه البدايةة يف إلن ةاء اإلسةالمي

 مةن الودائةع تقبةل يف الريةف م سسةة بإن ةاء وذلةك 1950 عةام يف يها باكسةتانفائةدة.لتل بةدون االدخةار صةناديق

املصةرا يف  الريةف يف النمط ن أت نف  وعلى فوائد. بال املزارعني صمار إىل تعاود إقراضها مت عائد، بدون امليسورين
 لديها، لكن الودائع ىعل فوائد وبال اإلسالمية ال ريعة وفق مقتءيات تعمل حملية ادخار بنو  1691ميه غمر سنة 

 وأداء تسةيري أجةل تعمةل مةن الةيت الكةوادر لةنقص الفكرة يف كال البلدين باكستان ومصر نظةرا لتلك النجا  يكتب  

البنةو  اإلسةالمية.وعليه جكةن  يف للعمل واضح أساس وجود عدم عن اإلسالمية فءال املصاري تلك مثل يف الن اط
 الفائةدة اسةتبعاد علةى يقةوم مصةري بتأسةي    اإلسةالمية كانةه يف السةبعيناتاالن القةة احلقيقيةة للبنةو  القةول أن

 ديب فبنةك 1974 عةام للتنميةة اإلسةالمي البنةك بعةده مث ،1971 مصةر عةام يف االجتمةاعي ناصةر وهةو مصةري
مصةرفا يف الوقةه  966 عةن يزيةد مةا أصةبح هنةا  حةى اإلسالمية املصاري تواله وهكذا ، 1975 عام اإلسالمي

 .(1)  2612مصرفا إسالميا مع هناية  066،ومن املتوقع الوصول إىل نالراه
امل سسةات التاليةة و الةيت تعتةن لبنةة أسةاس كةان جكن اختصار ن أة وت ور البنةو  اإلسةالمية  تناسةبا مةع تأسةي      

 والدعم لت ور األداء امل سسي للصريفة اإلسالمية:   يا الفءل

دعةةم التنميةةة االقتصةةادية والتقةةدم   ةةدي إىل،  م1692سةةنة  تأسسةةه ماليةةة دوليةةةةم سسةةة  .:بنالالا التنميالالة اإلسالالالمي
االجتمةةاعي ل ةةعوب الةةدول األعءةةاء واجملتمعةةات اإلسةةالمية يف الةةدول غةةري األعءةةاء، جمتمعةةة ومنفةةردة، وفقةةا ملبةةاد  

 (4)ال ريعة اإلسالمية

وتوثيةق  اإلسةالميةم الةروابط بةني املصةاري دعة، هأهدافة أهم .م1699تأس  سنة :االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية 
 يفأواصةر التعةاون بينهةا والتنسةيق بةةني ن ةاأا ا وتأكيةد أابعهةا اإلسةالمي اقيقةةا  ملصةاحلها امل ةرتكة ودعمةا  ألهةةدافها 

غ ةةه  ةةى  الةةيتن ةةر العديةةد مةةن امل لفةةات  يف االاةةادأسةةهم . اجملتمةةع يف اإلسةةالميةت بيةةق قواعةةد ونظةةم املعةةامالت 
أجةزاء حةى  6وصةدر منهةا  اإلسةالمية للبنةو املوسةوعة العلميةة والعمليةة  االاةادكمةا أعةد  اإلسةالمية املصةرفية منةاحي
ليبا ةر أعمالةه  ،  اإلسالمية للبنو  العاموأعيد تسميته ،اجملل   اإلسالمية للبنو  الدول االاادمت إعادة تنظيم  .اآلن
 (.2)مملكة البحرين مقرا له واختريت2661سنة 
 تأسيسةةه معظةةم  يفم ، ولقةةد  ةةار  1601 عةةام أن ةة  :المعهالالد الالالدولي للبنالالوك اإلسالالالمية واالقتصالالاد اإلسالالالمي

سةالمية ، ولقةد اختةريت دولةة ،قةني الرتكيةة اجلامعات العربية واإلسالمية وكذلك العديةد مةن ايي ةات وامل سسةات اإل
 . أهدافه تتمثل يف:، مقرا  لهاإلسالمية
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ةةة 2 جمةةال االقتصةةاد اإلسةةالمي واملصةةاري اإلسةةالمية يفةةة إعةةداد أجيةةال جتمةةع بةةني الثقافةةة ال ةةرعية وااةةنة الفنيةةة 1 
ة وضةع الءةوابط العلميةة  4ميةة تكةوين مدرسةة االقتصةاد اإلسةال1  التوصةل إىل بلةورة املةنهال االقتصةادا اإلسةالمي

 .والعملية للم سسات املالية اإلسالمية
    .(9)ةجمال االقتصاد واملصاري اإلسالمي يفة ت جيع الدراسات والبحوث  2 
 مت االتفةةةاق علةةةى أن يكةةةون أعءةةةاء ايي ةةةة هةةةم ،م1601تأسسةةةه سةةةنة : الهيئالالالة العليالالالا للفتالالالوة والرقابالالالة الشالالالر ية

للبنةةو  اإلسةةالمية كمةةا  الةةدولوامل سسةةات املاليةةة اإلسةةالمية األعءةةاء باالاةةاد  راسةةاء هي ةةات الرقابةةة باملصةةاري
 يءم إليها مخسة آخرون  تارون من بني العلماء الثقات

دراسةةةة وإبةةةداء الةةةرأا فيمةةةا تصةةةدره هي ةةةات . ومةةةن أهةةةم اختصاصةةةات هةةذه ايي ةةةة : اإلسةةةالميعلةةى مسةةةتوى العةةةا  
و امل سسات املالية اإلسالمية للتأكد من التزامها إلعةايري ال ةريعة اإلسةالمية ،ومراقبة أن  ة البنو   الرقابة ال رعية

ومةةةن مت إبةةةداء الةةةرأا يف املسةةةائل املصةةةرفية واملاليةةةة الةةةيت ت لبهةةةا البنةةةو  وامل سةةةات املاليةةةة اإلسةةةالمية،على ان تكةةةون 
 هذه امل سسات إذا صدرت باإلمجاع  قرارت الفتوى للهي ة ملزمة على

 يفوىف بةةث الثقةةة  , مسةةاعدة املصةةاري اإلسةةالمية اجلديةةدة يفه ايي ةةة العليةةا للفتةةوى والرقابةةة ال ةةرعية لقةةد سةةامه      
، ولكةةةن توقةةةف ن ةةةاأها ألسةةةباب معينةةةة ، وقامةةةه كةةةل جمموعةةةة بنةةةو  إسةةةالمية بإن ةةةاء هي ةةةة للفتةةةوى والرقابةةةة اأعمايةةة

إلسالمية ، وجمموعة بنو  السودان اإلسةالمية وجمموعة بنك دله النكة ا ,ال رعية مثل جمموعة بنو  فيصل اإلسالمية
 وهكذا .

 هةي منظمةة دوليةة غةري هادفةة للةربح تءة لع بإعةداد  :هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
 اإلسةالميةوإصدار معايري احملاسبة املالية واملراجعة والءبط وأخالقيات العمل واملعايري ال رعية للم سسات املاليةة 

علةى وجةه العمةةوم. كمةا تةنظم ايي ةة عةددا  مةن بةرامال الت ةوير املهةة   اإلسةالميةوالصةناعة املصةرفية واملاليةة  ،اصةةخ
 مسةتوىوبرنامال املراقب واملدقق ال ةرعي( يف سةعيها الرامةي إىل رفةع  اإلسالمي)وخاصة برنامال احملاسب القانور 

 .ل الءةةةةةةةةةةوابط واحلوكمةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةدى م سسةةةةةةةةةةا ااملةةةةةةةةةةوارد الب ةةةةةةةةةةرية العاملةةةةةةةةةةة يف هةةةةةةةةةةذه الصةةةةةةةةةةناعة وت ةةةةةةةةةةوير هياكةةةةةةةةةة

صةةفر  1لقةةد تأسسةةه ايي ةةة إلوجةةب اتفاقيةةة التأسةةي  الةةيت وقعهةةا عةةدد مةةن امل سسةةات املاليةةة اإلسةةالمية بتةةاريخ   
مةةةارس  29املوافةةةق  هةةةة1411رمءةةةان  11يف اجلزائةةةر. وقةةةد مت تسةةةجيل ايي ةةةة يف  م1666فنايةةةر  29املوافةةةق  هةةةة1416
كةةة البحةةرين، اآلن( وبصةةفتها منظمةةة دوليةةة مسةةتقلة، اظةةى ايي ةةة بةةدعم عةةدد كبةةري يف دولةةة البحةةرين )ممل م1661

بلةةةةدا ، حةةةةى اآلن( ومنهةةةةا  42عءةةةةوا  مةةةةن أكثةةةةر مةةةةن  266مةةةةن امل سسةةةةات ذات الصةةةةفة االعتباريةةةةة حةةةةول العةةةةا  )
 اإلسةالميةملصةرفية وغريها من األأراي العاملة يف الصةناعة املاليةة وا اإلسالميةاملصاري املركزية وامل سسات املالية 

 .(9)الدولية
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ُتستمد مباد  التمويل اإلسالمي من القرآن الكرمي والسنة احملمدية  :  (8)المطلب الثاني:مبادئ البنوك اإلسالمية
 يف أربعة مفاهيم كما يلي: وجكن تلخيص هذه املباد  اإلسالمية للتمويل

هو التحرمي الكامل للفائدة أخذا وع اءا، وهذا ما هو إن أول مبدأ وأهم مفهوم  تحريم الفائدة أو الربا: - 1
 معروي بلف  الربا.

فالنقود  رعا ال تلد نقودا، وعندما يتف ى الربا يف اقتصاد بأكمله فإن العواقب ال جكن إال أن تكون وخيمة. 
يةَُقومُوَن ِإالَّ َكمَا يةَُقومُ الَِّذا يةَتَخَبَّ ُهُ الَِّذينَ يَْأُكلُوَن الرِّبَا اَل ،« : مصداقا لقوله تعاىل بعد باسم اهلل الرمحن الرحيم

َا اْلبةَيْعُ ِمثْلُ الرِّبَا  ۚ  ال َّيْ َاُن ِمنَ اْلَم ِّ  ِلَك ِبَأنةَّهُمْ قَالُوا ِإَّنَّ  وََأَحلَّ  ۚ  ذََٰ
ِ َك َأْصحَاُب  ۚ  ا سََلَف وَأَْمرُهُ ِإىَل اللَِّه فََمْن جَاءَهُ مَوِْعظَةٌ ِمْن رَبِِّه فَانةْتَةَهىَٰ فةََلهُ مَ  ۚ  اللَّهُ اْلبةَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  وَمَْن عَادَ فَُأولََٰ

ِإْن  أَيةُّهَا الَِّذينَ َآمَنُوا اتةَُّقوا اللَّهَ وََذرُوا مَا بَِقيَ ِمنَ الرِّبَا  يا « سورة البقرة .  من 572اآلية  » ُهمْ ِفيهَا خَاِلُدونَ  ۚ  النَّاِر 
اَل َ ْ تَةْفَعُلوا فَْأَذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه َوِإْن تُةْبُتْم فَةَلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن وَ فَِإْن  *ُكْنُتْم ُمْ ِمِننَي 

 .من سورة البقرة 572-572،اآلية  » ُتْظَلُمون
مالته،ولكنةةةةةه غةةةةةري  إن عةةةةةدم التعامةةةةةل بالربةةةةةا أحةةةةةد أركةةةةةان املصةةةةةري اإلسةةةةةالمي و يعتةةةةةن  ةةةةةرأا ضةةةةةروريا لقيامةةةةةه ومعا   

كاي.يقول الدكتور رفيق املصرا:،و  تقم هذه املصاري اإلسةالمية مةن اجةل  أن الربةا حةرام فحسةب،بل قامةه مةن 
فعليةةه إىل جانةةةب هةةذا املبةةدأ األساسةةي البةةد مةةةن  (9)اجةةل ت بيةةق اإلسةةالم جبميةةع أوامةةةره و نواهيةةه يف جمةةاالت عملهةةا،

 يت: التقّيد إلباد  ال تقل أمهية عنه وهي كاآل
املبدأ الثار يتعلق باملعايري األخالقية. عندما يقوم املسلم باستثمار أمواله يف  يء ما فإن  المعايير األخالقية: -2

واجبه الدي  حيتم عليه التأكد من أن ما يقوم باالستثمار فيه هو أمر جيد ومفيد. ويذا السبب، جيب على املسلم 
ستثمارات اليت يكون أرفا فيها حى يكون متأكدا انه بعيدا كل البعد عن أن يتحرى ال رعية يف املعامالت واال
 (. 01)ال رق غري امل روعة لكسب املال

تةةةدعو ال ةةةريعة  حيةةةث املبةةةدأ الثالةةةث يتعلةةةق بةةةالقيم األخالقيةةةة واالجتماعيةةةة.  القالالاليم األخالقيالالالة واالجتما يالالالة: -3
هةةةةذا، يتوقةةةةع مةةةةن امل سسةةةةات املاليةةةةة اإلسةةةةالمية أن تةةةةوفر  اإلسةةةالمية إىل رعايةةةةة الفقةةةةراء واملعةةةةوزين ومسةةةةاعد م. وعلةةةةى

يقتصةر علةى جمةةرد ايبةات والتنعةةات اارييةة بةل تتخةةذ أيءةا أابعةةا  خةدمات خاصةة للمحتةةاجني مةن النةاس، وهةةذا ال
  م سسيا يف العمل املصريف اإلسالمي يف  كل قروض بدون أربا  أو عموالت وهو ما يعري بالقرض احلسن.

املبدأ الرابةع واألخةري يتعلةق بةاملفهوم ال ةامل للعدالةة واإلنصةاي، وهةي فكةرة  المخاطر التجارية: المسؤولية  ن -4
وجوب أن ت ار  مجيةع األأةراي املعنيةة علةى حةد سةواء يف املخةاأرة والةربح علةى حةد سةواء يف أا مسةعى أو عمةل. 

أو الن ةةاط التجةةارا أو تقةةدمي لكةةي يكةةون مسةةتحقا ألا عائةةد، جيةةب علةةى مقةةدم التمويةةل امةةل  ةةاأر هةةذا العمةةل  
وجهةة نظةر ال ةريعة اإلسةالمية، لةي  فقةط  بع  اادمات األخرى مثل توفري األصةول، وإال فةإن مقةدم التمويةل، مةن

هةذا املبةدأ مسةتمد مةن احلةديث النبةوا ال ةريف ،ااةراج بالءةمان،. ومعة  هةذا هةو و أفيلي اقتصةادا بةل آمث أيءةا. 
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عنةةةدما يتحمةةةل مسةةة ولية  ةةةاأر ااسةةةارة. عةةةن أريةةةق ربةةةط الةةةربح مةةةع احتمةةةال  أن املةةةرء يصةةةبح مسةةةتحقا للةةةربح فقةةةط
 ااسارة، جيز القانون اإلسالمي الربح ال رعي عن مجيع األ كال األخرى للمكاسب.

تتةةدخل هي ةةة الرقابةةة ال ةةرعية للوقةةوي علةةى مةةدى احةةرتام امل سسةةات اإلسةةالمية يةةذه املباد ،وتر ةةيد معامال ةةا       
 . خصائيني وعلماء دين مدربني يف هدا النوع من املعامالتمعتمدة على أ
:  إلةا أن ال ةريعة اإلسةالمية هةي قةانون  :صيغ التمويل االئتمانية المقدمالة فالي الصاليرفة اإلسالالميةثالثالمطلب ال

الفقهةةاء البنةةو  اإلسةةالمية الةةداخلي الةةذا تلتةةزم بةةه يف املعةةامالت املصةةرفية،جند أن هنةةا  اجتهةةاد كبةةري ودائةةم  مةةن قبةةل 
وأهةةل االختصةةاي يف اسةةتحداث صةةيغ وتكييةةف أخةةرى  حةةى تكةةون موافقةةة ملبةةاد  وأحكةةام هةةذه ال ةةريعة السةةمحاء 
 لتكفل  رعية الن اط وعدالة الربح. جكن التمييز بني صيغ التمويل املعتمدة يف هدا اجلهاز املصريف كاآليت:      

يةل علةى عقةد امل اركة،املءةاربة، املزارعة،واملسةاقاة،حبيث : ي مل هذا النوع مةن التمو صيغ التمويل بالمشاركات-1
يعمل البنك اإلسالمي على تلبية  تلف احتياجةات زبائنةه،وذلك بةان يأخةذ دور الوسةيط بةني مةن جلةك املةال وجلةك 

 اجلهد أو اانة ،وبني من جلك هذه األخرية وال جلك املال.
العميةةل للمسةةامهة يف راس مةةال بنسةةب متسةةاوية أو متفاوتةةة يف إن ةةاء  هةةي اتفةةاق بةةني البنةةك اإلسةةالمي و المشالالاركة:*   

م روع جديد أو ت وير م روع قائم أو يف متلك عقار أو أصل منقول سواء على أساس دائةم أو متنةاقص حبيةث ي ةرتا 
كة،بينما تةةتم العميةةل حصةةة البنةةك ب ةةكل متزايةةد )م ةةاركة متناقصةةة(،تتم امل ةةاركة يف األربةةا  وفقةةا ل ةةروط اتفاقيةةة امل ةةار 

 .(11)امل اركة يف ااسائر وفقا لنصيب امل ار  يف راس املال
:يقةةةةةدم فيهةةةةةا احةةةةةد ال ةةةةةرفني املتعاقةةةةةدين و يسةةةةةمى صةةةةةاحب املةةةةةال أو رب املال،قةةةةةدرا حمةةةةةددا مةةةةةن راس المضالالالالالاربة*  

قيةةةام  املال،ويتصةةةري  تصةةةري ال ةةةريك املوصةةةى، بينمةةةا يقةةةدم  ال ةةةري اآلخةةةر و يسةةةمى املءةةةارب التنظةةةيم و اإلدارة لل
بأا م روع أو جتارة أو صناعة أو خدمة هبدي  اقيق األربا  ، واملءةارب أمةني ووكيةل ،فهةو كةأمني ي لةب منةه أن 
يتصةةةري حبكمةةةة وحسةةةن نيةةةة،ويكون مسةةة وال عةةةن ااسةةةائر الواقعةةةة بسةةةبب إمهالةةةه املتعمةةةد،وهو كوكيةةةل ينتظةةةر منةةةه أن 

در األمثةل مةن األربةا ،دون انتهةا  القةيم اإلسةالمية ،ويف يوظف و يدير راس املال ب ريقة تولد من عمةل املءةاربة القة
اتفةةةاق املءةةةةاربة قةةةةد يتعةةةةدد جانةةةةب املمةةةولني كمةةةةا قةةةةد يتعةةةةدد جانةةةةب املنظمني،ولكلمةةةة مءةةةةاربة مةةةةرادي آخةةةةر و هةةةةو 

 القراض،ويف هذه احلالة ي لق على املمول باملقارض.

ي جيةةل اغلةةب املمةةولني إىل جتنبها،فيةةدفعون األرض :نظةةرا للمخةةاأر العديةةدة الةةيت ترافةةق متويةةل الق ةةاع الزراعةة*المزار الالة
إىل مةةن يزرعهةةا، علةةى أن يقومةةوا باقتسةةام األربةةا  الحقةةا بنسةةب  ةةائعة.وتعتن املزارعةةة عقةةد  ةةركة بةةني أرفةةان ،األول 
جلةةك األرض والثةةار جلةةك القةةدرة علةةى خةةدمتها مةةن حةةرث و زرع وسةةقي،على أن حيصةةل علةةى اجلةةزء املتفةةق عليةةه مةةن 

 املتحصل.

يةةتم هةةذا األسةةلوب التمةةويلي  بةةان يةةدفع مالةةك األ ةةجار أ ةةجاره ملةةن يقةةوم باالهتمةةام هبةةا مةةن تنظيةةف  المسالالاقات:*
 را،سقي وتلقيح مقابل جزء معلوم من الثمار أو نسبة يتم االتفاق عليها.
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مةةن : حيةةدث هةةذا النةةوع مةةن التمويةةل حينمةةا يكةةون الةةدفع م جال،وهةةو يتءةةمن تقةةدمي أا صالاليغ التمويالالل بالالالبيو -2
عناصر اإلنتاج أو السلع املنتهية إىل الصةناعيني أو التجةار أو املسةتهلكني مبا ةرة،مع تأجيةل دفةع الةثمن حيةث يعتمةد 

 هذا النوع من التمويل على مديونية ثابتة حمددة عك  التمويل الربوا،وتعد صيمة املراحبة أهم أسلوب فيه.
لةةةب امل ةةةرتا و بيعهةةةا لةةةه بزيةةةادة معلومةةةة مةةةع بيةةةان الةةةثمن :تتمثةةةل يف  ةةةراء البنةةةك لسةةةلعة مةةةا بنةةةاء علةةةى أالمرابحالالالة*

 األساسي للسلعة.
وهةةو اتفةةاق ل ةةراء سةةلعة مةةن نةةوع معةةني  بكميةةة وجةةودة حمةةددة بسةةعر حمةةدد مسةةبقا تسةةلم يف تةةاريخ مسةةتقبلي *السالاللم:

حقةةة ال حمدد،يةةدفع البنةةك اإلسةةالمي بصةةفته امل ةةرتا كامةةل سةةعر ال ةةراء عنةةد إبةةرام عقةةد السةةلم أو يف غءةةون فةةرتة ال
 تتعدى ثالثة أيام حسبما تراه ايي ة ال رعية للبنك مباحا.

:اتفةةةاق مةةةع عميةةةل علةةةى بيةةةع أو  ةةةراء اصةةةل   يةةةتم إن ةةةااه بعةةةد، علةةةى أن تةةةتم صةةةناعته أو بنةةةااه وفقةةةا  *االستصالالالنا 
عةا فةان لةه ملواصفات امل رتا النهةائي وتسةليمه لةه يف تةاريخ مسةتقبلي  حمةدد بسةعر بيةع حمةدد سةلفا،وباعتبار البنةك بائ

االختيار يف صناعة أو بناء األصةل بنفسةه أو أن يعهةد بةذلك ل ةري آخةر غةري امل ةرتا النهةائي لألصةل بصةفته مةوردا 
 .(12)أو مقاوال عن أريق إبرام عقد استصناع مواز

ال  :باإلضةةافة إىل الصةةيغ التمويليةةة املعتمةةدة علةةى امل ةةاركة والبيةةوع فةةان هنةةا  صةةيغ أخةةرىصالاليغ التمويالالل باإليجالالار-3
تقل أمهية عنها،حبيث تعتمد هده الصيغ علةى اإلجيةار،واليت متكةن االقتصةاديني الةذين يبحثةون عمةن يةزودهم بةاآلالت 
و املعدات اإلنتاجيةة الةيت حيتاجهةا ن ةاأهم مةن احلصةول عليهةا علةى سةبيل اإلجارة،باإلضةافة إىل صةيمة أخةرى تتعلةق 

 تمويل باملمارسة.باجلانب الفالحي الذا يكتسي أابعا جتاريا و هي ال
عقةد إجيةار بةني أةرفني أمةا ال ةري األول فيكةون املصةري)امل جر(والذا جلةك األصةل ،حبيةث ية جره ل ةري اإلجارة:*

ثار)املسةةتأجر(،هذا األخةةةري الةةةذا يسةةةتفيذ مةةن األصةةةل لفةةةرتة معينةةةة و بةةةأجر معةةني حسةةةب االتفةةةاق. تنقسةةةم االجيةةةارة 
ت ةةميلية يبقةةى األصةةل فيهةةا ملكةةا للم جر،وإجةةارة منتهيةةة بالتمليةةك حسةةب مةةألل األصةةل عنةةد انتهةةاء العقةةد إىل إجةةارة 

 .(13)ي ول فيها ملك األصل للمستأجر
: يعتةةن هةةذا النةوع مةةن التمويةةل مةن التمةةويالت الةةيت   تلةق أمهيةةة لةةدى املصةاري اإلسةةالمية ،واملمارسةةة هةةي *المغارسالة

يةةتم اقتسةةام ال ةةجر و األرض بةةني ال ةةرفني  دفةةع األرض الصةةاحلة للزراعةةة ل ةةخص لكةةي يمةةرس فيهةةا أ ةةجارا،على أن
 حسب االتفاق.

بعةةد حةةديثنا عةةن الصةةيغ املتبعةةة يف التمويةةل اإلسةةالمي البةةد لنةةا مةةن الوقةةوي علةةى عمليةةة أساسةةية يف ن ةةاط هةةذه      
 لةةقاب ماليةة أوراق إىل السةائلة غةري املاليةة األصةول اويةل عمليةة هبا يقصد والذا.  ملية التصكيا البنو  أال وهي 

 اويةل ماليةة.أو بعبةارة أخةرى هةي أو عينيةة ضةمانات إىل تسةتند أوراق وهةي املاليةة، األوراق أسةواق يف للتةداول
 أسةاس علةى تقةوم الةيت ال ةرعية الءةوابط بعة  مراعةاة للتةداول،مع قابلةة صةكو  إىل املنةافع أو العينيةة املوجةودات

 .الصك عائد جثل دخال تدر أصوال املستثمر، ملكية
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 القيمةة متثةل متسةاوية وثةائق" :بأهنةا اإلسةالمية عرفةه الصةكو  اإلسةالمية املاليةة للم سسةات واملراجعةة احملاسةبة هي ةة
 خةاي، اسةتثمارا ن ةاط معةني،أو م ةروع موجةودات يف أو خةدمات أو منةافع ملكيةة أعيةان أو يف  ةائعة حصصةا

 تتنةوع      أجلةه،. مةن أصةدرت افيمة اسةتخدامها وبةدء اإلكتتةاب بةاب وقفةل الصةكو  قيمةة اصةيل وذلةك بعةد
 :اعتبارات لعدة وفقا عديدة أنواع إىل اإلسالمية اإلستثمارية الصكو 

 ب ةهادات أيءةا وتسةمى سةنة أو سةتة أو أ ةهر ثالثةة ملةدة األجةل قصةرية صةكو  إىل :تنقسةم آجالهالا حسالب-
 .األجل أويلة وأخرى متوس ة وصكو  ، االستثمار أو اإليداع

 .احلسن القرض أسهم، متاجرة، إستصناع، سلم، م اركة، إجارة، مءاربة، صكو  :إىل صيغتها بحسب-

 .متزايدة وصكو  متناقصة صكو  دائمة، صكو  حمدد، أجل ذات ضف إىل ذلك صيغ أخرى مثل صكو 
 على حصيلتها توزع عامة وصكو  معني، م روع لتمويل تصدر خاصة صكو  :إىل التخصيص بحسب -

 . املصدرة اجلهة أو املصري هبا يقوم اليت اإلستثمارات مجيع
 .البنو  صكو  ال ركات، صكو  ، حكومية صكو  إىل املصدرة اجلهة حسب الصكو  تقسيم جكن كما
جتةدنا تتصةرها يف صةنفني ،صةكو  قابلةة للتةداول وأخةرى غةري  وا ةتهارا، انت ارا عند احلديث عن أكثر الصكو     

 قابلة للتداول.
 تةداويا، جكةن لةذلك منةافع أو أعيةان ملكيةة يف  ةائعة حصصةا متثةل صةكو  وهةي داول:الصالكوك القابلالة للتال-أ

 املءاربة،صكو  امل اركة،صكو  اإلجارة،صكو  صناديق االستثمار. صكو  :وهي
 هةذا  ةأنه فةال كةان ومةا الةديون، علةى قائمةة ألهنةا تةداويا جيةوز ال الةيت وهةي :للتالداول القابلالة غيالر الصالكوك -ب
اإلستصةناع  صةكو ، السةلم صةكو  :يف الصةكو  هةذه وتتمثةل ،تأجيةل البةدلني إىل يفءةي ألنةه تداولةه، جيةوز

 (.41املراحبة) وصكو 
 المبحث الثاني:التجربة الجزائرية في الصيرفة اإلسالمية

مي بعةةد هةةذا العةةرض املةةوجز عةةن مفهةةوم الصةةريفة اإلسةةالمية  نت ةةرق اآلن إىل واقعهةةا يف اجلزائر.فةةاجلزائر بلةةد إسةةال     
 النظةةام عةةن ورثتةةه اجلزائةةر  مةةا بةةني مسةةتقل حةةديثا عةةن مسةةتعمر أةةال احتاللةةه إىل قرابةةة القةةرن والنصةةف . فمةةن

ةا، وكةان 20 حةوال مةن يتكةوَّن بنكةي نظام اإلستعمارا  تأسةي  اإلسةتقالل بعةد للدولةة األساسةيَّة األهةداي مةن بنك 
 سةنة األجنبيَّةة البنةو  تةأميم قةرار اختةاذ ة، لةذا متالوأنيَّة التنميةة بتمويةل عليةه، ويءة لع تسةي ر وأة  بنكةي نظةام

 ،حيكم ن اأها بنك مركزا جزائرا.   100%،لتصبح البنو  املصرفية النا  ة بنوكا عمومية براس مال عمومي1966
،حقبةةة متيةةزت 4791إىل إصةةالحات  4794تتعاقةةب اإلصةةالحات املاليةةة للنظةةام البنكةةي اجلزائةةرا مةةن إصةةال          
باالعتمةةاد علةةةى التخ ةةيط املركةةةزا القةةائم علةةةى امللكيةةة الكاملةةةة وال ةةاملة للدولةةةة حيةةث تعةةةود ملكيةةة النظةةةام فلسةةفتها 

البنكةي إلةا يف ذلةك البنةو  التجاريةة بالكامةل إىل الدولةة .هةذه امللكيةة تتةيح للدولةة الفرصةة لتوجيةه التمةويالت حسةب 
اكي أندا .فهيمنةةة هةةذا النظةةام قةةد ألمةةه كةةل الفةةري األهةةداي التنمويةةة املسةة رة  املدرجةةة اةةه توجةةه اقتصةةادا ا ةةرت 

كمعةةةدل ومةةةتمم   4799حنةةةو إن ةةةاء بنةةةو  خاصةةةة أو حةةةى مسةةةامهة ااةةةواي يف البنةةةو  العموميةةةة املوجودة.يةةةأيت قةةةانون 
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هدفةةةةةه إع ةةةةةاء االسةةةةةتقاللية للبنةةةةةو  يف إأةةةةةار التنظةةةةةيم اجلديةةةةةد لالقتصةةةةةاد و امل سسةةةةةات،لكن ال جمةةةةةال  4791لقةةةةةانون 
 . 4779الصادر يف أفريل  49-79اااصة إال مع صدور قانون النقد والقرض رقم للحديث عن البنو  

لقةةد ادخةةل قةةانون النقةةد والقةةرض تعةةديالت مهمةةة يف هيكةةل النظةةام البنكةةي اجلزائةةرا سةةواء تعلةةق األمةةر هبيكةةل البنةةك 
  األجنبيةة بةان تقةيم أعمةاال املركزا و السل ة النقدية أو هبيكل البنو .وألول مرة منذ قرارات التأميم مت السما  للبنو 

   يا يف اجلزائر كما مت أيءا وإلوجب نف  األحكام السما  بإن اء بنو  خاصة.
عةدة ا ةهر فقةط بعةد صةدور  91/41/4779حيةث تأسة  يةوم  4779كان أول بنك جيسد إصةال     بنك النكة      

ائةرا بنةك الفالحةة والتنميةة الريفيةة،بينما جثةل قانون النقد والقرض.م سسة  تل ة جزائرية وسعودية ،جثل اجلانب اجلز 
اجلانةةب السةةعودا بنةةك النكةةة الدول.ختءةةع الن ةةاأات الةةيت يقةةوم هبةةا إىل قواعةةد ال ةةريعة اإلسةةالمية.فهو بةةذلك أول 

 (.41)جتربة للصريفة اإلسالمية يف اجلزائر ليتبعة بعد عقد من الزمن بنك السالم اإلسالمي
       بركة اإلسالمي في النظام المصرفي الجزائري :المطلب األول:تجربة بنا ال

الةةيت تعتمةةد الصةةريفة اإلسةةالمية يف ن ةةاأها، تتمثةةل النكةةة الدوليةةة  جمموعةةةيف  أهةةم فةةرع اجلزائةةر االنكةةة  بنةةك يعةةد    
لةةرتاب عةةن ا فرعةةا   11البنةةك  األن ةة ة الرئيسةةية للبنةةك يف تقةةدمي خةةدمات الصةةريفة بالتجزئةةة والصةةريفة التجاريةةة، ويةةدير

. ينةةاف  فةةرع جمموعةةة النكةةة بةةاجلزائر بنكةةان آخةةران ين ةة ان يف ميةةدان الصةةريفة اإلسةةالمية، ومهةةا بنةةك السةةالم الةةوأ 
 اإلمارايت وااليال بنك الذا اول فرعه باجلزائر إىل العمل البنكي التقليدا رغم أنه ضمن جمموعة مصرفية إسالمية.

(  املتخصصةة يف جمةال البنةو   global financeلةة جلوبةال فاينةانن )ضةمن سةياق اجلةوائز السةنوية الةيت متنحهةا  جم
ألربةةةةع وحةةةةدات مصةةةةرفية تابعةةةةة جملموعةةةةة النكةةةةة أال  1941والتمويةةةةل العامليةةةةة،تعود جةةةةائزة أفءةةةةل بنةةةةك إسةةةةالمي لعةةةةام 

وهي:بنةةةةةةةك النكةةةةةةةة األردر،بنةةةةةةةك النكةةةةةةةة يف جنةةةةةةةوب إفريقيةةةةةةةا، بنةةةةةةةك النكةةةةةةةة يف البحةةةةةةةرين ،وأخةةةةةةةريا بنةةةةةةةك النكةةةةةةةة يف 
.هذه اجلائزة الرمزيةة إن دلةه علةى  ةي  فإَّنةا تةدل علةى أن بنةك النكةة اجلزائةرا اسةت اع أن يفةرض نفسةه (41)اجلزائر

ضةةمن املنظومةةة املصةةرفية اجلزائريةةة وان يكةةون لنفسةةه وعةةاء مصةةرفيا إسةةالميا ال بةةاس بةةه يف بي ةةة مصةةرفية اكمهةةا قةةوانني  
سةالمية.لتأكيد ذلةك ال بةد مةن عةرض النتةائال املاليةة الةيت حققهةا كالسيكية ال تتناغم يف عدة جوانب مع الصريفة اإل

 بنك النكة خالل السنوات القليلة املاضية مع ذكر أهم املنتجات املقدمة من قبله.
اسةةت اع بنةةك النكةةة اجلزائةةرا برأمسةةال      :1941-1949الفالالر  األول:النتالالائم الماليالالة لبنالالا البركالالة خالالالل الحقبالالة 

أن حيقق نتائال ماليةة اجيابيةة بصةفة متتاليةة منةذ تأسيسةه إىل يومنةا هةذا ،مةن  4774دج يف سنة  199.999.999قدر بة 
خةةةةةالل سياسةةةةةةته احلكيمةةةةةةة وإدارتةةةةةةه املتناسقة،سةةةةةيما انفةةةةةةراده بالسةةةةةةاحة املصةةةةةةرفية اإلسةةةةةالمية ملةةةةةةدة تفةةةةةةوق العقةةةةةةد مةةةةةةن 

 49.999.999.999إىل ،ليصةةةل  1991دج سةةةنة  1.199.999.999الزمن،اسةةةت اع مةةةن خاليةةةا مءةةةاعفة رأمسالةةةه إىل 
فةةرع  11إىل   1991فةرع سةنة  49.سةاعده يف اقيةق ذلةك زيةةادة عةدد فروعةه عةن الةوأن حيةةث مةن (49)1997دج سةنة 

 .  اجلدول التال يبني عينة من سنوات االزدهار اليت عرفها البنك يف حصيلته املالية .1942خالل السنة احلالية 
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 1941و 1949بركة بين سنة :الحصيلة المالية لبنا ال0جدول رقم 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

نالحةة  أن البنةةك حقةةق اجنةةازات اجيابيةةة  هامةةة   هةةذه البيانةةات املاليةةة املقدمةةة مةةن قبةةل البنةةك نفسةةه مةةن خةةالل      
 %7.94لتصةةل إىل  1949مقارنةةة بسةةنة  1944سةةنة  %9.29ترمجةةه يف : زيةةادة يف جممةةوع النتةةائال تراوحةةه بةةني نسةةبة 

لتصةل نسةبة  1949قارنةة بسةنة م  1944سةنة  %41.99.نف  ال يء بالنسبة للموارد حيث زادت  بنسةبة 1941سنة 
مقارنةةةة بالسةةةنة السةةةابقة. يعكةةة  هةةةذا التحسةةةن يف كةةةل مةةةن النتةةةائال واملةةةوارد، زيةةةادة يف  1941سةةةنة  %7.41الزيةةادة إىل 

. يعةةزى هةةذا التحسةةن يف َّنةةو الةةدخل مةةن كافةةة 1941سةةنة  %9و  1944سةةنة  %42.12صةةايف الةةدخل  تراوحةةه بةةني 
وسع يف  بكة فروعه وزيادة موارده الب رية وتنويع اادمات واملنتجةات املقدمةة. العمليات التمويلية واالستثمارية و الت

وقد أهلته هذه اا وات لتحقيق االستفادة القصوى من الفةري املواتيةة يف السةوق اجلزائةرا املتنةامي بفءةل قةوة أداءه 
  %1.21-ا  تراجةع بنسةةبة االقتصةادا نتيجةةة ارتفةةاع أسةعار الةةنفط والماز.أمةةا فيمةةا  ةص التمةةويالت نالحةة  أن هنةة

.يعةود سةبب ذلةك إىل بعة  القيةود الةيت فرضةها البنةك املركةزا علةى 1944سةنة  %2مقارنة بزيادة قةدرت بةة 1941سنة 
 التمويل ال خصي باإلضافة إىل جتميد بع  التمويالت اااصة باالستهال .

ن البنةةةةو  اإلسةةةالمية، علةةةةى متويةةةةل : يعمةةةةل بنةةةك النكةةةةة، كمةةةةريه مةةة الفالالالر  الثاني:منتجالالالالات  بنالالالالا البركالالالالة الجزائالالالري
امل سسات الصمرية واملتوس ة وفق الصيغ اإلسالمية املعروفة، والةيت مةن بينهةا املءةاربة، السةلم واالستصةناع. فالتمويةل 
باملءةاربة يةذا البنةك  ةص احلةرفيني وأصةحاب املهةن احلةرة إلجنةاز م ةاريعهم، وي ةرتط يف امل ةروع أن يسةتويف  ةروط 

ما يتعلق باملردودية االقتصادية واملالية؛ أما بالنسبة للتمويل عن أريق السلم فالبنك ي ةرتا البءةائع  اجلدوى، السيما
بةةدفع عاجةةل لثمنهةةا علةةى  ةةكل تقةةدمي علةةى احلسةةاب، وعنةةد تسةةليم البءةةائع يتعاقةةد ال رفةةان علةةى البيةةع بالوكيةةل؛ يف 

مةةن خةةالل التةةزام البنةةك بتةةوفري التمويةةل املسةةبق  حةةني يةةتم ت بيةةق صةةيمة التمويةةل باالستصةةناع يف بنةةك النكةةة اجلزائةةرا
 امل سسةات متويةل إأةار يفللزبةون، وذلةك مقابةل عةالوات تةدخل فيهةا تكلفةة املن ةأة، مءةاي إليهةا هةام  الةربح.  

 قّدم كما البيوت، اقتصادية يف ن اأات يا امرأة 1000 متويل مت َّنوذجا ،حبيث غرداية والية نأخذ واملصمرة الصمرية
 .(49) 1944-1941م اركة خالل سنة   كل يف م روعا  اقتصاديا   131 البنك

 األصةمر التمويةل منةتال تسةهيالت إىل فباإلضةافة منتجاتةه، جمموعةة ت ةوير اجلزائةر النكةة بنةك واصةل لقةد
 جديةدة تكةافلي خةدمات لتةأمني البنةك أةر  الةبالد )متويةل مقةدم لةذوا الةدخول احملةدودة(، أحنةاء مجيةع يف النةاجح
  2013  يف والعمةرة للحةال جديةد ادخار منتال ل ر  األعمال التحءريية أيءا أجنز كما .اإلجيار دفع لتمويل رةوإجا

 الوحدة )مليون دوالر( 1949سنة  1944سنة  1941سنة 
 مجمو  النتائم 4111 4919 4724
 الموارد 4141 4219 4171

 التمويالت 911 997 911
 األموال الخاصة 117 111 191
 صافي الدخل 11 19 11

البركة لبنا الرسمي الموقع:لمصدرا  
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تقةدمي  علةى قةادرة فيةزا جدا.ضةف إىل ذلةك م ةروع ب اقةة الصةمرية للم سسةات خصيصةا متويةل مصةمم منةتال وكذلك
 ي ةر  سةوي الرئيسةية املصةرفية العمليةات ملنظةا الكامةل إمتةام التنفيةذ وإلجةرد . ااةارج يف للمسةافرين نقديةة سةلف
مةع التخ ةيط للتوسةع األكةن عةن الةوأن مةن خةالل زيةادة  اإللكرتونيةة، املصةرفية ااةدمات مةن جمموعةة متنوعةة البنةك

 (.47) 1949حبلول عام  فرعا 45 عدد الفروع لتصل حسب املخ ط إىل
جلزائةرا، جنةد أهنةا مركةزة يف املراحبةات، ويعةود ذلةك، بالنظر إىل واقع الصيغ التمويلية اليت يقدمها بنك النكة ا

حسةةةب تنيةةةر البنةةةك نفسةةةه، إىل املنازعةةةات القءةةةائية الةةةيت دخةةةل فيهةةةا مةةةع أصةةةحاب عقةةةود املءةةةاربة الةةةيت با ةةةرها مةةةع 
ان القتةةه مةةن جهةةة، وغيةةاب اإلأةةار القةةانور الةةذا حيمةةي حقوقةةه يف هةةذا اجملةةال مةةن جهةةة ثانيةةة. وهةةو تنيةةر موضةةوعي 

 أنةةه ال ينبمةةي أن يظةةل هةةذا التنيةةر غ ةةاء لتفةةادا متويةةل امل ةةروعات املخةةاأرة، ويبعةةد بالتةةال البنةةك عةةن ومقبةةول. غةةري
 األهداي املنوأة به كأداة لتمويل التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 ثار يعتن باجلزائر، التأسي  حديث إسالمي بنك هو      المطلب الثاني:تجربة بنا السالم الجزائري
ختءةع كافةة تعامال ةا للقةوانني  م سسةة ماليةة اجلزائرية، وهةو السوق املصرفية يف يعمل النكة، بنك بعد إسالمي، بنك

،وان لةةق يف ن ةةاأه يف أكتةةوبر 99/91/1991 بتةةاريخ تأسيسةةه إمةةارايت مت  جزائةةرا تعةةاون كثمةةرة اجلزائريةةة،جاء
 البلةةدان العربيةةة و اإلسةةالمية بعةةد النجةةا  .كةةان ذلةةك يف إأةةار عمليةةة تأسةةي  جمموعةةة مةةن مصةةاري السةةالم يف1999

الةةذا حققتةةه الصةةريفة اإلسةةةالمية يف كافةةة احنةةاء العةةا .اختريت اجلزائةةةر لتحتءةةن احةةد مقراتةةه ملةةةا تتمتةةع بةةه مةةن حمةةةيط 
اسةةةتثمارا خصب،سةةةاعد علةةةى هةةةذا االختيةةةار االنفتةةةا  االقتصةةةادا الةةةذا كةةةان للجزائةةةر علةةةى الةةةدول العربية،حفزتةةةه 

لبنك النكة يف اجلزائر ملا حققه من نتائال اجيابيةة خةالل مسةرية عقةد مةن الةزمن. قةدر رأمسةال مصةري التجربة الناجحة 
مليةةةون دوالر  419مليةةةون دوالر(، مث مت رفعةةةه إىل  499مليةةةار دينةةةار جزائةةةرا ) 91بةةةة  1999السةةةالم عنةةةد افتتاحةةةه عةةةام 

ألزمةه كةل البنةو  بءةرورة رفةع راوس أموايةا إىل  استجابة ملت لبات السل ات النقديةة اجلزائريةة، الةيت 1997هناية سنة 
مليةةةةون دوالر كحةةةةد أد ، ليصةةةةبح أكةةةةن املصةةةةاري اااصةةةةة العاملةةةةة يف من قةةةةة  ةةةةال إفريقيةةةةا، وضةةةةمن اا ةةةةط  419

 11بلةغ عةدد املسةامهني يف مصةري السةالم  .املستقبلية للمصري فإنه يسعى لفتح فروع لةه عةن كامةل الةرتاب اجلزائةرا
مةةن اإلمةارات العربيةةة املتحةةدة، بينمةةا ينتمةي بقيةةة املسةةامهني إىل دول جملة  التعةةاون االيجةةي والةةيمن مسةامها معظمهةةم 

 (.19ولبنان. ويعتن هذا املصري، أحد فروع مصري السالم اإلمارايت، الذا يقدم خدمات مصرفية إسالمية)
زائةةرا مةةع الكثةةري مةةن :   يتعامةةل مصةةري السةةالم  اجل (14الفالالر  األول:منتجالالات بنالالا السالالالم الجزائالالري)

املنتجةةات اإلسةةةالمية املتعةةةاري عليهةةا لةةةدى البنةةةو  اإلسةةالمية، السةةةيما صةةةيغ االسةةتثمار املبا ةةةر والتمويةةةل باملراحبةةةة أو 
التمويةةل باملءةةاربة، التمويةةل باإلجةةارة، صةةيمة التمويةةل بةةالبيع اآلجةةل، وصةةيمة التمويةةل بالسةةلم والتمويةةل باالستصةةناع،  

صيغ امةل معةار العدالةة يف التنميةة واالسةتثمار، فءةال عةن أهنةا إبراهيم فنيا ،للمصري كلها  حسب املدير العام 
يت لةع مصةري السةالم إىل لعةب دور  تساهم يف ن ر الوعي بأمهية املصرفية اإلسةالمية، وقةدر ا علةى خدمةة العمةالء.

ارات تتناسةةب ومبةةاد  ال ةةريعة اإلسةةالمية تتمثةةل يف ريةةادا يف سةةوق الصةةريفة اإلسةةالمية مةةن خةةالل منتجةةات وابتكةة
حسابات التوفري، وحسابات الودائع االستثمارية، ومتويل العقارات من أجةل احلصةول علةى مسةكن جديةد مةن خةالل 
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كمةا تتءةمن ااةدمات   .يف املائةة 99سةنة مةع إمكانيةة متويةل قيمةة العقةار بةة  19املراحبة، حيةث تصةل مةدة التمويةل إىل 
يف  99ملصري السالم متويل  راء السيارات عن أريق املراحبة ملةدة متويةل تصةل إىل مخة  سةنوات، يف حةدود  املصرفية

وجةنح املصةري إمكانيةة  .املائة، إضافة إىل التمةويالت االسةتهالكية ل ةراء األثةاث والتجهيةزات اإللكرتونيةة ملةدة سةنتني
منةةتال  ةةهادات االسةةتثمار، الةةيت جكةةن االكتتةةاب فيهةةا رهةةن سةةندات اازانةةة مقابةةل احلصةةول علةةى متويةةل، عةةالوة علةةى 

  هرا، وتتلقى املكافأة يف آخر كل فرتة حبسب األربا  احملققة. 19إىل  29ملدة 
هنا  توقع من قبل  تصني أن ي هد ن اط املصةري توسةعا  ملحوظةا  علةى مجيةع الصةعد، إلةا فيهةا           

ق اليت توفر ألبا  كبريا  يف وسط و رق وغرب الةبالد، كمةا ي ةرع املصةري إأالق خ ة لالنت ار اجلمرايف لتم ية املناأ
يف تدريب جمموعة جديدة من كوادره على أساليب وتقنيات الصةريفة اإلسةالمية، وآليةات التمويةل اإلسةالمي املتناسةبة 

توسةة ة، وق ةةاع مةةع أبيعةةة كةةل ن ةةاط اقتصةةادا سةةواء يف جمةةال العقةةار أو الصةةناعة أو متويةةل امل سسةةات الصةةمرية وامل
فمسةةةتقبل املصةةري واعةةةد و .الفالحةةة، أو األسةةاليب الةةةيت تتبعهةةا املصةةةاري اإلسةةالمية يف متويةةةل م ةةاريع البةةة  التحتيةةة

الفةةةري كلهةةةا مواتيةةةة لةةةه علةةةى السةةةاحة املصةةةرفية اجلزائريةةةة ،حبكةةةم انفةةةراده هةةةو وبنةةةك النكةةةة باجملةةةال املصةةةريف اإلسةةةالمي 
اي عن العا ، ملا حققته الصريفة اإلسالمية من ت ور وانت ةار يف بي ةة اتسةمه اجلزائرا الذا يلقى اهتمام العام واا

 . 1999بالتأزم واالحنصار على اثر األزمة املالية الراهنة اليت يعي ها العا  منذ 
 المبحث الثالث:موقع الجزائر في المنظومة المصرفية اإلسالمية العالمية .

جلزائريةةة ومكانتهةةا  يف املنظومةةة املصةةرفية اإلسةةالمية العامليةةة يةةرتجم يف عةةرض مةةوجز إن ترتيةةب البنةةو  اإلسةةالمية ا       
عةةن واقةةع جتربتهةةا يف الةةدول العربيةةة والمربيةةة  املسةةلمة وغةةري املسةةلمة علةةى حةةد سةةواء. فعليةةه ارتأينةةا أن نأخةةذ عينةةة مةةن 

واضةحة ،لكةي نسةت يع أن حنكةم مةن الدول الرائدة يف هذا اجملال على سةبيل الةذكر ال احلصةر حةى تكةون لةدينا رايةة 
 خاليا على هذه الصناعة احلديثة يف اجلزائر،وااروج بأهم املالحظات،وتقدمي أهم االقرتاحات والتوصيات.

 المطلب األول: واقع البنوك اإلسالمية في العالم العربي واإلسالمي 
عةن الصةريفة اإلسةالمية يف الةدول  عنةد احلةديث    الفر  األول:تجربة البنوك اإلسالمية في الدول العربية

العربيةةة يسةةتوجب منةةا الوقةةوي علةةى أهةةم البلةةدان العربيةةة الرائةةدة يف هةةذا اجملةةال اسةةتنادا إىل تقةةارير دوليةةة مةةن مصةةادر 
 تلفةةةة. فحسةةةب تقريةةةر أصةةةدرته  ةةةركة بيتةةةك لألحبةةةاث احملةةةدودة التابعةةةة جملموعةةةة بيةةةه التمويةةةل الكةةةوييت ،بيتةةةك، يةةةوم 

اململكةةةةةة العربيةةةةةة السةةةةةعودية احتلةةةةةه املرتبةةةةةة األوىل عامليةةةةةا جلهةةةةةة حجةةةةةم األصةةةةةول املصةةةةةرفية   ،مفةةةةةاده أن99/91/1941
. بيةةه التمويةةل الكةةوييت .اإلسةةالمية، يف حةةني حلةةه دولةةة الكويةةه يف املرتبةةة الرابعةةة بعةةد السةةعودية وماليزيةةا واإلمةةارات

ل وفقةةةةا ألحكةةةةام ال ةةةةريعة كةةةةأول بنةةةةك إسةةةةالمي يف الكويةةةةه واالةةةةيال العةةةةريب يعمةةةة  4799،بيتك،الةةةةذا تأسةةةة  سةةةةنة 
اإلسةةالمية ،اسةةت اع أن يفةةرض نفسةةه علةةى السةةاحة العامليةةة لينت ةةر عةةن دول العةةا  من ةةأ  بنةةو  مسةةتقلة لةةه يف تركيةةا، 
البحرين وماليزيا،مستمال ن اأاته االستثمارية بالو.م.أ وأوروبا ودول  رق آسيا وال ةرق األوسةط يف جة  أربةا  جمزيةة 

ا توسةةةيع  ةةةبكة فروعةةةه احمللية،واةةةديث خدماتةةةه الةةةيت حظيةةةه بالتقةةةدير مةةةن جامعةةةة بةةةردو متناميةةةة اسةةةت اع مةةةن خاليةةة
(.اإلمةةةارات  هةةةي األخةةةرى مةةةن السةةةباقني الحتءةةةان الصةةةريفة 11األمريكيةةةة علةةةى املسةةةتوى املتميةةةز يف خدمةةةة العمةةةالء)
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عةةةدة بنةةةو   لتليةةةه 4791اإلسةةةالمية مةةةن خةةةالل إن ةةةاء أول بنةةةك إسةةةالمي حةةةديث،أال وهةةةو بنةةةك ديب اإلسةةةالمي سةةةنة 
إسةةةةةالمية أخةةةةةرى احرتفةةةةةه الصةةةةةريفة اإلسةةةةةالمية حمققةةةةةة اجنةةةةةازات كبةةةةةرية ،لتحتةةةةةل املرتبةةةةةة الثالثةةةةةة عامليةةةةةا حسةةةةةب التقريةةةةةر 

املركةةةز الرابةةةع، علةةةى قائمةةةة جملة،ميةةةد،   1942السةةةالف.يف السةةةياق ذاته،اخةةةذ،بنك ديب اإلسةةةالمي، خةةةالل  ةةةهر أوت 
أمةةا ق ر،حسةةب تقريةةر مل سسةةة سةةتاندرد آن  .مةةن حيةةث األصةةولاالقتصةةادية ألكةةن ع ةةرين بنكةةا إسةةالميا  يف املن قةةة 

بورز للتصنيف االئتمار ذكر أن االسرتاتيجية اليت تتبعها احلكومة الق رية ايادفة جلعل البلد مركةزا للصةريفة اإلسةالمية 
ق ةر ثالةث تسري بنجا ، ما جعلها األسرع َّنةوا يف العةا ، وأوضةح أن ذلةك سةيجعل مةن سةوق الصةريفة اإلسةالمية يف 

 .أوسع سوق يف االيال، بعد السعودية واإلمارات العربية املتحدة
 19البحرين هي األخرى من الدول اليت احتءنه الصناعة املصرفية اإلسةالمية يف مهةدها ، حيةث تءةم     

ك يبلةةغ  ةةركات تكافةةل، وبةةذل 49و ةةركات متويةةل واسةةتثمار  1 مصةةرفا  متوافقةةا  مةةع ال ةةريعة اإلسةةالمية، كمةةا يعمةةل هبةةا
اململكةة َّنةةوا   م سسةة  تلفةة اجملةاالت .فقةةد  ةهدت 11إمجةال امل سسةات العاملةة يف البحةةرين وفةق الءةوابط ال ةةرعية 

مليةةار دوالر يف عةةام  4.7ملحوظةا  يف ااةةدمات املصةةرفية اإلسةةالمية، حيةث قفةةز إمجةةال األصةةول ضةةمن هةذه الف ةةة مةةن 
.  يرجع ذلك إىل اسةتحواذها علةى احلصةة األكةن للبنةو  األكثةر 1942مليار دوالر لماية  هر أوت  11.1إىل  1999

بنكةةا  إسةةالميا  يف  29ضةةمن قائمةةة أكةةن   %33َّنةةوا  علةةى مسةةتوى دول جملةة  التعةةاون االيجةةي، إذ بلمةةه حصةةتها 
يف  بنو  حبرينية مثلةه احلصةة األكةن 10فإنااليال من حيث الدخل. ووفقا  آلخر التقارير الصادرة عن اجملل  نفسه، 

 (. 12القائمة متفوقة على ثلث امل سسات املالية املرصودة)
الن اط البنكةي اإلسةالمي العةريب يف هةذا ال ةكل الةذا يبةني كةل دولةة حسةب عةدد البنةو  اإلسةالمية  جكن اختصار
 العاملة فيها:

 
 ية حسب كل بلد،باالستعانة بننامال اكسل.يف معرفة عدد البنو  اإلسالم  Googleاعتمادا على حمر  البحث  نياملصدر:من إعداد الباحث
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من هةدا ال ةكل البيةار،تظهر البحةرين يف املرتبةة األوىل مةن حيةث عةدد امل سسةات املاليةة البنكيةة اإلسةالمية لتليهةا     
 الكويه مت السعودية،فق ر.أما اجلزائر فهي يف املراكز األخرية، بتوفرها على بنكةني إسةالميني  فقط،بةالرغم مةن تةراكم 

 عدة سنوات من اانة يف هذا اجملال ،واتساع السوق اجلزائرا لعدة مصاري جكنه استعابتها .
:   إن نصةةةيب الصةةةةريفة   الفالالالر  الثالالالاني :تجربالالالالة البنالالالوك اإلسالالالالالمية فالالالي الالالالالدول اإلسالالالالمية غيالالالر العربيالالالالة
ة األسةةد  فيةةه،ملا حققتةةه مةةن اإلسةةالمية يف البلةةدان اإلسةةالمية غةةري العربيةةة هةةام، معتةةن، ومتنةةامي  ،تأخةةذ ماليزيةةا حصةة

(. فقد أبدى هذا األخري ت ورا ملموسا يف بي ة تتصف باملزيةد مةن احلريةة 11اجنازات يف نظامها املال اإلسالمي امجع)
و التناف ،وذلةةةةةك متا ةةةةةيا مةةةةةع االنةةةةةدماج املتزايةةةةةد بةةةةةني النظةةةةةام املةةةةةال اإلسةةةةةالمي املةةةةةاليزا والسةةةةةاحة املاليةةةةةة اإلسةةةةةالمية 

كان من بني العوامل الرئيسية لنجا  هةدا النظةام،واقيق اجنةازات بةارزة عجلةه مةن قةرار التحريةر املةال العاملية.الت ريع  
،نظةةرا للتنميةةة السةةريعة و األداء املسةةتقر لصةةناعة الصةةريفة 1991ليكةةون يف عةةام  1999للصةةريفة اإلسةةالمية املةةنمال لعةةام 

 أنالةةةيت يصةةةدرها صةةةندوق النقةةةد الةةةدول « غةةةازينسةةةريفاا ما»ن ةةةرة  (. حسةةةب11اإلسةةةالمية أةةةوال األعةةةوام السةةةابقة)
متثةل  ،مليةار دوالر 19حيةث يوجةد هبةا مةا يقةرب مةن  1999لعام  يف العا  اإلسالميةماليزيا هي اكن سوق للسندات 
لتقةدمي خةدما ا  1992منةد فتحه أبواهبةا للمصةاري اإلسةالمية يف العةا   ماليزياف .ثلثي السوق العاملي يف هذا اجملال 

صرفية داخل ماليزيةا، فلةديها اليةوم مخسةة بنةو  إسةالمية ال تقةدم إال املنتجةات املتوافقةة مةع ال ةريعة، ثالثةة منهةا مةن امل
ديها بنكةني حمليةني مهةا بنةك مثل بيه التمويل الكوييت وبنك الراجحي وبنك ق ةر اإلسةالمي، كمةا أن لة ماليزياخارج 

وجةةود  إلعةة معةامالت وبنةةك إسةةالم، إضةةافة إىل عديةةد مةن البنةةو  التقليديةةة الةةيت تقةةدم منتجةات متوافقةةة مةةع ال ةةريعة، 
وهةةذه البنةةو  ملزمةةة بتعيةةني  (،11) ةةبابيك تةةوفر ااةةدمات املاليةةة اإلسةةالمية و ةةبايبك أخةةرى تةةوفر ااةةدمات التقليديةةة

لها، كما أن لدى البنك املركزا هي ة  رعية مستقلة تابعة له لإل راي علةى مةا تقدمةه هي ات  رعية ت ري على عم
 ة.ال ريع البنو  من منتجات ترى أهنا متوافقة مع 

، فهي تأيت بعةد ماليزيةا وسةنمافورا باإلسالميف املائة  91حيث يدين  إسالميةاندونيسيا اكن دولة  أما        
مصةةةرفا  119مصةةةرفا إسةةةالميا خالصةةةا و أكثةةةر مةةةن  12اتءةةةن حاليةةةا  فهةةةي .إلسةةةالميابالتمويةةةل  األمةةةرعنةةةدما يتعلةةةق 

اةةةةه اسةةةةم ،بنةةةةك  4771تقليةةةةديا بوحةةةةدات إسةةةةالمية، علمةةةةا بةةةةأن أول مصةةةةري إسةةةةالمي تأسةةةة  فيهةةةةا كةةةةان يف عةةةةام 
ألةةةف يف عةةةام  111إىل  1991ألةةةف يف عةةةام  421معةةةامالت،، و هةةةو املصةةةري الةةةذا ارتفةةةع عةةةدد املتعةةةاملني معةةةه مةةةن 

ما البنك األجنيب الوحيةد احلاصةل علةى رخصةة تسةويق األدوات واملنتجةات املاليةة اإلسةالمية هةو ،مصةري بين ، 1991
أمانةةة ال ةةريعة،. و اةةاول سةةل ات هةةذا البلةةد ت ةةوير قوانينهةةا و "هونةةغ كونةةغ و  ةةنمهاا، الةةذا افتةةتح وحةةدة باسةةم 

توسةةع ايائةةل يف هةةذه الصةةناعة و الةةيت يقةةال أهنةةا أنظمتهةةا املصةةرفية املتعثةةرة السةةتق اب مسةةتثمرا االةةيال و ملواجهةةة ال
 (.19)من عام إىل آخر ةباملائ 99تنمو يف اندونيسيا بنسبة 

إيةةران وباكسةةتان كانتةةا احلةةدث يف الصةةريفة اإلسةةالمية مةةن خةةالل أسةةلمة اجلهةةاز املصةةريف بأكملةةه،إلا فيةةه البنةةك املركةةزى 
ا األرضةةةية ااصةةةبة الحتءةةةان هةةةذه الصةةةناعة اجلديةةةدة،وفتح أن جهةةةدالسةةةل ة النقديةةةة العليةةةا يف البالد،حيةةةث اسةةةت اعا 

 األبواب أمام مجيع االستثمارات واملعامالت اإلسالمية.

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/9177/posts
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 المطلب الثاني:واقع الصيرفة اإلسالمية في الدول غير اإلسالمية
لةدائرة ا ج:     تعتن بري انيا أول مركز مةال إسةالمي خةار   واقع البنوك اإلسالمية في أوروبا الفر  األول:

يف ، كةةةان لةةةه الفءةةةل يف إحتءةةةان والرتخةةةيص اإلسةةةالمية ،باعتبةةةاره النافةةةدة األوىل للصةةةريفة اإلسةةةالمية يف قةةةارة أوروبةةةا 
البنةةةةك  اإلسةةةةالمية،أال وهةةةةوومبةةةةاد  الصةةةةريفية  اإلسةةةةالميةإلعةةةةايري اةةةةرتم ال ةةةةريعة  إسةةةةالميبنةةةةك  ألول 1991 أكتةةةةوبر

حيةث يبلةغ عةةدد ، اإلسةالميةنةو  تقليديةة لفةتح نوافةةذ للمنتوجةات ، وإع ةاء الرتاخةيص لب(IBB) اإلسةالمي الني ةار
بنةةك تقليةةدا لةةه  49و  إسةةالميةبنةةو   1بنةةك، منهةةا  11 اإلسةةالمية إىلال ةةريعة  وتقةةدم منتوجةةات تتوافةةق  الةةيت البنةةو 

لسةبعينيات يعةود تةاريخ الن ةاط املصةريف اإلسةالمي يف بري انيةا إىل أواخةر ا .إسةالمية نوافذ يقدم مةن خاليةا منتوجةات
،لكن يف العمةل يف لنةدن اإلسةالميةحيةث مسحةه احلكومةة الني انيةة لةبع  ال ةركات االسةتثمارية  وبداية الثمانيات،

الةذا  4799يف جو متأزم مع أواخر الثمانينات  ددت ااناق على امل سسات املالية األجنبية بسةن قةانون املصةاري 
ه جكن القةول أن البدايةة احلقيقيةة  للصةريفة اإلسةالمية الني انيةة كانةه ينص على ت ديد املراقبة وزيادة الءرائب.وعلي

 األصةةولاإلحصةةائيات وصةةل حجةةم  آخةةرحسةةب لتحقةةق اجنةةازات كةةنى يف هةةذا اجملةةال .ف  1991ابتةةداء  مةةن أكتةةوبر 
وصةةل عةةدد  ،و 1942سةةنة  مليةةون جنيةةه إسةةرتلي  1.1إىل ة الني انيةة ةيف السةةوق املاليةة اإلسةةالمية املتوافقةةة مةةع ال ةةريعة

إسةةالميا، حيةةث اتةةل لنةةدن الرتبةةة الثامنةةة عامليةةا يف اسةةتق اب  اصةةك 29الصةةكو  اإلسةةالمية املصةةدرة يف بري انيةةا إىل 
 . (19) اإلسالميةو االستثمارات  األموال

إن األصةةةةول املودعةةةةة يف البنةةةةو  اإلسةةةةالمية بني انيةةةةا، تفةةةةوق بكثةةةةري األصةةةةول  ،ذكةةةةرت صةةةةحيفة ،ديلةةةةي ميةةةةل
ا متخصص ةا   11هنةا  ، ضةف إىل ذلةك أن الدي ، وتركيةا، ومصةرمدول مثل باكستان، وبةن اإلسالمية يف كليةة ومعهةد 

ون املاليةةةةةةة اإلسةةةةةةالمية يف بري انيةةةةةةا، وهةةةةةةو عةةةةةةدد يفةةةةةةوق نظةةةةةةريه يف أا مكةةةةةةان يف   يقةةةةةةدمون منةةةةةةاهال دراسةةةةةةية يف ال ةةةةةة
مةةل رئةةي  الةةوزراء ديفيةةد  (.كةةل هةةذه املع يةةات ختةةول للنةةدن الن تكةةون عاصةةمة للتمويةةل اإلسةةالمي كمةةا يأ17)العةةا 

فالالالي العالالالالم  اإلسالالالالميأن تكالالالون لنالالالدن أكبالالالر  اصالالالمة للتمويالالالل  أريالالالد الكةةةامرون أن تكون،والةةةذا قايةةةا صةةةراحة:، 
كلمةة ألقاهةا   ."جانب دبي كواحالدة مالن أكبالر  واصالم التمويالل اإلسالالمي فالي العالالم إلىالغربي بل أود أن تقف 

 .11/16/1942يوم ي، يف مركز أكسل لندن، فعاليات املنتدى االقتصادا اإلسالمي العاملاثر 
صةكو  يف الأصةدرت أول ،حيةث  2611ريةل فواخةر ا،فتجربتها مع الصةريفة اإلسةالمية تعةود رمسيةا أل أما فرنسا       

تما ةةى مةةع ال ةةريعة اإلسةةالمية، وبعةةدها دخلةةه جمموعةةة البنةةك ال ةةعيب وبنةةك فرنسةةا يف فةةتح تالسةةوق املاليةةة الفرنسةةية 
بينمةةا خةةارج فرنسةةا  ت اإلسةةالمية )املراحبةةة واإلجةةارة، ..( الةةيت تسةةاير مت لبةةات سةةوق العقةةار الفرنسةةي.نوافةةذ للمنتجةةا

فقةةةةد اسةةةةتمله أقةةةةدميتها يف الن ةةةةاط البنكةةةةي يف دول االيال،حمققةةةةة نصةةةةيبا ال بةةةةاس فيةةةةه مةةةةن حيةةةةث األصةةةةول املاليةةةةة 
 (.16الءائع من التمويل اإلسالمي) التقليدية،دعمته بإن اء فروع ونوافد إسالمية يف عدة بنو  للنيل بالنصيب

 اختصارا للتجربة األوروبية يف جمال الصريفة اإلسالمية  نعرض  ال كل البيار التال:     
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 على مع يات من حمر  البحث قوقل باستعمال برنامال اكسل ااعتماد نياملصدر:من إعداد الباحث

رتبةةة األوىل يف عةةدد امل سسةةات املاليةةة اإلسةةالمية النا ةة ة يف مةةن خةةالل ال ةةكل أعةةاله يتبةةني أن بري انيةةا اتةةل امل     
اململكةةةة لتليةةةه سويسةةةرا،مت فرنسةةةا،فأملانيا. أملانيةةةا القةةةوة الصةةةناعية الكةةةنى يف من قةةةة اليةةةورو كانةةةه جتربتهةةةا مةةةع الصةةةريفة 

 هةةذا اجملةةال  مليةةون مسةةلم ،اغلةةبهم مةةن جنسةةيات تركية.فمسةةري ا يف  4.2اإلسةةالمية حمت ةةمة بةةالرغم مةةن تواجةةد حلةةوال
كانه خارج البالد السيما يف دول االيال، أيةن كانةه تسةتنزي سةيولة البةرتودوالر مةن خةالل فةتح  ةبابيك إسةالمية 

فكانه البدايةة الرمسيةة بعةد عةدة حمةاوالت فا ةلة، ابتةداء مةن  يلدى بنوكها التقليدية العاملة هنا .أما يف تراهبا الداخل
 (.11)تراعي  روط االقتصاد اإلسالمي منهامي إسالمية يف مدينة بإن اء أول م سسة مالية  2616عام 

يعةةةود تةةةاريخ جتربةةةة البنةةةو  اإلسةةةالمية يف أمريكةةةا إىل     (:12الفالالالر  الثالالالاني:واقع الصالالاليرفة اإلسالالالالمية فالالالي أمريكالالالا)
الثمانينات،حيةةةةةث مت تأسةةةةةي  بنةةةةةك ويتةةةةةري يف واليةةةةةة كاليفورنيةةةةةا  ليكةةةةةون أول بنةةةةةك إسةةةةةالمي يةةةةةرخص لةةةةةه بالعمةةةةةل يف 

لةةو.م.أ،على الةةرغم مةةن عةةدم ذكةةر البنةةك صةةراحة بأنةةه بنةةك إسةةالمي،فانه يقيةةد مجيةةع معامالتةةه بعيةةدا عةةن  ةةبهة الربةةا ا
وقةد  ةجع جنةا  البنةك م سسةيه واملسةتثمرين فيةه علةى تأسةي   ،واستثماراته بعيةدة عةن كةل الن ةاأات احملرمةة  ةرعا.

، وتعتةن هةذه ال ةركة أول  ةركة «ال ربةا -ألمريكةي بيه التمويل ا»اه مسمى  1609 ركة متويل إسالمية يف العام 
متويةةل إسةةالمية تعلةةن صةةراحة بةةأن مجيةةع معامال ةةا مت ابقةةة مةةع أحكةةام ال ةةريعة اإلسةةالمية، ويةةا جملةة  ومست ةةارون 

لتليها بعد ذلك عدة بنو  و ةركات ماليةة متعةددة الن ةاأات سةواء تقةدم منتجةات إسالميون، وقسم تدقيق إسالمي.
 ستثمارية إسالمية،نذكر منها على سبيل الذكر:متويلية أو ا

( مةةن ال ةةركات احلديثةةة نسةةبيا  يف جمةةال االسةةتثمار اإلسةةالمي يف أمريكةةا، حيةةث بةةدأت Guidance ةةركة )  -0   
، وتقةةةةوم باالسةةةةتثمار يف تةةةةوفري البيةةةةوت للةةةةراغبني يف ثةةةةالث ع ةةةةرَة واليةةةةة م5115( عةةةةام Virginiaن ةةةةاأها يف واليةةةةة )
 س أا ن اط جتارا آخر.أمريكية، وال متار 

( يف ) ةةيكاغو(، لديةةه مةةن ااةةنة مةةا يقةةارب سةةبعون سةةنة  يف خدمةةة زبائنةةه كبنةةك تقليةةدا،اغلب Devonبنةةك )-5
يف تقةةدمي خةةدمات متويةةل  ةةراء البيةةوت إلةةا مسةةامهيه مةةن اليهةةود ،ادخةةل خدمةةة التمويةةل اإلسةةالمي حةةديثا ،حيةةث بةةدأ 

 .والية 21كثر من يف أ 5112جوان يتفق مع ال ريعة اإلسالمية يف 
هةي إحةةدى فةروع م سسةةة  Allied Asset Advisors,Inc (AAAI)ال ةركة املتحةدة لالست ةةارات االسةتثمارية -2

, ومقرهةا يف واليةة م5111(، بدأت ال ركة عملها عةام NAITالوقف اإلسالمي يف أمريكا ال مالية املعروفة اختصارا  )
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سةةوق األوراق املاليةةة وذلةةك ب ةةراء وبيةةع أسةةهم ال ةةركات واالسةةتفادة مةةن )إلينوا(،تقةةوم باسةةتثمار أمةةوال املسةةامهني يف 
فةةرق األسةةعار، وتقةةدِّم لعمالئهةةا خدمةةة التةةوفري واالسةةتثمار لصةةاحلهم لمايةةات تعلةةيم األبنةةاء ومتلّةةك البيةةوت وتةةوفري مبلةةغ 

عية فيهةةا، مةةن عةةدم ضةةمان مالئةةم عنةةد سةةنِّ التقاعد،م كةةدة التزامهةةا بالءةةوابط ال ةةرعية الةةيت وضةةعتها جلنةةة الرقابةةة ال ةةر 
 الربح وعدم االجتار باحملرمات كاامور واملالهي الليلية والبنو  الربوية وغريها.

 35أكثةر مةن  عموما جكن أن نقول أن سوق أمريكا ،سوق واعد يف جمال الصةريفة اإلسةالمية حبيةث أن هنةا        

مجيةع اجملةاالت املاليةة، سةواء كانةه منتجةات متويليةة  م ابقةة لل ةريعة اإلسةالمية يفة م سسة ماليه تقةدم خةدمات مالية
 أو استثمارية، وهذا العدد يف تزايد مستمر.

بعةد الت ةرق لواقةع الصةريفة اإلسةالمية يف أهةم    المطلب الثالث :تقييم التجربة الجزائرية فالي الصاليرفة اإلسالالمية:
هةةةذا اجملةةةال، ويعةةةزى هةةةذا التةةةأخر عةةةن املسةةةتوى  دول العةةةا  ،جكةةةن القةةةول أن اجلزائةةةر مازالةةةه يف الصةةةفوي األخةةةرية يف

املرجو يف عدة أسباب و وظةروي تءةافرت لتكةون عقبةة أمةام ت ةور هةذه الصةناعة ،جكةن الوقةوي علةى أهةم جوانبهةا 
 فيما يلي: 

أن نصةةف   21/05/5102حسةةب اسةةت الع للةةرأا أجةةراه معهةةد غةةالوب  األمريكةةي علةةى موقعةةه االلكةةرتور يةةوم -0
فقةةط مةةن يعمةةدون باسةةتمرار إىل اسةةتعمال خةةدمات مصةةرفية  %2ن التمويةةل اإلسةةالمي،بينما هنةةا  اجلزائةةريني يفءةةلو 

إسةةةالمية،كل ذلةةةك راجةةةع  إىل نقةةةص الةةةوعي هبةةةذه الصةةةناعة مةةةن جهة،وحمةةةدوديتها علةةةى املسةةةتوى الةةةوأ  مةةةن جهةةةة 
البنةو  النا ة ة مةن حيةث عةدد  %0فقةط ،و %2أخرى،إذ تقدر حصة األصول املالية االسالميية يف السوق املصةريف 
 يف اجلزائر،وهي نسبة ضعيفة جدا إذا ما قورنه بالبلدان اجملاورة . 

 بةأن ،تومسةون رويةرتز، م سسةة عةن اإلسةالمية الصةادر الصةريفة ق ةاع م  ر ت ور لتقرير األولية النتائال أ ارت -5

 ك ةف وقةد .العةا  يف اإلسةالمي التمويةل يف  ةهادات أو متةنح دورات تةوفر تعليميةة م سسةة 533 مةن أكثةر هنةا 

 31 تءةم حيث الصريفة اإلسالمية، ق اع ت ور يف عامليا   للمرتبة الثالثة املتحدة العربية اإلمارات احتالل دولة التقرير

أمةا (.22)صةلة  ةهادات ذات تقةدم جامعةات تسةع جانةب اإلسةالمية، إىل للصةريفة تقةدم دروس تعليميةة م سسةة
البعةةد عةةن ثقافةةة التكةةوين والتعلةةيم يف هةةذا اجملةةال ،يسةةتث  أول تكةةوين يف جمةةال اجلزائةةر  فلألسةةف مةةا زالةةه بعيةةدة كةةل 

ءةةةمن تكةةةوين مةةةزدوج يف جمةةةال التةةةأمني تيالتةةةامني التكةةةافلي خصةةةه بةةةه جامعةةةة سةةة يف متثةةةل يف أول ماسةةةتري مهةةة  
جلزائريةةة للتةةأمني تةةأمني جزائةةريتني،  ةةركة سةةالمة للتأمينةةات وال ةةركة ا التجةةارا والتكةةافلي، وذلةةك بال ةةراكة مةةع  ةةركيت 

كليةةة تةةوفر عرضةةي تكةةوين يف ال ةةور الثالةةث، دكتةةوراه ماليةةة واقتصةةاد إسةةالمي، ضةةف إىل ذلةةك أن ال .وإعةةادة التةةأمني
 .فما املانع يا ترى يف تعميم التجربة على مستوى كامل جامعات اجلزائروودكتوراه تأمينات، مالية وبنو 

لية يف التعامةةل مةةع البنةةك املركةةزا اجلزائةةرا، إذ مةةن املعلةةوم أنةةه توجةةد واجةةه إ ةةكاإن البنةةو  اإلسةةالمية يف اجلزائةةر ت-2
 :ثالثة َّناذج من البي ات اليت تعمل هبا البنو  اإلسالمية يف العا  من الناحية القانونية وهي

 .نَّنوذج نظام مصريف إسالمي كامل: وهي حالة إيران، باكستان، والسودا -أ 
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راقبةة أعمةال البنةو  اإلسةالمية: مثةل ماليزيةا، اإلمارات،تركيةا، الكويةه، الةيمن، َّنوذج نظام ذا قوانني خاصةة مل -ب 
 .ولبنان

: وهةةي حالةةة بقيةةة البلةةدان اإلسةةالمية تقليديةةةَّنةةوذج نظةةام ختءةةع فيةةه البنةةو  اإلسةةالمية للقةةوانني املنظمةةة للبنةةو  ال -ج 
 .والعربية

 21 - 01رقةةةم قةةةةانون النقةةةد والقةةةرض حيةةةث إن  ميةإلدارة بنوكهةةةا اإلسةةةال النمةةةوذج األخةةةةري تأخةةةذاجلزائةةةر         

وتعديالته، ينظم النقد واالئتمان لعمليات مجيع البنو  العاملة يف الدولة، وذلك رغم االختالي يف أبيعة العمةل بةني 
 .،وهدا ما يعيق ن اط هذه الصناعة اجلديدةالبنو  اإلسالمية والبنو  التقليدية األخرى

أن القةةانون التجةارا بصةيمته احلاليةةة جثةل العقبةةة الرئيسةية أمةام ت ةةوير صةناعة الصةةريفة  حسةب العديةد مةةن ااةناء، -4
احلكومة إىل املءي قدما حنو تعةديل القةانون التجةارا مةن اجةل متكةني البنةو  الةيت تعمةل  اإلسالمية يف اجلزائر، داعني

اليت تعةري َّنةوا قياسةيا حةى  الصكوكرار وفق قواعد ال ريعة باجلزائر من أر  منتجات مالية لتمويل االقتصاد على غ
تُعرض عتن من أهم مصادر التمويةل اليةوم يف أملانيةا وبري انيةا وحةى يف فرنسةا،.فالصكو  اإلسالمية تيف الدول المربية 

 يف أهم األسواق املالية العاملية،واجلزائر مازاله مرتددة يف تب  هذا املنتوج .
 الخاتمة:

 ةةر  املتواضةةع جكةةن اسةةتخالي جمموعةةة مةةن النتةةائال وأةةر  جمموعةةة مةةن التوصةةيات تتصةةرها  يف األخري،بعةةد هةةذا ال   
 كاآليت:

:أرضةةةية اجلزائةةةر يف جمةةةال الصةةةريفة اإلسةةةالمية خصةةةبة وواعةةةدة السةةةتق اب عةةةدة بنةةةو  أخةةةرى تعمةةةل وفقةةةا لل ةةةريعة أوال
 اإلسةالمي. فعلةى اجلزائةر اسةتمالل اإلسالمية ،السيما بعد النجا  اليت حققته هذه الصناعة يف العا  اإلسالمي وغةري

فرصةةةتها يف هةةةدا اجملةةةال ،واحلةةةد مةةةن العراقيةةةل النوقراأيةةةة الةةةيت تعيةةةق دخةةةول م سسةةةات أخةةةرى السةةةيما الرائةةةدة يف جمةةةال 
 الصريفة اإلسالمية حى تتمكن من االستفادة من خن ا الواسعة يف امليدان.

مستقبل الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر.فعةدم التمييةز بةني مةا هةو  الت ريع من بني التحديات والعقبات  اليت تواجهثانيا:
تقليةةةدا ومةةةا هةةةو إسةةةالمي يعيةةةق ت ةةةور هةةةذه الصةةةناعة وحيةةةد مةةةن ن ةةةاأا ا.فعلى السةةةل ات اجلزائريةةةة إعةةةادة النظةةةر يف 

نةة مةع القوانني اليت اكةم الن ةاط املصةريف،إما بأسةلمة هةذا النظةام ،وهةذا غةري م ةرو  حاليةا نظةرا لصةمر حجمهةا مقار 
نظري ةا التقليديةة ،وإمةا مةن خةالل سةن قةوانني خاصةة هبةا ،وهةذا األقةرب إىل الواقةع ،علةى غةرار مةا فعلتةه بلةدان أخةرى  

 رائدة يف هدا اجملال مثل ماليزيا والكويه ،فتكون بذلك ازدواجية يف القوانني املصرفية.
يف اجلزائر وهذا ي كل عائق كبري أمةام ت ةور و تةأأري :التكوين و التعليم يف جمال الصريفة اإلسالمية  به منعدم  ثالثا

هةةذه الصةةناعة.فعلى الدولةةة اسةةتدرا  هةةذا امل ةةكل  والعمةةل علةةى إدراج  هةةذا النمةةوذج يف بةةرامال التعلةةيم العةةال ،علةةى 
غةةرار دول غةةري إسةةالمية مثةةل بري انيا،حيةةث تعتةةن جامعا ةةا الرائةةدة عامليةةا يف تةةدري  الصةةريفة اإلسةةالمية حيةةث يبلةةغ 

   جامعة. 22عددها 
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: أمام  ح  املعامالت املالية اإلسالمية  حبكم وجةود بنكةني وحيةدين ،جكةن االعتمةاد علةى البنةو  التقليديةة مةن رابعا
خةةالل فةةتح  ةةبابيك إسةةالمية خاصةةة باملعةةامالت ال ةةرعية ،فتكةةون بةةذلك قفةةزة نوعيةةة النت ةةار هةةذه الصةةناعة وحماولةةة 

ذلك إن  ةاء اهلل حجةةرة أسةاس مل ةةروع أسةةلمة النظةام املصةةريف بأكمله،والقءةةاء تعميمهةا عةةن الةرتاب الوأ ،فتكةةون بةة
 النهائي على النظام الربوا.  

:اإلبةةةداع يف جمةةةال الصةةةريفة اإلسةةةالمية  لقةةةي استحسةةةان اجلميةةةع علةةةى الصةةةعيدين اإلسةةةالمي وغةةةري اإلسةةةالمي  خامسالالالا
الصةكو  اإلسةالمية.هذا املنتةوج الةذا ذاع صةيته  حبكم  الت ةور ايائةل و املسةتمر يف تقنيةات العمةل املصةريف، السةيما

عن أق ار العةا  ،واعرتفةه بنجاعتةه يف القءةاء علةى  ةح السةيولة معظةم املنظمةات العامليةة علةى غةرار صةندوق النقةد 
الةةةدول،واجلزائر   اةةةر  سةةةاكنا بعةةةد يف تبنيةةةه. فرإلةةةا حةةةان الوقةةةه اآلن قبةةةل أا وقةةةه آخةةةر  لتسةةةهيل إدراجةةةه ضةةةمن 

ل اجلزائةةرا ،واالسةةتفاذة مةةن مزايةةاه يف جمةةال البةةة  التحتيةةة و النقةةل وغريهةةا مةةن امل ةةاريع الةةيت سةةبقنا إليهةةةا السةةوق املةةا
 غرينا. 
:للمحافظةة علةةى لبةةاس ال ةةرعية اإلسةةالمية يف املعةةامالت املصةرفية ،و احملافظةةة علةةى سةةريورة الصةةريفة اإلسةةالمية سادسالالا

تصةةة يف اجملةةال االقتصةةادا واملةةال وال ةةرعي،وتدعيمها بةةدورات ومصةةداقيتها جيةةب االعتمةةاد علةةى إأةةارات م هلةةة و 
تكوينيةةة داخةةل وخةةارج البلد،لصةةقل هةةذه الصةةناعة وحماولةةة تكييفهةةا مةةع واقةةع  السةةوق العةةاملي للصةةريفة اإلسةةالمية.دون 

ها حنةةةو أال ننسةةةى أمهيةةةة النةةةدوات واملةةة مترات الوأنيةةةة ،والدوليةةةة خاصةةةة، لتحةةةديث معةةةا  الصةةةريفة اإلسةةةالمية و تر ةةةيد
 األحسن واألفءل  إن  اء اهلل.

 الهوامش:
 24ي  1999.د خالةةةةد أمةةةةني عبةةةةد اهلل،د.حسةةةةني سةةةةعيد سةةةةعيفان،العمليات املصةةةةرفية اإلسةةةةالمية،ال رق احملاسةةةةبية احلديثةةةةة،دار الن ةةةةر وائةةةةل ال بعةةةةة -4

 بتصري.
 419بتصري ،ي  1999/ 1د اإلسالمية، جملة الباحث عد البنو  لتأسي  القانونية اءر ، اجلوانب  عا عيةأ. -1
 باملوقع االلكرتور: 111حممد املرزوق ، اقتصاديون: ت وير املصرفية اإلسالمية رهن بإن اء ،هي ة  رعية عليا،، على اجلريدة االلكرتونية ال رق عدد  -2

http://www.alsharq.net.sa/2013/09/19/947713 
 /http://ar.wikipedia.org/wiki :البنك اإلسالمي للتنمية على املوقع االلكرتور -1
 مقةةةةةةةةةال للةةةةةةةةةدكتور مسةةةةةةةةةري رمءةةةةةةةةةان ال ةةةةةةةةةيخ بعنةةةةةةةةةوان ،املصةةةةةةةةةرفية االسةةةةةةةةةالمية...االااد الةةةةةةةةةدول للبنةةةةةةةةةو  االسةةةةةةةةةالمية،على املوقةةةةةةةةةع االلكةةةةةةةةةرتور: -1

http://kenanaonline.com/users/Al-Resalah/posts/404748 
 http://kenanaonline.com/users/Al-Resalah/posts/404751 :مقال للدكتور مسري رمءان ال يخ على املوقع االلكرتور-1
  http://ar.wikipedia.org/wiki هي ة احملاسبة واملراجعة للم سسات املالية اإلسالمية على املوقع االلكرتور: -9
 املبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد   األساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية للتمويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمي علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى املوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع الرمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي للنكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : -8 

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=323 
 1999األردن ال بعةة الثانيةةة -د. حممةود عبةد الكةةرمي امحةد ار ةةيد ،ال ةامل يف معةامالت وعمليةةات املصةاري اإلسةةالمية،دار النفةائ  للن ةر والتوزيةةع   -7
 بتصري 41ي 
 األمور التالية :النهي عن كسب املال ب رق غري م روعة بعدم الدخول يف معامالت أو عقود اتوا  -49
 اجلهالة: وهي عيب يعرتا  روط الصحة يف املعامالت والعقود وما يتعاري عليه يف األصول واملباد  االجتماعية واملهنية.*   
ال ،كاإلنفةاق يف اإلسةراي:وهو جمةاوزة احلةد املتعةاري عليةه يف إنفةاق املة* المرر:وهو تعةري  املةرء نفسةه أو مالةه إىل اا ةر أو ايةال  مةن غةري أن يعةري.*  

السةحه:وهو كةل مةال اكتسةب أو  *غري اعتدال،أو وضع املال يف غري موضعه. التعسف:وهو استخدام احلق أو املال على حنو يءر بصاحبه  أو بةالمري . 
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المنب:وهةو الةنقص وااةداع يف *  حصل عليه ب رق غري  رعية،فهو حرام  رعا ويةدخل فيةه خيانةة األمانةة والتالعةب بةاحلقوق والربةا وتعةاأي العقةود احملرمةة.
 املعامالت وهو حمرم  رعا.

 بتصري 24ي 1941د.  هاب امحد سعيد العزعزا ،إدارة البنو  اإلسالمية، دار النفائ  للن ر والتوزيع ،ال بعة األوىل   -44   
 بتصري 29-17د.  هاب امحد سعيد العزعزا ،ادارة البنو  االسالمية، مرجع سابق ي  -41 

-1949وحةةة دكتةةورا لةةة د. ةةوقي بورقبةةة ،الكفةةاءة الت ةةميلية للمصةةاري اإلسةةالمية ،دراسةةة ت بيقيةةة مقارنةةة،  جامعةةة فرحةةات عبةةاس سةة يف سةةنةأأر -42
 بتصري 11ي  1944
جامعةة  المية،اإلسة واملصةاري اإلقتصةاد بقسةم املةنظم "اإلسةالمي التمويةل وأدوات اإلسةالمية الصةكو " مة متر إىل مقةدم حبةث لةة األسةتاذ  ةرياق رفيةق-41

 بتصري.  1942نوفمن 42 و 41 يومي األردن، /إربد /الريمو 
 499،497،492،471،477،192ي  1992اجلزائر،ال بعة الثانية –د.ال اهر ل ر ،تقنيات البنو ،ديوان امل بوعات اجلامعية  بن عكنون  -41

 بتصري
 :مصةةةةةةةةةةري إسةةةةةةةةةةالمي بةةةةةةةةةةاجلزائر علةةةةةةةةةةى املوقةةةةةةةةةةع االلكةةةةةةةةةةرتوربنةةةةةةةةةةك النكةةةةةةةةةةة ينةةةةةةةةةةال جةةةةةةةةةةائزة أول  مقةةةةةةةةةةال علةةةةةةةةةةى جريةةةةةةةةةةدة السةةةةةةةةةةالم بعنةةةةةةةةةةوان: -41

http://essalamonline.com/ara/permalink/17191.html#ixzz2nZnlM5MD 
 بنك النكة على موقعه الرمسي:  -49   

 http://www.albaraka-
bank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=28 

 علةةةةةةةةةى املوقةةةةةةةةةع االلكةةةةةةةةةرتور :  1941أكتةةةةةةةةةوبر  292ية:،النكةةةةةةةةةة املصةةةةةةةةةري اإلسةةةةةةةةةالمي الرائةةةةةةةةةد يف اجلزائةةةةةةةةةر، عةةةةةةةةةددااةةةةةةةةةاد املصةةةةةةةةةاري العرب-49 
http://www.uabonline.org/magazine/383-alBarakaAlgerie.pdfبتصري  

    لبنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك النكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى املوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع االلكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتور:  1941التقريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنوا  -47
http://www.albaraka.com/ar/media/pdf/AnnualReports/ABG_AnnualReport_Arabic_2012.pdf 

سالمي حممد ه ام القامسي احلس :ورقة حبث  بعنوان جتربة مصري السالم اجلزائرا يف التمويل اإلسالمي ،مقرتحة لليوم الدراسي حول التمويل اإل  -19
 بتصري 7/41/1949يوم 
متويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان، علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى موقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادية جهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد احمليسن،مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم اجلزائرا..جتربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة يف  -14

http://www.aleqt.com/2011/03/01/article_511805.html 
 http://ar.wikipedia.org/wikiبيه التمويل الكوييت  على املوقع االلكرتور - 11
بتصةةةري علةةةى  171عةةةدد  41/91/1941،وأسةةةبوعية النبةةةأ الصةةةادرة يةةةوم  41991عةةةدد  41/92/1942جريةةةدة اخبةةةار االةةةيال الصةةةادرة يةةةوم   -12

-http://www.alnabanews.com/node/8561،http://www.akhbar املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقعني االلكرتونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني:
alkhaleej.com/12774/article/13170.htm 

 يظم النظام املال اإلسالمي  النظام املصريف اإلسالمي و التامني اإلسالمي أو التكافل وسوق راس املال اإلسالمي. -11
دم ملة متر من إعداد الباحث زاهار الدين حممد املاليزا بعنوان،جتربة ماليزيا يف التنسيق بني امل سسات املالية الداعمةة للمصةرفية اإلسةالمية، مقة حبث  -11 

 بتصري 2/91/1997و 24/91املصاري اإلسالمية بني الواقع واملأمول 
ك إسةةةالمية يف بنةةةو  تقليديةةةةة وميةةةزت لبةةةةاس األعةةةوان بلةةةةونني: األخءةةةر  للمعةةةةامالت ذهبةةةه ماليزيةةةا يف جمةةةةال الصةةةريفة اإلسةةةةالمية إىل فةةةتح  ةةةةبابي    -11

املصةريف املةاليزا اإلسالمية احلالل،واألمحر للمعامالت التقليدية القائمة على الربا،وكل ذلةك مةن اجةل التحسةي  بةالوازع الةدي ،والعمل علةى أسةلمة النظةام 
 بالتدريال.  

،املوقةةع  11/9/1999بتةةاريخ  1941املوقةةع الرئيسةةي مل سسةةة احلةةوار املتمةةدن ،العةةدد نةةو  اإلسةةالمية جتتةةا  آسةةيا، علةةى عبةةد اهلل املةةدر:، ظةةاهرة الب -19
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=106616 االلكرتور:

 بتصريhttp://nador.nadorcity.com ف اد بنعلي،البنو  اإلسالمية يف أوروبا،واقع واآلفاق على املوقع االلكرتور  -19 
 حممةةةةةةةةةةةةةد ختةةةةةةةةةةةةةاوا،البنو  اإلسةةةةةةةةةةةةةالمية ودورهةةةةةةةةةةةةةا يف االقتصةةةةةةةةةةةةةاد العةةةةةةةةةةةةةاملي،على املوقةةةةةةةةةةةةةع االلكةةةةةةةةةةةةةرتور مل سسةةةةةةةةةةةةةة النةةةةةةةةةةةةةور:حبةةةةةةةةةةةةةث لةةةةةةةةةةةةةة   -17 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=177631#sthash.LSinxYpJ.dpbs بتصري 
  رجع سابق بتصري.ف اد بنعلي ،البنو  اإلسالمية يف أوروبا الواقع واآلفاق،م -29
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 حوار لة عبد الرمحان عمار مع مدير بنك كوفيه تر  على املوقع االلكرتور: -24
http://www.dw.de/أملانيا-إىل-ماليزيا-من-اإلسالمي-البنكي-النظام/a-15948799 

ان: ةركات التمويةل اإلسةالمي العاملةة علةى السةاحة حبث لة د.معن خالد القءاة عءةو اللجنةة الدائمةة لإلفتةاء يف جممةع فقهةاء ال ةريعة بأمريكةا بعنو   -21
 ملوقةع االلكةرتور:األمريكية،مقال للسيد حممد مصبح النعيمي الرئي  التنفيذا جملموعة موارد للتمويل بعنوان :،تةاريخ التمويةل اإلسةالمي يف الةو.م.أ،على ا

http://www.ecorim.net/index.php/2011-04-02-16-58-53/487-2011-11-26-08-27-15 .بتصري 
  14،ي  1941يناير  279جملة اااد املصاري العربية  العدد رقم -22

 المراجع:
 :الكتب و المجالت 

 . 2660.د خالد امني عبد اهلل،د.حسني سعيد سعيفان،العمليات املصرفية اإلسالمية،ال رق احملاسبية احلديثة،دار الن ر وائل ال بعة -1
 . 1999/ 1اإلسالمية، جملة الباحث عدد  البنو  لتأسي  لقانونيةا اءر ، اجلوانب  عا عية -2
 .5117األردن ال بعة الثانية -د. حممود عبد الكرمي امحد ار يد ،ال امل يف معامالت وعمليات املصاري اإلسالمية،دار النفائ  للن ر والتوزيع -1
 .2612فائ  للن ر والتوزيع ،ال بعة األوىل د.  هاب امحد سعيد العزعزا ،إدارة البنو  اإلسالمية، دار الن  -4
 . 2661اجلزائر،ال بعة الثانية –د.ال اهر ل ر ،تقنيات البنو ،ديوان امل بوعات اجلامعية  بن عكنون  -2
 .2614يناير  160جملة اااد املصاري العربية  العدد رقم -9

 :االطروحات والمداخالت
-5101ة الت ةةةميلية للمصةةةاري اإلسةةةالمية ،دراسةةةة ت بيقيةةةة مقارنةةةة،  جامعةةةة فرحةةةات عبةةةاس سةةة يف سةةةنةأأروحةةةة دكتةةةورا لةةةة د. ةةةوقي بورقبةةةة ،الكفةةةاء-1

5100. 
جامعةة  اإلسةالمية، واملصةاري اإلقتصةاد بقسةم املةنظم "اإلسةالمي التمويةل وأدوات اإلسةالمية الصةكو " مة متر إىل مقةدم حبةث لةة األسةتاذ  ةرياق رفيةق-2

 . 2611نوفمن 11 و 12 يومي األردن، /إربد /الريمو 
سةالمي حممد ه ةام القةامسي احلسة :ورقة حبةث  بعنةوان جتربةة مصةري السةالم اجلزائةرا يف التمويةل اإلسةالمي ،مقرتحةة لليةوم الدراسةي حةول التمويةل اإل-1
 . 6/12/2616يوم 
ات املاليةةة الداعمةةة للمصةةرفية اإلسةةالمية، مقةةدم ملةة متر حبةةث مةةن إعةةداد الباحةةث زاهةةار الةةدين حممةةد املةةاليزا بعنوان،جتربةةة ماليزيةةا يف التنسةةيق بةةني امل سسةة-4

 .1/69/2666و 11/62املصاري اإلسالمية بني الواقع واملأمول 
 المواقع االلكترونية:

-0  http://www.alsharq.net.         10- http://www.ahewar.org 

 -5 http://ar.wikipedia.org 11- http://nador.nadorcity.com 

-2 http://kenanaonline.com 12- http://www.alnoor.se 

-4 http://kenanaonline.com 13- http://www.dw.de 

5-http://www.albaraka.com/ 14- http://www.ecorim.net 

6-http://essalamonline.com 

7-http://www.uabonline.org 

8-http://www.aleqt.com 

9-http://www.alnabanews.com 
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  على انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضريبةأثر االمتيازات 
 لدفع عجلة التنمية االقتصادية

 1عبانيش مجيدد.
  2مزوار مزوار نوبةأ/ م                            

   :الملخص

 صدددد    هنددددن  الدددده اددددة  لددددة  ىل حتليددددر ىل متياددددر ضر بيادددد  ىلشددددمل ىلسالتادددد  ىل  ىل  ددددمل مار  يدددد  ىل  دددد   ىل    دددد   ىل   
وىل تحت دد،ردورول لددة  ىلسادد   ع رةددل  ميددر ىل تاداددر ىلسيتصدد ر رز ةم ددن ي ددمل  ىلضغىلطددمل  ي ن ددن الدده ىل  دد حت    ىل دد  
ىلر  هبددد  ىلر ىل دددناحت  سيتصددد ر ىل  دددحتز ىلادددملد  ددد م  غىلالددد   يامددد   تادددنالا ع لدددةىل ىل ا ددد   ىل مددد رل   ي اددد       ن دددن الددده 

ىل دة  يدغىلاله ال دص ىلصدنىلل يد  حتم ىل دتيد ل  1991ىلضمد ط    دار  ىلإلصدة  لأ دم ىلسيتص ر رد و د م  يد   ىلإلصةح  
 ن م ىلي الر ىل   ل ل ىلس دتيد ل ر   دمل  رةدل ىل ة  مت مبحتجمص الاح ىل  ن ن اله ىلسالتا  ىل  ىل  مل مار  1991جن ن  ار 

  مير ىل تادار ىلسيتص ر رز
الصااغيرة والمتوسااطة،  الكلمااات المفتاةيااة: الضااريبة، االمتيااازات الضااريبية، ائيااال الجبااا ي، المؤسسااات

 .التنمية االقتصادية
Résumé : 

.   L’objectif de cet article est l'analyse de l'impact des privilèges fiscaux  sur 

l'établissement de petites et moyennes entreprises et le rôle du dernier dans le 

progrès du développement économique. Après que l'Algérie a subie  beaucoup 

de pressions qui l'ont poussé à intégrer  l'économie de marché, elle a été obligée 

de prendre l’initiative de beaucoup de réformes économiques, dont  la Réforme 

Fiscal de 1991 en tête, et qui a coïncidé avec l'émission d'un nouveau code 

d'investissement en 1993, qui a accordé beaucoup de privilèges fiscaux pour 

soutenir la fondation de projets d'investissement dans le but de promouvoir le 

développement économique. 

. 

 

 

 مقدمة:
                                                           

   mcha2016@gmail.com     بومرداس بجامعة أمحمد بوقرة ،  -أ -شعباني؛ أستاذ محاضر قسم  مجيدأ/ز 1
mmenouba12@gmail.com 2  أ/             بجامعة أمحمد بوقرة _ بومرداس وار؛ أستاذة مؤقتة؛مز  منوبة 

  



 

 مزوار منوبةأ/ ، مجيد شعبانيد.                          لدفع عجلة التنمية االقتصادية على انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضريبةأثر االمتيازات 

 

 5002جانفي / 03العدد                                    ة             جامعة المدي -مخبر التنمية المحلية المستدامة -قتصاد والتنميةمجلة اال
106 

وذ دددع   دددن راحتصددد  سيتصددد ر ىل  دددحتز مبحتجددد  يددد  حتم ىل ا دددن  1999يمادددجل ىلضغىلطدددمل  ا  دددر ىليتصددد ر ر يحت ددد ار الادددة    
( ىل ة  ةمل   يام  اله يم  صدانوز ىل ا دن ىل دنوود والادة ذ دع ىلادت ولد  ي د    دتةطم 19-99وىل  مل  )ىل    حتم 

  ا   هت  ىل   ار وىل ا ن ر الل ال  ي،دح  تت ا صز
ا  ر ىل  مل مار ع صنىلل  ىل  ا  ر ىل   ارد حاث ي ن اله ألم و  ط  ىل  ا  ر ىل   ادر وأ يمللد  يداش ىل  يد  وجنن ىل      

ىلسيتص رد واله لةىل ىل ا،يق   جل ىلضغىلطدمل ضر ىلإلصدة  ع    المد  ىلضمد ط  حادث ي دده لدةىل ىلسصدة  ع  يد  حتم 
ضحنىلث ىل  دمل مر  يد  ىل دنا  ىلإل،د ود ىل  دمل مر  وىلليكغ أ      ي  ىلضم  ر ىل   ر رد ومتخض  اص 1991ىل   ار   ار 

  ي  أل    ىل  مل   د وىل مل م  ي  ىل  ادر ىل   ةرز
وحاددث أم يددد  حتم ىل  دددملىلط    دددن الدد شملىل الددده ىل دددحت م ىل ي اددد  ع يدددملىلل ىلس ددتيد ل  ددد جل ىلضغىلطدددمل ضر ض ،ددد   ىلالتاددد  ىل      

لد حادددث ي الددجل  دد  حتىل ىل  الددل ىلإلصدددة  جم طاددر وىل ءدد  ىل  الدده أجدد  رةدددل لاول ىل الددحتىل  ىل ياددر وىل جاماددر  ة ددتيد 
) ىل مل ددددحت   1991مبدددداح ىل  ن ددددن الدددده ىلس ءدددد  ىل  وىلسالتادددد  ىل  مبحتجدددد  يدددد  حتم ىلس ددددتيد ل   ددددار  1991ىلضمدددد ط    ددددار 

ىل دة  ألخ  91-91وىل ة  ر دص وأ ىل  ىل  ددحت   ادص ىل الدمل ىل ملط  د  ليدم  1991ىل تحت مل 5ىل  لخ ع  11-91ىل تاءاة  
 (ز1991أو   19ع 

  رل ىل   ىل  ىلضحتلمل  ىل ت و و ءمل   ء ص  ،ملحص:مواله لا   ت
ما مدى فعالية االعفاءات واالمتيازات الضريبية الممنوةة في دفع عجلة التنمية االقتصادية من خال  

 إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
 و دت و ر  ةج  ر  ي  ىلسشك  ار ىلليئاا  ىلم    م لة  ىل نىلاير ضر ىل  ول ىل ت  ار:

 أوال: التعريف بالنظام الضريبي ومضمون االمتيازات واالعفاءات الممنوةة؛  
 ثانيا: ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطور عددها في  االقتصاد الجزا ري؛  
 ثالثا: مفهوم التنمية االقتصادية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إةداثها؛ 
 أهمية وأهداف الدراسة:  

لة  ىل نلىل ر اله  حتم ىل  ملىلط  وىل  ا  ر ىلضم طار حمنر المم   ملىلل ىلس تيد لد ا صر   ن يحتجص  هميةأيامل    
اله اة  لة  ىل نلىل ر  ونهدفىلضغىلطمل سيتص ر ىل  حتز وىلحتنىل  ىل ا ة ر  ت ىل نو   ي  ىلجتةىلب لاول ىل الحتىل د 

 ه اة  ىلسالتا  ىل  وىلس ء  ىل  ىل داحتحرزضر يما م أشمل ىل ت مل     ىل  مل مار  ي  رةل  مير ىل تادار ىلسيتص ر ر ال
 .أوال: التعريف بالنظام الضريبي ومضمون االمتيازات واالعفاءات الممنوةة

 التعريف بالنظام الضريبي .0
 يم  ىل ت مل ف    ا    ىل  مل يب س ن ىل     ىلم   ملج  ي  الءمحت  ىل  مل مر 
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 طورت عبر الزمن ومن اهمها تعريف الضريبة : لقد تعددت التعاريف المعطات للضريبة وت  أ.
"حصر ال  ار حمصير اله ىل كيءت اله اة  صءتمم ىلإل م الار وىل    PIERRE BELTRAMEعرفها   -0ت

ي مض  ه  مل ق ىل  ي،ر  تتحت   ذالر ال  ار هن طا   نوم ال     حمنرد اله أج  ب اق ألنىل  ش  تر  ه  مل ق 
 ز1ىل  ي،ر ىل   الر"

ضر ىل نو ر أو ىلحنى ىلصائ   ىل   الر ىل يار  صحتل  هن طارد ال  مهر الاص ع  ةمل  ر ال  ار  نة م  ىل ءملر جربىل -1 
 2ىل تك  اف وىل  م   ىل   الر روم ىلم   حتر  ياص  ءل ا ص ال     رةل ىل  مل مر"

" ةمل  ر ال  ار   ن ر ي تار م  ىل نو ر جربىل اله ىل ةملىلر  نوم ال     هبن  متحت    ء  هت  ىل   الرد وب اق  -1 
 ز3ر اله ال دحتم ةي ءتم  ىل  ا  ار"ىل لنىل  ىل ا   

 :4اله ىل ت  ل ف ىل     ر ميكه ىل تخةص ىلخلص طص ىل    ار  ي مل مر
 ىل  مل مر ل  أرىل    ن  و اس  اين؛ -
 ىل  مل مر يءمل  وينةل جربىل؛ -
 ىل  مل مر ةمل  ر روم ال     و صحتل  هن طار؛ -
 ىل  مل مر يءمل   تت اق ىل اءل ىل    ؛ -
 ىل نىلايار؛ىل  مل مر يءمل  ي م ىل  ه  ا  ر ىل نو ر  -

 القواعد األساسية للضريبة: -ب
ىل  مل مر ي ك  ع ىل  ملو  ىل   ار ىلا  ار ألم الحتلر اله ىل حتىللر ىل   ارد  د  ي ك  ع ىل حتيجل  ء ص ألم ىل  م   ىل   ار 
 ي  ىل دحت تد و   ت و ةده ىل  ملول  أم  ملىل   ىل تا ام ىل ءين  ي مل مر  يتحتةاق  ت الصيتر ىلخلغ ار ىل  دحتالار 

أل ل يحتىل ن  يغ  ضيم  م  ع ىل تا ام ىل ءين  آدم سميثر ىل دحت ت أ   ت ىلاصاير وىل  نىل رد وصةىل وضل والصيت
 ي مل مر   مل  ىل تحتةاق  ت الصيت  ىلخلغ ار وىل دحت تد وين أصمتجل لة  ىل  حتىل ن ىل ل ل ي ك  ىل  س ىل ت يان ر 

 :5 ي مل مر ول   ي  ىل تحتىلو
 ع   طن     جل ىل   ىلسالتا  ىل   ي   ي     ىل ور ىل  نىل ر ي  ن  مساث أر  وضل: قاعدة العدالة والمساواة 

 ع مساث أر  ذ مل وين ىل  ملىلط د رةل اله ال ء   ىل  حتضر ىل ،م      ض    جل أ ه ىل  ا  ار ىل  نميرد ىل   در
 ىل نا   ا مر أ  ىلإلالك مد   نل ىل ا مار   نلهتم وة   ىلاكحتالار ىل اء    ع ىل نو ر ل     أم    لم جي "  ت  ص
 ىل نو ر؛ مح  ر ع الامم     ص  تدتل ىل ة 

 :يدكيف  ت ىن حىت غدحت  أ  روم ي   رد  صحتل  حمنر  ىل  مل مر يكحتم أم هب    صن   قاعدة اليقين  
 أرىلطم  ىل حتىلج  ىل  ملىلط  بن ن ىل  مل مر   ااار ي د  وىلضترد و صحتل  ال م  د ىل  مل مار ال ملةر ىل تغىلال يص     مل مر

ىل شخ ص  ىل  مل مار ىل  نس   تتن ن يا دم د ىل   ىل ت اار ىل حت  ط  وخمتيف ىل ت ي ر هب د ىل    حت ار   وال ملةر ىل حك
رةل   ن   ه ىل رتيمر ىلضغىل ىل   ي مل مرد ىلخل ضل ىل   ل بن ن  اءار ىل  مل مرد ي،ماق جم    ي مل مرد ىلخل ض ت
 ضخل؛.......ىل  مل مر
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 :هب د ىل كيءت ظملو  يةطم  صحتل  ىل  مل مر يحتىل ن يا ام ضملول   ن ىل    هبة    صن قاعدة الما مة في الدفع 
 ؛ ضجملىل ىليص و مل  ر ىل تتصا  مبحت ن  ت يق ا صر ةاد  رة م  وي ما 

 : ىل   ىل ،ملز  ا م  ىل  مل مر بصا   تم أم ىل    ن  هبة    صن  قاعدة االقتصاد في نفقات التحصيل 
 ىل نو ر  كيف مم  ىل ت  اند غ  ر ع ضرىلل ر وينىل   ضجملىل ىل   ر   ا صر ضذىل  م   الم  غ ىل  ملىلط  ضرىلل  سيكيف
  ياص ي تدن ل    دحتلر ة   اتم   ي مل مر   ده ىل    ن  لة  الملىل    مض .ذىلهت  ىل  ملىلط  حصاير يتم و  ين  ء   
   صا ال و  دحتلر ولنةم  أمهاتم  ىل  مل مر يء ن و   ت و  ياصد ىلاصحت  اله أج  الاص جغ  ضا ع روم ىل نو رد
 . ينو ر

 التعريف بالنظام الضريبي:  . ج
  مليمط ال  ىل  اقدوالام  ىل ءمحت  ميي  ولحت  ي مل مر ىل ءين    تا ام  مليمط ال  الام   ن  الء لام ىل  مل يب  يا   

 اله ىل ،ةي  ىل  مل يبد  يا    ىل حتىل ل ىل ءمحت  ضر     ال  ولحت وىل ءاار وىلسيتص ر ر ىل  ن حت حتجار ىل  ا صمل مبمدحت ر
 :ىل ت  ار ىل ت  ل ف ضر  ا مل  لةىل
 ب ق حمنر و اله ال ت ع جمتدل وي،ما م    اتا لل   ملىلر ىل   ىل  ملىلط  جمدحت ر لحت ىل  مل يب ىل ا    أم"  -0ت

 6"ىلجملتدل ذ ع ىللي  ل  ىل   ىل  مل مار ىل  ا  ر ألنىل 
 ي د  ىل   ىل مائر اص طص الل يتة    ي مل مر ىل ءاار ىل صحتل اله وخمت ل  حمنر  جمدحت ر لحت ىل  مل يب ىل ا    " -5ت
 ىل  مل مار وىل  حتىل ت ىل ت مل     اة  ع حمنر   ،مل  ر ي د  التك الير ضمل مر  ملىلالا جمدحت ر ع ويتدي   ، يم  ع

 ألنىل  ي مت حمنر  ألنىل  ب اق ضر ي    يء   ر والة ملىل  الة مل  ياءاة ر  حتىلطح اله  ص حمم  وال  ىل صنل 
 ؛7"ىل  مل مار ىل  ا  ر

 : ىل ت و ىل ت مل ف صا غر ميكه ىل ت مل ءت اة  واله
 وذ ع يحتىلة م   ائر ع ي،ما م  وىل ملىلر ىل ءاار ىل صحتل اله وىل خت ل  ىل  ملىلط  ىل نر  جمدحت ر لحت ىل  مل يب ىل ا   "

 ."ىل  مل مار ىل  ا  ر ألنىل  ب اق ضر ىل ام  ر ع ي    وىل   ىل ختيءر وىل ت مل     ىل  حتىل ت  حتىل ،ر
وذ ددع   ددن ىلس الددر  ىل دد     ددجل  1991 صددة  ضددمل يب ي ددداص يدد  حتم ىل   اددر   ددار   1991  ددارو  ددن ي الددجل ىلضغىلطددمل   

و مغلد   ده رةدل انالدر ىل دن ه ممد  ىل دتحتج   يامد  ىل ملضدحتخ  1991ي ا م  ىلضغىلطمل ا صر   ن يملىلجل ىل   ل ىل مدرتو  
ىليتصدد ر ىل  ددحتز د (    تحتجددص  ددحت  ة  دد   وىل تاداددر ىل ددنوو  ملغمدد   ىلصائدد   ىل نو اددر ) صددانوز ىل ا ددن ىل ددنوود وىل ماددع

ىلضمدد ط  ىل ددة  ي الددجل  ددص ىلم عددن  ددن ة  دده الددنىلاا  ىلضم  ددر ىل مرتو اددر   ضم  ددر  ىلإلصددة و   تدد و ح و ددجل الدده اددة  
 :8 ي  ىلضم  ر ىل   ر ر وي ده ىل  ا صمل ىل ت  ار 1991ىل   ر ردوين ىلليكغ ىلإلصة  ىل  مل يب   ار 

 ي  ىل  ادر ىل   ةرزي دام ىل  مل مار ىل حتحان   ي  ىلإل ء ز ع شك  ىل  مل مر   -
ىل  ،ا ر الل      ىل  ملىلط  ىل احت ار  ي  النىلاا  ىل شخ ص ىل ،ما اتد   اتا ل ضمل مر وحان   ي   -

 ىل نا  ع شك  ىل  مل مر  ي  ىل نا  ىلإل، وز
 ع ان المنأ ىل ءص  وىل تدااغ  ت ىل  مل مر  ي  ىل ل    ىل  مل    وىل  مل مر  ي  را  ىل شخ ص ىل ،ما اتز -
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ىلإلصة  ضحنىلث ىل  مل مر  ي  ىل نا  ىلإل، و وىل  مل مر  ي  أل    ىل  مل    وىل مل م  ي  وين متخض  ه لةىل 
 ىل  ادر ىل   ةرز

 مضمون االمتيازات واالعفاءات الجبا ية الممنوةة .5  
 دد ا  الدده ىل نو ددر ىلضغىلطمل ددر  ت ددمال ىلس ددتيد ل ي الددجل  ت ددمل ل ىل  ن ددن الدده ىلس ءدد  ىل  وىلسالتادد  ىل  د والامدد  الدد  لددحت   

د ىل دددة  يدددغىلاله 1991 ت ددد  ىل  ددد  حتم ىل  دددمل يب ىل  ددد  د والامددد  الددد  لدددحت ممادددحت  مب ت ددد  يددد  حتم ىلس دددتيد ل   دددار ممادددحت  مب
 ز1991صنول  الل ىلإلصة  ىلضم ط    ار 

 االمتيازات الضريبية الممنوةة لاستثمار ةسب القانون الضريبي العام. . أ
ر ضده ىل  حتىل ت ىل  مل مار وىل   ارد وىل   ي د  لة  ىلسالتا  ىل د جمدحت ر اله ىلإلجملىل ىل  ىل  مل مار يكحتم النلج    

 ميكه يملىل   أمهم  ةاد   ي  :
هبددن  ختءدداض ىل  دد   ىل  ددمل يب  يدد  ىل    دد  د مت ختءدداض ال ددن  ىل ددمل ح  :ىل  ددمل مر  يدد  ىل ل دد   ختءدداض ال ددن  -

غ  ددددر  ضر1991الاددددة %  19د مث ضر 1991ع  ددددار  % 59  ددددنال   دددد م  1991 ددددار  % 21 يدددد  أل دددد   ىل  ددددمل    ضر 
 ضر  حتالا  لةىلز % 15مث  1999

و  مل  ي مال عماغىل  ىل      د أو ض     وحنىل  جن ن د ةإم ىل  ملع ىل  دمل يب ىلضغىلطدمل   اادة مب دن  خمءدض 
 % 5 ي ددد    يد   دد   ىل دد  يملغدد  ع ض دد ر  ىل ددتيد ل أل  حمدد  ىل   ددر  صددءر  ياددر أو جغطاددرد لددةىل ىل  ددن   دد م 

 ز%5ز11د وح  ا    نل ب 1995الل ي  حتم ىل   ار   ار  % 11مح وىل ة  أص 1991ح   ي  حتم ىل   ار   ار 
 ض ء   ىل  ادر ىل غىلطن  ىل ا عر  ه ىل تا     ه ىلس تيد لىل  ع ح  ر ض  ر  ىل تخنىلالم : -

ي دددك  ىل  دددام ىل غىلطدددن  الددده وجمدددر ىل ا دددمل ىل  دددمل مر أل  حددد  ىل دددتيا طارد وع لدددةىل ىلإل ددد لد جيددد  أم ي ددد   ضر ىل ل ددد   
ضذىل    ددجل   عددر  % 99غدد  أم ىل  دد  حتم ىل  ددمل يب    اليمدد  ال  اليددر ا صددرد  اددث خت ددل الامدد  : ىل  ددمل مار  يد   ددرد 

%  اددنال  يكددحتم   عددر  دده ىل ددتيد ل مت ىلاصددحت   ياددص  15و دده ىل ددتيد ل الكت دد  الاددة شددةث  دداحتىل   يدد  ىل يدد د 
 .9الاة أ يمل اله شةث  احتىل 

ام ىل غىلطددن   ياددر الدده ىلإلرلىلج ع ىل ددمل ح وهبددن  ي ددمال ىل ددتيد ل ىل    دد  د   ءدد  ىل  دد  حتم ىل  ددمل يب لددة  ىل  دد
ىل  مل يب   ملوطد يتدي  ع ضلة ز ىل تصمل ح ىل  احت   ت مدن وىل تدغىل  ىل    در  إ د ر  ىل دتيد ل الميدغ   د و   يد  ىل يد  

 الميغ ىل  ادر ىل غىلطن  ال  ة  ض اص   مل يكيءر ىل  ا صمل ىل تا     يام ز
 % 9     ىل ت يان در مت ضرلىلج ضدده ىل  دن  ىل خءدض ع جم   ىل مل دم  يد  ىل  اددر ىل  د ةرد وهبدن  ي دمال ىل صدا -

 :10ىلآليت
 ىل غلىليب ىل ت يان رز 
 الحتىلر ىل  ة  ىل صاحت ر    انز 
 الحتىلر  لىليب ىلام د وىل  ءف ىل صاحت ر    انز 
 ىلخلغ  ىل صاحتع اله ىل رت ر ىل ،مار أو ىل صيص  ز 
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  الاتم   جين رد الاتم   ا مار الا حتشر  نو  د جمحتلملىل  ي يان رز 
 رلىل  اله ىل مل م  ي  ىل  ادر ىل   ةرد هبن  ىل تاش   ي  يكحت ه ىل    لد واله مث ىل  د   ص  ض ء   ىل ص –

  تت اق الا ة ر ع ىل  حتىلز ىل نو ارز
ىلإل ء   ىل نىلطم اله ىل  مل مر  ي  أل    ىل  مل    ىلخل صر  د        ىل ت   ر ضد ا   ىل شخ ص ىل  حتيت  -

 11.   ط ع ىل  ، ع ىل  ا ح  ىل  تدن د و ةىل ىل  مل    ىل ختيءر ىل   مت لل
 1999د الل ىل  يم أ ص ضر غ  ر 1999ىل  د    يد       ت،ماق أ يحتب ىلإللتةك ىل تا يص ىل تنىل  اله  ار  -

 )الت دار( مل  كه   دح  يد      ضس  ا    ىلسلتةك ىلخل، ز
 حتي   أ ملع اله    د  ىلسلتةك ىل تا يص  ي  ختءاض  ء    ىلس تيد ل اله ىل نا  أو ىل مل ح ىلخل ضل  ي مل مر -

ىلخل، ز و  ،مق ىلسلتةك ىل تا يص )ىل تا  و(  ي  ىل تمماغىل  ىل   ي  لم الم شمل  ع ىلإل ت ج  ي  ال تحتى 
ىل      د غ  ىل م ين ىل  كاار وىل حتلش   وىل ة  ىل خصصر  يا  ط ىل ميند ىل كت مر أو ىل ماار ىل تنىل  اله أو  

 ز1999 ا  مل  ار 
 ت   ر  ي ، ع ىل  ا ح د خبصحتص ىل م ين وىل ة  ىل خصصر  د ل ر    ط  ا ح د  د   ،مق  ي  ىل       ىل

 و ي  ىل  دحت  حينر ىل تا ام ي طدر ىل تمماغىل  ىلخل ض ر صةىل ىل ادط اله ىلسلتةكز
  تيىن اله لةىل ىل احتع اله ىلسلتةكد ىل الةك ىل      جل ال ت دير ويجل ىليتا طم د و ةىل ىل الةك ىل   ي   ىل ن  

 س ت د ص   ه شةث  احتىل د وحىت ي تءان ىل    ر اله ىلسلتةك ىل تا يص جي  يحتةمل ىل  ملوط ىل ت  ار :ىل   ر ر 
 أم يكحتم ا ض ر  ا    ىل مل ح ىلا ا  ز 
  ي نمي  ي  صمل ح إلرىلل  ىل  ملىلط   ي د    ت،ماق لةىل ىل ادط اله ىلسلتةكد  حتضل ةاص  ما ر وي ل خ حا   د

 أو ض     لة  ىل  ام ىل ا حت رز
  يكحتم الن  ىلس ت د   ىل   ر ر  ة تيد لىل  ىلخل ض ر صةىل ىلسلتةك  ي  ىل ي  شةث  احتىل د ض تنىل ىل اله أم

 ي ل خ حا  هت د أو ض   طم ز
ب   خمصصر ىلسلتةك ىل تا يص  ت،ماق ال ن  التا يص الا     ي    مل يكيءر ىلس تيد لد لةىل ىل  ن   تم    

   ال  الت   ح   الن  ىل تخنىل  ىلس تيد لزىلاصحت   ياص   ملب ال ن  ىلسلتةك ىلخل،  مب
 (1991أكتوبر  5)  1991االمتيازات الضريبية الممنوةة لاستثمار بموجب قانون االستثمار  -

 ز1991ج   لةىل ىل    حتم التغىلالا  الل ىلإلصة  ىل  مل يب ىلجمل ن ىل تنىل  اله  ار 
ىليتصد ر ىل  دحتزد وي دمال ىل دتيد ل ىل  ،د ع   من  لةىل ىل  د  حتمد ضر بمل دمل ىلسيتصد ر ىلضغىلطدمل د وذ دع  إل د   يحتىل دن

 12ىلخل ص  دحتال  وىلس تيد ل ىل جايب ىل م شمل  ي  ىلخلصحتص
 :13مياح لةىل ىل    حتم ىلالتا  ىل  ضمل مار ح   أ  در ضمل مار ال اار ول 

 ىل ا    ىل    ز -1بز
      ىل ا  ق ىلخل صرز -1بز
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      ىل ا  ق ىلامل ز  -1بز
 ا د  د  د  شدخص ال ادحت  أو  ما د   ددحتال  أو اد ص ال دام   دتءان الده لدةىل ىل  النظاام العاام: -0ب.

 يددد  أم: ع شدددك  ض دددم   ىل دددتيد ل ع ىلضغىلطدددملد وع الاددد  ق غددد  ىل اددد  ق ىلخل صدددرد وىل اددد  ق ىلادددمل د وع ض ددد ل   ددد   
د أو مييع ىل تيد ل لحت ع  دحتل ىلس دت ة  الادة 1991أ تحت مل  95ىلسيء يارد أو  ص ىل تيد ل ع  مل ق ىلإلجن   ضر غ  ر 

 ز1991أ تحت مل  5
ي دددد  أ دددحتىلع ىلس دددتيد ل ح ددد  لدددةىل ىل ا ددد   ع ىلس دددتيد ل ىلضن دددند يحت دددال ىل  دددنلىل  ىلإل ت جادددرد وض ددد ر  
ىلصاكير وىل تالا د و ت ده    ىل   ،ر ىلخل صر  إ ت ج ىل  يلد وىلخلنال   ىل صدا  ارد ىل غلىل ادرد ىل  دا حارد ىل ا د دززز 

 ىلخلز
   اله ىل غىل   ىل  مل مار ىل ت ما ار ح   الملحيتت:حيق  يد تيدمل ح   لةىل ىل ا    ىل    د ىلس تء ر

 :14(  احتىل  اله ىلآليت1ي تءان ىلس تيد لىل  ع الن  س يتم و  شةث )عند مرةلة ائنجاز:  –
  ىلإل ء   اله ح حتز     ىل يكار  يتصحت   ي  ىل    لىل ز

غ دد رىل  ع لأل ةاددد   ددص   ددحتر ىل  ددمل    وىل  % 9,5 ي،ماددق ل ددم ش  ددجل ع جمدد   ىل ت ددما  مب ددن  خمءددض يددنل 
 ىل   ز
 ىلإل ء   اله ىل  مل مر ىل    ل رز 
   ىلإل ءدد   الدده ىل مل ددم  يدد  ىل  ادددر ىل  دد ةر  يدد  ىل  دديل وىلخلددنال   ىل دد  يددنا  الم شددمل  ع ضجندد   ىلس ددتيد ل  ددحتىل

 أ   جل ال تحتلر  أو حميارز
  :ضجندد    ع جمدد   ىلا ددحتز ىلضدمل اددر  يدد  ىل  دديل ىل  ددتحتلر  ىل دد  يددنا  ع % 1ي،ماددق   ددمر خمء ددر ي ددنل  ددد

 ىلس تيد لز
 :15  تءان ىلس تيد ل ىل تنىل  اله ي ل خ ىل  ملوع ع ىل ت ة ص اله ىلسالتا  ىل  ىل ت  ارعند مرةلة االستغال:  –
  احتىل  اله ىل  مل مر أل    ىل  مل    وىل مل م  ي  ىل ا  ط ىل مين ز 5ضر  1ىلإل ء    ن  يرتىلو  ال   ت  
 ضدد لك وىل حتجمدر  تددحت ه ىل اتمد   ىل  دن   يتصدن ملد الده ض ءد   ىل  درت    الده ىل  دحتز ىل يادر ىل حتر در  دنى ىل

 ىلا حتز وىل مل حت ز
 نظام المناطق الخاية: -5ب.

ي تءان ىلس تيد لىل  ىل   يامغ ع ىل ا  ق ىلخل صرد وىل صاءر ح   ىل ا  ق ىل حتىلج  يملياتم د والا  ق 
  يتحت ل ىلسيتص ر ز

 ىل  غو رد ىل ا  ق ىل حتىلج  ياداتم د الا  ق أيص  ىلضاحتب ي د  ىل ا  ق ىل حتىلج  يملياتم  ىل ا  ق ىل ملوالرد ىل ا  ق
  درد  999ز951 ين ر الحتجحتر  ع ىل  ،مل ىلضغىلطمل  بتحت   ي   1521 ين ر اله جمدحتع  191وي ك  ع جمدحت م  

 زاله جمدحتع ىل  ك م %15أ   ا مر 
 اله جمدحتع لة  ىل ا  قز % 11 ،   أ   ا مر  919ز111وحمم ىل م،  ر ميي  
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 16: مين    ىل ا  ق ىلض ملىلةار ىل ت  ار ي د  لة  ىل
  ين ر ع ىلضاحتب؛ 119
 ىلص  ب ىل  يا ؛  ين ر ع 192 

 ىل ا  ق ىلضميار وىلانور ر وىل ا  ق ىلآللير     ك مز  ين ر ع 119
ىليتص ر رد ىل   يا،حت   ي  اص طص ال رت ر اله ىل حتىللر  -يتكحتم الا  ق ىل تحت ل ىلسيتص ر  اله ىل ء   ىل  ىلضاحت

وىل م مل رد وىلصا    ىل    ن ر ىل كءاير  ت ما  ضي الر ال  ل ل ض ت ج ىل  يل وىلخلنال  د وىلصن  اله يكحت ه  ىل ،ما ار
لة  ىل ا  ق لحت ىل حتصحت  ضر ض ملىل    ض ىل ا  ق ىل   بتحت   ي   ا صمل ذىل  حاحت ر ىليتص ر ر  ي  ىل نى ىل تحت ط 

 وىل  ص ز
 ىل غىل   ىل  مل مار ىل ت  ار:  دح  يد تيدمل ع      ىل ا  ق ىلخل صر ىلس تء ر  اله 

ي تءان ىلس تيد لىل  ىل تنىل  اله ي ل خ يملىلل الاح ىلس تد ر ع الن  س يتم و  شةشر في مرةلة إنجاز االستثمار:  –
 (  احتىل  اله ىلسالتا  ىل  ىل ت  ار : 91)
 ىلإل ء   اله ضمل مر     ىل يكار مب      ك  ىل  رت    ىل    ل رز 
  ةاد   ص ىل   حتر ىل تا ا ار %  9,5   ا مر خمء ر ينلل  ي،ماق ل م ش  جل ع جم   ىل ت ما

  يد     د وىل غ  لىل  ع لأل ىل   ز
  د إل ء   اله ىل مل م  ي  ىل  ادر ىل   ةر  ي  ىل  يل وىلخلنال   ىل   يحتظف الم شمل  ع ضجن   ىلس تيد لد

  ال ن  إلجن    ديا    حتىل  أ   جل ال تحتلر د أو حمص   يام  اله ىل  حتز ىل يار ضذىل    جل لة  ىل  يل وىلخلنال 
 ا صر صةىل ىل مل مز

 في مرةلة االستغال : –
  ىلإل ء   اله ىل  مل مر  ي  أل    ىل  مل    وىل نةل ىلضغىلع وىل مل م  ي  ىل ا  ط ىل صا    وىل تم ل  وىل مل م

  احتىل  اله ىل ا  ط ىل ء ي ز 19ضر  5ىل    ل د  اير ةرت  يرتىلو   ت 
  ولةىل   ن ىل       % 11,59   ر ىل تيد لل  أ  ي،ماق   مر اله ىل ا مر ىل خء ر  ألل    ىل % 59ختءاض

 ةرت  ىلإل ء  ز
   ىلإل ء   ىل نىلطم اله ىل  مل مر  ي  أل    ىل  مل   د وىل نةل ىلضغىلع وىل مل م  ي  ىل ا  ط ىل صا    وىل تم ل

 19و 5ح   ليم ىل  د   ىل  ق اله ىل ص رلىل  ولةىل   ن ىل      ةرت  ىلإل ء   ىل  يجل ىل نر        ت 
 . 17 احتىل 

ي مل  ىل ا، ر ىلامل   ي  أهن  "الا، ر مت لل ةام  أ  ،ر صا  ارد وانال   أو   نظام المناطق الحرة: –3ب.
أ  ،ر ع ل ر ي ل ع ال  ح   ال محت رد حنورل  ين ي د   ي  ال، لد أو اليع و يند أو ي ل     ملب اله 

 ز18الاا  د أو ال، لد أو الا، ر صا  ار
 ىلامل   يد تيدمل ىلاق ع ىلسالتا  ىل  ىل  مل مار ىل ت  ار: حتةمل ىلس تيد ل ع ىل ا  ق 
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ىلإل ء   ةاد   ص ىل ا  ط  ي     ىل  ملىلط  وىل مل حت  وىلسيت،     ذىل  ىل ،  ل ىلضم ط  وشمص ىلضم ط د أو  -
 ىلضدمل      تيا   ىلا حتز وىل مل حت  ىل ت ي ر

رتىل    ع      ىل    حتم  ي د م    ت ة  ىل  ملوعد وىل   مه   وىلسش     د   ىل  ا حار غ  ىل مليم،ر -
 ىلسجتد   ز

 ىلإل ء   اله ىل  ملىلط     طنىل  لأل ىل    ىل حت ع وىل ا عر  ه        ىليتص ر ر مت لل ع ىل ا  ق ىلامل ز -
 تا ف ىلضاحتب ىل كم  اله ىل   حر ىلإلييادار  يحتس    ىل ل  ر ىل ت  ار : متاملىل جلد نظام الجنوب الكبير:  –4ب.

  اغ زأرلىللد يانو د ىل
   تءان    ال تيدمل  ه    ط ال    والامغ ع لة  ىل ا  ق    غىل   ىل  مل مار ىل ت  ار:  
 مرةلة ائنجاز: –
 ىلإل ء   اله حق     ىل يكار مب      ي  ىل    لىل  ىل   ينا  ع ضجن   ىلس تيد لز 
  وىل غ  رىل  ع ةاد   ص ىلاق ىل ي  جل  ي  ىل   حتر ىل تا ا ار  ي مل %  9,5ي،ماق ال ن  خمءض   نل  د   

 لأل ىل   ز
   ىلإل ء   اله ىل مل م  ي  ىل  ادر ىل   ةر  ي  ىل  يل وىلخلنال   ىل   ينا  الم شمل  ع ضجن   ىلس تيد ل  حتىل

أ   جل ال تحتلر د أو حمصة  يام  اله ىل  حتز ىل يار  انال  ينا  لة  ىل  يل وىلخلنال   ع  ديا   ا ض ر 
  يمل مز

  ىلا حتز ىلضدمل ار  ي  ىل حتىلر ىل  تحتلر  ىل   ينا  الم شمل  ع ضجن   ع جم    % 1ي،ماق ىل ا مر ىل خء ر
 ىلس تيد لز

 مرةلة االستغال: –
    احتىل  اله ىل  مل مر  ي  أل    ىل  مل   د وىل نةل ىلضغىلعد وىل مل م  ي  ىل ا  ط ىل صا     19ىلإل ء    ن 

 وىل تم ل د وىل مل م ىل    ل ز
  مل   د وىل مل م  ي  ىل  ادر ىل   ةرد وىل نةل ىلضغىلعد وىل مل م ىلإل ء    صءر رىلطدر اله ىل  مل مر  ي  أل    ىل 

  ي  ىل ا  ط ىل صا    وىل تم ل  ع ح  ر ىل تصن ملد ولةىل ح   ليم ىل  د   ىل ا يا  ه ىل ص رلىل ز
 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطور عددها في  االقتصاد الجزا ري: ثانيا
 حت ،ر يي   رولىل حاحت   ع ىل امحت     تادار ىلسيتص ر رد و ي  مم  س شع ةاص ىلم ىل       ىل ص    وىل ت

لةىل ىل   ل أرل جل ىلضغىلطمل ىلم  يام  ين ام لةىل ىل احتع اله ىل       ع ىليتص رل  و   ت و ح و جل وس ىل جل 
ب و  هتائر الا خ ي مل     ا    و ن م ىل     ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر و    أمهم  صنول ىل    حتم ىل تحتجام  

 1991ىلو   19ىل  لخ ع  91-91د وأ    ال دحتم ىلسالمل ىل ملط    1991 ار رتيار ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر 
 ىلخل ص  ت،حت مل ىلس تيد ل ىل ة  ىل  ئ مبحتجمص ىل  م ك ىل حتحانز
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 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.0
 م ضرىلل  لة  ىل ة    1951ح   ي  حتم )  ص  (   ار : 19تعريف الواليات المتحدة األمريكية -

ىل      د ةإم ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر يتدي  ع ذ ع ىل احتع اله ىل       ىل ة   تم ىلالتة م  وضرىللهت  
 ،مل  ر ال ت ير حاث س ي ا،مل  ي  جم   ىل  د  ىل ة  يا ط ع  ، يصد ةء  ىل       ىل صا  ار  تحتيف 

ال ا ل يادر ىل ما    وين وضل لةىل ىل    حتم ىلانور  ىل ت مل ف  ي  ال ا ل ىل  د  رد ع ىل  ملو    ىلخلنالار   تخن 
 ىل  صحتى  د   ي :

 الياحتم روسل  دما     احت ر؛ 5ضر 1ال      ىلخلنال   وىل تم ل  وىل تمغطر اله *
 الياحتم روسل  دما     احت ر؛ 15ضر  5ال      ىل تم ل    ضدير اله *
 أو أي ز 159ىل       ىل صا  ار  نر ىل  د   *

 :20ألوربيتعريف االتحاد ا-
د وىل ة    م الحتضحتع يحتصاتص  ك  1991وضل ىلسب ر ىل وليب ي مل ف  يد      ىل ص    وىل تحت ،ر  ار    

ىل مينىلم ىل     د ومياغ لةىل ىل ت مل ف  ت ىل          رت اغ  ي  ال ا ل حمم ىل  د  رد ىل ت ة ار ىل    رد ليم 
 وىل تحت ،ر  ي  ىلهن :ىل  د   وىلاصاير ىل  احت ر حاث   مل  ىل       ىل ص    

 ؛  ال 159ىل       ىل   ي    ىلي  اله *
 الياحتم أولو؛ 29ىل       ىل   س  تم و  ليم أ د ص  *
 ز%15ىل       ىل   يملىل   المنأ ىلس ت ة ار وىل   س  تم و    مر ىل تتكم ع لأل ال ص  ع ح حتز ىل تصحت جل *

 وع لةىل ىلإل  ل حنر   ما ر ىل        د   ي :
  د  ؛ 19      ىل ص مل  ل  ييع ىل   ي    أي  اله ىل *
أج  وب ق ليم أ د    احت  س  59ىل       ىل ص    ل  ييع ىل   يحتىلةق ال ا ل ىلس ت ة ار وي    أي  اله *

 الة ت أولو؛ 5الة ت أولو أو س يت نى الاغىل اتم  ىل  احت ر  9  تم و 
  ال  وس  تم و  ليم أ د ص   159س ت ة ار وي    أي  اله ىل    ر ىل تحت ،ر ل  ييع ىل   يحتىلةق ال     ىل*

 الياحتم أولوز 19الياحتم أولو وس يت نى الاغىل اتم  ىل  احت ر  29ىل  احت  
 : 21تعريف المشرع الجزا ري

ىل ت ده ىل    حتم ىل تحتجام   رتيار ىل        1991ر  درب  11ىل  لخ ع  19-91وين  ملةم  مبحتج  ىل    حتم     
 تحت ،ر  د   ي :ىل ص    وىل 

 مل  ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر المد     جل  ما تم  ىل    حت ار  اهن  ال   ر ض ت ج ىل  يل ىلو/و ىلخلنال  د * 
شخصد س  تم و  ليم أ د ص  ىل  احت  اليا ل ه ر ا ل جغىلطمل  أو س  تم و   159ي حت   ت  ا  ال   ت شخص و 

  ا ل جغىلطمل    إلض ةر ضر أهن  ي تحتع ال     ىلس ت ة ارزحصايتم  ىل  احت ر ال   ت ال طر ومخ د طر الياحتم ر
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ىلشخ ص وس  تم و  ليم أ د ص  ىل  احت   9 ىلر 1ة     ر ىل ص    جنىل ل  ييع ىل    ر ىل   ي    اله  *  
 الياحتم ر ا لز 19الياحتم ر ا ل جغىلطمل  أو س  تم و  جمدحتع حصايتم  ىل  احت ر  19
الياحتم  199شخص وس  تم و  ليم أ د ص  ىل  احت   29و 19   ي    ال   ت ىل       ىل ص    ل  ييع ىل*   

 الياحتم رجز 199ر ا ل أو س  تم و  جمدحتع حصايتم  ىل  احت ر 
الياحتم  199شخص و كحتم ليم أ د ص  ال   ت  159ضر  59ىل       ىل تحت ،ر ل  ييع ىل   ي    ال   ت *  
 الياحتم رجز 199 اليا ل  أو  كحتم جمدحتع حصايتم  ىل  احت ر 1و

 ىلضغىلطمل  اله اة  ىلضنو  ىل ت و وميكه ييخاص ال  أولر  ىل  ملع
 (: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ةسب المشرع الجزا ري91الجدول رقم )                 

 ىل اغىل ار ليم ىل  د    نر ىل  د    حتع ىل    ر

 الة ت 19 أي  اله الياحتم 19أي  اله  9ىلر  1اله  ىل    ر ىل ص مل 

 الياحتم 199أي  اله  الياحتم199أي  اله  29ىلر  19اله  ىل    ر ىل ص   

 الياحتم 599ضر  199اله  اليا ل 1الياحتم ضر  199اله  159ضر  59اله  ىل    ر ىل تحت ،ر

 المصدر: باالعتماد على ما ورد عن المشرع الجزا ري.                                          

 ىل  د  د ليم ىل  د  د ىل كدار) نر          ت  ل ف ىل   أولر  ل  وىل   مل  حتلرل   يم  أاة  ةحظ ىلم ىل  
 ةمةىل آاملد ش   الام  أ يمل ضحص طار س تم لىل  ولةىل وىل تحت ،رد ىل ص              يت مل ف ىل  احت ر( ىلاصاير

  د   ضر بت ج س )ىل ربجما  (    ط ي،     ةما ك ىل      د اله ىل  ن ن  ي   ا،مق أس ميكه ىل ت مل ف
ةامنل   ىل  احت ر حصايتم  أو أ د ص  ليم ضر   مل   وضذىل ىل ص   د أو ىل ص مل  ىل       ضده ةتصّاف  ي  ه
 ي ّ   جنن ال      أم ميكه أاملى جمر واله جمرد اله لةىل ىل كم  د وحىت ىل تحت ،ر ىل       ضده يصاف
 ىل  ،ف الحتىل م ع  د ص  اله يغ ن ضذ ىل  ملو   ( )الص  ل   ال  500 أحا     نرلم  ت نى الحتمسات  د س

 ؟ يصااءم  ميكه  حتع أ  ةده ي ملحممد مث ىلخلد... ىل صاف والحتىل م
 ىل    حت ار ىلإلجملىل ىل   تا اق      إ  ل والحتحن لمس  الءمحت  بن ن   تت ه أ ص ضس ىلإلشك س د لة  لغم  

 .ىل ولويب ىلإلب ر ع   طن حتل ال  غملىلل  ي  ىل  ، عد وي،حت مل  تادار وىل   ار
 .خصا ص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة5

يتداغ ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر   ن  مماغىل  ع يم   مار ىل  ل ع  ا   أ  ىليتص ر واله ىللم لة  ىل داغىل  
 :22 ة مل
 .وىل   اليت ىلإلرىلل  حاث اله   طيار يكحتم ىل حا م اله  ي  وع ع ىل ءملر ر    ل أ  ،تم   ي    ي  -
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    ر ىلصاك  ىل تا اد  حاث ىلسرىلل  ىل م شمل  اله يم  ص ح  ىل  ملوع ة ة  ه خت،اط وضرىلل  ىلس ت ج  -
 وىل ت حت ق وىل  ديا   ىل   ار

يتصف لة  ىل  ملو      ن  وجحتر ىل ت  انىل  ىل ملويااار ع ىلخت ذ ىل  ملىللىل  ووجحتر ىل حتضحت  ع ىلسجملىلط    -
 ىلل روىل  مل ر ع ىلجن   ىل  د   ىلسر

ىل  ملةر ىل تءصايار  ي دة  ويء اة هتم سم ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر   ر  ال  ياتا ويحت ع ع ىلجملتد     -
 ىل يار ىل ص    ىل   يا ا هب  ز

س حيت ج ىل   اليت ضر ال لة     ار  ي د  ع لة  ىل   ل ل ىل نور ر لىلل ىل    ىل  تيدمل و    ر ىل تكاحت حتجا   -
 ؛ىل  تخنالر

يتدتل   نل   ي  ىل تكاف وة     ملو  ىل  حتز  حتىل  اله حاث  دار ىلإل ت ج أو  حت اتصد مم    ين ىل  نل   ي   -
 الحتىلجمر ىل ص حت    ع أوي   ىل  ال   ىلسيتص ر ر وةرتىل  ىل مل حترز

 محت ر ىل  ا ر  وىل تحتجاص ا صر ع بن ن ىل لنىل  ىل حتىلضتر  يد ملوع   محت ر ىليتا ع ىل  د       س   -
      وىل ا م ىل   بكم  د  ىل  مل ؛وىل  ا
  محت ر ىل تا اس؛  -
ي،  ق المدر ىل ت ا  وىل حتظاءر ىلسرىلل ر حاث متت    ز زص  إرىللهت  ىل م ا،ر ىل ديير         مبة م  ىل ة    حت   -

ميت   لةىل ىل احتع  مبم شمل   ديار ىل ت ا د ولا   تء  ىل صملىلع  ت ىلسرىلل  وىل ت ا  مم    ر  ضر رير ىل رىل  وة   اتصد ضذ
اله ىل         ير ىل تنلج ىل حتظاء  وىلس تد ر  ي  ال تحتى ىلشملىل  حمنور مم      ن  ي  متمل غ ىل  ملىلل  ان 

 ىلصت هب ز
 1911-1991. تطور نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزا ر في الفترة بين 3

% الام  19ال   رد ححتىلو  911911وص   نر ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر ضر  1911ع هن  ر جحتىلم 
        %51ز11أشخ ص  ما ارد وىل م ي  أ  ي مل م  ال    متص  %11ز19أشخ ص ال احت رد و ال     لب 

 ز1911-1991حملةارد وىلضنو  ىل ت و  نب ي،حتل  نر ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر ع ىلضغىلطمل ع ىل ءرت  
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 .5005-5003سسات الصغيرة والمتوسطة في الجزا ر في الفترة (: تطور عدد المؤ 05الجدول رقم )                 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: باالعتماد على    
9 MPME, bulletin d’information économique, N° 8, 2éme semestre, 2005, p- 

 ز19د19د11د12د11د19  مل ص ىل  يحتال   ىلإلحص طار  يد      ىل ص    وىل تحت ،رد ليم -     

  ميي   حتضحت  ىلضنو  ىل    ق:وىل  ك  ىل ت و

 5005-5003(: تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزا ر في الفترة 00الشكل رقم)              

 

 

 

 

 

 .5المصدر: باالعتماد على الجدول رقم 

غىلطمل  وىل  ك  ىل تحتضات   ص أم  نر ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر ع ىلسيتص ر ىلض 1 ةحظ اله ىلضنو  ليم 
وذ ع    ملغم  %19ز99ال   ر مب ن  منحت ينل ب  591995 يغ  1911-1991 مل  ي،حتلىل ال تربىل اة  ىل ءرت  

 

 ىلجملدحتع ال   ر   الر ال   ر ا صر  حتع ىل    ر/ىل  ار
2003 207949 788 208737 
2004 225449 788 226227 
2005 245842 874 246716 
2006 269806 739 270545 
2007 293946 666 294612 
2008 321387 626 322013 
2009 586903 591 587494 

2010 618515 557 619072 
2011 658737 572 659309 
2011 711275 557 711832 
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اله يملىلجل   نر ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر ع ىل  ، ع ىل     ضس ىلم ىل غ  ر  ع ىل  ، ع ىلخل ص   جل  ي  ال نىلل 
  ا  ر ىل نو ر ىل ملىلالار  ت مال ىلس تيد ل ىلخل ص ىل رتىلجل ع ىل  ، ع ىل    د و  غى ىل رتىلجل ع ىل  ، ع ىل     ىلر

واحتصصر ىل  ، ع ىل    د وميكه ىللج  ىل غ  ر  ع ىل  ، ع ىلخل ص  ي ن ن اله ىل  حتىلال      أمهم : ب ه الا خ 
ىلس تيد ل  ك  جحتىل مص  حتىل  ىل  م اله ىل ا حار ىل الاار أو ىل ءت   ىلضغىلطمل وضي التم    ةي   رو ارد ضصة  ىل ا حتالر 

ر  ن ىل   إلصة  ىلضم ط   اتد ش  الل الت،يم   ىل ناحت  سيتص ر ىل  حتزد ومت شا  الل لةىل ىلسصة  مت ىل ت مل  ا
ىلصة  وي ن   ي  حتم ىلس تيد ل ىل    حاث الاتجل ىل  ن ن اله ىلسالتا  ىل   يد تيدمل ه  خ،حتل  ة   ر  تتءاغ 

يار ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر وىل المل ىلس تيد ل ىل ي  وجي  ىلس تيد ل ىلسجايب وصحتس ضر ىل    حتم ىل تحتجام   رت 
ىل ة    ن ا،حت  ل الر ع ين ام ىل     ىل       ىل ص     1991ىل ملط    ىلخل ص  ت،حت مل ىلس تيد ل  ار 

 وىل تحت ،رز

 ثالثا: مفهوم التنمية االقتصادية وإسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها
 تعريف التنمية االقتصادية .0

ل ف ةاد   ص لةىل ىل ص،يح ةدامم اله حي و  ي مل ءم   ي  أم ىل  دحتم ىل      يتادار لحت   ن ي نر  ىل ت       
ىل  د   ي     ر  ىل نا   ه  مل ق يحت ال ويادار ىل  ،     ىلسيتص ر ر ىل ختيءر والامم اله حي و  ي مل ءم     ملىلح  

ز, الملحير ىل ا حتج والملحير ىلس تمةك ىل   ميمل هب  ىلجملتدل  دملحير ىلجملتدل ىل ت يان , الملحير ىل تال , الملحير ىلس ،ة
ىل حتىل ل, و ملى ىل م ض أم ىل تادار ىلسيتص ر ر ي ين ب اق    ر   مل  ر يملىل دار وال تدمل  ع التحت ط  صا  ىل ءملر اله 

 ىل نا  ىل حت ين ىلا ا   اة  ةرت   الاار ال اارز

 و ىل حت ين ىلسيتص ر لاك  و  اا م ي ا  ع يتدي  ال تدن  ينىل   و  ا     و ضجملىل ىل وي مل  أ     ي  أهن  "
   تءان  اث و ىل غاله اله ممتن  ةرت   رب ىلا ا   ىل ءملر را  التحت ط ع رىلطدر و  مل  ر    ر  ب اق ضر ر يم

 ىل ةملىلر" اله ىل   د  ىل    مار الام 

 : 23يلي ما نستنتج التعاريف خال من
 ضر ىلسيتص ر ر ىل تادار يملال  لن  ى حت   ا جل ىلا ا   ىل ءملر را  التحت ط ع ىل نىلطدر ىل  مل  ر ىل غ  ر  أم -أ

 و ىل حت ين ىلسيتص ر  اا م و لاك  ي،حت مل و ي ا   مل ق  ه ضس  تت ق أم ميكه س ىلصن  لةىل  كه و ب ا ص
 ىل ا يا   مر الي  ىل حت ين ىلسيتص ر  ص  تداغ ىل ة  ىل ماا م و ىلصاكيار ىل  ةي   ع ىلضحتلمل  ىل ت ا  لحت  ن ع ىل  صحتر

 . متل دمىل ع ىل   الير ىل  حتى أةملىلر  نر ضر ىل صا  ر ي، ع اله
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  ة ع يا،حت  ضمن  و ىل ءملر را     ر  ع ىل تدي  ىل كد ( ىل ت ا  ) ع ة ط ب ق س ىلسيتص ر ر ىل تادار أم أ 
 . ىل حت ين ىلسيتص ر  اا م ي،حت مل و ي ا  ع  تدي  وصء ( ي ا  )  ي 
 را  التحت ط  غ ن أم  ن ع  يغ  ضمن  و ىل تادار حنوث  ي  ىل مرىل حن ع ين  س ىل حت ين ىل نا     ر  أم -ب
 لن  ةء  ىل ا مر  اءس ىل  ك م  نر  غ ن و الية ( %3 ) ال اار  ا مر ىل حت ين ىل نا   غ ن أم حينث ة ن ىل ءملر
  ن ع ىل  ك م  نر  ي  ىل حت ين ىل نا  ي در ا لج أ ص    تم ل ىل ءملر را  التحت ط  ي  ي ا  أ   ،ملأ س ىلا  ر
  رتي   اث ىل  ك م    ر    مر اله أ رب  ا مر ىل حت ين ىل نا   ىلر ضذىل ضس ىليتص ر ر يادار لا ك أم حت ىل   ميكه س

 .ىل ءملر را  التحت ط ع    ر  ر ع  ي 
  غ ن أم  ن ع  يغ  ضمن  و د ىل تادار حنوث  ي  ىليمذىل حن ع ين  س ىل ا ن  ىل ءملر را  التحت ط    ر  أم -ج

 .ىل اتمر ىلخلنال   و ىل  يل اله ىل ءملر صا   أ  د ىلا ا   ىل ءملر را  التحت ط
 ىل  احتىل  ع ىل حت ين  ينا  ىل ا ن  ىل ت ن مل ي ن   اله س ن ىلا ا   ىل ءملر را  التحت ط ي ن مل ميكه حىت و

 ىل  يل     ل ىل  ا  ار ىل لي   و ىلس تمة ار ىل  يل     ل ىل  ا  ار ىل لي   ىل تخنىل   مل ق  ه ر ع و د ىل تت  ار
 . ش  تر شملىلطار يحت  ذىل  ىل ا حتر اله  حتحنىل  ىل  احتىل  لن  ع ىل حت ين ىل نا  ي ن مل  تم  اث ىلإل ت جارد

 ىل   ل لنىل  ي  و ىل غالهد اله  حت ير ةرت   رب ال تدمل  يكحتم أم جي  ىلا ا   ىل ءملر را  التحت ط    ر  أم -ر
  ما  ة ي   تادارىل حنوث  ي  ىل مرىل حن ع ين  س ىلا ا   ىل ءملر را  التحت ط ع ىل ، لطر ىل غ  ر  جمملر ة م
 ين يكه مل أم    تيد لىل د ي تخنالم  ىلخل لج اله ةاار ال   نىل  و يملو   ي  ىل نو ر بص  ين ىل ي  

 يادار ب ق س مث اله و ال يتر يكحتم آش لل  ة م د  يدمتدل ىلسيتص ر  ىل ماا م و ىلصاك  ع جةل ر ي  ىل  أحنشجل
 . ح ا ار ىليتص ر ر

 الام  ىل تء ر  ضذىل ضس ىل كيدر مب ىن ىليتص ر ر يادار حنوث  ه ي رب س ىلا ا   ىل ءملر را  التحت ط    ر  أم -ه
 ا صر يكحتم ضس جي  ىلا ا   ىل ءملر را  التحت ط ع ىل غ  ر  ة م أاملى و  م ل  ىل ةملىلرد اله ىل   د  ىل    مار
 اله ىل   د    مارىل    نا  ش الير    ر  متي  أم ىل ءملو  ضمن  و .ىل املى ىل ءئ   روم متل دمىل اله ال اار  ءئ  
 .متل دمىل أةملىلر
 .ىل تا ام ىل   د لأل ىل   اليرد ىل  حتى ىل  ك مد ع يتدي  أ   ار حمنرىل  ىلسيتص ر ر  يتادار و

 أهداف التنمية االقتصادية .5
 ع ىل حتجحتر  ىل ت اار و ىلسيتص ر ر ىل ءمحت  حن   ت يا  ضملول ر ىلسجتد  ار و ىلسيتص ر ر ىل تادار  ديار ي ترب    
 ىل نو   ه يءصيم  ىل   ىلسجتد  ار و ىلسيتص ر ر ىل ءمحت  لة  ىل ا الارد  يمينىلم ىلسجتد    و ىلسيتص ر  اك ىلص

  ن  ب اق ضر اةص  اله ي    خمتيءر ىلجتد  ار و ىليتص ر ر  ملىلالا يمين ضر ىل ا الار ىل نو  خمتيف رة جل ىل ت نالر
  يند    ع ىل  ا  ار حىت و وىلسيتص ر ر د  ارىلسجت ىل  ملو    اتة  جحتلملل  و ال دحتهن  ع ختتيف ألنىل 
 :24ل   تت ا م  ي    ىل    ار ىل لنىل  اله جمدحت ر ع ىلسيتص ر ر ىل تادار  ديار ي رتك أم ميال س ولةىل
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 :الحقيقي الوطني الدخل زيادة . أ
 أو  يدمتدل  ا  ىل نا  ىلا    ر  لحت ىل ا الار ىل نو  ع ىلسيتص ر ر ىل تادار   ديار ىل ا  و ىل و  ىلصن    ترب
 اله ذ ع ال ااردو  الاار ةرت   يمينىلم ع ىلسيتص ر ر ىل حتىللر ياتمم  ىل   ىلخلنال   و ىل  يل  دار    ر  أاملى   م ل 
 ال تحتى ىل ء ملدىلخنء   الي  ىل نو  ىل ا الارد الام  ي  ين ىل   ىل      اله جغ   ي  ينلجيا  ىل ت ي  أج 

 ىل ءملر  ىل نا  ع ىل غ  ر  وبكم  يمين ىلسجتد    وىلسيتص ر  ا مىل ما ع  ت   الصتحت     م ضذىل ىل  ا ردا صر
  م  ىل  ك م ع ىل غ  ر  ال ن    م ةكيد  ىل ءاارد و ىل مين ىل  ر ر ضالك  ا   و ىل  ك م ع    غ  ر   حتىلال   ن 
 .ىل مل حتر ا  ر عام  وذ ع رايم  ع ىل غ  ر  اله أ رب   مر  تت اق أ يمل ىل  د  ضر ىل نو  ىلض،مل   يد 

 :المعيشة مستوى رفع ز ب
 ىل ا   ةمة   تت ا م د ىلسيتص ر ر ىل تادار ي    ىل   ىل   الر ىل لنىل   ت اله المليءل ال ا ر ال تحتى ب اق   ترب
 ىل  كهد يحتة  اله ىل  ا رد ال تحتى  ملةل و اير أ    ل  ضمن  و ةت   ىل حت ين ىل نا   غ  ر  و اير جمملر  ا جل
 ب ه  ص حمص أم روم ىل كي  ىل حت ين ىل نا  ىل  تحتى ع    ر  حينث ين ىل ص   ملىل وذ ع ىلخلد ...ىل ا   و ىل يمس

 يحت  ل   حت    ملىل أو ىل حت يند ىل نا  ع ىل غ  ر  اله أ رب  نر ىل  ك م ع ىل غ  ر    م  وذ ع ىل  ا رد ال تحتى ع
 .ىل نا 

 

 :الثروات الدخول في التفاوت ج. تقليل
 ال اار ةئر بص  ة ن ىل حتىلحند ىلجملتدل ىل ةملىلر  ت ىل ناحت  و ىل يملوىل  يحت  ل ع  م    ءحتىللز ىل تخيءر ىل نو  يتداغ
 ال  لةىل و الاصد ضئا  جغ   ي  ضس ىل املى ىل ءئ   بص  س ين حت ع ىل حت ين ىل نا  اله  صا  أ رب  ي 

  أشملل و ىل تادار  ي   ينس ر   ةا  غ  ر ا  ىل ءملر  ىل نا  التحت ط اله جي   و ىل  ا ر ال تحتى  ي   يم   ا كس
 غ   م   جمتدل ظمحتل ضر أاملى جمر اله ىل ناحت  يحت  ل ع ىل تء و   ت م   د  ىل ةملىلرد ال ا ر ال تحتى  ي 

 ضر   ر  ال  لةىل و النيل ة مل ع   اش أامل جغ ىل  حتجن شملىل  ة حشد ع    حتم أةملىلرىل جنن حت ةء  التحتىل مد
 ة  غاا   ىلسيتص ر رد ىل حتىللر هبنل   مل  ال  ص ا  امم  ييملو  ىل   ر  غ  ىل تحت  ل أم د د  ىلجملتدل رىلا  ىلض،ملىل   
 ىلس ت ىلر    ر  اله  ام   امم وال  ىل ا حارد لة  ضر ىلجملتدل الحتىللر يحتجص و ىل كد  ار ىل  يل ع أالحتىلصم  ااء حتم
 الت    و ىل نةحت    الاغىلم ع  مغ اله  ص حمص وال  ىل تخيءرد  ينو  ىلإل ت ج  ىلضم   الملو ر  ن    م 

 اله     يص وال  ىلا ا   ىل حت ين ىل نا     ر   ت ىل تحتةاق ع المد  رولىل يي   ىلسيتص ر ر ة  تادارأاملىد ىليتص ر ر
 .ىل ناحت  ع ىل تء و  ي يا   مل ق  ه ىل  ا ر ال تحتى ب ت

 

 :ائنتاجي الهيكل في التوسع و الوطني لاقتصاد النسبي التركيب د. تعديل
 ىل ءملرد  صا  التحت ط ع ىل غ  ر  و ىل حت ين ىل نا  ع ىل غ  ر  جمملر ي   ة ط   تصمل س ىلسيتص ر ر ىل تادار الءمحت  ضم
 ىل رت ا   ت ن   ىلإل ت ج دو  صن ىلصاك  ع ىل تحت ل و  ةيتص ر ىل ا يب ىل رت ا   ت ن    ة ع هتن  ضمن  و

 ضر ىل تادار ع رولل   تي    يصا  ر ىلجمل   ضة    و ىل غلىل ر  ي  ىل  تدن ىل ت يان      ص  ت ا   ةيتص ر ىل ا يب
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 أو جن ن  صا     ض      ص ةا صن ىلإل ت ج  ىلصاك  ع    تحت ل  ت يق ةاد  أال  ىل املىد ىل  ،     ج   
  ي  الماار يادحت ر  ا     ىل ت ةص  الاة ىل ا الار ىل نو  خمتيف يماجل و  ن ىل   طدرد ىل صا     ع ىل تحت ل

 ض  ر  ىل احت  ب و  ل  و   ن ةاد  ة يم  يماجل  ىل  ىل حتىللرىل د إلحة  ىل صا  ر  ا     و ىل ي اير ىل صا    
 .ىل تحت ،ر و ىل ص    ىل        ي    س تد ر ىل صا  ار  ا  تم  صا غر

و يتادار ىلسيتص ر ر ىل  ن ن اله ىل  شملىل  وعنل ىلسش ل  ىلر أ ص س ميكه ىلس تد ر  ي  ال شمل وىلحن ة ط   ا ل 
ىلسيتص ر ر جنن: ال شملىل  ىل نا  ىل   ةام  ىل نا  ىل  حتال  ىلإل، ود ىل تادار ىلسيتص ر ر واله  ت ال شملىل  ىل تادار 

والتحت ط  صا  ىل ءملر اله ىل نا  ىل  حتال  ىلإل، ود ال     ىلجتد  ار الام : ال      يصترد ال      يت ة رد وال     
  احت ار ىلاا  د زززز

 

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إةداث عملية التنمية االقتصادية .3
 وىلضمحت د ىل حت ين ىل  تحتى ىلسيتص ر ر  ي  ىل تادار  ديا   ع  م    ك  وىل تحت ،ر ىل ص    ىل         لمي
 وىل ت ا د ىلس تك ل لو  اة  اله ىلإل ت جار ىلصا    وي،حت مل ىلإليياد د ىل تحتىل م ب اق ع لىلطنىل رولىل يي   ضذ

 ع لةىل     ه ىل ا عر ىلآلش ل  تيخاص و ا حت  ذ عد وغ   يدمتد    ىل  ا   ىل  تحتى ب ت ضر   إلض ةر
 :ىل ت  ار ىل ا  ط

 ىل يملو     ر  و   ت و ىلخل  د ىل حت ين ىل ا يا    ر   ي  وىل تحت ،ر ىل ص    ىل       ي د  :االقتصادية الثروة زيادة ز أ
نو  ىل ت و  حتضح ىل حت ين وىلض ىل ا يا اله % 30 اله  ا يمل ي  لم ىل صا  ار ىل  مل ار ىل نو  ةء  ىل حت اارد ىلسيتص ر ر

 1919-1991ال  مهر ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر ع ىل ا يا ىل ي  ع ىلضغىلطمل اة  ىل ءرت  ال  ت 
(: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام في الجزا ر خال الفترة 91الجدول رقم )

 1919-1991مابين 
 دينار جزا ري 9 19الوةدة                                                                                 

  
 2010 ز   2009 ز ج 2008 ز ث 2007 ز   2006 ز ب

 القطاع العام
 82,753.00 ز   81,680.00 ز ل 76,092.00 ز ذ 74,986.00 ز ر 70,405.00 ز خ

 الخاص القطاع
 468,168.00 ز ط 416,202.00 ز   357,407.00 ز ص 315,377.00 ز ش 274,006.00 ز ل

 المجموع
 550,921.00 ز ز 497,882.00 ز   433,499.00 ز غ 390,363.00 ز ع 344,411.00 ز ظ

 .24، ص50المصدر: باالعتماد على نشريه المعلومات االةصا ية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 
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(: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام في الجزا ر خال الفترة 91)الشكل رقم 
 1919-1991مابين 

 

 

 

 

 .03باالعتماد على الجدول رقم  المصدر:

 ةحظ اله ىل  ك  وىلضنو  أ ة  أم حصر ىل       ىل تحت ،ر وىل ص    اله ىل ا يا ىل نىلاي  ىلخل    مل  ي،حتلىل   
ولةىل لىلجل ضر  %1ز12 ا مر  1999مب نس  التة ة ر شمن  أ رب   مر ص  ع  1919ىلر  1991حم حت   اله 

ع ىل ءرت  ىل ا    تامر  إلصةح   ىلسيتص ر ر وىلضم طارد وضصة   ىل ت،حتل ىل كم  ىل ة   ملةص لةىل ىل  ، ع
ىل ا حتالر ىل ت مل  ار ىلخل صر   س تيد ل حاث الاتجل ىل  ن ن اله ىلسالتا  ىل  ىل  مل مار اله أج  يء ا   ديار ىل تادار 

 ىلسيتص ر رد وضجي ر  ن    ه ىلضم  ر ىل مرتو ار  تن ام الحتىللر ىلخلغ ار ىل  دحتالارز
 ىل تادحت ر ىل ربىلالا  ء   وىل تحت ،ر ىل ص    ىل       ي د  :للسكان الداخلية هجرةال من التقليل - ب

 ىل ا، ر يء   ىليتص ر ر  إي الر أ  ،ر ىل  غ رد     وي يا  وىل م،  رد ىل ء مل اله ىل تخءاف  ي  ص د ىل  م ر
 ضر ىل  غو ر ا  قوىل  ىل ل    اله ىل  ك م لممل  اله   ي  ىل ة  ىل     ىل ا  طد اله  حت   ةام  وع   ويادام د
 .وىلضنو  ىل ت و ميمت  ا  يحت ع ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر  رب ىل رتىلب ىلضغىلطمل .ىل نم

  
 توزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التراب الجزا ري (:91الجدول رقم )

 ىل ت،حتل ىل ا مر % 1911ىل  نىل   ىلسو   1911ىل  نىل   ىلسو   ىل حتس    ىل رتيا 
 5.67 11.59 47253 44714 ىلضغىلطمل 1
 6.17 5.9 24068 22669 ياغ  و و 2
 7.13 4.71 19200 17922 ولملىلم 3
 8.19 4.63 18872 17443 جب  ر 4
 7.74 4.42 18044 16748  ،اف 5
 9 4.01 16350 15000 يام    6
 7.32 3.55 14463 13477  حتالملرىلل 7
 8.08 3.34 13620 12602 ىل ميان  8
 5.61 3.19 13010 12319 ي ا،اار 9
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 5.89 2.54 10537 9781  ا  ر 10
 7.36 2.53 10314 9607   يار 11
 4.24 2.46 10040 9632 ىل  يف 12

 
 6.3 100 407779 383594 ىلجملدحتع

 ز51د ص 11ىل صنل: ىل ا مل  ىلإلحص طار ليم 

 توزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التراب الجزا ري(: 91الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 (.92المصدر: باالعتماد على الجدول رقم )

اله يملىل يا   يمنو  وىل  ك  أ ة  وال دحتم ىل غىل   ىل داحتحر ع يحتىل ت ىلس تيد ل جنن ىل ص لغم    ىل غىل   ىل داحتحر   
 تن ام ويمليار ىلس تيد ل ع ىل ا  ق ىل  غو ر والا  ق ىل صتملىل  وىل صتملىل  ىل كم د ضس ىل ا   ةحظ ىل ص س يغىل  ىلغي  
ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر يتدمل غ ع الا  ق ىل  د   وىلص  ب ىل  يا د ولةىل   ن  ىل تم لىل  أاملى   ملهب  اله 
ىل  حتىلز )الا ةة ىل تحت  ل(د يملهب  اله  حتز ىل تدحت ه )ىل حتلر ه(د وجحتر  ىن بتار ال   ن   ي  ىلس تيد ل زززىلخل 

ع ىل تادار ىلسيتص ر ر لغم    ىل ت مل     ىل  مل مار و   ت و س يغىل  ىلضغىلطمل   ان   ه ضحنىلث ىل تحتىل م ىلضمحت  
 ىل ءغ ز

   نلهت  وىل تحت ،ر ىل ص    ىل       يتداغ :المنافسة وتشجيع التجديد وبالتالي وائبداع لابتكار مصدر .ج
 اله  ا ةس أم و  ت،ال ىل  حتزد ىلحتا ج     اله جن ن ال ملوع أو الاتا ي،حت مل أج  اله وىلس تك ل ىلإل نىلع  ي 
  اح ه  يداتا  حت ار أة    ي  حيص  ىل ة  ىلجملتدل  ي     ء طن    حتر مم  وىل تت تد ىل ت ا   اة

 ي حتر ىل  مير ىلسارتىلع  ملىل ىل  شيث اله أ يمل أم ىل المل كار ىل تتن  ىل حتس    ع ىل نلىل     ااجل ىل    لزوين
  .ىل       اله ىل احتع لةىل  صت ب
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  ي  وىل تحت ،ر  يد      ىل ص    ىلض ملىلع ىلس ت  ل ضم :المجتمع أفراد بين الثروة توزيع في العدالة د. 
 ىلس ت  ل لةىل أم ضذ ل ءارد أو    جل ح  ل ر ىل حت هد الا  ق خمتيف  ت ىل  نىل ر ب اق اله ميّكام  وىل لد  ، ز
  كم  دىل  يد         ا مر ىلا   لحت  د  ىل كم   ىل  ك  ار ىل كي ةر ذىل  ىل ا  ق ع ىل   ل ل متمل غ اله  ءف
 .أة     ك  ىل ت حر ىل يار وىلإلالك  ا   ىل حتىللر ىل ت ة  اله وميّكام 

 ىل تربل  ة ن ىل    د الا ص  ايق ع  م ىل رولىل وىل تحت ،ر ىل ص    ىل       يي   :البطالة نسب ه. خفض
 ىل حتىللر حمنور ر  ء   ىل تحتظاف  ي  ينلهت  وي غ   ةيتص رد حمملك ةم  و   ت و  يحتظ طف حممل   ىل تخصصت   ض
 اله ىل احتع لةىل ع ىل تكيءر أض      مل ل  ىل كم   ىل  مل    ع ىل  د  ةملصر يكيءر أم ضذ ىل ة الرد ىل   ار

-1999وىلضنو  ىل ت و ميي  ي،حتل الا ص  ىل     ىل صمل  هب  ع   ص   ح   ىل ءئر ع ىل ءرت   ت   .ىل      
 ز1911

 1911-1999ها في م ص م ةسب الفئة في الفترة بين (: تطور منايب الشغل المصرل ب02الجدول رقم)

  2008 2009 2010 2011 2012 
 1728046 676111 1577030 1363444 1233073 ىل       ىلخل صر
 48415 48086 48565 51635 78625 ىل       ىل  دحتالار

 1776461 724197 1625595 1415079 1311698 ىلجملدحتع

 ز19د19د19د11 ي    مل ص و ىلل  ىل       ص   ليم:  ىل صنل:   س تد ر            

 1911-1999تطور منايب الشغل المصرل بها في م ص م ةسب الفئة في الفترة بين  (:92ىل  ك  ليم )

 

 

 

 

 

  (.95باالعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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ص    وىل تحت ،ر ع يغىل ن اله ىلضنو  وىل  ك  ىل     ت  ةحظ أم  نر ىل  د   ىل ة ه  اتدحتم ىلر ىل       ىل 
د ولةىل ال   ء مل  يغىل ن  نر  1911 ا حتر و مليءل  صحتل  اليتحتظر ع  1911اله  ار  املىد  مل  يملىلجل ع  ار 

 ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر ع ىلسيتص رد و   ت و أ مم لةىل ىل احتع اله ىل       ع ىل ت يا  اله حن  ىل م،  رز

    جل ضذىل ا صر ىل نو ر ص رلىل  حمم    ر   ي  وىل تحت ،ر ىل ص     ىل      ي د  :25الصادرات تنمية .و
 ع ي  لم أم ي ت،ال  د  ىل نو ارد ىل اتم   يا ةس أم ي ت،ال الاتم هت  و   جل وىلس تك لد ىلإل نىلع  ملو  يتدتل

   ىل  مل   رب     يام  ي تدن ىل   ىل حت ،ار ىل اتم   أو ىل م شمل غ  ىلإل ت ج اة  اله ىل تصن مل  ديا  
ىل م  هد أال  ع ح  ر ىلضغىلطمل يم   ىل ملوي   متي  ألم  اله ىل   و ر اة   ديا   اله ىلضا ار ىل ت نر  وىل  مل   

اله ىل  ادر ىلإل،  ار  يص رلىل د و غ  ر   %21ز99 ا مر  1911 ارىل ص رلىل  ىلس   ار اة  ىل  نىل   ىل و  اله 
 ز1911ال  ل ر الل  ءس ىل ءرت    ار  91ز1ي نل ب 

اله ىل  ادر ىلإل،  ار  يص رلىل د   ادر  %59ز1  ا مر  يص رلىل  ا لج ىل ملوي   ةتم     متم  ضئاير مب نىلل أال   
ز ىلذم 1911ال  ل ر الل ىل  نىل   ىلسو    ار  %92ز9اليا ل روسل د وين  ملةجل لة  ىل ص رلىل  ىلخنء ض   ا مر  1

ضئاير جنىل وس يملي  ىلر  دحتح   ىل نو ر   ةحظ ىلم ال  مهر ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر ع ين ام ىل ص رلىل 
ىلضغىلطمل ر  د  وس غىل    ان ه  ه ياحت ل ىل ص رلىل  ا لج ىل ملوي   ولةىل لغم    ىلسالتا  ىل  ىل  مل مار ىل داحتحر 
 يد      ىل صنل د ولةىل ىل  مغ لىلجل   ن  أ م ب     اله أمهم :  ن  ينل  ىل اتا ىل ي   ي  ىل ا ة ر ىل نو ار 

  ىل       ىل تحت ،ر وىل ص    ع ي، ع ىلخلنال   وي، ع ىل ما   وىل ش    ىل  دحتالار ىل يةىلم س   تربىلم د ىلليك   ىلغي
        الصنل  وىل  ك  ىل ت و  حتضح يحت ع ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر ح   ىل ا  طز

 (: توزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ةسب النشاط02الشكل رقم )
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 الخاتمة 

وىل ة   1991   ختيف ىل  ا صمل ىل   ي،مليا  ض ام  جنن أم  إلصة  ىلضم ط  ىل ة  ي الجل  ص ىلضغىلطمل  ار اله بيايا  
ج     ات طا ىلجي  ار  ي   1991يغىلاله ال ص ي ن   يحتىل ت ىلس تيد ل والاح ىلالتا  ىل  ضمل مار ال م ر وحمءغ   ار 
) 1911ىل تحت ،ر ىل    ي جل ع هن  ر ىلسيتص ر د حاث أشمل  لة  ىلسصةح    ي  ض     ىل       ىل ص    و 

ال   ر ( وين أ مدجل لة  ىل       ع ىل تادار ىلسيتص ر ر اله اة  ىل  ن ن اله ىل  شملىل  ة ن  911ز911
 559,91,99)  1919 ملةجل حصر ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر اله ىل ا يا ىل نىلاي  ىلخل   ي،حتلىل حم حت    يغ ع 

ظ لمل  ىل م،  ر حاث  ي جل لنر ىل ا ص  ىل   وةملهت  لة  ىل       ع اليا ل ر ج(د وأ مدجل ع ىل ت يا  اله 
 الاص   د ( ز 211ز991ز1ضر ) 1911هن  ر 

أال  ةاد   ص يحت  م  وب ا م   يتحتىل م ىلضمحت  ع ىل تادار ىلسيتص ر ر ةاةحظ ىل ص ولغم    ىل تتءاغىل  ىل  نالر   
 غ ع ىل  د   وىلص  ب د وهبةىل   حت  ىلم ىل  حتىل ت ىل حتضحت ر ضس ىلم أغي  ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر سيغىل  يتدمل 

مل يتدكه اله ب اق ىل لنىل  ىل ملجحت  الام د  ءس ىل      ةح ص  ان بيايا     مهر ىل       ىل ص    
وىل تحت ،ر ع ي، ع ىل ص رلىل   حاث جننل  سيغىل  ضئاير جنىل وس يملي   ،دحتح   ىل  ا  ر ىلسيتص ر ر ىلضغطمل ر 

ضر ي،حت مل ىل ص رلىل  ا لج ىل ملوي   ولةىل لىلجل   ن   حتىلال  اله  اام  متمل غ ىلغي  ىل   ل ل ىلس تيد ل ر ع  ىل ملىلالار
 زي،    ىلخلنال   وىل ما   وىل ش    ىل  دحتالار

 :هوامشال

                                                           
1
  PIERRE BELTRAME " fiscalité en France " édition Hachette, Livre Paris, P 

12. 
 15د ص1991د  ما مد 1وىل  ملىلط د رىلل لحتالر  ي،م  ر وىل ا مل وىل تحت  لد ط حمدن  م ل حممل  د ىليتص ر    ىلضم  ر  2
 ز91د ص1999  ر  ةياح ىل  ي د ىل   ار ىل   الر وىل ت مل ل ىل  و ىل  مل يبد رىلل ىلا الن  يا مل وىل تحت  لد ىل لرمد   3
  ز11د ص 1919غىلطملدد ىل محت مل د ىلض Editions pages Bleues حت حتم حيا و   ص  د ىل  ملىلط  ىل حت اار وىل نو ارد   4
 ز25 ص د 2007  د مد  يا ملد وىلط  رىلل ىل  مل مار د ىل ا مل ر د ىل   المل  ىل ءت    من  5
د 11وص   حت ة د الةالح ىل ا    ىل  مل يب ىلضغىلطمل  ع ظ  ىل تتن    ىلسيتص ر رد جمير ىل  يحت  ىلسيتص ر ر و يحت  ىل ت ا د ىل  نر   6

 ز119د ص 1911
 ز19د ص1999لىل د ىل ا م ىل  مل مار النا  بياي  ال  لمد ىلس كانل رد ىل نىلل ىلض ال ارد   ان  منىل  غ غ  يد م ر  7
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د ج ال ر ىلضغىلطملد  ر تحتلىل(د ل   ر 1992-1991ىلسيتص ر  ) ىلإلصة  حت  ن  محاندىل ا    ىل  مل يب ىلضغىلطمل  وبن      8

 ز91د ص 1995
 ي  حتم ىل  ملىلط  ىل م شمل  وىل مل حت  ىل د شيرز  9

    ي  ىل  د  زي  حتم ىل مل حت   10
 ز1999اله ي  حتم ىل   ار   ار 15أ  مل ىل  ر    11

12
  Ahmed BOUYAKOUB, les investissements étrangers en Algérie, (1990-

1996), Revue Algérienne d’économie et gestion, université d’Oran, N° 2, Mai 
1998, p : 42.   

  ز1995د ىل اصحتص ىل ت مل  ار وىل ت،ما ارد الا حتلىل  جحتىلم قانون االستثماراتالت   تم  د ر دم  و وىل تيد لىل  يمليار ىل   و   ر  13
  د ىل ت يق  رتيار ىلس تيد ل1991أ تحت مل  5ىل  لخ ع  11-91ىل مل حت  ىل ت مل    ليم    14
 د الملجل    قز11-91اله ىل مل حت  ىل ت مل    ليم 19ىل  ر   أ  مل  15
ع ىل  يحت    ر تحتلىلع ىلضغىلطمل وبن    ىل تادار ع ظد  ىل ت،دحتلىل  ىل    ادر ىل ملىللادرد أ ملوحر   ىلس تيد لىل ا  ر   من ىل   رل     د  16

 ز  129د ص 1992ىلسيتص ر رد ج ال ر ىلضغىلطمل د 
 ز1991ي  حتم ىلس تيد ل   ار   17
  حت  ن  محاند الملجل  مق ذ مل د ص   18
ححت  رول ىل       ىل ص     ىل و غىلطملد ىل يت   ىل حت ين ، ر لحتىل د ش ةار ش و د ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر ع ىلض  19

 ز1991ال    19-19د  حتالملرىلل  حتال  1919-1999وىل تحت ،ر ع ب اق ىل تادار   ضغىلطملد اة  ىل ءرت  
 ز219 ءس ىل ملجل ىل    قد ص   20
 ز1991ر  درب  15ع  ىل  لخ 99اله ىل    حتم ىل تحتجام   رتيار ىل       ىل ص    وىل تحت ،ر ىل  نر  2د5د1ىل حتىلر   21
د ج ال ر الاتحتل  ىلإل    ارحمدن ىلص ر  الم ل  د ىل    ر ىل ص مل  ىل ءمحت  وىل نول ىل ملي  د جمير ىل  يحت   - يتءصا  أ يمل  ن ىلر:   22

 اءت ةملج ىل ملىللامد رول ىل صا     ىل ص    ع ىلسيتص ر ىل صمل د الل ىلش ل   –ز 111د ص1999د 11   ا،اارد ىلضغىلطمل ىل  نر 
 ز11د ص 1999ر  تادار حم ة ر ىل احتةارد ل   ر ال ج ت د  يار ىل تم ل د ج ال ر ىل احتةارد الصملد ا ص

الاصحتل  ىل غ هد آ ا   ي مال  يمليار ىلس تيد ل  ارىل   تدحت   ىل تادار ىلسيتص ر ر د أ ملوحر ر رتىل  ع ىل  يحت  ىلسيتص ر رد ج ال ر   23
 ز92ىلضغىلطملد ص

 لج   يتادار ىلسيتص ر ر وأشملل   ي  ىل تادار ىلسيتص ر ر ع ىل نو  ىل ا الارد ل   ر ال ج ت  ع الحتىل ن   يامد لائ   ىل تدحت   ىلخل  24
 ز99د ص1991 يحت  ىل ت ا د ج ال ر ىلضغىلطملد 

 ز59دص11ليم  ىلإلحص طارىل  يحتال      مل ص  25
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 ةــات السياحيـــة لترقية الخدمــــة التخطيط السياحي كآليـــإستراتيجي
 

 1 ـاريأ.سميــة بوخـ                                                                                  
                                       

 الملخـــــــص:

             السياحي يف الوقت احلاضر التطور السريع الذي شهدته احلركة السياحية  إن من أهم أسباب ظهور التخطيط
لذا كان البد من توجيه العاملية،و اليت أفرزت بدورها حاجة ملحة إىل ظهور أمناط متطورة للخدمات السياحية،
املنشودة من الصناعة  االهتمام إىل ضرورة تنظيم و ضبط و توجيه و تقييم هذه اخلدمات للوصول إىل األهداف

السياحية،و قد ترتب على ذلك تبين أسلوب التخطيط السياحي كمنهج فعال يعمل على دراسة و حتليل و تفسري 
  و تنميتها و حتسني جودهتا بغرض ترقيتها جلذب السياح إىل اقتناها. مجيع اخلدمات السياحية،و يسعى لتطويرها

يسية ملعظم الدول السياحية اليت تسعى لوضع االسرتاتيجيات اليت فالتخطيط السياحي يعد من األلويات الرئ
السياحية و من أهم الصناعة ات تنمية يتعمل على حتسني جودة اخلدمات السياحية،باعتباره ضرورة من ضرور 

 .أدوات تفعيل هذه الصناعة يف عصرنا احلايل
               سياسة ختطيطية سياحية جيدة من شأهنا تطوير،مطالبة باتباع -و على غرار خمتلف الدول النامية-لذا فاجلزائر 

  و ترقية مستوى خدماهتا السياحية بكافة أشكاهلا و يف خمتلف مواقعها السياحية.
السياحة،الصناعة السياحية،التخطيط،التخطيط السياحي،اخلدمات السياحية،التنمية الكلمات المفتاحية:

 .السياحية

 

    Summary:                                                                                                              

                      One of the main reasons for the emergence of tourism planning At 

the present time The rapid development of World Tourism Movement, And that 

in turn produced an urgent need of advanced patterns for tourism services,So it 

was necessary to draw attention to the need to organize and adjust and direct and 

evaluate these services to reach the objectives of the tourism industry, And has  

                                                           
 smboukhari@yahoo.fr ة،البليد، جامعة سعد دحلب، بوخــــاري  ةأ.سمي. 1
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 ــــة:مقدمـ 

لقد أصبح رهان ترقية اخلدمات السياحية نشاطا مهما و ضروريا يف معظم دول العامل،و على الرغم من 
و  مهيتها فال تزال تواجه العديد من العراقيل اليت حتول دون تطورها و رقيها خاصة يف الدول  النامية،و مع تزايد أ

ع الصناعة السياحية،فقد بات من الضروري اإلعتماد على تعدد اخلدمات السياحية كنشاط أساسي يف قطا 
التخطيط السياحي كمطلب ملح لتحقيق منو و تطور أسرع و منظم للخدمات السياحية،و منه تدعيم التنمية 

 االقتصادية و االجتماعية.
تفعيل كآلية ل  التخطيط السياحي،على الدولة اجلزائرية أن تسعى إىل  تبين هذه االسرتاتيجية و إدراكا ألمهية
 .تعزيز طلبهم عليها قصد جذب السياح  و  اخلدمات السياحية،

 و يف هذا االطار تنبثق إشكالية حبثنا األساسية و اليت تتجلى يف التساؤل اجلوهري التايل:   
 ودة الخدمات السياحية في الجزائر ؟"ـن جـة التخطيط السياحي في تحسيــدى نجاعـــ"ما م

 ل الرئيسي،تندرج األسئلة الفرعية التالية:و حتت هذا التساؤ 
 ما ذا نعين باخلدمات السياحية؟و ما هي أنواعها؟-
 ما املقصود بالتخطيط السياحي؟و ما مزايا تطبيق هذه االسرتاتيجية؟-
 ما هي آليات و تقنيات التخطيط السياحي و كيفية تفعيلها يف ترقية اخلدمات السياحية؟ -
 اسرتاتيجية التخطيط السياحي لرتقية اخلدمات السياحية يف اجلزائر؟ما هي متطلبات تنفيذ  -

resulted in a Adoption of tourism planning method As a way of effectively 

working on the study, analysis and interpretation of all tourist services,And seeks  
to develop And development And improve quality in order to be upgraded to 

attract tourists to the acquired. 

Planning is one of the main tourist prioritization of most tourist countries Which 

seeks to develop strategies that improve the quality of tourism services,As a necessity 

for the development of tourism industry And Of the most important tools Activation 

This Industry in the present era. 

Therefore  Algeria- And like Various developing countries Required to follow a 

good Policy planning tourist Would develop and upgrade the level of tourism services 

in all its forms and And in the various tourist sites. 

Keywords:tourism,the tourism industry,planning,tourism planning,tourism 

services,tourism development. 
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  :أهمية البحث 
مىىىىىىن أمهيىىىىىىة املوضىىىىىىوع الىىىىىىذي نتناولىىىىىىه،حي  تسىىىىىىاعد الدراسىىىىىىة علىىىىىىى إبىىىىىىراز الىىىىىىدور تتجلىىىىىىى أمهيىىىىىىة هىىىىىىذا البحىىىىىى        

 يف ترقية اخلدمات السياحية اجلزائرية. يلعبه التخطيط السياحي الفعال  املهم الذي
 حثأهداف الب: 

 يرمي إىل حتقيق األهداف التالية:طار النظري و الفكري الذي وضع فيه،فهو إنطالقا من أمهية البح  و اإل
 . توضيح دور التخطيط السياحي يف ترقية اخلدمات الساحية 
 .التعرف على ماهية اخلدمات السياحية 
 الوقوف على واقع التخطيط السياحي  و اخلدمات السياحية يف اجلزائر. 
  از متطلبات تنفيذ اسرتاتيجية التخطيط السياحي يف اجلزائر.إبر 
  السعي إىل تنبيه القائمني على قطاع الصناعة السياحية بضرورة انتهاج اسرتاتيجية التخطيط السياحي كأداة

 فاعلة يف ترقية و تطوير اخلدمات السياحية. 
 :محاور البحث 

 و تقييم موضوعهلذا اجلهد العلمي و حماولة ملناقشة  لإلملام جبوانب املوضوع و بلوغا لألهداف املرسومة
 ارتأينا تقسيم حبثنا إىل أربعة حماور رئيسية،متثلت يف:التخطيط السياحي كآلية لترقية الخدمات السياحية "،"

 أوال:ماهية اخلدمات السياحية . 
 .ثانيا:حملة شاملة حول التخطيط التخطيط السياحي 
  يط السياحي لرتقية اخلدمات السياحية.سرتاتيجية التخطإثالثا:حماور 
  سرتاتيجية التخطيط السياحي لرتقية اخلدمات السياحية يف اجلزائر.إرابعا: متطلبات تنفيذ 

 أوال:ماهية الخدمات السياحية.
رية لقيام برزت أمهية  اخلدمات السياحية كظاهرة عامة يف خمتلف اجملتمعات،كوهنا تعد من العناصر الضرو 

                    ،و نظرا المتيازها بالعديد من اخلصائص اليت من شأهنا جذب السياح و تلبية مجيع رغباهتم ة السياحيةقطاع الصناع
 و حاجياهتم يف البلد املقصود. 

 تعريف الخدمات السياحية: -0
تعرف على أهنا:" جمموعة من  لقد تعددت تعاريف اخلدمات السياحية بتعدد وجهات النظر إليها،حي 

لعناصر املكونة للصناعة السياحية اليت تكمل بعضها البعض و جيب أن تتجانس و تتكامل من أجل إجناز الربنامج ا
 1السياحي".

                       و عرفت بأهنا:"أوجه مهنة أو نشاط أدائي غري ملموس ينفذ للعميل،هتدف أساسا إىل إشباع الرغبات
)السائح( النهائي مقابل دفع مبلغ معني من املال،و جيب أن ال  مستهلكو االحتياجات،عندما يتم تسويقها لل
 2يقرتن اخلدمات ببيع منتجات أخرى".
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                كما تعرف اخلدمات السياحية على أهنا :"جمموعة من األعمال و األنشطة اليت توفر للسياح الراحة 
حية أثناء سفرهم أو من خالل إقامتهم يف املرافق و التسهيالت عند شراء و استهالك السلع و البضائع السيا

 3.السياحية بعيدا عن أماكن إقامتهم األصلية"
و منه اخلدمات السياحية هي:" جمموع العمليات  و األنشطة غري امللموسة و اليت ميكن أن تقدم بشكل   

)غرفة  أو استخدام مؤقت  مؤقتةهلك للخدمة قد يقوم حبيازة منفصل و توفر إشباع للرغبات و احلاجات،و أن املست
  4و لكن دون أن ميتلكها". يف فندق،إجيار سيارة ،رحلة سياحية(

  : خصائــص الخدمــات السياحية 2-
نطالقا من تعريف اخلدمات السياحية نستنتج خصائص عديدة هلا،و ميكن ذكر اخلصائص الرئيسيىىىىىىىىة إ    

 فيما يلي:ات السياحية ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىللخدم
ظهرت عدم ملموسية اخلدمات كفرق رئيسي موجود بني السلعىىىىىىىىة و  خدمات غير ملموسة: -0.5
و أو مشها أو اإلحساس  هبا،و رؤيتها،غري ملموسة،أي من الصعب تذوقها، صلات السياحية يف األىىىىىفاخلدم،اخلدمة

 يزها عن السلعة، كخدمات األمن السياحي.و هذا أهم ما مي  هاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل شرائىىىىمساعها قب
ة ىىىىىىىىىىىىة السياحيىىىىىىىىىىىىىىرتباط بني اخلدملتزام ،درجة اإلو نعين بالتماسك و عدم اإلالتماسك و عدم التجزئة : -5.5
،كما  ن مقدمهان الشخص الذي يتوىل تقدميها،أي من الصعب أحياناً فصل اخلدمات السياحية عىىىىىو بي ها ىىىىىىىىىىىىذات

 و تستهلك يف نفس الوقت.  تنتج ات السياحيةىىىىىىىىىىىىىىىأن اخلدم
و نقصد به عدم التجانس يف املخرجات فاجلميع  يرى أن جناعة اخلدمة السياحية تتغري من التبايـــــــــن: -3.5
ات السياحية اليت تعتمد على التدخل ،و من وكالة سياحية إىل أخرى خاصة للخدمة سياحية إىل أخرىىىىىىىىىىىىىىىىىمؤسس
 هاىىىىىىىىىىىىىىىر البشري،لذا  فإن كل نوع من أنواع اخلدمات السياحية هلا طرق خمتلفة يف كيفية قياسىىىىىىىىىىىىىر للعنصىىىىىالكبي
اء حىت يتمكن من املقارنة بني عروض اخلدمات ب العناصر قبل الشر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم برتتيىىىىىىىىىىح( يقىىىىىىىىىىىىى) السائ ونىىىىىىىىفالزب

دى مؤسسات الطريان نفس مستوى اخلدمة على كل رحلة ىىىىىىدم إحىىىىىال أن تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالسياحية،فال ميكن على سبيل املث
 من رحالهتا.

                 دمات عامة نفصال اإلنتاج عن االستهالك يف اخلإنتيجة لعدم الخدمات السياحية سريعة التالشي: -2.5
               ،مبعىن أن املنفعة منها هلا حياة قصريةفإهنا تتصف بالفناء السريع،خلدمات  السياحية على وجه اخلصوصو ا

 5و معظمها تزول و تفىن خالل فرتة معينة،و ال ميكن ختزينها الستخدامها يف وقت آخر.
كبرية يف  أي أهنا حتتاج لرجال تسويق هلم مهارة ترويجها:الخدمات السياحية تحتاج إلى جهود ل -2.5

 6.تسويقها حىت يعني السائح ما يريد و حيتاج اقتناء منها
 مزايا الخدمات السياحية: -3

 7:نذكر برزهاأوعة من املزايا تعود خلصوصيتها،و من من إبراز جمأإضافة إىل اخلصائص السابقة،ميكننا 
  شكلها و مضموهنا مع احلضارة اخلاصة باملنطقة السياحية.تتوافق اخلدمات السياحية يف 
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 نسجام و عدم التعارض مع أي عنصر من عناصر الصناعة السياحية.التكامل و اإل 
 تتميز اخلدمات السياحية بكوهنا عامة للجمهور،و تسعى من تقديها إىل حتقيق منفعة عامة ملختلف اجلهات                

 و األطراف املستفيدة.
 تميز بكوهنا على درجة عالية من اجلودة،فهي مرتبطة بالتنوع احليوي و البيئي،و ليس بأي شيء آخر ميكن ت

 تعويضه أو إعادة شرائه.
 أو من حي  نظام االدارة رتباطها باملكان الذي انشئت فيه سواء من حي  احلصول على مستلزماتإ،  

 التشغيل،أو من حي  التعايش و االندماج يف املكان.
 أشكال الخدمات السياحية.-2

 8:فيمايلي نذكر أمهها،للخدمات السياحية عدة أشكال
 تتمثل يف:الخدمات األساسية:-0.2
 :و بيوت  القرى السياحية و الشقق املفروشةكل من الفنادق و املوتيالت و  و تقدمها اإلقامة السياحية

 و املخيمات. الشباب 
 :د الغذائية و االستهالكية اليت تقدمها و سائل اإلقامة و يتمثل يف خمتلف املوااإلطعام السياحي

 املختلفة،إضافة إىل املطاعم  و الكافيترييات .
 :و اخلاصة،و الشركات السياحية ت النقل السياحي العامة و تقدمها خمتلف شركاالنقل السياحي                

 و مكاتب تأجري السيارات.
   دميىىىىىىىبتق تقوم من شركات و وكاالت السياحة و السفر حي  و تشمل كل:خدمات المؤسسات السياحية 
                 الدولية  اجلوية الرحالت على و احلجز الداخلية النقل بالفنادق،و وسائل مثل:احلجز املختلفة للسائحني خدماهتا
 .و احمللية

 يلي: فيما توضيحها ميكن الداعمة التكميلية الخدمات- 5.2
 يح فرصة الرتفيه و االستمتاع للسياح،أو ممارسة نوع معني من الرياضة يف تت حي و الرياضة: الترفيه خدمات

 ذلك البلد .
 و املواد التجهيزات خمتلف تقدم للسائح و هيالتسويق السياحي: التجارة ومحالت مؤسسات 

  ية.بيع اهلدايا و التذاكر و احلرف التقليد السياحية،إضافة إىل املنطقة يف االستهالكية
 الدينية العبادة و منشآت أماكن السينما،و كاملسارح،قاعات :الثقافية الخدمات. 
 االستعالمات مراكز تقدمها :و التنظيم اإلستقبال خدمات.  
 احلمامات و الصحية املرافق العامة،مثل التحتية البنية من جزءا تشكل :و هياالجتماعية العامة الخدمات                 

 .العملة،اجلمارك تبديل و مكاتب كذلك خدمات البنوك و الكهرباء،و تشمل ياهامل و شبكات 



 ـاريــة بوخـأ.سميـ                                                  لترقية الخدمات السياحية إستراتيجية التخطيط السياحي كآلية

 

 5002جانفي/  03 العدد                                                  جامعة المدية   -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية
133 

  األمن السياحي. 
 :وهذا من خالل تقدمي املعلومات التوضيحية الالزمة للسائحني،إضافة إىل تنظيم االرشاد السياحي                 

 تهم و رعايتهم .و إدارة الرحالت السياحية و تنفيذ الربامج السياحية للسياح و مرافق
 ثانيا:لمحة شاملــــــــــة حول التخطيـــــــط السياحــــــي.

يعد التخطيط السياحي من العمليات احليوية لتطوير اخلدمات السياحية و تفعيلها،باعتباره أداة لتحقيق 
و  ت السياحية تتطلبو التواؤم بني خمتلف القطاعات املرتبطة بالصناعة السياحية،لذا فإن ترقية اخلدما التنسيق

 بشكل كبري ختطيطا شامال هبا.
 تعريف التخطيط السياحي:  -0

 هنالك العديد من التعريفات اليت وضعت من قبل الباحثني ملفهوم التخطيط السياحي منها ما يلي:
                  التخطىىىىيط السىىىىياحي:"هو عبىىىىارة عىىىىن جمموعىىىىة مىىىىن اإلجىىىىراءات املرحليىىىىة املقصىىىىودة الىىىىيت هتىىىىدف إىل اسىىىىتغالل

 حضاريا". و استخدام أمثل للموارد السياحية املتاحة ضمن دائرة املرغوب به،بعيدا عن املخاطر الضارة مكانيا و
ة بأنه:"رسم صورة تقديرية يسياحصناعة الكما يعرف التخطيط السياحي من وجهة نظر املهتمني بال

دة،حبي  حيقق هذا التخطيط التوازن بني الطلب مستقبلية للنشاط السياحي يف دولة معينة و يف فرتة زمنية حمد
 9العرض السياحي". السياحي املتوقع و

ة و يسياحصناعة ال"ختطيط طويل املدى تقوم به وزارة السياحة،أو اإلدارات الرمسية لل:أيضا يعرف على أنه
االسرتاتيجي بتحديد الذي يركز على كيفية حتقيق األهداف الشاملة بعيدة املدى للمنظمة ككل و يهتم التخطيط 

املستقبل السياحي للبالد و حتقيق األهداف العريضة اخلاصة بذلك و هو ما تقوم به اإلرادات الرمسية  وتركز على 
 10 التنمية السياحية بكافة أنواعها".

كمىىا يعىىرف علىىى أنه:"عمليىىة تعتمىىد علىىى البحىى ،و التقيىىيم الىىذي يتطلىىع إىل تفعيىىل اخلىىدمات السىىياحية لىىذا 
يكىىىون التخطىىىيط السىىىياحي عمليىىىة مشىىىرتكة بىىىني اجلهىىىات احلكوميىىىة املشىىىرفة علىىىى هىىىذا  القطىىىاع،و مقىىىدمي  جيىىىب أن

) السياح (،و اجملتمىع  احية(،و املستهلكني هلذه اخلدماتاخلدمات السياحية )املؤسسات التابعة لقطاع الصناعة السي
قهىا و انتهىاء مبرحلىة التنفيىذ و التطبيىق لىربامج املضيف للصناعة السياحية،بدءا مىن مرحلىة صىياغة األهىداف املىراد حتقي

 11اسرتاتيجية التخطيط السياحي".
و منىىىه فىىىإن التخطىىىيط السىىىياحي هىىىو:" ذلىىىك التخطىىىيط الىىىذي يهىىىتم بتوجيىىىه و تنظىىىيم اخلىىىدمات السىىىياحية  يف 

 املناطق السياحية من أجل الوصول إىل األهداف املنشودة و املرغوبة بشكل واضح و سليم".
تتجلىىى أمهيىىة التخطىىيط السىىياحي مىىن الناحيىىة اإلقتصىىادية فيمىىا يلىىي: قتصــادية للتخطــيط الســياحي:األهميــة اال -5
12 
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  إن التخطىىيط السىىياحي مىىن خىىالل معاجلتىىه ملشىىكالت قطىىاع الصىىناعة السىىياحية،و تقوميىىه ملختلىىف املشىىروعات
و انتىاج بيئىىة خىىدمات سىىياحية السىياحية و جعلهىىا ال تنىىتج آثىارا تىىؤدي اىل اإلضىىرار بىاملواقع السياحية،يسىىهم يف خلىىق 

 ذات مستوى عال اجلودة،مما يؤدي ذلك إىل حتقيق منو إقتصادي.
  إن تطبيىىىىق املبىىىىادو الىىىىيت تقىىىىوم عليهىىىىا عمليىىىىات التخطىىىىيط السىىىىياحي مىىىىن شىىىىأهنا أن تىىىىدفع إىل حتقيىىىىق وفىىىىورات

 إقتصادية.
 يف ذلىىك ممىىا   ال شىىك  يىىؤدي التخطىىيط السىىياحي إىل وقىىف اسىىتنزاف املىىوارد الطبيعيىىة و ترشىىيد اسىىتخدامها،و

 فيه منافع اقتصادية كبرية.
  يهىىىىتم التخطىىىىيط السىىىىياحي بكفىىىىاءة اسىىىىتخدام الطاقىىىىات السىىىىياحية االقتصىىىىادية و تقليىىىىل الفاقىىىىد منها،كمىىىىا أن

 االهتمام بالبح  عن مصادر بديلة متجددة للطاقة يؤدي إىل خلق فرص اقتصادية.
 و تنسىىيق  عملهىىا،و  ةالسىىياحي الصىىناعة نميىىة قطىىاعيسىىاعد علىىى توحيىىد جهىىود مجيىىع الوحىىدات املسىىؤولة عىىن ت

 زدواجية القرارات و األنشطة املختلفة،مما يساعد على إجناز األهداف العامة  و احملددة هلذا النشاط.إيقلل من 
  يساعد التخطيط السياحي على تأهيل  و صيانة اخلدمات السياحية و تنظيمها،و اإلستفادة منها بشكل

 اضر و املستقبل.مناسب يف الوقت احل
 يعمل التخطيط السياحي على تكاملية النشاط السياحي مع النشاطات اإلقتصادية األخرى. 
  يساعد على تعظيم الفوائد االقتصادية و االجتماعية و البيئية من خالل تطوير اخلدمات السياحية كما يقلل

 .من اآلثار السلبية للخدمات السياحية
 السياحية من خالل وضع اخلطط التفصيلية لبعض اخلدمات السياحية  يساعد على رفع مستوى اخلدمات
 .املستوى الضعيفذات 
  .يساهم يف استمرارية تقييم اخلدمات السياحية و تطويرها 

 13للتخطيط السياحي مستويات ثالثة رئيسية،تتمثل فيما يلي: مستويات التخطيط السياحي: -3
 :لدولة السياحية،و يعين بالتخطيط للتنمية السياحية الذي يتم على مستوى االتخطيط السياحي الشامل

 .الشاملة،و يدخل يف إطاره
 :و الذي يهدف إىل حتقيق التنمية السياحية من خالل التغيري اهليكلي التخطيط السياحي القطاعي

 لإلقتصاد على أساس قطاعي.
 :ة داخل الدولة السياحية.يهدف إىل تنمية إقليم معني أو منطقة سياحية معينالتخطيط السياحي اإلقليمي 
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 .:يوضح مستويات التخطيط السياحي(10)شكل رقم

 

 

 

 

 املصدر:من إعداد الباحثة بناءا على التحليل السابق.

 عوامل نجاح التخطيط السياحي : -2
   14 :توفر أربعة عالقاتيعتمد جناح التخطيط السياحي على عدة عوامل تلتزم 

فنجىىىاح النشىىىاط السىىىياحي يف أي منطقىىىة يىىىرتبط ارتباطىىىاً وثيقىىىاً القتصـــادي:عالقـــة التخطـــيط بالنشـــا  ا -0.2
مبسىىىتويات األنشىىىطة الىىىيت ميكنهىىىا أن تىىىؤدي إىل حتقيىىىق زيىىىادة متواصىىىلة يف الىىىدخول،و إمكانيىىىة االقتصىىىاد احمللىىىي علىىىى 

 امتصاص هذه الدخول و استخدامها. 

لشىىىيء،على اعتبىىىار أن التىىىدفق السىىىياحي جنىىىد أن السىىىياحة و البيئىىىة هىىىي نفىىىس اعالقـــة التخطـــيط بالبي ـــة: -5.2
يرتبط بعوامل اجلذب السىياحي املتمثلىة يف املنىا  و املنىاظر البيئيىة الطبيعيىة و الشىواطه  و غريهىا،أو يف عوامىل جىذب 
مىىن صىىنع اإلنسىىان كاملنىىاطق التارييىىة األثريىىة و احلديثىىة و غريهىىا،و هنىىا تبىىدو نقطىىة هامىىة تتعلىىق بضىىرورة احملافظىىة علىىى 

 البيئية. األصول 

يكىىون مىىن املالئىىم هتيئىىة املقيمىىني لتزويىىد السىىائحني عالقــة التخطــيط بالقــادمين إلــى المنطقــة الســياحية: -3.2
باملعلومات اليت تتيح هلم املتعة الذهنية،فإن تزاوج كل من اإلمتاع النفسي و اإلثراء الذهين،جيعل السائحني أكثر رغبىة 

    يف زيارة املنطقة مرة أخرى. 

و إذا كىىان التخطىىيط يهىىدف إىل زيىىادة مىىوارد الدولىىة مىىن النقىىد عالقــة التخطــيط بتــدفق النقــد األجنبــي: -2.2
دفق مىن األجنيب،فإن جناح التخطىيط السىياحي يقىاس بالنسىبة للىدول الناميىة بصىفة خاصىة مبىدى قدرتىه علىى زيىادة التى

خىىالل انسىىياب رؤوس األمىىوال األجنبيىىة  سىىواء مىىن خىىالل عائىىدات السىىياحة الدوليىىة أو مىىن،النقىىد األجنىىيب إىل الدولة
 لالستثمار السياحي. 

 

لتخطيط السياحي الشاملا  

لتخطيط السياحي القطاعيا  

 

لتخطيط السياحي اإلقليميا  

 

 مستويات التخطيط السياحي
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 ستراتيجية التخطيط السياحي لترقية الخدمات السياحية.محاور إثالثا:

مع حلول األلفية الثالثة اليت متيىزت بىالتطورات السىريعة،ا هت معظىم الىدول إىل اعتمىاد أسىلوب أكثىر احرتافيىة 
ثراء اخلىدمات السىياحية،مراعني يف إستعمال اسرتاتيجية ترقوية لتنمية و إق متثل يف التخطيط السياحي،و هذا عن طري

 ذلك ما يلي:

 ستراتيجية التخطيط السياحي لترقية الخدمات السياحية:مراحل إ -0
و هىي أهىداف عديىدة ذات طىابع تحديد األهداف من تطوير الخدمات السـياحية فـي المواقـل السـياحية:-0.0

                 همىىىىىة التخطىىىىىيط السىىىىىياحي بصىىىىىورة عامىىىىىة يف جمىىىىىال ترقيىىىىىة اخلىىىىىدمات السىىىىىياحية هتىىىىىدف تكىىىىىاملي و امتىىىىىدادي،و إن م
 15ما يلي : لتحقيق

 . حتسني نوعية اخلدمات السياحية املقدمة،أو  ديدها و االرتقاء هبا من حي  الكم و النوع 
 . زيادة الطلب السياحي على كل أنواع اخلدمات السياحية 
 ات السياحية و نوعيتها و حجم الطلب عليها.املوازنة بني اخلدم 

أي حتديىىىد ترجمــة األهــداف إلـــى بــرامي عمــل تنفيليـــة محــددة المهــام و التوقيتـــات القياســية المعياريــة: -5.0
املعايري واإلجراءات والقواعد والرتتيبات الالزمة لتنفيذ املهام واملتمثل يف ترقية اخلدمات السىياحية مبىا يؤكىد قىدرة املوقىع 

 ياحي على حتقيق األهداف املوضوعة.الس
:و مىىا يتطلبىىه وضــل  و تحديــد المســارات و الســيناريوهات و التصــورات األدائيــة الاللمــة لتنفيــل المهــام -3.0

ذلىىك مىىن كفىىاءة يف إيضىىاح الطىىرق الىىيت ينبغىىي أن تسىىلكها مىىن أجىىل الوصىىول إىل حتقيىىق األهىىداف املوضىىوعة لتطىىوير 
 و أكثر العوائد. بأقل التكاليف ةاخلدمات السياحي

:و بالتىايل يتحقىق ضىمان عىدم توقىف حشد اإلمكانات و المـوارد و األدوات الاللمـة لتنفيـل كافـة المهـام -2.0
 اجلهود،أو عدم حدوث أي قصور أثناء تنفيذ اخلطة لتفعيل اخلدمات السياحية.

 ستغالل الموارد المتاحة لترقية الخدمات السياحية.إختيار أسلوب إ -2.0
 لتنفيل و تحديد الهدف المركزي للمشروع المخطط .ا -1.0

 ستراتيجية التخطيط السياحي لترقية الخدمات السياحية: إمقومات تنفيل  -5
العديىىىد مىىىن املقومىىىات ،اخلىىىدمات السىىىياحية و االرتقىىىاء هباتتضىىىمن عمليىىىة التخطىىىيط السىىىياحي ألجىىىل تفعيىىىل 

 16األساسية،نلخص أمهها فيا يلي:
 احية بىىىني خمتلىىىف اجلهىىىات القامىىىة علىىىى تطويرهىىىا ممىىىا يسىىىاعد علىىىى توحيىىىد القىىىوى درجىىىة وضىىىوح اخلدمىىىة السىىىي               

 و اجلهود لتنفيذ اهلدف.
  الواقعيىىة يف عمليىىة ترقيىىة اخلىىدمات السىىياحية،أي اخلدمىىة السىىياحية املىىراد تطويرهىىا جيىىب أن تكىىون أمىىرا وقعيىىا ال

 مستحيال.
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 اخلدمات السياحية حسب رغبات و حاجات السياح. توافر اإلمكانيات البشرية و املادية لرتقية 
  التناسىىق و اإلنسىىجام:جيب أن تكىىون عمليىىات التخطىىيط لرتقيىىة اخلىىدمات السىىياحية منسىىجمة و متناسىىقة مىىع

 بعضها البعض حبي  يسهل تنفيذها.
 .حتديد الفرتة الزمنية  إلهناء عملية ترقية اخلدمات السياحية 
 تقبال.التنبؤ بالتغريات اليت قد حتدث مس 
  ضىىرورة تىىوافر  القواعىىد  و املبىىادو  و االجىىراءات الىىيت حتكىىم سىىري عمليىىة تنفيىىذ التخطىىيط االسىىرتاتيجي،و الىىيت

 تكون مبثابة مراحل تفصيلية توضح األساليب الكيفية لتنفيذ التخطيط السياحي.
 التخطيط السياحي في إدارة الخدمات السياحية: إستراتيجية مبادئ -3

سياحية،حيتاج إىل تبين التخطيط السياحي يف معرفة عناصر قوهتا،و ما ميكن أن تتميز هبا  إن تطوير أي خدمة
التخطيط  السياحي يف إدارة و تطوير اخلدمات السياحية كما يلي من  إسرتاتيجية عن غريها،و تتمثل أهم مبادو

 17خالل الشكل التايل:
 .تطوير الخدمات السياحية التخطيط السياحي في إستراتيجية مبادئ :يوضح(10)شكل رقم

 
 

 

 
 

 

إبراهيم بظاظو،حممد نايف الصرايره،عمر جوابره امللكاوي،مرجع سبق  املصدر:من إعداد الباحثة بناءا على معلومات مجعت من:
 )بتصرف(.561ذكره،ص:

ئها،و يعربوا عن إن اخلدمات السياحية ذات اجلودة العالية هي اخلدمات اليت يسعى السياح القتناالجودة: -0.3
رضاهم الكامل عنها،و يعد االهتمام برتقية اخلدمات السياحية املتوفرة يف املواقع السياحية أمهية كبرية يف عملية 

 التخطيط السياحي.

ن أساس ترقية أي خدمة سياحية هو تقدمي شيء مميز و جديد و فريد من نوعه،مبعىن شيء أكما التفرد: -5.3
 نه االستغناء عنه .يريده السائح و ال ميك

ياحي في تطوير الخدمات السياحيةمبادئ التخطيط الس  

 التفــــــــرد الجـــــودة

 تنوع الخدمة السياحية قوة الجلب
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،ضرورة الربط بني ن من أسس ترقية اخلدمات السياحيةإتعدد و تنوع الخدمات السياحية المقدمة: -3.3
 األسواق السياحية املصدرة للسياح و بني تعدد و تنوع اخلدمات السياحية.

قبلني على ميكن قياس قوة جذب أي خدمة سياحية من خالل عدد الساحني املقوة الجلب السياحي: -2.3
اقتنائها،و قوة اجلذب تعد معيارا مهما لتحديد إمكانية إجراء عمليات الرتقية للخدمات السياحية،فالرتقية ألي 

 حتماالت مؤكدة على جناحها.   إخدمة سياحية ينبغي أن تتوفر فيها 

 ر.ستراتيجية التخطيط السياحي لترقية الخدمات السياحية في الجزائإمتطلبات تنفيل رابعا:
للتخطىىىىىىىيط السىىىىىىىياحي أمهيىىىىىىىة قصىىىىىىىوى يف إقتصىىىىىىىاديات خمتلىىىىىىىف الىىىىىىىدول الناميىىىىىىىة عامىىىىىىىة و اجلزائىىىىىىىر علىىىىىىىى وجىىىىىىىه 
اخلصوص،خاصىىىىىىة و أهنىىىىىىا تواجىىىىىىه العديىىىىىىد مىىىىىىن املعوقىىىىىىات و املشىىىىىىاكل الىىىىىىيت حتىىىىىىول دون رقىىىىىىي اخلىىىىىىدمات السىىىىىىياحية 

ية التخطىىىىىيط سىىىىىرتاتيجإليىىىىىات الىىىىىيت تسىىىىىمح بنجىىىىىاح  فيهىىىىىا،و عليىىىىىه فإنىىىىىه علىىىىىى السىىىىىلطات احلكوميىىىىىة تنفيىىىىىذ بعىىىىىض اآل
 و حاجيات السياح يف البالد .  راق و الئق يسمح  إلشباع متطلباتلتطوير خدماهتا السياحية بشكل 

 ستراتيجية التخطيط السياحي لترقية الخدمات السياحية في الجزائر.إتنفيل  عوائق -0
لسىىياحية حتتىىاج إىل فعمليىىات الرتقيىىة و البحىى  و التطىىوير فيمىىا يىىص اخلىىدمات ا:ضــعف التمويــل الســياحي -0.0

عتمىىاد علىىى املسىىاعدات املاليىىة لتنفيىىذ مىىا هىىو ،لىىذلك يف كثىىري مىىن األحيىىان يىىتم اإلنفقىىات ماليىىة كبىىرية و هائلىىة لتغطيتها
 خمطط له.

 يعىىاق قطىىاع الصىىناعة السىىياحية يففتقــار إلــى الخبــرة و المهــارة الفنيــة فــي مجــال الصــناعة الســياحية :اإل -5.0
سىىىىىرتاتيجية إعىىىىىدام الكفىىىىاءات و اإلطىىىىارات و الكىىىىىوادر املتخصصىىىىة و املؤهلىىىىىة لتنفيىىىىذ إنرى اجلزائىىىىر مىىىىن قلىىىىىة أو بىىىىاألح

 التخطيط لرتقية اخلدمات السياحية و تطويرها  .
ــة الجزائريــة: -3.0  حيىى  تقىىع الكثىىري مىىن وقــوع المــوارد و الطاقــات الســياحية علــى الحــدود السياســية للدول

الىيت يف بعىض األحيىان هىي ذات نىزاع سياسىي و  ،ويىة علىى احلىدود السياسىيةة اجلزائر املوارد و املصادر السياحية للدول
 منطقة حمرمة.

أيضا التلوث البيئي الذي تعاق منه خمتلف املواقع السياحية يف اجلزائر يعيىق عمليىة التخطىيط التلوث البي ي: -2.0 
 لرتقية اخلدمات السياحية يف هذه املناطق.

و ترقيتهىىا عىىن  دمات السىىياحية املىىربمج لتطويرهىىاقتنىىاء اخلىىحيتىىاج السىىياح إل إذ:ضــعف خــدمات البنــى التحتيــة -2.0
نىىه و أسىىرتاتيجية التخطىىيط السىىياحي إىل بنيىىة حتتيىة متطىىورة تسىىهل عمليىىة تىىنقلهم و تىرتك هلىىم انطبىىاع جيىىد،غري إطريىق 

 امليا و حمليا.خدمات البنية التحتية يف اجلزائر و إىل حد الساعة إىل املستوى املطلوب ع ىلألسف مل ترق
 ستراتيجية التخطيط السياحي لترقية الخدمات السياحية في الجزائر.إآليات تنفيل  -5

               لتنفيىىذ اسىىرتاتيجية التخطىىيط السىىياحي ألغىىراض ترقيىىة اخلىىدمات السىىياحية يف قطىىاع الصىىناعة السىىياحية اجلزائىىري 
 18 ات التالية:و بشكل ناجح،البد من الدولة اجلزائرية إرساء املتطلب
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 .أن تكون خطة التنمية السياحية جزءاً ال يتجزأ من اخلطة القومية الشاملة للتنمية االقتصادية و االجتماعية 
  عنىىىىىد التخطىىىىىيط لرتقيىىىىىة و تطىىىىىوير اخلىىىىىدمات السىىىىىياحية جيىىىىىب وضىىىىىع املسىىىىىتفيدين مىىىىىن اخلىىىىىدمات السىىىىىياحية                      
 جانب أو احملليني .عتبار:سواء كانوا من السياح األيف اإل

 ساسية.لعمل على تطوير البىن التحتية األا 
 سىىرتاتيجية التخطىىيط السىىياحي تعتمىىد يف عمليىىة ترقيىىة إألن ع األثريىىة و التارييىىة بأنواعهىىا:احلفىىاع علىىى املواقىى

افة اخلىىدمات السىىياحية و تطويرهىىا علىىى اإلرث احلضىىاري للبلىىد مىىن العىىادات و التقاليىىد و ثقافىىة الشىىعب املضىىيف إضىى
 إىل مواقع اجلذب السياحي الطبيعية الرتاثية العمرانية،اليت هي أصال أسباب قدوم أغلب السياح إىل هذه املواقع .

  قيىىىىة و تطىىىىوير اخلىىىىدمات احلفىىىىاع علىىىىى البيئىىىىة،باعتبارها تشىىىىكل ركنىىىىا أساسىىىىيا عنىىىىد إعىىىىداد اخلطىىىىط املتعلقىىىىة برت
 و تنميتها.احية األجدر بعملية التخطيط هلا لسيهنا حتدد مبالحمها الطبيعية أمناط اخلدمات االسياحية،أل
 قتصادية املختلفة داخل الدولة.م حتقيق التوازن بني القطاعات اإلو أن يت 
  قتصادية.سرتاتيجية للتنمية اإلالقطاع السياحي كأحد اخليارات اإلعتبار تنمية  إو أن يتم 
 كل االقتصادي للدولة.و على أن تكون هذه الصناعة جزءاً من قطاعات اإلنتاج يف اهلي 
   الدولة بتحديد مستوى النمو املطلوب و حجم التدفق السياحي. أن تقوم 
 قتصىىادي ألوجىىه النشىىاط اإل و علىىى أن يىىتم حتديىىد دور كىىل مىىن القطىىاعني اخلىىاص و العىىام يف عمليىىة التنميىىة

 ية..القائمة باملواقع السياحية و اليت ميكن أن تسهم يف إمناء و ترقية اخلدمات السياح
 .توفري التمويل السياحي الالزم و املالئم لعملية التخطيط السياحي 
 
 :ــةــــــــــــــــــــخاتمــــ

سرتاتيجيات املسامهة يف ترقية و تطوير اخلدمات السياحية ل بأنه من أبرز اإلستنادا إىل ما تقدم ميكننا القو إ
 إلقتصاد السياحي العاملي.جند التخطيط السياحي،و الذي أصبح  له أمهية كربى يف ا

وبالرغم من األمهية االقتصادية للتخطيط السياحي من جهة،و ثراء بالدنا باملنتجات السياحية اليت تتميز 
بالتنوع و التفرد مقارنة باملنتجات السياحية العاملية من جهة أخرى،غري أنه ال يزال القطاع يعاق من عدة مشاكل 

 جية.سرتاتيت دون حتقيق هذه اإلحال

سرتاتيجية ختطيط سياحي إاألمر الذي يستدعي توفر العديد من املقومات و املتطلبات الرامية إىل تطبيق 
فعالة بالقطاع السياحي يف اجلزائر،و اليت من شأهنا حتقيق التكامل على مستوى اخلدمات السياحية املقدمة من قبل 

رتفاع متزايد للطلب السياحي على هذه اخلدمات،ويف املقابل إواهليئات التابعة هلذا القطاع،ليحقق بدوره  اإلدارات
 زيادة  فرص تطوير القطاع السياحي يف البالد.

 وء الدراسة السابقة  ميكننا تقدمي بعض التوصيات،و املتمثلة يف:ضعلى التوصيــــــــــــات:
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 الصعوبات و نتاجية مع إزالة كل إلا ينبغي على الدولة اجلزائرية تطوير إدارة اخلدمات السياحية و رفع كفاءهتا
 دارية و الفنية اليت حتد من ترقية هاته اخلدمات.القيود اإل

  جعل التخطيط السياحي على رأس قائمة أولويات املخططات و السياسات السياحية اليت من شأهنا تفعيل
 االقتصاد الوطين.

 التخطيط السياحي يف تقدمي اخلدمات  جيةإسرتاتي جيب على الدولة اجلزائرية إعادة النظر فيما يص تنفيذ
 رتقاء هبا. و اإل  السياحية 

 .على احلكومة اجلزائرية تنويع أساليب متويل التخطيط السياحي 
 .دعم و تعزيز برامج الرتقية و اجلودة يف تقدمي اخلدمات السياحية،و العمل على التحسني املستمر هلا 
  التخطيط السياحي يف اجلزائر.سرتاتيجية إتوفري املنا  املالئم لتطبيق 
  التحسيس بأمهية ترقية اخلدمات السياحية على املستوى العاملي عامة،و على املستوى الوطين على وجه

 اخلصوص.
 

 :ـشهوامـال
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 .بتصرف(
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 2007,p :56. 
مذكرة ياحة"،دراسة حالة الديوان الوطني للس-،"دور الترويي في ترقية الخدمات السياحية:وافية حممدي4
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 االستثمار األجنبي المباشر وتأثيره على النمو االقتصادي 
 -دراسة حالة الجزائر–

 1د.بن عاتق عمر                                                                                                    
                                2أ/مخضار سليم                               

 ملخص:

 بعض خوصصةهبدف  هيكلية وتغريات اقتصادية السنوات األخرية إصالحات اجلزائري يف االقتصاد شهد

التنموية.  املسرية يف اخلاص الدور األكرب القطاع وإعطاء العام القطاع على العبء لتخفيف االقتصادية القطاعات
 نقل التكنولوجيا احلديثة، من به تتميز ومااالقتصادية  التنمية مشروعات يف األجنبية االستثمارات ألمهية ونظرا

 من العديد اجلزائر على منح ما تزال حترص البشري، املال رأس كفاءة لرفع ومصدرا املال، رأس يف تراكم وإسهامها

 القتصاد اجلزائريا جاذبية مقومات الستغالل والالزم وتوفري املناخ األمثل األجنيب، للمستثمر واالمتيازات احلوافز 

لالستثمارات األجنبية املباشرة، وذلك من أجل ضمان أكرب قدر ممكن لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر. لذا 
البحثية التطرق إىل واقع االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر وحتليل أثره على النمو  سنحاول من خالل هذه الورقة

 .طرق االقتصاد القياسي باستعمال (2100-0891االقتصادي خالل الفرتة )
 : االستثمار األجنيب املباشر، النمو االقتصادي، مناخ االستثمار، دراسة اقتصادية قياسية.الكلمات المفتاحية

 Résumé : 
 

L’économie algérienne a connue ces dernières années des réformes structurelles très 

pointues en direction de la privatisation de certains secteurs économiques afin d’alléger la 

charge que supporte le secteur public et donner en retour un rôle plus important au secteur privé 

dans le processus de la relance économique…Compte tenu de l'importance des IDE dans les 

projets de développement économique qui se caractérise par le transfert de la technologie 

récurrente ainsi que sa contribution à l'accumulation du capital ; les IDE comme étant source 

pour accroître l'efficacité du capital humain, incite le gouvernement Algérien à étaler plus 

d’efforts afin de privilégier les investisseurs étrangers tout en leurs assurant un climat 

favorable, attractive aux différents types d’investissements .  

Notre objectif dans ce papier et de tenter de faire face  à la réalité de l'investissement 

étranger direct en Algérie et d’analyser son impact sur la croissance économique au cours de la 

période (1980-2011) en utilisant des méthodes d’analyses économétriques. 

Mots clés: les IDE, la croissance économique, le climat d'investissement, étude 

économétrique 
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 مقدمة:
 وبداية الثمانينيات يف اقتصادية على املستوى الكلي اضطراباتمن عدة  عانت اليت النامية الدول من تعد اجلزائر

معدالت  يف اخنفاضمليار دوالر مع  43ارتفاعا كبريا بلغت حوايل  اخلارجية ةديونيعرفت املحيث  ،التسعينيات
عدة باجلزائر  قامت وبعد انتعاش االقتصاد الوطين بارتفاع أسعار البرتول، كلذل ونتيجة .االقتصادي النمو

إمنائية متمثلة يف برنامج اإلنعاش االقتصادي  برامج عدة تطبيق مع ،القطاعات خمتلف مشلت اقتصادية إصالحات
 االستثمارات يةألمه ونظرا .لالستثمار جديدة بيئة حيث كان هلا األثر االجيايب يف خلق  وبرنامج دعم النمو،

 ونوعية جودة وحتسني املضيفة، الدولة يف املتوفرة غري واإلمكانات املوارد يف الفجوة سد يف املباشرة األجنبية

اشتد التنافس بني الدول على  والتسويق، والتدريب واإلنتاج اإلدارة يف متقدمة أساليب ونقل احمللية، الصناعات
ة املباشرة، وذلك من خالل إزالة احلواجز والعراقيل اليت حتد من تدفقها، جذب املزيد من االستثمارات األجنبي

ومنحها التحفيزات والضمانات اليت تسهل دخوهلا السوق احمللي، حيث قامت اجلزائر بسن قوانني وتشريعات من 
أكرب قدر ممكن  أجل إزالة مجيع العراقيل اليت تقف يف طريق املستثمر األجنيب أو احمللي، حىت تتمكن من استقطاب

من االستثمارات األجنبية املباشرة وبالتايل تنويع االقتصاد الوطين وتنمية الصادرات خارج احملروقات. لذا سنحاول 
من خالل هذه الورقة البحثية التطرق إىل أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل 

 :ل النقا  التالية(، وذلك من خال2100-0891) الفرتة
 مفهوم االستثمار األجنيب املباشر وأشكاله. -

 حمددات االستثمار األجنيب املباشر. -

 (.2100-0891) تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة خالل الفرتة
 (.2100-0891) تطور النمو االقتصادي خالل الفرتة

 (.2100-0891) الفرتة أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي خالل
 . االستثمار األجنبي المباشر وأشكاله:0

 مفهوم االستثمار األجنبي المباشر: .1.1

ينطوي مفهوم االستثمار األجنيب املباشر على رأس املال من البلد األم إىل البلد املضيف، إذ يتم االستثمار يف 
ي على عالقة طويلة األمد يف بأنه "استثمار ينطو ( UNCTAD) مشروعات وقطاعات معينة. وقد عرفته

موجودات رأمسالية ثابتة يف بلد معني )البلد املضيف( حبيث تعكس تلك العالقة منفعة املستثر األجنيب الذي يكون 
له احلق يف إدارة أصوله والرقابة عليها من البلد األم أو املضيف وقد يكون املستثمر شخصا طبيعيا أومعنويا"

1. 
بأنه نوع من ( OECD) ومنظمة التعاون التعاون االقتصادي والتنمية( FMI) لدويلويعرفه صندوق النقد ا

أنواع االستثمار الدويل الذي يعكس حصول كيان مقيم يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف 
ويل بني املستثمر اقتصاد آخر )مؤسسة االستثمار املباشر(، وتنطوي املصلحة الدائمة على وجود عالقة يف املدى الط

ومؤسسة االستثمار، فضال عن متتع املستثمر بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارة املؤسسة، كما أن العالقة بينهما ال 
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تقتصر على املعاملة املبدئية اليت أدت إىل قيام االستثمار املباشر، بل تشمل  كل املعامالت الالحقة بينهما ومجيع 
 .2ت املنتسبة هلمااملعامالت فيما بني املؤسسا

األصلي(  ما )البلد بلد يف فتعرفه بالنشا  الذي يقوم به املستثمر املقيم (OMC)للتجارة  العاملية املنظمة أما
تسيريها نية مع مضيفة( وذلك )دول أخرى بلدان يف يستعمل أصوله خالله من والذي
3. 

 األجنيب املباشر لالستثمار نظرهتا يف مجيعها فقتت الدولية أن املؤسسات السابقة يتضح لنا التعريفات من خالل

 املستثمر يتوىل طويل األجل مشروع إنشاء بغرض املال، رأس صاحبة الدولة غري على دولة املال لرأس تدفق كونه

 الربح. حتقيق يف ذلك من أجل حتقيق هدفه املتمثل و جزئيا أو كليا إدارته
 .أشكال االستثمار األجنبي المباشر:2.0
ستثمار األجنيب املباشر عدة أشكال ولكل نوع خصائص متيزه عن غريه، وهناك تباين يف عملية اختيار تلك لال

األنواع من وجهة نظر املستثمر أو البلد املضيف، كما أن تفضيل شكل دون آخر يعتمد على وضعية البلد املضيف 
دف الذي يسعى إىل حتقيقه الطرفان من وراء ونظامه السياسي ودرجة تقدمه االقتصادي واالجتماعي، إضافة إىل اهل

االستثمار، وميكن حتديد شكل االستثمار األجنيب املباشر من خالل دراسة الغرض والدافع وسبب االنتقال من بلد 
 اىل آخر كما يلي: 

 االستثمار الباحث عن الميزات النسبية:

توي على ثروات هامة سواء كانت طبيعية أو غري وهذا النوع هو املوجود يف البلدان النامية وخاصة تلك اليت حت
طبيعية، حيث يسعى املستثمر لالستفادة من مزايا تلك الدول مثل ) اخنفاض تكلفة اليد العاملة، توفر املواد األولية 
بتكاليف منخفضة (، ويشجع هذا النوع من االستثمارات زيادة الصادرات يف املادة األولية وكذلك زيادة الواردات 

 .4السلع الرأمسالية ومدخالت اإلنتاج الوسيطة من
 االستثمار الباحث عن األسواق:

إن وجود هذا النوع من االستثمار يف البلد املضيف سببه القيود املفروضة على الواردات، كما أن هناك أسباب 
جيعل االستثمار فيها أكثر من أخرى للقيام هبذا النوع من االستثمار، منها ارتفاع تكلفة النقل يف الدولة املضيفة مما 

التصدير إليها، ففي هذه احلالة فإن هذا النوع من االستثمار ال يؤثر على اإلنتاج ألنه حيل حمل الصادرات، وإمنا له 
آثار إجيابية على االستهالك وآثار اجيابية غري مباشرة على التجارة، حيث أنه يساهم يف ارتفاع معدالت النمو يف 

لالستثمار عن طريق زيادة رأس املال فيها، كما أن له آثار توسعية على التجارة يف جمايل اإلنتاج  الدولة املضيفة
واالستهالك، وذلك بزيادة صادرات الدولة املضيفة وزيادة وارداهتا من مدخالت اإلنتاج والسلع الواردة إليها من 

 .5الدول املصدرة لالستثمار
 داء:االستثمار الباحث عن الكفاءة يف األ

 



 خضار سليمم، أ/ د.بن عاتق عمر                                                                                  االستثمار األجنبي المباشر وتأثيره على النمو االقتصادي 

 

 5002/ جانفي 03 العدد             جامعة المدية                                      -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

145 

وهي االستثمارات اليت تسعى وراء ختفيض تكلفة عمليات اإلنتاج وتعظيم األرباح من خالل االستثمار يف 
البحث والتطوير، حيث جند هذا النوع يف البلدان املتقدمة ويأخذ أشكاال خمتلفة، منها حتويل جزء من عمليات 

شركات حملية وفقا لتعاقد ثنائي، وبالتايل تستطيع الشركة  اإلنتاج كثيفة األيدي العاملة إىل الدولة املضيفة لتقوم به
احمللية من الدخول إىل السوق األجنبية اليت ال تستطيع الدخول إليها مبفردها، حيث تقوم بتكملة عملية التصنيع 
ة للمنتجات مع وضع عالمات جتارية عليها للشركة األم لغرض التسويق، مما يؤدي إىل تعزيز القدرات اإلنتاجي
للشركة يف البلد املضيف لالستثمار كما أن صادرات الشركة احمللية إىل الدول األجنبية ليست معرضة للحواجز 

 التجارية باعتبارها مرتبطة بالشركة األم يف الدول املعنية.     

 االستثمار الباحث عن األصول اإلسرتاتيجية:

راكة يف البلد املضيف من أجل خدمة أهدافها يتعلق هذا النوع بقيام الشركات بعمليات متلك أو عقد ش
 اإلسرتاتيجية من البلد املصدر لالستثمار. 

 المباشر: األجنبي االستثمار .محددات2
 فيما تتفاعل اليتو  واملرتابطة املتداخلة العناصر من مبجموعةرئيسي  بشكل املباشر األجنيب االستثمار تدفق يتأثر

 ويعرف مناخ .مبناخ االستثمار لالستثمار تسمى املستقبل البلد يف جعةمكونة بيئة مشجعة أو غري مش بينها

 القرارات على مباشر غري مباشر أو بشكل واليت تؤثر الواسع باملعىن االستثمار على أنه "سياسة االستثمار

 بالسياسة يقاوث القرارات ارتباطا هذه حيث ترتبط اجلزئي واالقتصاد الكلي االقتصاد سياسات فيها مبا االستثمارية

أما  ، العام التنظيمي واإلطار والعمل الضرائب وقوانني القانونية،القضائية األنظمة إىل إضافة والتجارية واملالية النقدية
 .تعيقه اليت العقبات وإزالة االستثمار حوافز تقوية تستهدف اليت السياسات فنعين به االستثمار ملناخ الضيق املعىن

 .6االستثمار" لتشجيع احلرة املناطق وإنشاء والضمانات واالمتيازات الضريبية عفاءاتاإل ذلك منح يف ويدخل
 املكونة األوضاع والظروف "جممل االستثمار على أنه مناخ فتعرف االستثمار لضمان العربية املؤسسة أما

 املشروعات جناح فرص على سلبا أو إجيابا والظروف األوضاع تلك وتأثري العملية االستثمارية فيه تتم الذي للمحيط

 واالقتصادية السياسية والظروف األوضاع وهي تشمل واجتاهات االستثمارات حركة على وبالتايل االستثمارية

. وتعترب هذه احملددات إلزامية جلذب  7والتنظيمات اإلدارية" األوضاع القانونية تشمل كما واألمنية، واالجتماعية
ميكن يف حالة عدم توفرها قدوم مستثمرين أجانب أو حمليني، وميكن تقسيمها إىل  االستثمارات األجنبية واليت ال

 االستقرار السياسي واالستقرار االقتصادي واجلانب التشريعي والقانوين.
 . االستقرار السياسي: 1.2

باشرة، فاملستثمر يعترب االستقرار السياسي كأحد العوامل املؤثرة يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة وغري امل
األجنيب أو احمللي يتخذ قرار االستثمار يف البلد الذي يتميز بدرجة عالية من االستقرار السياسي كما تربطه عالقة 
دولية قوية بالدول املصدرة لالستثمار، فكلما كانت العالقة قوية بتلك الدول كان ذلك أفضل يف جذب االستثمار 

قات االستثمارات األجنبية تتجه حنو الدول اليت تعتمد سياسات احلرية واالنفتاح األجنيب، زيادة على ذلك فإن تدف
 .8االقتصادي
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 .االستقرار االقتصادي: 2.2
يأيت االستقرار االقتصادي يف املقام الثاين بعد التحقق من االستقرار السياسي حىت وإن كان من الصعب الفصل 

مجلة من التوازنات على مستوى االقتصاد الكلي وتوفري الفرص  بينهما، ويتمثل االستقرار االقتصادي يف حتقق
 :9املالئمة لنجاح االستثمار، ومن أهم املؤشرات االقتصادية جلذب االستثمار األجنيب نذكر

توازن امليزانية العامة: تقوم الدولة اليت تعاين عجزا يف موازنتها العامة بتمويل هذا العجز عرب أدوات الدين العام 
لة للتداول واالعتماد على فوائد االستثمارات واملدخرات احلكومية لتمويل هذا العجز، كما تعمل على ختفيض القاب

اإلنفاق االستثماري من أجل التكيف مع االخنفاض يف اإليرادات العامة وهذا يعترب عامال مساعدا على طرد 
فائضا أو توازنا فإهنا تعترب عامال مهما يف جذب  االستثمار األجنيب املباشر، أما إذا كانت املوازنة العامة تعرف

 االستثمار األجنيب املباشر.
التضخم: من املعلوم أن ملعدالت التضخم يف البلد املضيف تأثريا مباشرا على سياسات التسعري وحجم األرباح،  

حبية السوق وبالتايل فساد كما تؤثر على تكاليف اإلنتاج اليت يهتم هبا املستثمر األجنيب إضافة إىل التأثري على ر 
 املناخ االستثماري ألن املستثمر يف حاجة إىل استقرار سعري.

السياسة اجلبائية: تعترب السياسة اجلبائية من املكونات األساسية ملناخ االستثمار، حيث يلعب النظام الضرييب 
أو غري مباشر.ذلك أن الزيادة يف معدالت دورا مهما يف التأثري على قرارات االستثمار األجنيب أو احمللي مباشرا كان 

الضرائب يؤدي حتما إىل التخفيض من قيمة االستثمار وباألخص االستثمارات احلديثة ملا هلا من تأثري على 
القدرات املالية للمستثمر، وبالتايل كلما كان معدل الضريبة مرتفعا كان ذلك عامال مساعدا على طرد االستثمارات 

 ة.  األجنبية املباشر 

سياسة اخلوصصة: مل تعد اخلوصصة خيارا بل أصبحت ضرورة من أجل حتسني مناخ االستثمار ورفع كفاءة 
املؤسسات وحتقيق املزيد من الكفاءة االجتماعية ورفع معدالت النمو االقتصادي وجل االقتصاديات الوطنية أكثر 

 متاشيا مع االقتصاديات العاملية.

سياسة التمويلية عنصرا مهما يف جذب االستثمار األجنيب، فالدولة اليت تتميز بالسرعة السياسة التمويلية: تعترب ال
يف تقدمي القروض وسرعة انتقال األموال وتنوع طرق متويل املشاريع االستثمارية تكون هلا تنافسية أعلى يف استقطاب 

 االستثمارات األجنبية.

إىل االستثمار يف بلد ما هو حجم السوق ومدى منوه  حجم السوق ومعدل منوه: إن الدافع األساسي للشركات
وتطوره يف املدى املتوسط والبعيد، فاملستثمر األجنيب يكون أكثر اجنذابا للمناطق اليت تشهد ديناميكية كبرية وتوسعا 

 يف أسواقها واليت توفر فرصا جديد لالستثمار كما هو احلال يف دول جنوب شرق آسيا.

 نوين:اجلانب التشريعي والقا
تعترب القوانني والتشريعات من املكونات األساسية ملناخ االستثمار حبيث يستدعي تفعيل االستثمار يف أي بلد 
هتيئة األطر القانونية واألنظمة التشريعية واليت متنح للمستثمر حتفيزات وامتيازات جبائية وضمانات ضد املخاطر،  
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بح اجلانب القانوين والتشريعي من أسس دعم القدرات التنافسية كما متنح له احلق يف حتويل األرباح ، ولقد أص
 .جلذب االستثمارات األجنبية

 (:2100-0891) تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر خالل الفترة. 3
( حيث بلغ 2100-2112لقد شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر منوا معتربا خالل الفرتة )

(، حيث بلغت هذه الزيادة حبوايل 2113-0891مليار دوالر خالل الفرتة ) 3.8مليار دوالر مقابل  03.34حوايل 
مليار دوالر، ويعترب هذا التطور كنتيجة لسياسة االنفتاح االقتصادي اليت تعتمدها اجلزائر، وكذا التحفيزات  8.94

بالرغم من تسجيل اخنفاض ملحوظ خالل الفرتة  واالمتيازات اليت أصبحت تقدمها للمستثمر األجنيب وهذا
وفيما يلي سنقوم بعرض  . %8.3، حيث قدرت نسبة االخنفاض ب (2118-2119مقارنة بالفرتة ) (2101-2100)

 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من خالل اجلدول التايل:

 (2011-1910 : تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة )1الجدول 
 الوحدة: مليون دوالر أمريكي

 0893 0891 0892 0893 0894 0892 0890 0891 السنة

439.11 تدفق االستثمار

8 04.213 24.218- 1.309 1.914 1.489 2.401 4.300 

 0882 0883 0884 0882 0880 0881 0898 0899 السنة

 1 1 1 41 00.148 1.442 02.182 04.109 تدفق االستثمار

 2114 2112 2110 2111 0888 0889 0883 0881 السنة

.0013 291.0 280.1 111.1 211 231 تدفق االستثمار

8 0112 144.3 

 2100 2101 2118 2119 2113 2111 2112 2113 السنة

 2230 2213 2310 2283 0112 0381 0190 1.992 تدفق االستثمار

 www.banquemondiale.org الدويلاملصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على موقع البنك 

 ولتوكيد تزايد تدفقات االستثمارات األجنبية الوافدة حنو اجلزائر نعرض ذلك من خالل الشكل التايل:
 
 
 
 
 

http://www.banquemondiale.org/
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 (5000-0890: تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة خالل الفترة )0الشكل
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 .1املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات اجلدول         
أن التطور الكمي لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر مر بثالث مراحل خالل  1نالحظ من خالل اجلدول       
 وهي: (1111-1891الفرتة )

 :(0880-0890المرحلة األولى ) -
مليون دوالر مقابل  433.3ارات األجنبية املباشرة حيث بلغ متيزت هذه املرحلة بغياب شبه كلي لتدفق االستثم 

من حجم االستثمارات الواردة  %1.8مليون دوالر كحجم التدفقات الواردة إىل العامل العريب، أي بنسبة  4.311.4
 للدول العربية خالل نفس الفرتة. 

الستثمار الوطين اخلاص والقانون واملتعلق با 1828أوت  11املؤرخ يف  11-28وبالرغم من صدور القانون رقم 
واملتعلق بتأسيس الشركات املختلطة وسريها، إال أن مجيع احملاوالت واملساعي  1828أوت  18املؤرخ يف  11-28رقم 

 مرت اليت املعقدة يف ذلك إىل الوضعية السبب ويرجع اجلزائرية من أجل جذب االستثمار األجنيب باءت بالفشل،

 الدين خدمات وارتفاع اخلارجية املديونية أزمة تفاقم املرحلة هذه شهدت األصعدة، حيث مجيع وعلى اجلزائر هبا

 اخلارجية املديونية جدولة إعادة إىل السلطات اجلزائرية مما أجرب املتاحة السداد إمكانيات درجة تفوق إىل اخلارجي

 لتدهور األوضاع وكان الدويل، نقدال صندوق وضعها اليت اهليكلي التعديل لشرو  صارم تنفيذ ذلك من تبع وما

 االستثمار جذب السليب على األثر املخاطرة، درجات ارتفاع و االقتصادي و السياسي االستقرار وعدم األمنية

 األجنيب.
  (:2000-1991المرحلة الثانية ) -

املباشر  نالحظ من خالل اجلدول أن هذه الفرتة عرفت انتعاشا معتربا يف حجم تدفقات االستثمار األجنيب
مليون دوالر مقارنة  0312.23مليون دوالر ، كما بلغت الزيادة يف حجم التدفقات حبوايل  0338.83حيث بلغت 

، لكن إذا ما قارنا تلك النتائج مع إمجايل التدفقات الواردة إىل الدول العربية خالل نفس (0881-0891) بالفرتة
إن نسبة التدفقات الواردة إىل اجلزائر تبقى دون املستوى حيث مليون دوالر،  ف 32382الفرتة واليت بلغت حوايل 

 من إمجايل التدفقات الواردة للعامل العريب. %3.1بلغت حوايل 
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يف تدفقات االستثمار األجنيب خالل هذه الفرتة كنتيجة للسياسة املنتهجة من طرف الدولة  ويعود هذا االنتعاش
 0881أفريل  03بتاريخ  01-81يث شهدت هذه املرحلة صدور القانون اجلزائرية يف التحول حنو اقتصاد السوق، ح

واملتعلق بالقرض والنقد والذي كرس مبدأ  حرية االستثمار األجنيب، كما فتح هذا القانون اجملال لكامل أنواع 
يعترب  والذي 0884أكتوبر  12بتاريخ  02-84واملرسوم التشريعي  0882الشراكة، إضافة إىل صدور قانون املالية 
 التشريع احلاكم لالستثمارات يف اجلزائر.

 (:2100-2110المرحلة الثالثة )

لقد شهد تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر خالل هذه املرحلة تغريا معتربا مقارنة باملراحل السابقة حيث 
و تدفق االستثمارات األجنبية إىل مليون دوالر، كما بلغ معدل من 03241.39بلغ إمجايل التدفقات الواردة إىل اجلزائر 

. وبالرغم من اخنفاض نسبة تدفق االستثمار خالل 2101مقارنة بسنة  2100خالل سنة   % 04.1اجلزائر بنسبة 
( إال أن اجلزائر أصبحت حتتل مراكز متقدمة يف جذب 2111-0881مقارنة بالفرتة ) % 1.9هذه املرحلة حبوايل 

بتدفقات  2113عربيا سنة  02رنة ببعض الدول العربية، فبعدما كانت حتتل املركز االستثمار األجنيب املباشر مقا
إىل املركز السابع بتدفقات بلغت  2118من اإلمجايل العريب تقدمت سنة  % .2.1مليون دوالر بنسبة  0112بلغت 
اجلزائر املركز الرابع  احتلت 2100من إمجايل التدفقات للدول العربية، ويف سنة  % 4.1مليون دوالر وبنسبة  2310

 من احلجم التدفقات الواردة إىل الدول العربية. % 1.40عربيا بنسبة 
ضية ويعود السبب الرئيسي هلذا النمو امللحوظ يف تدفق االستثمار األجنيب املباشر خالل السنوات القليلة املا

نتيجة للسياسات املتبعة من طرف الدولة وكذا التحفيزات واالمتيازات اليت أصبحت متنحها اجلزائر للمستثمر 
األجنيب، إضافة إىل االستقرار السياسي الذي تتميز به اجلزائر عن باقي الدول العربية ودول املغرب العريب وكذا 

مليار دوالر إىل غاية سنة  211حتياطي الصرف أكثر من االستقرار االقتصادي الذي تشهده اجلزائر حيث بلغ ا
 .2100مليار دوالر سنة  3.3إىل  2111مليار دوالر سنة  22.21كما اخنفض إمجايل الديون اخلارجية من   2100

 (:2010-2112التوزيع القطاعي لتدفق االستمارات األجنبية المباشرة خالل الفترة ) .4

(، 2110-0891دفق االستثمارات األجنبية املباشرة حسب الشكل خالل الفرتة )نظرا النعدام املعطيات الرمسية لت
( وذلك من أجل تسليط 2101-2112فإننا سنكتفي بتحليل التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية خالل الفرتة )

بية حسب مصدر الضوء على القطاعات األكثر جاذبية لالستثمار األجنيب املباشر وكذا تدفقات االستثمارات األجن
 رؤوس األموال،واجلدول التايل يبني تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة حسب مصدر رؤوس األموال.
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 (2010-2002: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر حسب مصدر رأس المال خالل الفترة )2الجدول 
 

 المبلغ بالمليار دينار جزائري عدد المشاريع التعيين
 394 022 ثمارات بالشراكةاالست

 222 212 االستثمارات األجنبية المباشرة
 312 411 المجموع

 ANDIاملصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على موقع الوكالة الوطنية لالستثمار
 

نالحظ أن عدد االستثمارات األجنبية املباشرة يفوق عدد االستثمارات ذات التمويل  2من خالل اجلدول  
 % 19.2ك لكن إذا قارنا تلك املشاريع االستثمارية من حيث القيمة التمويلية فإن االستثمارات بالشراكة متثل املشرت 

 . % 40.2من إمجايل التدفقات، بينما االستثمارات املباشرة فإهنا متثل سوى 
تل قطاع الصناعة الواردة إىل اجلزائر على عدد من القطاعات حيث حي االستثمارات األجنبية املباشرةوتتوزع 

وقطاع اخلدمات الصدارة من حيث عدد املشاريع أو من حيث رؤوس األموال نظرا المتياز هذين القطاعني مبردودية 
 سنقوم بتصنيفها حسب قطاع النشا  وذلك من خالل اجلدول التايل:و ، عالية بالنسبة للمستثمرين األجانب

 (2010-2002اع النشاط خالل الفترة ): تدفقات االستثمارات األجنبية حسب قط 3الجدول
 المبلغ بالمليار دينار جزائري عدد المشاريع التعيين
 0 4 الزراعة

 01 21 البناء واألشغال العمومية
 229 210 الصناعة
 2 2 الصحة
 3 04 النقل

 9 1 السياحة
 038 38 الخدمات
 312 411 المجموع

 ANDIموقع الوكالة الوطنية لالستثماراملصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على 
( 2101-2112أن القطاعات األكثر جاذبية لالستثمار األجنيب خالل الفرتة ) 4نالحظ من خالل اجلدول  

واجلزء األكرب من هذه النسبة خاص بقطاع احملروقات، يليه  % 33.8هي القطاع الصناعي يف املرتبة األوىل بنسبة 
من إمجايل التدفقات، وهذا ما  % 0.32مث قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة  % 20.04قطاع اخلدمات بنسبة 

يؤكد ضرورة البحث عن األسباب والعوامل اليت حتول دون استقطاب االستثمار األجنيب املباشر يف القطاع الزراعي، 
والتحفيزات للقطاعات األخرى  الصحة والنقل والسياحة كما ينبغي على الدولة اجلزائرية منح املزيد من االمتيازات

 وخاصة القطاع الزراعي.
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 :(2011-1910. تطور النمو االقتصادي خالل الفترة )5

، 10يعترب الكشف عن التغريات احلاصلة يف الناتج احمللي اإلمجايل الوسيلة لتحليل تطور النمو االقتصادي
اعات اليت تقود مسرية التنمية واليت دخلت اجلزائر والوقوف على األمهية النسبية للقطاعات املكونة له ومعرفة القط

غمارها يف حماولة منها لتنويع االقتصاد اجلزائري والتخلص من التبعية االقتصادية لقطاع احملروقات، حيث سنقوم 
 ( من خالل اجلدول التايل:2100-0891بعرض تطور الناتج احمللي اإلمجايل ومعدالت النمو خالل الفرتة )

 (2100-0891طور الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ): ت4الجدول
 الوحدة: مليون دوالر أمريكي

 www.banquemondiale.org   الدويلملصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على موقع البنك ا

 %معدل النمو  الناتج المحلي اإلجمالي السنة
0891 32432.231 1.9 
0890 33439.131 4 
0892 32213.801 1.3 
0894 39910.432 2.3 
0893 24189.291 2.1 
0892 23843.919 4.3 
0891 14181.411 1.3 
0893 11332.218 1.3 - 
0899 28198.111 0- 
0898 22140.399 3.3 
0881 12132.189 1.9 
0880 32302.419 0.2- 
0882 39114.283 0.9 
0884 38831.323 2.0- 
0883 32232.233 1.8- 
0882 30313.123 4.9 
0881 31830.381 3.0 
0883 39033.912 0.0 
0889 390093.391 2.0 
0888 39131.104 4.2 
2111 23381.128 2.2 
2110 22091.881 2.1 
2112 23124.148 3.3 
2114 19109.111 1.8 
2113 92104.832 2.2 
2112 012448.011 2.0 
2111 003018.421 2 
2113 042914.221 4 
2119 031898.231 2.3 
2118 049008.821 2.3 
2101 010838.330 4.4 
2100 099190.188 2.2 

http://www.banquemondiale.org/
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حيث بلغ الناتج  2112نالحظ التطور اجليد الذي عرفه االقتصاد اجلزائري ابتداء من سنة  3من خالل اجلدول
 93مليون دوالر أي بنسبة زيادة قدرها  099190.188دوالر ليصل إىل حدود مليون  012448.0احمللي اإلمجايل 

( يرجع إىل عوامل عدة أمهها ارتفاع عائدات 2100-2112، كما أن ارتفاع معدالت النمو خالل الفرتة ) %
عار النفط، الصادرات النفطية واليت سامهت جبزء كبري من الناتج احمللي واليت كان يدعمها االرتفاع املستمر يف أس

حيث كان هلا األثر يف ارتفاع إيرادات املوازنة العامة والتوسع يف اإلنفاق االستثماري مما ساهم بدوره يف إنعاش 
 القطاعات االقتصادية األخرى. 

 (:2100-0891تحليل أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي خالل الفترة ). 6

فاهيم املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي ومدى تطور كل منهما بعدما تطرقنا إىل خمتلف امل
(، ومن أجل توضيح الرؤى وبلوغ الغاية املنشودة من هذا البحث املتواضع علينا 2100-0891خالل الفرتة )

تبا  النمو االقتصادي االنتقال إىل اجلانب التطبيقي الذي سنقوم من خالله بدراسة اقتصادية قياسية تبني مدى ار 
باالستثمار األجنيب والعكس  باستخدام مفهوم التكامل املتزامن وما هو املتغري املستقل الذي يؤثر على املتغري 

 اآلخر، مث اقرتاح منوذج اقتصادي قياسي لتقدير هذه العالقة.
ر األجنيب املباشر وذلك سوف نقوم يف هذا اجلزء باختيار مدى وجود عالقة بني النمو االقتصادي واالستثما

الذي يسمح بتعريف وحتديد  (l’analyse de la cointégration) باستعمال حتليل التكامل املتزامن 
التكامل املتزامن  (vecteur)العالقة احلقيقية بني متغريين بصفة واضحة عن طريق البحث عن وجود موجه 

 وإلغاءه دون تأثري إذا اقتضى األمر.
 اس قوة العالقة باستعمال معامل االرتبا  واملوضح يف اجلدول التايل:قبل هذا سيتم قي

 
 (: معامل االرتباط بين النمو االقتصادي واالستثمار األجنبي المباشر5الجدول )

 
 Eviews5على برنامج  باالعتماد الباحثني إعداد من: املصدر

 1.81الستثمار األجنيب املباشر واملقدر بـ نالحظ من خالل اجلدول أن االرتبا  قوي بني النمو االقتصادي وا
 وهو إجايب وهذا ما سوف يتم التأكد منه باستعمال طريقة التكامل املتزامن.

 *مفهوم التكامل المتزامن:
تشري النظرية االقتصادية إىل وجود عالقة يف املدى الطويل بني متغريين حىت لو ابتعدت هذه املتغريات عن قيم 

لقصري. وإن توضيح العالقة يف املدى الطويل يضعنا أمام مشكلة تتمثل يف أن معظم السالسل توازهنا يف املدى ا
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الزمنية غري مستقرة لكنها متكاملة من نفس الدرجة، ويف هذه احلالة فان البحث يف املدى الطويل ال ختلوا من 
 خماطر احلصول على نتائج مضللة.

املتزامن وإنشاء قاعدة موحدة لتحليل منوذج تصحيح األخطاء بإدخال مفهوم التكامل  0894سنة  Grangerقام 
أن  0892سنة  Grangerو  Engeleللسالسل الزمنية اليت تتبع فيها املتغريات توجها مشرتكا، وقد أثبت كل من 

 السالسل الزمنية اليت تربط بينها عالقة تكامل متزامن ميكن متثيلها بنموذج تصحيح األخطاء ويف نفس الوقت فان
حبثه بتقدمي طريقة  Grangerوسع  0891هذه النماذج تنتج سالسل زمنية تربط بينهما تكامل مشرتك. ويف سنة 

 لتقدير واختبار املتغريات اليت تربط بينهما عالقة تكامل مشرتك.

ما غري ممكنة إال اذا كانت تربط بينه Nإن توضيح العالقة يف املدى الطويل بني متغريات متكاملة من الدرجة 
 عالقة تكامل متزامن.

 *اختبار التكامل المتزامن:
 مير اختبار التكامل املتزامن عرب مرحلتني ومها: 
نستعمل طريقة املربعات الصغرى  (PP)(: من أجل اختبار Philips Perronاملرحلة األوىل )اختبار  -0-

 التالية : DFالثالث لـ  لتقدير النماذج
 بالنسبة للنمو االقتصادي: -

)1(..........................................................................................11 ttt PIBPIB                        

             )2....(................................................................................11    cPIBPIB tt         
 )3......(......................................................................11 ttt btcPIBPIB     

 بالنسبة لالستثمار األجنيب املباشر: -

)1(..........................................................................................11 ttt INVINV                        
            )2.....(................................................................................11    cINVINV tt         

)3........(......................................................................1 ttt btcINVINV     
 حيث أن :

c.هو ثابت : 
t.هو اخلطأ العشوائي : 

 :تقدير التباين يف املدى القصري بالعالقة التالية





n

t

te
n 1

22 1


 
 تقدير التباين يف املدى الطويل بالعالقة التالية:
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 ، ويساوي بالتقريب:lومن أجل تقدير التباين يف املدى الطويل، من املهم حتديد رقم التأخر 

9/2)100/(4 nl  
 عدد املشاهادات.    nحيث أن  

k حساب اإلحصائية:                       -

kn
kt t









 ˆ

ˆ

1
ˆ)1(

ˆ

)1ˆ(
*

1

1







  

2                                                              حيث:

2ˆ

ts
k




 
 .Makinonومقارنة هذه اإلحصائية مع القيمة اجلدولية يف جدول 

tabttإذا كانت  
1̂  01نقبل الفرضية العدمية :1 H  السلسلة الزمنية غري مستقرة، ونرفض الفرضية

11البديلة :1 H .السلسلة الزمنية مستقرة 
 للقيام باالختبارات مباشرة .وهو برنامج يستعمل  (Eviews 5)نقوم بتطبيق هذا االختبار باستعمال  

لكل من املتغريين أكرب من القيم احلرجة عند  jtاملبني يف اجلداول أدناه توضح أن قيمة (PP)اختبار  -
وبالتايل نقبل الفرضية العدمية أي وجود جذور وحدية وعدم استقرار السالسل % 01%، 2، %0مستوى املعنوية 

 .الزمنية
 

 ة الزمنية للنمو االقتصاديللسلس PP(: اختبار 6الجدول )

 
 Eviews5 برنامج على باالعتماد الباحثني إعداد من: املصدر
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 للسلسلة الزمنية لالستثمار األجنبي PP(: اختبار 7الجدول )

 
 Eviews5 برنامج على باالعتماد الباحثني إعداد من: املصدر

اختبار استقرار التفاضالت األوىل للمتغريات واملوضحة يف بعد أن وجدنا أن السالسل الزمنية غري مستقرة ننتقل إىل 
 اجلداول التالية:

 للفروق األولى لسلسلة النمو االقتصادي PP(: اختبار 1الجدول )

 
 Eviews5 برنامج على باالعتماد الباحثني إعداد من: املصدر

 
 للفروق األولى لسلسلة االستثمار األجنبي المباشر PP(: اختبار 9الجدول )

 
 Eviews5 برنامج على باالعتماد الباحثني إعداد من: املصدر
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أصغر من القيم احلرجة عند مستوى  (INV, PIB)للتفاضالت األوىل لكلتا املتغريين  jtنالحظ أن قيمة 
وبالتايل نرفض الفرضية العدمية أي أن السالسل الزمنية للمتغريات مستقرة من الدرجة   %01%، 2%، 0معنوية 
 . I (1)األوىل 
املرحلة الثانية: )تقدير عالقة املدى الطويل(: فبعد التحقق من الشر  األول نقوم بتقدير عالقات املدى  -2-

 الطويل باستعمال طريقة املربعات الصغرى العادية.
باختبار معمق لدراسة العالقة يف املدى الطويل بني جمموعة متغريات متكاملة  0899سنة  Johansenوقد قام 

، و يقوم هذا االختبار Aاألكرب للمصفوفة  propresاملرتبطة بالقيم  propresفس الدرجة معتمدا على األشعة من ن
على حساب عدد أشعة التكامل املتزامن واملسماة برتبة مصفوفة التكامل املتزامن و يعتمد على تقدير النموذج 

 (8التايل:)

                                   tptpttPtt YAYAYAYAAY   11221100 
 عدد التأخرات يف النموذج.: pحبيث: 

tttيصبح النموذج كالتايل:  1pومن أجل  YAAY  100 
فال يوجد عالقة تكامل متزامن بني  0rمعدومة فان رتبة املصفوفة  Aإذا كانت كل عناصر املصفوفة 

krاملتغريات وال ميكن تشكيل منوذج تصحيح األخطاء، وإذا كان    فهذا يعين أن كل املتغريات مستقرة وال ميكن
)11(يقة التكامل املتزامن يف هذه احلالة، أما إذا كانت رتبة املصفوفة استعمال طر   rk  فانه يوجدr  عالقة

 .ECMتكامل متزامن بني املتغريات وميكن متثيل منوذج تصحيح األخطاء 
حتدد عدد عالقات التكامل املتزامن بني املتغريات ويتم إحصائيا حساب قيمة:   Aرتبة املصفوفة 





K

I

Intrace Ln
1

)1( 
  

         nالحظات، : عدد املr ،رتبة املصفوفة :k ،عدد املتغريات :I القيم :propres  للمصفوفةA. 
 يعتمد على اختبار الفرضيات التالية: Johansen، واختبار 2وهذه اإلحصائية تتبع توزيع احتمايل 

أي أن  0H، يف حالة رفض الفرضية العدمية 1H :0rمقابل  0H :0rرتبة املصفوفة تساوي الصفر 
trace م احلرجة منر اىل االختبار الذي يليه.أكرب من القي 

أي أن  0H، ويف حالة رفض الفرضية العدمية 1H :1rمقابل  0H :1rرتبة املصفوفة تساوي الواحد 
trace .أكرب من القيم احلرجة منر إىل االختبار الذي يليه 

1k 0H :1رتبة املصفوفة تساوي  kr  1مقابلH :kr  0، ويف حالة رفض الفرضية العدميةH  هذا
وبالتايل عدم وجود عالقة تكامل متزامن بني املتغريات ألن كل املتغريات مستقرة،  kاملصفوفة تساوي يعين أن رتبة 

عالقة تكامل متزامن  1kفهذا يدل على وجود  1kأي أن رتبة املصفوفة تساوي  0Hويف حالة قبول الفرضية 
 بني املتغريات.
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 (. Johansenالقة املدى الطويل )اختبار الختبار وجود ع EViews 5ويف حبثنا هذا نستعمل دائما برنامج 
 Schworg Criterion et) (AIC)ومعامل  (SC)يتم استعمال كل من معامل  pحلساب عدد التأخرات 

Akaike Info Criterion) . 
 

 
n

pk
LnpAIC e

22
det)(  

 

 
n

npLnk
LnpSC e

)(
det)(

2

  
 هي عدد متغريات النموذج. kمع 
    n .هي عدد املالحظات 
    p .هي عدد التأخرات 
   e تباينات املشرتكة لبواقي النموذج حبيث عدد التأخرات هي تشكيلة التباينات والp  الذي نأخذه بعني

 .1p. وجدنا أن (SC)و  (AIC)االعتبار هو الذي يعطي لنا أقل قيمة ل 
أكرب من القيم احلرجة عند مستوى  traceجند أن  0rاملبني يف اجلدول أدناه يبني أنه عند  Johansenاختبار 

أصغر من القيم احلرجة عند مستوى معنوية  traceأن  1rة، ونالحظ عندوبالتايل نرفض الفرضية العدمي 2%
)النمو االقتصادي  INVو PIBوبالتايل نقبل الفرضية العدمية، أي وجود عالقة تكامل متزامن بني املتغريين  %5

 واالستثمار األجنيب املباشر(.
 :Johansen(: اختبار 10الجدول )

 
 Eviews5 برنامج على باالعتماد الباحثني إعداد من: املصدر
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وبعد التحقق من وجود العالقة يف املدى البعيد يتم اختبار اجتاه العالقة السببية بني املتغريين باستعمال طريقة 
Granger مستقرة. وهذا االختبار يعتمد على املعادالت التالية  ةومن شرو  استعماله أن تكون املتغريات املستعمل
 : x,yللمتغريين 

)1......(............................................................
1

*

tit

p

i

it XaY  



   

)2.....(............................................................
1

*
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titit YbX   

)3.......(........................................
1 1

** 
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i

p

i

titiitit XdYcY   

)4.....(........................................
1 1

** 
 

 
p

i

p

i

titiitit YhXeX     

 : املتغريات املدروسة.X,Yحيث أن 
p.عدد التأخرات : 

 (.4( هي معادلة خمتزلة للمعادلة )0املعادلة )
 (.3( هي معادلة خمتزلة للمعادلة )2املعادلة )

 ل الفرضيتني التاليتني:والختبار العالقات السببية نستعم
0H :0* id  
0H :0* ih   

ويف حالة رفض كل من الفرضيتني فان املتغريين مستقلني، أما إذا مت رفضهما معا، فهناك عالقات سببية يف 
 االجتاهني.

 :Fوالختبار هاتني الفرضيتني نقوم حبساب 
     KNRSSUdRSSURSSRF  

  
 : جمموع بواقي املربعات يف املعادالت املختزلة.RSSRحبيث 
   RSSUاملربعات يف املعدالت غري املختزلة. : جمموع بواقي 

      d.الفرق بني معامالت املعادلة املختزلة واملعادلة غري املختزلة : 
      N.عدد املشاهدات : 

أكرب من إحصائية فيشر اجلدولية نرفض الفرضية العدمية أي وجود عالقات سببية، أما إذا كانت  Fفإذا كانت 
F ية نقبل الفرضية العدمية أي عدم وجود عالقات سببية.أصغر من إحصائية فيشر اجلدول 

 توصلنا إىل النتائج التالية: EViews 5وباستعمال دائما برنامج 
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 0يف الفرضية  Statistique)- (Fاملبني يف اجلدول أدناه يبني أن القيمة اإلحصائية لفيشر  Grangerإن اختبار 
ومنه االستثمار  0وبالتايل قبول الفرضية  1.12ال أكرب من أي أن االحتم %2اجلدولية عند مستوى  Fأصغر من 

 األجنيب املباشر ال يؤثر على النمو االقتصادي. 
 1.12أي أن االحتمال أصغر من  %2اجلدولية عند  Fأكرب من  2أما القيمة اإلحصائية لفيشر يف الفرضية 

 مار األجنيب املباشر.أي أن النمو االقتصادي يؤثر على االستث 2وبالتايل نرفض الفرضية 
 

 : Granger(: اختبار 11الجدول )

 
 Eviews5 برنامج على باالعتماد الباحثني إعداد من: املصدر

ومنه نستنتج أن العالقة السببية بني النمو االقتصادي واالستثمار األجنيب املباشر تتجه من النمو االقتصادي إىل 
 االستثمار األجنيب املباشر وليس العكس.

 
 :تمةخا

من الناتج احمللى  %2بالرغم من عدم ختطي االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر خالل ثالثني سنة نسبة 
اخلام، إال  أن التطور املسجل لتدفقات هذه  االستثمارات خالل السنوات اخلمس األخرية يعكس مدى اهتمام 

وهذا يظهر جليا   ماري من أجل بناء اقتصاد غري تابع لقطاع احملروقاتالدولة اجلزائرية بتطوير وحتسني املناخ االستث
. ومن خالل الدراسة القياسية مليار دوالر 291من خالل برنامج دعم النمو والذي رصدت له السلطات اجلزائرية 

العالقة تتجه من  فإن هناك عالقة ارتباطية قوية وموجبة بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي، لكن هذه
النمو االقتصادي إىل االستثمار األجنيب. وهذا ما يبني أن النمو االقتصادي يف اجلزائر يعترب عامال مهما يف جذب 

 االستثمارات األجنبية. 
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 أهمية اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة
 

                                                                                                                                                        1محمد اسليماني أ/
    2يعل بايزيد/ أ

        
 :لملخصا
من خالل  تساهمتعترب اإلدارة احمللية احللقة الوسيطة اليت تربط بني احلكومة املركزية واملواطن، فهي   

املهام اليت تقوم هبا والصالحيات املخولة هلا يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة، واليت تعد مصطلح وليد 
قتصاد  واالتتماعي بالبيةة، ويعود ههور هاا النشأة نتيجة لربط قضايا التنمية احمللية ببعديها اال

الا  استخدم ألول مرة مصطلح "التنمية املستدامة"،  7891املصطلح أساسا إىل تقرير برونتالند سنة 
وتكمن أمهية اإلدارة احمللية يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل توسيع فرص املشاركة يف وضع اخلطط 

حمللي وممارسة احلكم الراشد، إضافة إىل إدارة املوارد احمللية وترشيدها يف والكشف عن متطلبات اجملتمع ا
هل ممارسة نشاط اقتصاد  حملي حيرتم قدرات البيةة، وتوفري املتطلبات الضرورية ألفراد اجملتمع ومحاية 

 البيةة.

المجتمع  -مية المستدامةالتن –التنمية المحلية  –الالمركزية اإلدارية  -الكلمات المفتاحية: اإلدارة المحلية
  البيئة المحلية. -التنمية المحلية المستدامة –المحلي المستدام 

  Résumé : 

              L’administration local est l’anneau intermédiaire entre le 

gouvernement central et les citoyens, elle est chargé dans le cadre de ces 

prérogatives de mettre à exécution les différents plans de développement 

local. 

Considérant les nouvelle théories de l’économie durable étable par le 

rapport Brundtland
3
 (1987) qui lie le développement socioéconomique 

durable par le respet de l’aspect environnement et en associant les 

citoyens et les représentants de la société civil de la région concernée 

afin de leur permettre une participation active pour le développement de 

leur région d’une manière durable.  
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 :مقدمة

مع هناية احلرب العاملية الثانية ازداد دور احلكومات يف الكثري من دول العامل النامي )الدول احلديثة 
مثل توصيل شبكات النقل واملياه وخدمات  األساسيةدمات اخلاالستقالل( يف جمال تزويد السكان ب

قتصادية واالتتماعية، فقد كان الصحة والتعليم وغريها، بصورة عامة ازداد االهتمام بقضية التنمية اال
الدور التقليد  الا   إىل باإلضافةتتحمل احلكومات يف هاه الدول مسؤولية التنمية  أنمن الواتب 
 إىليف املسؤوليات احلكومية  دهاا التزاي أدى، وقد األمنوالدفاع و  األساسيةالبنية  إقامةتقوم به يف 

بروز العديد من الثغرات  إىل أدىكومة املركزية وهاا ما احل أيد تركز سلطة صنع القرار التنمو  يف 
واملشكالت التنموية املتعددة مثل ازدياد حدة الفوارق االقتصادية واالتتماعية املكانية، سواء على 

على الصعيد احمللي بشكل  أوبعض التجمعات السكانية  أوالداخلية  األقاليم أومستوى املناطق النائية 
على حقيقة  واإلطالعبنفسها  أقاليمهاعار على احلكومة كوحدة مركزية تسيري يت أصبحعام، اذ 
مركزية جتهل حقيقة الواقع احمللي، وهاا ما  أتهزةمن قبل  األقاليمهاه  أفرادوتلبية حاتيات  أوضاعها

 أداءى العامة وكوسيلة ملساعدة احلكومة عل اإلدارةاحمللية املتمثلة يف نظام من نظم  اإلدارةيفرض وتود 
للورقة  اإلشكالية. من هاا املنطلق مت صياغة اإلدارية الالمركزيةرسالتها بفعالية و كفاءة عن طريق 

 البحثية على النحو التايل:

 المحلية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة؟ اإلدارة أهميةفيما تكمن 

 اور:حم أربعة ىلإ البحثية مت تقسيم الورقة اإلشكاليةعلى هاه  ولإلتابة -
 : مفهوم اإلدارة ومهامها.األولالمحور  -
 .المحور الثاني: ماهية اإلدارة المحلية -
 .المحور الثالث: التنمية المحلية المستدامة -
 .المحور الرابع: أهمية اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة -
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 المحور األول: مفهوم اإلدارة ومهامها

 :تعريف اإلدارة -0

أصل كلمة اإلدارة يف اللغة العربية إىل الفعل "دار " الا  له عدة معاين من بينها " قاد،  يعود      
املشتقة من  «Administration»كلمة اإلدارة يف اللغة األتنبية  أشرف، خدم ". وهو ما يتوافق مع

 ". ويعين "خدم    «Administrare»الا  يعود إىل الفعل   «Admministrio»  األصل الالتيين 

ومنه يلتقي املعنيني يف اللغة العربية واألتنبية مع بعضهما البعض ويرتادفان وعلى هاا النحو تعين         
 1كلمة إدارة خدمة الغري أو العون لآلخرين.

 ومن بني أهم التعاريف اليت وتهت لإلدارة جند:  

رين لتنفيا األعمال واملهام بأهنا " وهيفة معرفية وعمل يتم اجنازه من قبل املد P.Druckeعرفها  -
."2  

وهناك من يعرفها بأهنا " عملية تنسيقية للنشطات املؤسساتية واجنازها بفاعلية وكفاية مع ومن خالل  -
 3االخرين ".

وتعين اإلدارة انطالقا من نظرييت القيادة* والنظم أهنا " منظومة من األنشطة املهنية املتكاملة  -
دف إىل التفاعل املستمر مع البيةة اخلارتية ومتغرياهتا، والتكيف معها مبا األهداف واخلطط، واليت هت

  4حيقق أهداف املنظمة يف األتلني القصري والطويل ".

 5تتميز اإلدارة مبجموعة من اخلصائص هي: خصائص اإلدارة: -5

 ماد على هي نشاط ذهين موته لكافة األنشطة اليت حتتاتها املؤسسة حىت تصل إىل أهدافها باالعت
 األسس واملبادئ بدال من العشوائية واالرجتال والتجربة؛

  هي نشاط متخصص حتتاج إىل أفراد ذو  معارف ومهارات متكنهم من إدارهتا على الوته
 املطلوب؛

 هلا أهداف قصرية وطويلة األتل تسعى دائما إىل حتقيقها؛ 
 ريق حتقيق نوع من التوازن بني مسؤولة اتتماعيا عن حتقيق املنفعة الكلية للمجتمع وذلك عن ط

 مصاحل األطراف املختلفة؛
 هي عملية ديناميكية تؤثر وتتأثر بالبيةة احمللية وتعمل على التكيف مع املستجدات احلديثة؛ 
 هي عملية مستمرة ألهنا تسعى إلشباع حاتات اإلنسان املتجددة واحلفاظ على بقاء املؤسسة؛ 
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  أنواع اإلدارة: -3
دارة مفهوما واسعا يوتد يف القطاعني اخلاص والعام، ففي القطاع اخلاص توتد إدارة تعترب اإل       

املؤسسات والشركات التجارية والصناعية و غريها، حبيث يسريها عادة " جملس إدارة " ولكن هاه 
ع له ، وهي اإلدارات اليت ال هتم القانون اإلدار  وال ختضباإلدارات الخاصةاإلدارات اليت يطلق عليها 
 إال يف حاالت استثنائية.

اليت هتم القانون اإلدار ، وتعين الوسيلة اليت تستطيع  اإلدارات العموميةبينما يف القطاع العام توتد 
 بواسطتها احلكومة تنفيا السياسة العامة للدولة وحتقيق متطلبات اجملتمع.

 :المبادئ األساسية في اإلدارة -4
 ( فيما يلي:7891 -7987دارة حسب الفرنسي هنر  فايول )تتمثل املبادئ األساسية يف اإل

 مبدأ وحدة األمر؛ 
 مبدأ خضوع الصاحل الشخصي للصاحل العام؛ 
 مبدأ  مالزمة السلطة للمسؤولية؛ 
 مبدأ تقسيم العمل القائم على التخصص؛ 
 وضع الرتل املناسب يف مكانه املخصص كوسيلة لرفع األداء؛ 
 مبدأ مكافأة املوهفني؛ 

 ية وأهداف اإلدارة:أهم -2
أن التقدم االقتصاد    Peter Druckerلإلدارة أمهية كبرية يف مجيع ميادين احلياة، ويرى           

واالتتماعي ناجتان عن اإلدارة، وأنه ال توتد دول متخلفة وإمنا دول غري مدارة.  فهي تعد إذن أحد 
 اجملتمعات املتقدمة والنامية، فلقد أثبتت ابرز املؤشرات الواضحة اليت ميكن من خالهلا التمييز بني

التجارب أن اإلدارة الناتحة قد تعوض بكفاءهتا وفعاليتها عن قلة املوارد واإلمكانيات كما تعمل على 
معاجلة اخلطط الضعيفة وحتسينها وتعزيز حتقيقها يف حني أن اخلطط اجليدة ميكن أن تفشل يف هل 

 اإلدارة السيةة.

م الوسائل اليت ميكن أن يستثمرها األفراد والدول من أتل حتقيق أسباب الرخاء وتعد اإلدارة أه  
واألمن والتقدم. أما يف جمال املشروعات واملؤسسات املختلفة فان أمهية اإلدارة مستمدة من األهداف 

 املرتوة منها واملتمثلة يف:

 ن تهة أخرىقيادة وتوتيه املؤسسة لتحقيق أهدافها من تهة وأهداف اجملتمع ككل م. 
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 تبسيط إتراءات العمل وجتنب اإلسراف واالضطراب، واالستخدام الفعال للموارد. 
   التأثري الفعال على عناصر االنتهاج، فتصدرها قيادة هاه العناصر يتيح هلا تنظيمها وبالتنسيق

 .فيما بينها مبا يتناسب وهروف العمل
   ف سياسية، اقتصادية،ثقافية، اتتماعية مواتهة التغريات والظروف البيةية املختلفة من هرو

 .وتكنولوتية، لتحقيق االستقرار والتكيف
  تطوير عناصر اإلنتاج وتعظيم الكفاءات واملهارات البشرية، وإطالق الطاقات وجتديدها من

 .خالل التأهيل والتدريب واإلعداد
 فعالية وانسجام مع  حتقيق العدالة واحلوافز لألفراد، وتطوير شخصياهتم الوهيفية وتعلها أكثر

 .طبيعة العمل
  جتميع املعلومات وحتليها وبالتايل التنبؤ باألحداث ، فهي تعترب عني املؤسسة اخلارتية

والداخلية اليت متدها باإلبداع والتصور االسرتاتيجي البناء الا  يساعدها على االستمرار 
 .والنمو

 املستويني احمللي واخلارتي العمل على حتسني مكانة املؤسسة ومواتهة املنافسة على. 

 الالمركزية اإلدارية: -6

يعترب النظام اإلدار  ال مركزيا عندما يتجه للتمييز بني املصاحل تعريف الالمركزية اإلدارية:  -6-0
املركزية واملصاحل اإلدارية ألتهزة منتخبة ومستقلة. وتعرف الالمركزية اإلدارية بأهنا " نظام من النظم 

ولة الواحدة يقوم على أساس توزيع السلطات املركزية واهليةات احمللية املنتخبة اليت تباشر اإلدارية للد
ولرتكيز الدميقراطية التشاركية واحلريات  6اختصاصها غلى املستوى اإلقليمي حتت رقابة السلطة املركزية".

 7لطة.الفردية تعتمد الدول أنظمة وسياسات عامة يف جمال الالمركزية وعدم تركيز الس

)وتود مصاحل حملية متميزة، التمتع بالشخصية  عدة أسس هي:وعليه تقوم الالمركزية على        
 املعنوية، االستقالل املايل، وتود رقابة على اهليةات احمللية من قبل السلطة املركزية(.

 :أنواع الالمركزية  -6-5
لطة بني أقاليم وحمافظات ومناطق القطر : وتتمثل يف عملية توزيع السالالمركزية الجغرافية -6-5-0

الواحد اليت تتمتع بشخصية معنوية تناط مبجلس حملي ينتخب مجيع أو بعض أعضاءه من قبل مواطين 
اإلقليم ويكون له صالحية وضع ميزانية مستقلة واختاذ القرارات اإلدارية املتعلقة بإدارة املشروعات 

احملافظة، ويطلق البعض على هاا النوع من الالمركزية اإلدارية  واملرافق العامة يف حدود ذلك اإلقليم أو
 باإلدارة احمللية أو إدارة األقاليم واحملافظات.
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: وتتمثل يف عملية توزيع السلطات والصالحيات فقط على الالمركزية الوظيفية -6-5-5
وتربز احلاتة إىل هاا  املستويات اهلرمية وبني األقسام املتخصصة داخل املنظمة أو الوزارة الواحدة،

النمط اإلدار  كلما اتسعت مهام املستويات العليا وزادت أعماهلا وضاق وقتها عن تسيري األمور 
 بكفاءة وفعالية .

 –: وهي عملية قانونية يتم مبوتبها توزيع الوهائف احلكومية املختلفة الالمركزية السياسية -6-5-3
احلكومة املوتودة يف مركز البلد والسلطات املوتودة يف املراكز بني  –التشريعية والتنفياية والقضائية 

األخرى التابعة هلاا البلد نفسه وينتج عن هاا التوزيع نوع من نظام احلكم يسمى )باالحتاد الفدرايل(. 
فاالحتاد الفدرايل يتكون من عدة حكومات مركبة تشكل مبجموعها احتاداً واحداً، فكل والية حكومة، 

ة سلطات ثالثة: تشريعية وتنفياية وقضائية وغالبًا ما نالحظ هاا النمط من احلكم يف ولكل حكوم
الدول املركبة من واليات كالواليات املتحدة األمريكية وسويسرا واألرتنتني والربازيل واملكسيك واالحتاد 

 8السوفييت السابق ويوغسالفيا واسرتاليا واهلند واندونيسيا وغريها.

 ماهية اإلدارة المحلية المحور الثاني:

 :تعريف اإلدارة المحلية -0
تعين اإلدارة احمللية حسب األمم املتحدة أهنا " نظام من نظم اإلدارة العامة، وهي وسيلة إدارية  -

ملعاونة احلكومة املركزية على أداء رسالتها بصورة أكثر فعالية وكفاءة ". وهي بالك حتث على نقل 
ات من احلكومة املركزية إىل احملليات ملواتهة مسؤولياهتا يف إطار توزيع بعض االختصاصات والصالحي

 األدوار الوهيفية وتقسيم العمل على املستويني املركز  واحمللي.
وهناك من يعرفها بأهنا " نظام من أنظمة اإلدارة العامة وأداة من أدوات التنمية هتدف إىل زيادة   -

ويتم مبقتضاها إعطاء احملليات االختصاصات والصالحيات اليت كفاءة األداء اإلدار   يف الدولة، 
تساعد على سرعة وسهولة اختاذ القرارات بعيدا عن السيطرة املركزية مع ارتباط هاا القرار بتحقيق 
السياسات واألهداف التنموية للدولة، وهي تعرب عن الالمركزية اإلقليمية كأسلوب من أساليب التنظيم 

. أ  أن اإلدارة احمللية تؤد  إىل نقل بعض السلطات املركزية ونتيجة هاه العالقة جيب اإلدار  للدولة "
 التنسيق بني الطرفني.

وهناك من يعرفها بأهنا " ذلك االستقالل املقصور على اجلانب اإلدار  والتنفيا  دون أن تعطي أية  -
دار  للدولة والقانون اإلدار  سلطات تشريعية أو وهائف قضائية أو ختطيطية، فهي ختضع للنظام اإل

الا  تفرضه، كما يقوم نظام اإلدارة احمللية على مبدأ االنتخابات للجان احملليات الشعبية مباشرة وتدار 
  9من قبل جمالس إدارة شعبية مفوضة انتخابيا ".

 وتتكون هيةات اإلدارة احمللية من ثالث أتهزة هي:
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 الشعبية احمللية اليت متثل سلطة التشريع غلى املستوى احمللي. وتتمثل يف اجملالس السلطة التقريرية: -
 وتتمثل يف جمموع املوهفني واإلداريني والفنني واملاليني يف اإلدارة احمللية. السلطة التنفيذية: -
 وتتمثل يف رقابة السلطة املركزية على كل األتهزة احمللية. السلطة الرقابية: -

 

 :خصائص اإلدارة المحلية -5
 تتميز اإلدارة احمللية بعدة خصائص تنفرد هبا عن اإلدارة املركزية من أمهها:

 قرهبا من األفراد جيعلها تصل أعماق حياهتم السياسية واالتتماعية واالقتصادية؛ 
 تعمل على تنمية اجملتمعات احمللية وتوفري للفرد مستوى معيشي أفضل؛ 
 ة اإلدارية لكون أولةك األفراد أقدر على معرفة  اشرتاك األفراد يف إدارة يف األمور ذات األمهي

 حاتاهتم وكيفية تلبيتها؛
 تعمل على تكثيف النظام اإلدار  ليالئم األفراد دون تطويع األفراد ليتكيفوا مع اإلدارة؛ 
  تعترب مدرسة للرتبية السياسية لألفراد إلعداد القيادات الصاحلة وتدعيم الروابط االتتماعية بني

 معات احمللية؛أبناء اجملت
  إثارة احلماس والتنافس بني أفراد اجملتمعات احمللية املختلفة لتحقيق أكرب قدر من النهوض

 مبجتمعاهتم معتمدين يف ذلك على تهودهم الداخلية؛

 وظيفة اإلدارة المحلية ومهامها: -3
من والية وبلدية وما هناك عدة وهائف أسندت إىل اإلدارة احمللية ممثلة يف مؤسساهتا املختلفة         

 10يتبعهما من أقسام، وتتمثل هاه الوهائف يف كل من:

 األمن والنظام العام؛ 
 املصلحة العامة احمللية؛ 
 ختليد الرموز الوطنية )شعارات وطنية، أعياد وطنية...(؛ 
 االتصال باحمليط واالستماع إىل املواطن؛ 

 ها اإلدارة احمللية وفق الشكل التايل:وميكن توضيح التفاصيل بشكل أكثر عن الوهائف اليت تؤدي
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 (: يوضح وظائف اإلدارة المحلية17الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مستويات اإلدارة المحلية ومؤسساتها األساسية -4

يقوم مبهام اإلدارة احمللية مؤسستني هامتني يتميز كل منهما بتنظيم اتتماعي، ويقومان على          
العتماد املتبادل بينهما بالدرتة األوىل مث بينهما وبني بيةتهما وحميطهما االتتماعي، وتتمثل هاتني ا

 املؤسستني يف:

 :الوالية -4-0

تعد الوالية وحدة إدارية من وحدات الدولة ويف نفس الوقت شخصا من تعريف الوالية:  -4-0-0
لية املستقلة، وعرفت حسب املادة األوىل من أشخاص القانون تتمتع بالشخصية املعنوية والامة املا

املتعلق بالوالية أهنا "هي  9179فرباير سنة  97ربيع األول املوافق لـ  99املؤرخ يف  11-79القانون رقم 
اجلماعة اإلقليمية للدولة. وتتمتع بالشخصية املعنوية والامة املالية املستقلة. وتعين أيضا الدائرة اإلدارية 

للدولة وتشكل هباه الصفة فضاء لتنفيا السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بني غري املمركزة 
منه  61هباه الوحدة اإلدارية حيث نصت املادة  7811واهتم دستور  11اجلماعات اإلقليمية والدولة ".

 على " اعتبار الوالية هيةة أو جمموعة إقليمية جبانب البلدية ". 

 وهائف اإلدارة احمللية

 التخطيط املستقبلي والتنمية

 ف السياسيةالوهائ

 احتياتات السكان املباشرة

 الوهائف التنموية

تدريب القيادات 
 السياسية 

 مستويات اجملتمع مع

مشاركة السكان احملليني  حتقيق الدميقراطية حمليا
ممارسة دورهم   يف

 السياسي
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 هيئات الوالية -4-0-5

ويشكل أعلى سلطة تنفياية يف الوالية حبد ذاهتا كمؤسسة، وكالك يف الوالية كلها كإقليم  لوالي:ا -
تغرايف وسكاين حمدد، ويساعده يف عمله كل من اجمللس الشعيب للوالية واهليةة التنفياية، أ  أولةك 

 األفراد املوزعون على كل أقسام ومصاحل ومكاتب املؤسسة كأدوار.

ويعمل على املسامهة يف بناء سياسة الوالية اإلدارية،  ويشرف ويراقب الوالئي:  المجلس الشعبي -
 عملها، وهو ميثل أساس اإلدارة الشعبية بوصفه منتحب من طرف السكان احملليني. 

وهي اهليةة اليت توكل إليها مهمة تطبيق القوانني التنظيمية والقواعد وما يأمر به الهيئة التنفيذية:  -
 هي مكلفة كالك بالسهر على السري األحسن للتنظيم مبختلف أبعاده وأهدافه.الوايل، و 

 البلدية: -4-5

املتعلق  7881أفريل  1املؤرخ يف  19 -  81وتعين حسب قانون رقم  - :تعريف البلدية -4-5-0
ملايل "البلدية هي اجلماعة اإلقليمية األساسية، وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل ا بالبلدية أن

وحتدث مبوتب قانون،وهلا إقليم واسم ومركز ويديرها جملس منتخب هو اجمللس الشعيب البلد  وهيةة 
 تنفياية". حبيث:

  مجاعة إقليمية: مبعىن هلا اختصاصات داخل رقعة تغرافية معينة وهو ما عليه املادة الثانية من
 ة إقليم، اسم ومقر ".أبريل املتعلق بالبلدية " للبلدي 1املؤرخ يف  19-81القانون 

 .أساسية: أ  قاعدية مبعىن أصغر تزء يف التقسيم اإلقليمي 
  تتمتع بالشخصية املعنوية: ويقصد بالشخصية املعنوية جمموعة من األشخاص أو األموال ترصد

لتحقيق مصاحل وأهداف يعجز الفرد عن أو املال اخلاص عن حتقيقها، ويصبح هاا الشخص 
تسمح له من اكتساب وحتمل التزامات وهو ما تعرب عليه الشخصية يتمتع بأهلية قانونية 
 املعنوية بالنسبة للبلدية.

يونيو  99املوافق لـ  ه7369رتب  91املؤرخ يف  71-77وتعين حسب املادة الثانية من القانون رقم  -
طار مشاركة أن " البلدية هي القاعدة اإلقليمية لالمركزية، ومكان ملمارسة املواطنة، وتشكل إ 9177

 12املواطن يف تسيري الشؤون العمومية ".

وتعترب البلدية من أهم املؤسسات اليت يبىن عليها النظام االتتماعي ككل، فهي من ناحية متثل        
سياسة الدولة وسياسة الوالية وتعرب عنهما وتعكس براجمهما وتتوسط مباشرة بينهما وبني املواطن على 

 ناحية أخرى متثل اجملتمع على املستوى احمللي وتطلعاته واحتياتاته. مستواها اإلقليمي، ومن
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من قانون البلدية تتكون هده األخرية من  76طبقا ملا نصت عليه املادة هيئات البلدية:  -4-5-5
 هيةتني مها اجمللس الشعيب البلد  ورئيس اجمللس الشعيب البلد .

 1سنوات، ويرتاوح عدد أعضائه من  1تخب ملدة وهو هيةة تداولية ين المجلس الشعبي البلدي: -
 عضو حبسب التعداد السكاين لكل بلدية وعليه يكون: 66إىل 
 نسمة. 71111أعضاء يف البلدية اليت يرتاوح عدد سكاهنا عن  11
 نسمة. 91111و 71111أعضاء يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  18
 نسمة. 711117و 11117سكاهنا بني  عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد 77
 نسمة أو أكثر. 911117عضوا يف البلديات اليت يكون عدد سكاهنا  66

وجيتمع اجمللس الشعيب البلد  يف دورة عادية كل ثالثة أشهر وميكن أن جيتمع يف دورة          
دية أ  كل استثنائية، حبيث يعاجل يف مداوالته الشؤون النامجة عن الصالحيات املسندة للبل

االختصاصات اليت دائرة اختصاصه وكالك االختصاصات ذات النمط االقتصاد  واالتتماعي 
 والثقايف.

ميارس رئيس اجمللس الشعيب البلد  وهيفة مزدوتة، فاألوىل تتمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي:  -
وايل وهو ما يؤد  إىل يف تصرفه باسم البلدية والثانية باسم الدولة، حبيث يكون ذلك حتت سلطة ال

تعدد صالحياته وفق اجملاالت اليت يباشر فيها خاصة يف جمال التنمية احمللية. ويعني يف أداء مهامه نائبني 
 أو أكثر حسب عدد األعضاء بالبلدية فمثال:

 أعضاء. 11يتم تعيني نائبني بالبلديات املكونة من 
 عضو. 76 إىل 77يتم تعيني ثالثة نواب بالبلديات املكونة من 
 عضوا. 66يتم تعيني سبعة نواب بالبلديات املكونة من 

 المهام التي تقوم بها البلدية -4-5-3
 يكمن مهام البلدية املتعلق باملصلحة العامة للدولة فيما يلي:

 احلالة املدنية؛ 
 تعميم القوانني والنظام؛ 
 تنظيم االنتخابات؛ 
 اإلحصاءات لفائدة واتب اخلدمة الوطنية؛ 
 دقة على الوثائق؛املصا 
 السهر على األمن والنظام واهلدوء على املستوى اإلقليمي؛ 
 اإلدارة املالية لصاحل البلدية؛ 
 إدارة أمالك البلدية املتحركة وغري املتحركة كالعقارات مثال؛ 
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 النشاطات الرتبوية والتعليمية واالتتماعية والثقافية؛ 
 شاريع املوكلة للبلدية؛تسري اإلمكانات العامة من أتل توهيف أحسن للم 

 71-77رقم  من قانون البلدية 738و796وحتدث إضافة إىل هاه الوهائف حسب ما ورد يف املادتني 
 13التكفل على وته اخلصوص بكل مما يلي: 9177يونيو  99املوافق لـ  ه7369رتب  91املؤرخ يف 

 التزويد باملياه الصاحلة للشرب وصرف املياه املستعملة؛

 ملنزلية والفضالت األخرى؛النفايات ا 
 اإلنارة العمومية؛ 
 األسواق املغطاة واألسواق واملوازين العمومية؛ 
 احلظائر ومساحات التوقف؛ 
 النقل اجلماعي؛ 
 احملاشر؛ 
 املاابح البلدية؛ 
 اخلدمات اجلنائزية وهتيةة املقابر وصيانتها مبا فيها مقابر الشهداء؛ 
 الوهائف الثقافية التابعة ألمالكها؛ 
 اءات الرياضة والتسلية ألمالكها؛فض 
 املساحات اخلضراء؛ 
 توزيع املياه الصاحلة للشرب؛ 
 صرف املياه املستعملة ومعاجلتها؛ 
 مكافحة توافر األمراض املتنقلة؛ 
 احلفاظ على صحة األغاية واألماكن واملؤسسات املستقبلة للجمهور؛ 
 صيانة طرقات البلدية وتزويدها بإشارات املرور؛ 
 يات ونقلها ومعاجلتها؛مجع النفا 
وعليه ميكن القول  بأنه متثل البلدية قاعدة الالمركزية، ومكان للممارسة حق املواطنة، كما         

 تشكل فاعال حموريا يف هتيةة اإلقليم والتنمية احمللية واخلدمة العمومية اجلوار ية.
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 المحور الثالث: التنمية المحلية المستدامة

 المحلية المستدامة أوال: مفهوم التنمية
 تعريف التنمية المحلية:  -0
تاء يف تعريف هيةة األمم املتحدة للتنمية احمللية بأهنا تلك " العمليات اليت ميكن هبا توحيد تهود  -

املواطنني واحلكومات )اهليةات الرمسية( لتحسني األوضاع االقتصادية واالتتماعية يف اجملتمعات احمللية 
 ندماج يف حياة األمة واملسامهة يف رقيها بأقصى قدر مستطاع".ومساعدهتا على اال

وعرفت على أهنا " العملية اليت بواسطتها ميكن حتقيق التعاون بني اجلهود الشعبية واحلكومية الرتقاء  -
مستويات التجمعات احمللية يف أ  مستوى من مستويات اإلدارة احمللية يف منظومة شاملة ومتكاملة 

."14 

أيضا بأهنا " عملية التغيري اليت تتم يف إطار سياسة عامة حملية تعرب عن احتياتات الوحدات وتعرف  -
احمللية، وذلك من خالل القيادات احمللية القادرة على استخدام واستغالل املوارد احمللية وإقناع املواطنني 

ي وصوال إىل رفع مستوى احملليني باملشاركة الشعبية واالستفادة من الدعم املاد  واملعنو  احلكوم
 املعيشة لكل أفراد الوحدات احمللية ودمج مجيع الوحدات يف الدولة".

 :مبـادئ التنميـة المحليـة -5
     15هناك عدة مبادئ تقوم عليها التنمية احلل ية هي:        

عية و يعين هاا املبدأ ضرورة تناول قضية التنمية من مجيع توانبها االتتما مبدأ الشمول: -5-0
 االقتصادية و الثقافية. 

والشمول يعين أيضا مشول التنمية بكل قطاعات اجملتمع اجلغرافية و السكانية حبيث تغطي       
  املشروعات و الربامج كل اجملتمع ما أمكن ذلك حتقيقا للعدالة و تكافؤ الفرص و إرضاء املواطنني.

الريف واحلضر مبعىن أنه ال ميكن إتراء تنمية ريفية يعين هاا املبدأ التكامل بني مبدأ التكامل:  -5-5
دون تنمية حضرية أو العكس حيث توتد عالقة عضوية بني الريف واحلضر، كما يعين التكامل بني 
اجلوانب املادية والبشرية فالتنمية ما هي إال إحداث تغيري مرسوم يف اجملتمع وهاا التغيري له توانب 

 كون التغيري متوازنا يف كال اجلانبني ماد  وغري ماد .مادية وأخرى غري مادية حيث ي

يعين هاا املبدأ االهتمام جبوانب التنمية حسب حاتة اجملتمع فلكل جمتمع  مبدأ التوازن: -5-3
احتياتات تفرض وزنا خاص لكل تانب منها، فمثال يف اجملتمعات الفقرية حتتل قضايا التنمية 

عداها من القضايا واالهتمامات مما جيعل تنمية املوارد اإلنتاتية هي االقتصادية فيها وزنا أكرب على ما 
 األساس املستهدف من التنمية والقضايا األخرى مبثابة فروع منها.
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يهدف هاا املبدأ إىل توفري تو يسمح بتعاون مجيع األتهزة القائمة على مبدأ التنسيق:  -5-4
ع ازدواج اخلدمة أو تضارهبا ألن ذلك يؤد  إىل خدمة اجملتمع و تضافر تهودها و تكاملها مبا مين

تضييع اجلهود و زيادة التكاليف وهلاا تبال حمالفرع األولت كثرية إلعمال مبدأ التنسيق هبدف تفاد  
 هاه النقائص و التقليل من آثارها.

 :ركائـز التنميـة المحليـة -3
ق الربامج التنموية تتمثل يف املشاركة الشعبية للتنمية احمللية ركائز هامة تقوم عليها لضمان حتقي         

وتكامل مشروعات اخلدمات وحتقيق املشروع التنمو  لنتائج ملموسة تعود بالنفع على أفراد اجملتمع 
 احمللي واالعتماد على املوارد املالية والبشرية احمللية.

كري والعمل على وضع وتنفيا جيب إشراك مجيع أفراد اجملتمع احمللي يف التف المشاركة الشعبية: -3-0
الربامج اليت هتدف إىل النهوض هبم وذلك عن طريق إثارة الوعي مبستوى أفضل يتخطى حدود حياهتم 
التقليدية، وعن طريق إقناعهم باحلاتات اجلديدة وتدريبهم على استعمال الوسائل احلديثة يف اإلنتاج 

 التتماعية مثل االدخار واالستهالك.وتعويدهم على أمناط تديدة من العادات االقتصادية وا

ويف إطار ذلك تبقى املشكلة احلقيقية اليت تواته عمليات التنمية يف اجملتمعات النامية هي          
 ضعف استجابة هاه اجملتمعات هلا وعدم اشرتاك أفراد اجملتمع احمللي مع السلطات العامة يف براجمها.

ز التنمية احمللية أن يكون هناك تكامل بني مشروعات من ركائ تكامل مشروعات الخدمات: -3-5
اخلدمات داخل اجملتمع و أن يوتد نوع من التنسيق حبيث ال جند ال خدمات مكررة و ال نوعا من 

 التناقض و التضاد يف تقدمي هاه اخلدمات.

 و يقصد هباا أن تتضمن برامج التنمية خدمات سريعةاإلسراع في الوصول إلى النتائج:  -3-3
النتائج كاخلدمات الطبية واإلسكان وغريها، وإذا حدث وبدأ املخطط بوضع مشروعات إنتاتية يف 
خطته اإلمنائية فيجب اختيار تلك املشروعات ذات العائد السريع و قليلة التكاليف ما أمكن واليت 

ئدة أو تسد يف الوقت نفسه حاتة قائمة والسبب يف ذلك هو كسب ثقة أفراد اجملتمع بأن هناك فا
منفعة ملموسة حيصلون عليها تزاء إقامة مشروع ما يف جمتمعهم، إذا فالثقة مطلب ضرور  وتوهر  

 يف فعالية برامج التنمية احمللية.

يعترب االعتماد على املوارد احمللية من أساليب  االعتماد على الموارد المحلية للمجتمع: -3-4
ل موارد اجملتمع املعروفة لدى أفراده أسهل لديهم من التغيري احلضار  املقصود حيث جند أن استعما

استعمال موارد تديدة غري معلومة، كما أن املسري احمللي الا  يعترب موردا بشريا مؤثرا وهاما يف عملية 
التنمية يكون فعاال أكثر يف تسيري املوارد احمللية كما أنه يكون قادرا على التغيري يف أفراد جمتمعه احمللي 
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س املسري األتنيب، كما أن االعتماد على املوارد احمللية له عائد يتمثل يف اخنفاض تكلفة على عك
 املشروعات نظرا لكون املشروع يعتمد على موارد ذاتية حملية.

إن أخا كل هاه العوامل بعني االعتبار عند التخطيط للربامج التنموية يضمن احلصول على        
نتائج إجيابية تزيد يف مدى فعالية التنمية احمللية اليت تأخا مناذج و اسرتاتيجيات خمتلفة هتدف مجيعها 

 إىل حتقيق االرتقاء و التقدم على املستوى احمللي.

  :حليـةعـوائق التنميـة الم -4
للتنمية احمللية أهداف عديدة حيث تدور معظم براجمها حول حتسني الظروف املادية           

واالقتصادية من أتل رفع مستوى معيشة األفراد يف اجملتمعات احمللية، غري أن هناك جمموعة من العوائق 
 تعرتض حتقيق التنمية احمللية ميكن تصنيفها يف العوامل التالية:

يعترب النمو الدميغرايف معوقا من معوقات التنمية على أساس حالة عدم امل ديمغرافية: عو  -4-0
التوازن اليت تبدو واضحة بني حاتات السكان و املوارد االقتصادية، أ  أن زيادة السكان بالنسبة 

 للطاقة اإلنتاتية تقف عقبة يف سبيل زيادة مستوى رفاهية أفراد اجملتمع.

و تتمثل يف النظم االتتماعية السائدة مثل نظام امللكية الفردية الا  قد  ة:عوامل اجتماعي -4-5
يتعارض مع تطبيق أمناط التغري و التحضر باإلضافة إىل اعتقاد اجملتمعات بأن التغريات اجلديدة هتدف 

 استقرارهم و تفكك وحدهتم مما جيعل الكثري يقف يف وته التغيري.

هاه العوائق يف التقاليد السائدة يف اجملتمع نتيجة متسك األفراد تتمثل معظم  عوامل ثقافية: -4-3
هباه التقاليد ورفضهم للتغيري والتعديل، كالك املعتقدات السائدة تعرقل برامج التنمية، حيث يقف 

 أفراد اجملتمع يف وته التغريات احلديثة العتقادهم بأهنا تضرهم و ال تنفعهم.

فض التجديدات اليت تطرأ على اجملتمعات تعتمد على العوامل إن قبول أو ر  عوامل نفسية: -4-4
النفسية ويتوقف إدراك اجلديد و كيفية ههوره و انتشاره على الثقافة السائدة، أن خيتلف أفراد اجملتمع 

 16يف إدراكهم للجديد باختالف الثقافات.

مستوى إنتاتها و  يتوتب على الدول النامية بال تهود مضاعفة لزيادة عوامل تكنولوجية: -4-2
 هاا ال يتم إال باستخدام التكنولوتيا احلديثة و املتطورة و إخضاعها للربامج التنموية.

إن إدارة التنمية عملية غاية يف الصعوبة حتتاج إىل قيادات واعية ومدربة و قادرة  عوامل إدارية: -4-6
لكساد وتقل املوارد و هتبط معدالت على اختاذ القرارات اهلادفة، حيث ميكن أن تتلكأ اإلدارة فيعم ا

 , ويدخل يف كنف املعوقات اإلدارية: الدخول
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  ختلف األتهزة اإلدارية القائمة اليت تتسم بالتعقيدات الروتينية والبطء يف اختاذ القرارات
 وانتشار الالمباالة والسلبية.

 .صعوبة التنسيق بني الوحدات اإلدارية وبينها وبني األتهزة التقليدية 
 دم توفر القيادة اإلدارية املتطورة املؤمنة بالتغيري.ع 

إن عدم توافر التمويل الكايف إلقامة القواعد األساسية للتنمية يعترب من أهم  عوامل مادية: -4-7
العوائق اليت تشغل احملليات نظرا للفقر الشديد الا  تعانيه، لالك جندها تعتمد بدرتة عالية على 

 ركزية.املعونات من احلكومة امل

إن ختطيط وتنفيا برامج التنمية قد يكون معوقا يف حد ذاته من معوقات  عوامل تخطيطية: -4-8
التنمية إن مل يتفق ختطيط مشروعات وبرامج التنمية وحاتات اجملتمع نظرا الختالف املناطق و األقاليم 

 يف مواردها وهروفها وحاتات أفرادها.

ت باحملليات يف الدول النامية إىل الرتكيز على مواردها احمللية أو إن كل العوائق السابقة دفع        
الااتية للنهوض بالتنمية احمللية كأداة لتحقيق تنمية وطنية شاملة و مستدامة و الرفع من املستوى 

 املعيشي لألفراد و التوته هبم حنو مستوى أفضل للحياة. 

 التنمية المستدامة: -5
 :امةتعريف التنمية المستد -5-0

غري أنه اختلفت  17لقد تعددت تعاريف التنمية املستدامة فثم ما يزيد على ستني تعريفا،         
 معانيها بني كل من الباحثني واملنظمات االقتصادية واهليةات الدولية. 

نة على أهنا " التنمية اليت تأخا بعني االعتبار حاتات اجملتمع الراه 7891عرفتها جلنة برونتالند سنة  -
  18دون املساس حبقوق األتيال القادمة يف الوفاء باحتياتاهتم ".

تعين بأهنا " ضرورة اجناز احلق يف التنمية بشكل حيقق احلاتات  7889وحسب مؤمتر قمة األرض  -
 التنموية والبيةية ألتيال احلاضر واملستقبل".

أن خدم املوارد الطبيعية دون ( تعين أهنا " تلك التنمية اليت تستwebsterوحسب قاموس ويبسرت ) -
19أو تدمريها تزئيا أو كليا" اتسمح باستنزافه

 خصائص التنمية المستدامة -9-5
 تتمثل أهم خصائص التنمية املستدامة فيما يلي:

 اإلنسان هو وسيلة حتقيق التنمية املستدامة وهدفها؛ 
 صري ومستقبل األتيال القادمة؛ تنمية طويلة املدى تتخا من البعد الزمين أساسا هلا فهي تنصب على م 
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  التنمية املستدامة ختتلف عن أنواع التنمية األخرى يف كوهنا أشد تداخال وأكثر تعقيدا وخاصة فيما يتعلق مبا
 هو طبيعي وما هو اتتماعي يف فيها؛

 ن التنمية املستدامة تتوته أساسا لتلبية احتياتات أكثر الطبقات فقرا وبالتايل تسعى إىل التخفيض م
 معدالت الفقر على املستوى العاملي؛

 التنمية املستدامة حترص على تطوير اجلوانب الثقافية واإلبقاء على احلضارة اخلاصة بكل جمتمع؛ 
  إن عناصر التنمية املستدامة ال ميكن فصل بعضها عن البعض اآلخر، وذلك لشدة تداخل العناصر الكمية

 والنوعية هلا؛
 تعددة ومرتابطة األبعاد تقوم على أساس التخطيط والتنسيق؛التنمية املستدامة عملية م 
  هي تنمية تضع تلبية احتياتات األفراد يف املقام األول، فأولويتها هي تلبية احلاتات األساسية والضرورية

من الغااء وامللبس والتعليم واخلدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسني نوعية حياة البشر املادية 
 واالتتماعية؛

 نمية متكاملة تقوم على التنسيق والتكامل بني سياسات استخدام املوارد واجتاهات االستثمار واالختيار ت
 التكنولوتي والشكل املؤسسي، مما جيعلها تعمل بانتظام داخل املنظومة البيةية؛

 ادها على التنمية املستدامة عملية جمتمعة جيب أن تساهم كل الفةات والقطاعات واجلمعات، وال جيوز اعتم
 فةة قليلة أو طرف واحد؛

 :أبعاد التنمية المستدامة -5-3
إن التنمية املستدامة تنمية ثالثية األبعاد حيث يتمثل كل منها يف البعد االقتصاد  والبعد االتتماعي          

حيث يتمثل كل بعد (، 19والبعد البيةي، وتتميز هاه األبعاد بالرتابط والتداخل فيما بينها كما يبينه الشكل رقم )
 منها فيما يلي:

بالنظر ملا تطرحه التنمية املستدامة يف تأكيدها على مبدأ احلاتات البشرية، أ  البعد البيئي:  -5-3-0
 وما تضعه البيةة من حدودا جيب احرتامها كجهة أخرى،، احلاتات اليت يتكفل النظام االقتصاد  بتلبيتها من تهة

اة احلدود البيةية، حبيث يكون لكل نظام بيةي حدود معينة ال ميكن جتاوزها من البعد البيةي على مراع يركز
 االستهالك أو االستنزاف الا  قد يؤد  إىل تدهور هاه األنظمة.

 إنتاج من يتمكن الا  اقتصاديا، أ  النظام املستدام النظام يتمثل هاا البعد يفالبعد االقتصادي:  -5-3-5  
 الناتج بني ما االقتصاد  التوازن من لإلدارة قابل معني مستوى على حيافظ وأن مر،مست بشكل واخلدمات السلع
 االقتصادية.  السياسات عن ناجتة اتتماعية اختالالت حدوث مينع والا  العام، والدين العام

يركز البعد االتتماعي للتنمية املستدامة على أن اإلنسان هو توهر التنمية البعد االجتماعي:  -5-3-3
وهدفها النهائي، وذلك من خالل االهتمام بالعدالة االتتماعية ومكافحة الفقر، وتقدمي اخلدمات االتتماعية 
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األساسية جلميع احملتاتني هلا، باإلضافة إىل أمهية مشاركة الشعوب يف اختاذ القرار واحلصول عن املعلومات اليت 
 تؤثر على حياهتم بشفافية ودقة.

 20يوضح تداخل وترابط األبعاد األساسية للتنمية المستدامة(:19الشكل رقم )

 
 :مبادئ التنمية المستدامة -5-4

 21تتمثل مبادئ التنمية املستدامة يف:          
 مبدأ التخطيط االسرتاتيجي، أ  التخطيط لألمد البعيد يف القيام باملشروعات؛ 
 تتماعية يف عملية صنع القرار؛مبدأ الدمج، أ  دمج االعتبارات البيةية واالقتصادية واال 
 مبدأ مشاركة اجملتمع مبختلف شرائحه؛ 
  مبدأ حتقيق العدالة االتتماعية بني األتيال وأبناء اجليل، أ  العدالة يف توزيع املوارد الطبيعية بني أبناء اجليل

 الواحد وبني األتيال احلالية وأتيال املستقبل؛
 من خال ترشيد استخدام املوارد الطبيعية سواء الناضبة أو املتجددة  مبدأ احلفاظ على املوارد الطبيعية وذلك

 بطريقة ال تفوق قدرهتا على التجدد؛
  مبدأ قيام املستخدم وامللوث بالدفع، أ  جيب على كل من يستخدم املوارد الطبيعية أو من يلوث البيةة أن

 يدفع مقابل ذلك االستخدام ألتل معاجلة بقايا ذلك؛
 راشد، أ  يكون احلكم على الشفافية يف وضع القرار ومشاركة املواطنني يف صنعه؛مبدأ احلكم ال 
  مبدأ رفع الوعي وذلك عن طريق التعليم ووسائل اإلعالم حىت يتم استيعاب كل فةات اجملتمع لقضايا التنمية

 املستدامة؛
 :أهداف التنمية المستدامة -4 -5

 ميكن حصرها يف ثالثة نقاط رئيسية هي:
  العدالة االتتماعية يف توزيع املوارد الطبيعية بني األتيال احلالية واملستقبلية من خالل تثمينها وترشيد حتقيق

 استغالهلا، وتوفري متطلبات األساسية لألفراد.
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  ضمان السالمة البيةة من خالل ضمان التوازن البيةي والتوافق بني مشروعات التنمية وإمكانات البيةة وقدرهتا
 لالك.

 الفاعلية االقتصادية من خالل رفع األداء االقتصاد  مع إدارة كفؤة للموارد الطبيعية واالتتماعية ملا  حتسني
 يسمح بنمو اقتصاد  مستدام.

 مؤشرات قياس التنمية المستدامة -5-2
إىل تنقسم مؤشرات التنمية املستدامة إىل أربع مؤشرات )اقتصادية، اتتماعية، بيةية، مؤسساتية( تتفرع بدورها 

 22مؤشرات أخرى ميكن توضيحها من خالل مايلي:
 المؤشرات االقتصادية:  -5-2-0
  البنية االقتصادية: -
 .األداء االقتصاد : ويقاس مبعدل الدخل الوطين للفرد أو نسبة االستثمار يف معدل الدخل الوطين 
  .التجارة: وتقاس بامليزان التجار  ما بني السلع واخلدمات 
  ة: وتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج الوطين اإلمجايل، وكالك نسبة املساعدات التنموية الوضعية املالي

 اخلارتية اليت يتم تقدميها أو احلصول عليها مقارنة بالناتج الوطين اإلمجايل.
 أنماط اإلنتاج واالستهالك: -
 :ود باملادة هنا كل املواد اخلام اليت وتقاس مبدى كثافة استخدام املادة يف اإلنتاج، واملقص استهالك املادة

  مصدرها الطبيعة.
 :وتقاس عن طريق نصيب الفرد من االستهالك السنو  للطاقة، ونسبة الطاقة املتجددة من  استخدام الطاقة

 االستهالك السنو .
 طرة، وإعادة تدوير توليد النفايات وإدارهتا: وتقاس بكمية إنتاج النفايات الصناعية واملنزلية، وإنتاج النفايات اخل

 النفايات.
  النقل واملواصالت: ويقاس ذلك باملسافة اليت يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع املواصالت )سيارة

 خاصة، طائرة، باخرة، مواصالت عامة، دراتة هوائية أو نارية(.
 المؤشرات االجتماعية: -5-2-5
 المساواة االجتماعية: -
 ة السكان الاين يعيشون حتت خط الفقر، وبنسبة السكان العاطلني عن الفقر: ويقاس عن طريق نسب

 العمل من السكان يف سن العمل.
  املساواة بني اجلنسني: وميكن قياس ذلك من خالل مقارنة نسبة متوسط أتور اإلناث بالنسبة ملتوسط أتور

 الاكور.
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 الصحة العامة: -
 .حالة التغاية: وتقاس باحلاالت الصحية لألطفال 
 لوفاة: وتقاس مبعدل وفيات األطفال حتت مخس سنوات، والعمر املتوقع عند الوالدة.ا 
 .اإلصحاح: ويقاس ذلك بنسبة السكان الاين حيصلون على مياه شرب صحية ومربوطني مبرافق تنقية املياه 
 ة التطعيم الرعاية الصحية: وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إىل املرافق الصحية األولية، ونسب

 ضد األمراض املعدية لدى األطفال ومعدل انتشار وسائل منع احلمل.
 التعليم: -
  مستوى التعليم: ويقاس بنسبة األطفال الاين يصلون إىل الصف اخلامس من التعليم االبتدائي، وبنسبة

 الكبار الاين يصلون مستوى التعليم الثانو .
  اجملتمع أو معدل حمو األمية لدى الكبار.األمية: وتقاس بنسبة الكبار املتعلمني يف 
 األمن: -
 ألف شخص من سكان الدولة. 711عدد اجلرائم لكل   
 السكن: -
 .نسبة مساحات السقوف يف األبنية لكل شخص 
 السكان: -
 .النسبة املةوية للنمو السكاين 
 المؤشرات البيئية: -5-2-3
 الغالف الجوي: -
 بعاثات ثاين أكسيد الكربون.تغري املناخ: يتم قياسه من خالل ان 
  .ترقق طبقة األوزون: يتم قياسها من خالل استهالك املواد املستنزفة لألوزون 
  .نوعية اهلواء: تقاس من خالل تركيز ملوثات اهلواء يف اهلواء احمليط باملناطق احلضرية 
 األراضي: -
 لكلية، واستخدام األمسدة واملبيدات واملخصبات الزراعة: ويتم قياسها مبساحة األراضي املزروعة مقارنة باملساحة ا

 الزراعية.
   الغابات: وتقاس مبساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية لألرض، وكالك معدالت قطع األخشاب يف

 الغابات.
  .التصحر: ويتم قياسه من خالل نسبة األراضي املتأثرة بالتصحر مقارنة باملساحة الكلية 
   األراضي املستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتة.التحضر: ويقاس مبساحة 
 البحار والمحيطات والمناطق الساحلية: -
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  املناطق الساحلية: ويتم قياسها برتكيز الطحالب يف املياه الساحلية، ونسبة السكان الاين يعيشون يف املناطق
 الساحلية.

  الرئيسية. مصائد األمساك: وتقاس بوزن الصيد السنو  لألنواع التجارية 
 المياه العذبة: -
 .نوعية املياه: تقاس برتكيز األكسجني املااب عضويا ونسبة البكترييا املعوية يف املياه 
  كمية املياه: يتم قياسها من خالل حساب نسبة كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ضخها واستنزافها سنويا

 مقارنة بكمية املياه الكلية.
 :التنوع الحيوي -
 .األنظمة البيةية: تقاس حبساب املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية، ومساحة األنظمة البيةية احلساسة 
  .األنواع: يتم قياسها بنسبة الكائنات احلية املهددة باالنقراض 
 المؤشرات المؤسساتية -5-2-4

 23وميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
 ستدامة.اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية امل 
 .تنفيا االتفاقيات العاملية املصادق عليها 

 شخص. 7111عدد مستخدمي االنرتنت لكل 
 شخص. 7111خطوط اهلاتف الثابت وأتهزة اهلاتف املتحرك لكل 

 .عدد أتهزة التلفزة والراديو 
 .اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 
 فعل الكوارث الطبيعية.اخلسائر البشرية واالقتصادية ب 
 التنمية المحلية المستدامة: -3
 تعريف التنمية المحلية المستدامة: -3-0
وتعرف بأهنا " نتيجة تفاعل جمموعة من األبعاد االقتصادية والبيةية والثقافية يف كل مشروع تنمية مبكان معني،  -

وأهنا اهليكل األقرب للمجتمع واألكثر تدارة لتلبية وتشكل البلدية اهليةة األساسية لتأمني التنمية املستدامة خاصة 
 24حاتياهتم".

وهناك من يعرفها على أهنا " إسرتاتيجية الستمرارية تنمية اجملتمع وتعمل على الربط بني املوارد احمللية والبيةة  -
ة مع مراعاة مبدأ العدالة اخلارتية، أ  تنمية اجملتمع من خالل موارده الااتية واملواهب الفردية والعالقات االتتماعي

 25بني األتيال واالستمرارية ".
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 :أبعاد التنمية المحلية المستدامة -3-5
يف حقيقة األمر تكمن أبعاد التنمية احمللية املستدامة يف نفس األبعاد األساسية اليت تقتضيها التنمية املستدامة على 

ليت تكون على عالقة مباشرة باإلدارة احمللية، ولالك املستوى الكلي فقط أن يكون جتسيدا يف األوساط احمللية ا
 تتمثل هاه األبعاد يف:

ويتمثل يف محاية البيةة احمللية من خالل إدارة النفايات املتواتدة هبا واحلفاظ على املوارد  البعد البيئي: -3-5-0
مح جبعل قدرة البيةة احمللية أن تسمح الطبيعية هلاه الرقعة اجلغرافية عن طريق ترشيد استخدامها واحلفاظ عليها ملا يس
 بنفس الفرص ألبناء األتيال احلالية واملستقبلية للمجتمع احمللي يف استغالهلا.

حتقيق التكامل واالنسجام فيما بني املصاحل واملشاريع وهو البعد الا  يعتمد على البعد االقتصادي:  -3-5-5
ويكون هاا البعد مستداما ملا يستطيع تلبية املتطلبات األساسية ووضع اخلطط والقرارات التنموية بالوسط احمللي، 

 ألفراد اجملتمع احمللي ويأخا بعني االعتبار اجلوانب اليت تتسبب يف تدهور البيةة احمللية.
يركز هاا البعد على املساواة والعدالة االتتماعية بني أبناء اجملتمع احمللي يف احلصول البعد االجتماعي:  -3-5-3
 املتطلبات األساسية  على

من تعليم وصحة ومسكن إىل غري ذلك من اخلدمات اليت تلتزم اإلدارة احمللية بتقدميها، ويقتضي هاا املبدأ مشاركة 
 اجملتمع احمللي للكشف عن كل ما ينقصه من هاه املتطلبات.

 :خصائص المجتمع المحلي المستدام -3-3
لى العدالة االتتماعية، وقدرته عئص تتمثل يف سالمته للبيةة، وحصوله يتميز اجملتمع احمللي املستدام بثالثة خصا

 على استمرارية اإلنتاج السلعي واخلدمايت ملا حيقق متطلباته دون أن يضر ببيةته، وهو ما يعرب عنه الشكل املوايل:
 

 26(: يعبر عن خصائص المجتمع المحلي المستدام16الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 احمللي اجملتمع   منتج اقتصاديا  

 املستدام   

                                                                                                                                                                                                                                           منصف وعادل 
 اتتماعي

 سليم بيةيا    



 

 علي بايزيد أ/ ،  محمدسليماني أ/                                                           أهمية اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة

 

 5002جوان  03العدد                             جامعة المدية          -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية
182 

 بع: أهمية اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامةالمحور الرا
 27تكمن أمهية اإلدارة احمللية يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة من خالل:         

إتاحة فرص املشاركة للمواطنني بالوحدة احمللية يف صنع القرارات والسياسات احمللية والتعاون الوثيق يف إعداد  -
 يف عملية متابعة التنفيا والرقابة.اخلطط وإترائها و 

اإلدارة احمللية أساس احلكم الصاحل ومتكني أفراد اجملتمع احمللي من ممارسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية  -
 واملالية لشؤون الوحدة احمللية للمجتمع احمللي.

حمللية وبالتايل تعد أسرع استجابة للمطالب جتعل احلكومة واإلدارة العامة التابعة هلا أكثر معرفة باألوضاع ا -
 واالحتياتات احمللية.

توفريها لفرص املشاركة لكافة األطراف احمللية يعمل على زيادة مسامهة املرأة يف صنع القرار ومنه زيادة العدالة بني  -
 اجلنسني وهو أمر هام لتحقيق التنمية احمللية املستدامة.

ساد اقل، حبيث يكون ذلك مرفقا بتوفر تشريعات أساسية تعين مبضمون متطلبات شفافية ومساءلة أكثر ومنه ف -
 وضمانات الشفافية واملساءلة.

خفض معدالت اهلجرة الداخلية من الريف إىل املدينة وذلك من خالل متكني املواطنني احملليني من إدارة شؤوهنم،  -
املستدامة من عدة نواحي ألن زيادة عدد السكان باملدن وقد ينعكس ذلك بأمهية كبرية على حتقيق التنمية احمللية 

يؤد  إىل زيادة التلوث واستهالك الطاقة باملدن احلضرية وهو يتناىف مع حتقيق التنمية احمللية املستدامة هاا من تهة، 
اهم ومن تهة أخرى ثبات أو زيادة سكان الريف يعمل على االستثمار يف اجلانب الفالحي أو زيادته وهو ما يس

 يف حتقيق األمن الغاائي باملنطقة.
 تيسري عملية احملاسبة على املسؤولني ورفع درتة املساءلة الشعبية. -
 االستغالل األمثل للموارد احمللية. -
ختفيض العبء عن السلطات املركزية وإعطائها الفرص للتفرغ للقضايا يف املشاريع الكربى وهو ما يربز دورها يف  -

 املستدامة على املستوى الوطين.حتقيق التنمية 
 تدفقات أفضل للمعلومات لضرورهتا يف عمليات صناعة واختاذ القرار على املستوى احمللي. -
 زيادة يف تعبةة املوارد الااتية نتيجة ملشاركة املواطنني يف إدارة شؤوهنم ومرافقهم احمللية. -
 اكل اجلماهري احمللية امللحة.احلد من البريوقراطية واختاذ األعمال واالستجابة ملش -
 رفع تودة اخلدمات األساسية كالصحة والتعليم. -
تنمية الوعي بأمهية املشاركة من اتل تنمية حملية مستدامة وإتاحة الفرص الستيعاب الطاقات البشرية يف اطر  -

مدرسة لتخريج  وهياكل تنظيمية مشروعة، وبالتايل يكون ذلك مظهرا من مظاهر الدميقراطية كما حيقق ذلك
 القيادات احمللية.
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وكالك تكمن أمهية اإلدارة احمللية يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة من خالل الصالحيات املخولة هلا سواء         
 28تعلق األمر بالبلدية أو الوالية  اجتاه ذلك واملمثلة يف مايلي:

 احلفاظ على الصحة العمومية؛ -
 البيولوتي؛ محاية الرتبة والتنوع -
 التهيةة العمرانية؛ -
 الوقاية من الكوارث الطبيعية؛ -
 احملافظة على املوارد املائية؛ -
 تسيري النفايات وإدارهتا؛ -

   خاتمة:

بعد تناولنا للنقاط اهلامة يف موضوع هاا املقال ميكن التأكيد على أنه تعد اإلدارة احمللية بأتهزهتا الثالث         
يرية، السلطة التنفياية، السلطة الرقابية( ومستوياهتا )الوالية، البلدية( ذات الصالحيات املتعددة عامال )السلطة التقر 

أساسيا يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة نتيجة للوهائف اليت تقوم هبا سواء من اجلانب التنمو  أو من اجلانب 
لتخطيط املستقبلي للتنمية، زيادة على حتقيق الدميقراطية السياسي من خالل توفري احتياتات السكان املباشرة، وا

للمجتمع احمللي يف ممارسة دوره السياسي، وكل ذلك يوحي إىل أنه ال ميكن حتقيق تنمية حملية مستدامة دون وتود 
ملواطن إدارة حملية تفي مبحاولة حتقيق التقدم االقتصاد  واالتتماعي على مستواها كوهنا اجلهاز األقرب من حياة ا

 وبالتايل قدرهتا يف التأثري على وضعه املعيشي وحميطه البيةي.

 الهوامش:
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طريقة يتسىن هبا كسب طباعهم واحرتامهم ووالئهم وشحن تعين القيادة القدرة اليت يستأثر هبا املدير على مرؤوسيه وتوتيههم ب -*

مههم، وخلق التعاون يف سبيل حتقيق هدف معني. وتعين كالك التأثري على األفراد الواقعني حتت إشراف املسري الستغالل قدراهتم 
 من أداء األعمال املنوطة هبم وبثقة ومحاس.
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 تنمية الموارد البشرية على جودة الخدمة الصحية بالمؤسسات العمومية استراتيجيةأثر           
 -دراسة حالة المؤسسة االستشفائية محمد بوضياف بالمدية-

 1الديننصر  ن نذيرد.ب 

  2 بعيليش فائزة أ.                                                                                                                                                                                                           
 الملخص

"جلةذأيذاددتتذاهددشهرتذاىلددةاا م عذاملو ددعذابدديا يفذاستأددعلعذ ذاستدد      ذذاستشس ددع هددت هذهددلدذاست اىلددعذجلةذاإلشكددعذا  دد شس عذ    
ىلتختاهذاستشحثدعذ ذهدلدذاست اىلدعذابدمللوذاسيادفحذاستح   دح ذ.ايفةذاخلتاشتذاسصح عذبشبؤىلهشتذاالىلتأفشئ عذاسإلويا عذ؟"جيذ
أيفاةذوذجمدددشالتذاىلدددةاا م عذاملو دددعذابددديا يفذاستأدددعلع.ذ قدددعاتذحدددي ذادددووهذاىلدددتتشمتا ذأاىلدددشذاةوةذابيجلدددعذس ودددي فاذ ت دددوملهذوذ

ابتحصددعذ   لددشذأبإلددشيفذجددييفةذاخلتاددعذاسصددح ع.ذوح  ددهذاست شمددشتذ قددعاتذحددي ذهذاالىلتقصددشاذاسثشم ددعذابيجلددعذس وعمدد ذ ت ددومل
 بشىلتختامذابتيىلطشتذاحلهشب ع ذاالحنعا شتذابإل ش لع ذاإلشاعذاال اتشطذسهت اشن.

ذ     ذبشبوب ملهذاسملتشئو ذاسفئشتذاسإلشا ع ذس ع ذ شا ع ذوغ  ذ إلشسع ذغ  ذاستأعلع ذابيا يف ذاملو ع ذاىلةاا م ع ذاتتع ذابؤىلهع ؤىلهع ذأنىل
ووجييفذجييفةذمهت عذ ذاخلتاشتذاسصح عذابقتاعذس وعم .ذواىلتملتمملشذوجييفذ القعذىلتت عذوا   ذمإل فذباذاىلةاا م عذاملو عذ

 .ابيا يفذاستأعلعذوجييفةذاخلتاعذاسصح ع
الكلمات المفتاحية:اىلةاا م عذاملو عذابيا يفذاستأعلع ذاىلةاا م عذاستت لب ذاىلةاا م عذاق  رتذاةيفاا ذاىلةذاا م عذاملو عذابهش ذ

 اسي  فح ذجييفةذاخلتاعذاسصح ع ذأبإلشيفذجييفةذاخلتاعذاسصح ع.
: Résumé 

 Cette étude a pour objectif de répondre à la problématique suivante : ‘jusqu’à quel 

degré la stratégie de développement des ressources humaines peut-elle influencer 

positivement sur la qualité des services de santé accordés dans les établissements 

hospitaliers publics algériens’. On a utilisé dans cette étude la méthode descriptive et 

analytique ; alors, on a conçu deux questionnaires : le premier est adressé aux 

fonctionnaires et contient la stratégie du développement des ressources humaines. Le 

deuxième questionnaire est destiné aux malades et comporte les dimensions relatives à la 

qualité des services de santé.J’ai analysé les données obtenues en utilisant les moyennes 

arithmétiques, les écarts-type, le coefficient de corrélation de Spearman 

Les résultats démontrent que l’hôpital de Médéa adopte une stratégie de développement 

des ressources humaines qui n’est pas du tout efficiente et qui. 

n’englobe pas toutes les catégories des fonctionnaires de l’établissement. De plus, il existe 

une relative qualité concernant les services de santé octroyés aux malades. On a aussi 

conclu qu’il existe une corrélation et une faible influence entre la stratégie du 

développement des ressources humaines et la qualité des services de santé 

Mots clés : stratégies de développement des ressources humaines, stratégie de formation, 

stratégie d’évaluation de la performance, stratégie du développement de la carrière, qualité 

des services de santé, dimensions de la qualité des services de santé 

. 
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 :لمقدمةا
أادددددتحهذاىلدددددةاا م عذاملو دددددعذابددددديا يفذاستأدددددعلعذأهدددددرتذجمدددددشالتذاالىلدددددتثوش ذ ذاسإلملصدددددعذاستأدددددعي ذواعادددددحذهدددددلدذ     

االىلدددةاا م عذجلةذجلحدددتا ذقفددديفةذمي  دددعذ ذابددديا يفذاستأدددعلعذ دددرذبعلدددمذاىلدددةاا م عذاستدددت لبذابهدددتوعذمدددورذبدددعااوذ
ذسد ذبشىلدةاا م عذاق د رتذذت  رتابإلدش ، ذواقديمذبتدا ثفعذاتملدشو ذسهداذاس فدشااتذوابلدش اتذواسهد يو شتذو لدشيفةذ

اةيفااذواسيتذهتت،ذابؤىلهعذارذخالهلشذجلةذاستإلع،ذ  د ذاسقدت اتذاس شاملدعذسا دعايفذوايج للدشذحنديذسق دمذأهدتا لشذ
ووددلاذاستإلددع،ذ  دد ذأوجدد ذاسقصددي ذ ذأيفااذابددي فاذومقددشطذاس ددإلفذسددتللرتذواصددح حلش ذواتدد ذاىلددةاا م عذاملو ددعذ

وا ددينذسدد ذ واسدديتذ  دد ذأىلشىلددلشذلتإلددع،ذاسفددعيفذ  دد ذجلا شم ددعذ ددمعذاملشاددبذأخددعتذلطودد ذجلس لددشذابهددش ذاسددي  فح
ذحش يفذاإلملييذايفلتذارذيفا إل ت ذس إلوعذوسهاذاةيفاا.

 لتتذاخلتاشتذاسيتذاقتالشذابؤىلهشتذاالىلتأفشئ عذاسإلويا عذاكيفائعلدعذبأد عذ دشم ذاطدي اذا ويىلدشذح د ذ    
هعاذ ذافليمذختاعذابهتف تلر.ذهلاذاشذ ايفذجليف اكذهلدذابؤىلهدشتذب ي دعذواوبذهلاذاستطي ذمنياذوو شذومي  شذ ش

استحهاذواستطيلعذابهتوعلرذ ذجمش ذاقتميذاخلتاع.ذوقتذاىلتختمذاسقطشعذاخلشصذاقدشل  ذاتملي دعذكدييفةذاخلتادعذذ
شمذأوثددعذووؤ دعاتذ ئ هدد عذس ح ددرتذ  دد ذاةيفااذوسق ددشتذ مددشذابهدتف ت ذاددشذيف ددعذابؤىلهددشتذاسإلويا ددعذجلةذاالهتودد

اسإلويا ددعذايفلدددتاذاددرذاالهتوددشمذهتددييفةذخدددتاشهتشذذابؤىلهددشتذاسصددح عبددشكييفةذو مددشذابهددتف ت ذسددلاذأادددتحهذاددي ذ
ح دددد ذاياجدددد ذب ئددددعذاتو دددديفةذوب تددددشذاتيفالددددتاذاددددرذا توددددعذال ددددحذ  دددد ذجلاددددتايفدذبددددشبيا يفذاستأددددعلعذاسقددددشيف ةذ  دددد ذا ت ددددعذ

شمذبتملو ددعذايا يفهددشذاستأددعلعذو ددمذاددمللوذاىلددةاا محذاحت شجددشتذابعمدد ذب فددشاةذو إلشس ددع ذسددلس ذ وددرذاس ددعو يذاسق دد
ذوب ىل يبذاتطي ذلياوبذاهتمتاتذاست ئعذول يبذحشج شتذابعم ذولعاحذس تملو عذابت شا عذواسأشا عذس ومتوع.

:إلى أي مدد  تسدا م اسدتراتيجية تنميدة المدوارد البشدرية فد  ارذخال ذاشذاقتمذمي ململشذبعحذا   شس عذاستشس ع
 الخدمة الصحية بالمؤسسات العمومية االستشفائية؟ التأثير على جودة

ذاستشس ع الفرضيات قتمذموإجشبعذأوس عذسإل  شس عذابطعوحعذ  
اإلتدددسذاىلدددةاا م عذاملو دددعذابددديا يفذاستأدددعلعذاىلدددتثوش ااذس وؤىلهدددعذ ذ أتذاشهلدددشذاستأدددعيذسقدددمذادددرذو ائددد ذأهدددتا لشذ ذ .1

ذاالىلددةاا محذس ودديا يفذاستأددعلع ذواسدديتذاإلوددعذ  دد ذ لددشيفةذابهددتقتع ذجلذذاملطددييذ  دد ذأي ددعذوتدد ةذمشبإلددعذاددرذاستهدد  
اإلش ،ذوالش اتذوقت اتذابيا يفذاستأعلعذواإلتلعذىل يو شهترتذارذخال ذات ذاىلةاا م عذات لبذ إلشسدعذات شادعذادعذ

 اىلةاا م عذاق  رتذاةيفااذواىلةاا م عذاملو عذابهش ذاسي  فح.
عذ ذسق ددمذ مددشذابدعلخذاددرذخددال ذاالهتوددشمذب بإلشيفهددشذاهدشهرتذجددييفةذاخلددتاشتذاسصددح عذبشبؤىلهدشتذاالىلتأددفشئ  .2

ابت شا دددع ذواإلتددددسذولددددت،ذاهدددإل ذابؤىلهددددشتذاالىلتأددددفشئ عذجلةذسق قدددد ذبشستحهددداذابهددددتوعذس خددددتاشتذابقتاددددعذ
 س وهتف تلر.

اخلتاددعذابقتاددعذس وهددتف تلرذوسهدداذجددييفةذاهددشهرتذ و  ددعذاملو ددعذابدديا يفذاستأددعلعذبأدد عذ ئ هددحذ ذاستدد   ذ  دد ذ .3
 شذبشىلتوعا ذ ذابؤىلهعذاالىلتأفشئ عذ"حموتذبيم ش،"ذبشبتلع.جييفهت



 

 بعيليش فائزةأ. ،الديننصر  بن نذيرد.                     المؤسسات العموميةأثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية على جودة الخدمة الصحية ب

 

 5002جوان  03العدد                                        جامعة المدية       -المستدامةمخبر التنمية المحلية  -مجلة االقتصاد والتنمية
188 

ويمد ذلتطدعلذستحد ذأحدتذابفدشه رتذاستمل  و دعذاسديتذاملشوهلدشذاسف دعذا يفا يذوادش ا ذللدترتذ دشذيستمد البحث أ ميتد 
س  عو ةذاسقصيتذهلشذ ذاياجلعذاستحتلشتذابإلشاعةذس وؤىلهعذاسصح عذواسدليذلتوثدعذ ذايمديعذ"ذاملو دعذابديا يفذ
استأعلع"ذوشىلةاا م عذات شاعذاعذبشقحذو شئفذاسته  ذاالىلةاا محذس ويا يفذاستأعلع.ذجلذذلإلتدسذاستدت لبذابتياادعذ

واسدديتذهلددشذأي ددعذبشسمددعذ ذقطددشعذذجددييفةذاخلتاددعذاسصددح عذأبإلددشيفذةذيف اىلددعلتطددعلذجلوذذ هشمددشذ ذ ددعذابتط تددشتذاحلشس ددع.
ذتحهددد مللش ذا تودددعذواقتصدددشيفذاسددديبرذجلذاذادددشذاهتودددهذباخلدددتاشتذةمتدددشذ ددد ذادددحعذاسفدددعيفذاسددديتذادددملإل  ذجل شبدددشذ  ددد

 ابؤىلهشتذاسصح ع.ذ
"جددييفةذوبأدد عذ ددشمذجلةذاستإلددع،ذ  دد ذافلددياحذ"اىلددةاا م عذاملو ددعذابدديا يفذاستأددعلع"ذذكمددا تفدددف  ددذا الدراسددة

اخلتاددعذاسصددح ع"ذوستلددتذ القددعذاة ددعذب مللوددشذوذسدد ذ ذابؤىلهددعذاالىلتأددفشئ عذ"حموددتذبيمدد ش،"ذبشبتلددع ذوسفددهذ
ذم ش ذابه لرذس وؤىلهعذاالىلتأفشئ عذ"حموتذبيم ش،"ذبشبتلعذةي عذهلدذاسإلالقع.أ

 : الدور االستراتيج  لتنمية الموارد البشرية ف  تفعيل الطاقات البشريةأوالا 
ذاسةو ددددددددددددديفذادددددددددددددرذ ايفذادددددددددددددشذاإللدددددددددددددش ذاست  دددددددددددددفذواتط تدددددددددددددشتذاستحددددددددددددديالتذةي دددددددددددددعذابؤىلهدددددددددددددشتذجليف اكذلتيفالدددددددددددددت
ذوىل شىلددشتذاىلددةاا م شتذ  دد ذابالئوددعذاستإلددتلالتذجلجددعااذ ددبذسددلاذاستأددعلع ذيا يفابددذإل ىمل وتهدد  ىلةاا م بأ ال
ذوالددش ةذس ودديا يفذاستأددعلعذاإلع ددعذل ددينذاملو ددعذابدديا يفذاستأددعلعذحددىذاىلددةاا م عاستأددعلع ذواددرذبدداذاستإلددتلالتذذابدديا يف
ذاق ددد رتذاةيفااذةاا م ع و  دددعذاستددت لبذاالىلددةاا محذبشست شادددعذاددعذاىلدداددرذخددال ذواستددديفامذ ذاةيفاا ذووفددشاةذوقددت ة

اسإلملصددعذاستأددعيذبيفلددشيفةذ ش   تدد ذ ذابؤىلهددعذ  دد ذابددتلاذذوفددشاةذاسدديتذاثددعتذ اسددي  فحذ املو ددعذابهددشذواىلددةاا م ع
ذاسقص ذواسطيلع.

تسذووتخعذحنشو ذارذخالس ذاقتميذاشه دعذاىلدةاا م عذاإلذيتاساخل ف عذاسمل علعذابياس عذوذذأي عذا يتذذابملط مذهلاذوار
ذبيا يفذاستأعلع.املو عذا

 مففوم تنمية الموارد البشرية0-0
املط دددمذا يفا ةذاحلتلثدددعذ ذاهتوشالدددشذبتملو دددعذابددديا يفذاستأدددعلعذادددرذا تقدددشيفذ  ودددحذىلددد  رتذأنذا مهدددشنذستلددد ذبشقدددشتذذ

ذذذوقت اتذذهمل عذافيلذوث ااذاشذلترتذاىلتمالس ذأوذاالىلتفشيفةذب ذ إلالاذ ذاياقعذاسإلوعذابخت فع.
ع،ذاملو دعذابدديا يفذاستأدعلعذب متش" وددعذكطددمذلت دينذاددرذجموي دعذبددعااوذاصدووعذاددرذأجددعذ ي دمذأحددتذاستدشحثاذاإلدد

اإل ددد رتذابددديا يفذاستأدددعلعذواوتهدددش شذاإلدددش ،ذوىلددد يو شتذوالدددش اتذجتلدددتةذ ذابهدددتقتع ذواستددد ق رتذواستإلدددشل ذادددعذألدددعذ
املو ددعذابدديا يفذ".ولقصددتذاستشحدد ذبددلس ذأنىلذ و  ددعذ(1)اهددتمتاتذأوذامدد اتذسددت ذ ذاست ئددعذأوذمأددشطذابؤىلهددع

استأددعلعذاددترتذبطعلقددعذامل وددعذوبددسااوذاهددتلت،ذايفولددتذاة ددعايفذبشبإلددش ،ذواسهدد يو شتذووددعذجتلددتذاهددتحت ذ ذ
ذاست ئعذارذخال ذ و  عذاستإل  رت ذايا قشذاعذاستم اتذاست ئ عذاستاخ  عذواخلش ج عذس وؤىلهع.

هددح"أيذذاستأددعيذابددي يفذاملو ددعذ و  ددعذأنMcLean and McLean,2001)واددشو اذاددشو اذاددرذولددعتذوددع
ذابإلع ع اخلسة ا متشج دددع ذأىلدددشتذ  ددد ذاسإلودددعذ  ددد ذاسطيلدددعذهلدددشذاسقدددت ةذابدددتتذاسقعلدددبذأوذ  ددد ذأوذمأدددشطذ و  دددع
ذاهدددددددددددددتيتذ  ددددددددددددد ذأوذس فعلدددددددددددددمذأوذس موش دددددددددددددعذأوذاملدددددددددددددش عذسا دددددددددددددخشصذستحق دددددددددددددمذودددددددددددددشنذىلددددددددددددديااذ شواسعمددددددددددددد
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أنىلذاستشحثدشنذأومدحشذجشمدبذ خدعذ ذ".ومهتط عذأنذمقي ذهملدشذ(2)ا مهشم عذو عذحىذابؤىلهع ا توع اسيبر أو
ات ىلددد ذ   لدددش ذابإلع دددع ذذاملو دددعذابددديا يفذاستأدددعلعذهدددحذأمتدددشذ و  دددعذهلدددرذاحلشمدددعذوابهدددتقتعذهلدددشذأ بدددعذأبإلدددشيفذالودددع

أوذاكوش عذ قمذبدعذاتإلدتتذذسد ذستأدوعذذوا متشج ع ذواخلسة ذوولاذاسعمش ذستحق مذاملفإلعذالذاقتصعذ   ذاة عايف
يذلددملإل  ذجل شبددشذ  دد ذا توددع ذوبددلس ذاسدديبرذوا مهددشم عذوذسدد ذلددت ذ  دد ذا  ددش ذسق ددمذأهددتا،ذابؤىلهددعذواسددل

 اسيامحعذواال شب عذس تملو عذابيا يفذاستأعلعذ   ذوعذابهتيلشت.
واعذاتشلرذاستإلعلفدشتذاسهدشبقعذ قدتذجدشاذبشحد ذبتإلعلدفذأقدعذوأيفلذستملو دعذابديا يفذاستأدعلعذ د  لعذيفوا دعذوغشلدشتذ

 ذ ذابددي يفذاستأددعيذوأيفواهتددش ذ لدديذلددعتذأمتددشذ" ثددعذأحددتذابقياددشتذاةىلشىلدد عذ ذسعلدد ذاستملو ددعذوجمددشالتذاالىلددتثوش
واقعذوا شمعذواملو عذاسقت اتذواس فشااتذاستأعلع ذ ذجيامتلدشذاسإل و دعذواسإلو  دعذواسفمل دعذواسهد يو عذوادرذ ذ لدحذ

 هددفشت ذايفلددتذاددرذبشقتدد ذوىلدد  عذاإل  و ددعذ ددتذا مهددشنذ إلددش ،ذأوذاإل ياددشتذأوذم علددشت أوذاتددشيف ذأوذقدد رتذأوذ 
   ذاسإلوعذوا متشج ذوهحذأل شذوىل  عذات لت عذاإلط  ذاسطعلذاسإل و عذاحلتلثعذواةىلشس بذاسفمل عذابتطدي ةذوابهدشس ذ

وهحذولس ذوىل  عذ مل عذ مل ذا مهشنذخساتذجلمدش  عذوالدش اتذذاا دعذذاةاثعذ ذاسإلوعذوا متشجذابتتشلملعذ ذاةيفاا
وىلدد  عذىلدد يو ع ذاإل ددتذاأدد  عذىلدد يو ذواصددع شا ذابشيفلددعذذاسإلق  ددعذأوذاس تولددعذوهددحذ خددعذاإل ددتذاددقعذقت اادد ذوالش اادد 

واةيفب دع ذو ملحد ذاسفعادعذ  دشيفةذاسمل ددعذ ذاهد   ذ ذاسإلودعذواصدع شا ذ ذاسي  فددع ذو القتد ذادعذ االئد ذو  ىلددشئ ذ
ذ".(3)واع وىل  

 للموارد البشرية استراتيجية تفعيل تنميةنحو :0-3
ذاعذاتإلشاعذحهشىل ع ويمتشذوأوثعهشذابؤىلهشتذ ذأي عذاسي شئفذأوثعذارذيا يفذاستأعلعذغتتجلنىلذاملو عذابذذذ
أالذوهيذابيا يفذذاست ئ عذبشستم اتذس ت  عذ عمعذابؤىلهعذايا يفذوأوثعذا متشج ذ ملشاعذارذ ملصعذوأحعجذأهرت

ذاستأعلعذسلس ذأات ذهللدذاسي  فعذاهتوشمذأوثعذبتإلتذاىلةاا مح.
دذاستوتي ذ) تتذا  تذقتي(ذلإلتذاتخالذس تإلعلفشتذاسيتذبعحهذحي ذهلاذابيميعذ ورذسإلعذاشذأو يفذذذذذ

س ويا يفذاستأعلعذ"االجتشدذبيلعذابتتذسي  فعذاملو عذابيا يفذاستأعلعذ ذابؤىلهع ذجلذذذاالىلةاا م عذجلت ذ ثعذاستملو ع
اذاال تتش ذبت إلعذاةهتا،ذواسمل رتذلترتذمومللشذجل شيفذامهبذخ ش اتذابؤىلهعذ ذاملو عذايا يفهشذاستأعلعذأخلاذبإل

".وهللاذجنتذأّنذاستشح ذقتذ بمذباذاملو عذ(4)واسإلو  شتذوابيا يفذابتشحع ذوولاذومعذابتم اتذاست ئ عذاستملش ه ع
ذابيا يفذاستأعلعذب هتا،ذابؤىلهعذواستم اتذاست ئ ع.

سيقهذابإلشاعذاإلدتذاىلدةاا م عذاإلودعذ  د ذبشح ذ خعذأنىلذ"املو عذابيا يفذاستأعلعذ ذاذو ذمف ذاسه شلذلؤوتذذذذذ
ختاعذاىلةاا م عذابؤىلهع ذح  ذايمعذ ذمياذاتط تشتذاجنش هشذارذاس فشااتذاستأدعلع ذو ذ دعذهدلاذاستيجد ذ
اىلددت يفمذاةاددعذاستحددي ذاددرذىل شىلددعذاستددت لبذجلةذاىلددةاا م عذاملو ددعذابدديا يفذاستأددعلعذات شاددعذواتيا ددمذاددعذاحت شجددشتذ

ذذ".(5)  عذس وؤىلهعاس ذاالىلةاا م عذاجنش 
س ودددديا يفذاستأددددعلعذاإل "ستلددددتذواملو ددددعذابلددددش اتذةذاالىلددددةاا محذب ملوددددشذلددددعتذاسددددتوتي )ا ذأمددددت(ذأنىلذاستملو ددددعذذذذذ

".ذوحبهدت ذ دإنىلذابؤىلهدعذ(6)واخلساتذابط يبعذس فعيفذس وهتقتعذاستإل تذوومعذاالىلةاا م شتذابالئوعذستحق مذذس 
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بيا يفذاستأدعلع.ذول د فذاستشحث مىلد ذحدىذاتحقدمذاستملو دعذاالىلدةاا م ع ذ دإنىلذذسد ذاقيمذبيمعذاىلةاا م شتذستملو عذا
لتط ددبذس  ددعذاسفددعصذواخلطددمذابهددتقت  عذستملو ددعذالددش اتذاة ددعايف ذح دد ذأنىلذاسإلتلددتذاددرذابؤىلهددشتذاعودديفذ  دد ذ

ذابلش اتذابط يبعذس وهتقتعذسفةةذاةاوحذباذمخ ذىلمليات.
س ودديا يفذاستأددعلعذهتددت،ذجلةذاحلفددشاذ  دد ذوفددشاةذابددي فاذواملو ددعذواي  ددفذقددت اهترتذذعجلنىلذاستملو ددعذاالىلددةاا م ذذذذذ

والش اهترتذ ذمياذاستم اتذاست ئ عذاسهدعلإلع ذوبشستدش ذ لدحذادتخعذلدعاتمذهتيامدبذجيهعلدعذ ذاست ئدعذاستملش هد عذاثدعذ
ذ.(7)جليفا ةذاستم   بملشاذاكتا ة ذام  ذاسثقش ع

 عذبمل ددددعذست ددددعذاددددرذابلددددش اتذاستأددددعلعذاسدددديتذستشجلددددشذابؤىلهددددعذ ذاحلشمددددعذجلةذاأدددد ذواهددددإل ذهددددلدذاالىلددددةاا م ع
وودلس ذاستد ق رتذادعذاستمد اتذذا متشج دعذو ش   تلدشذبشىلدتوعا  ذستحق دمذاسعمدشذسدتتذ بشئمللدشذوابهتقتع ذسع عذوفشاهتدش

ذذذ.(8)اسيتذست ذ ذاست ئعذولملإل  ذأ عهشذ   ذمأشطذابؤىلهعذ ذابتتذاستإل تذواسقعلب
اىلدددةاا م عذاملو دددعذابددديا يفذاستأدددعلعذهدددحذجموي دددعذادددرذذأنىلذذخ رذبملدددشااذ  ددد ذادددشذو يفذأ دددالدمهدددتذأنذمهدددتط عذ

اسقددعا اتذابتإل قددعذبمل ددشمذاملو ددعذابددي يفذاستأددعيذواسدديتذاإلوددعذ  دد ذسق ددمذا   ددفذابدديا يفذاستأددعلعذاددعذاس ددعو،ذاست ئ ددعذ
 ذقدددددددددت اتذوالدددددددددش اتذذال طدددددددددع ذأيذهدددددددددحذجموي دددددددددعذادددددددددرذاسه شىلدددددددددشتذواخلطدددددددددمذواسدددددددددسااوذابيجلدددددددددعذس تم ددددددددد 

وىلد يو شت ووفشااتذابديا يفذاستأدعلع ذ دت،ذادت  رتذاىلدةاا م عذابؤىلهدعذوسق دمذأهدتا لشذوب دييذيف جدعذاسعلددشيفةذ ذ
ذابملش هعذاسأتلتةذابإلشاعة.

وأحمشالددددش ذجلةذح ددددش ةذادددديا يفذبأددددعلعذات بددددعذواؤه ددددعذستملف ددددلذخططلددددشذذواهددددإل ذابؤىلهددددشتذبددددشختال،ذأميا لددددش
 معو ةذاملو عذهلدذابيا يفذاستأعلعذامطالقشذارذحشجتلشذجلة ومأشبشهتشذواسليذلإل  ذ

 اياوتعذاستحي ذاحلشاعذارذامتقش ذاسي شئفذارذقطشعذاسصملش عذجلةذقطشعذاخلتاشت؛ -
أوذاإل ددد ولرتذو ف دددعذذايج ددد ذاة دددعايفذاكدددتيفذأوذاإلدددعلفلرتذبأدددىذأمدددياعذاسملأدددشبشتذواسي دددشئفذابإلطدددشةذهلدددرتذوجل  دددشيفهرت -

 ومي  عذاةيفااذابتيقعذامللرت؛
ذ ئددعذاة ددعايفذبياجلددعذاستحددتلشتذاسدديتذافعمددلشذاست ئددعذاخلش ج ددعذس وؤىلهددعذ ذجمددشالتذ ددتةذامللددشذ يبددعذاس ددتذاسإلشا ددعهت -

وامتأددددش ذابهددددشحشتذاستملش هدددد عذبدددداذاسهدددد عذواخلددددتاشتذابملتمددددعذوذاتذابيااددددفشتذواةحمددددشمذوابيفالددددشذواسملي  ددددشتذ
 ؛(9)ابخت فعذواشذاتط ت ذارذاصشا رتذوجتل يفاتذواعو تشتذاتملي ع

احلشجددعذابتيفالددتةذستملو ددعذيفائوددعذس ودديا يفذاستأددعلعذ  ددالذ ددرذاطدديلعذاسطشقددشتذاستأددعلعذاسأددشا عذاسدديتذافعمددلشذاسهددع عذ -
 احلشس عذواهتيتذاستطي ذاسإل وحذواست مليسيجح ذوولس ذ عو،ذاسهيلذابتم ة؛

 ،ذوابلددددش اتذاستقددددشاذ  دددد ذق ددددتذاحل ددددشةذ ذاسمل ددددشمذاالقتصددددشيفيذاسإلددددشبحذاسددددليذلتط ددددبذاستحددددتل ذاسددددتائرتذس وإلددددش -
 .(11)واسقت اتذوا توشيفذابإلع عذاكتلتةذخال ذوشاعذاحل شةذاسإلو  ع

ذ
ذ
ذ
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 ف  تنمية الموارد البشرية االستراتيجية : المجاالت0-5-5
ذاقددتميذاسع لددعذاكتلددتةذستملو ددعذابدديا يفذاستأددعلعذ ذابؤىلهددشتذابإلشاددعةذويف اىلددعذأهددرتذالددي ىلددي،ذحنددشو ذ ذهددلاذذذذ

وابتوث عذ ذاىلةاا م عذاستت لب اىلدةاا م عذاق د رتذاةيفاا اىلدةاا م عذذعاستأعلذاسطشقشتستملو عذذاةبإلشيفذاالىلةاا م ع
ذاملو عذابهش ذاسي  فح.

 استراتيجية التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة 
اا م عذاستددت لبذاستمل ددعذاستحت ددعذسالىلددةاا م شتذاسي  ف ددعذس وؤىلهددع ذ ح دد ذوددعذاددشذلتدد ذاددرذاىلددةذذىلددةاا م ع ثال

اتذ ا ددينذقش تادد ذاىلددةاا م عذاستددت لب ذةمدد ذاددرذخددال ذاإلددعسذاىلددةاا م شتذابؤىلهددعذاسي  ف ددعذس ددميطذاستمدد  
ذاتط تدشتذاملف دلذاىلدةاا م عذابؤىلهدعذبصدفعذ شادع ذسدلس ذل إلدتذاستدت لبذ است ئ دعذىلديااذاستاخ  دعذأوذاخلش ج دع ذاتمد ىل

وسقددتذوجددتذاستشحدد ذ) لتأددش يفذمي اددشن(ذاددرذ.ذابؤىلهددعذوىلدد  عذاست  ددفذبدداذهددلدذابتمدد اتذوبدداذسق ددمذأهددتا،
خددال ذيف اىلددت ذ"أنذاستددت لبذحدداذلتمدد ذحندديذا خفددشل ذ ددلس ذةمدد ذل ددينذايجلددشذحندديذحددت ذاإلددا ذ يمددشذأنذ

 ."(11)ل ينذجيفااذارذبعمشاوذأوىلع
ملددديااوذاإلتدددسذاىلدددةاا م عذاستدددت لبذجموي دددعذادددرذا جدددعاااتذواسفإلشس دددشتذواةمأدددطعذاسددديتذاهدددلرتذ ذسق دددمذاسوودددشذ

استت لت عذارذابإلش ، ذوابإل ياشت ذواسق رتذواالجتشهدشتذواسهد يو شت ذوابلدش اتذاسي  ف دعذ حدتا ذاستملو دعذابلمل دعذ
س إلشا اذ ذابؤىلهع ذولتيقفذاخت دش ذاالىلدةاا م شتذابملشىلدتعذ  د ذجموي دعذادرذابإلدشل ذاسديتذاأد عذاةىلدشتذ ذ

اةهددتا، ابشيفةذاسإل و ددع ذا ا شمددشتذوابدديا يفذابشيفلددع ابيا يفذاستأددعلع ذاالخت ددش ذاسفإلددش ذهلش واتوثددعذهددلدذابإلددشل ذ  
ذ(.12)اتشيف ذوأىل ذاستإل رت

 ق شىلدديهلط مذاالحت شجشاشستت لت ددع ذاصددو رتذ ذابؤىلهعذاستددت لباسدديتذاقددتالشذ و  ددعذاالىلددةاا م عذذواددرذاسي ددشئف
اسددي  فحذواسةق ددشتذابهددتقت  ع واقةاحذا يفام ددعذواخت ددش ذابدديايفذاستت لت ددع ذ بددمذاستددت لبذبشبهددش اتذاسي  ف ددعذواستددت جذ

ىلمليلعذستويلعذاستت لب ذق شتذ إلشس شتذاستت لبذومتشئوذاستت لب واىلتطالعذ  ااذابتت باذحي ذاسسااوذوابدت بذ
ذ.(13)وابيايفذاستت لت عذوا شنذوايق هذاستت لب ذوجل شيفةذهلط مذاأعو شتذاستت لب

 ارد البشرية ف  المؤسسةتقييم األداء وتنمية المو  استراتيجية 
اىلةاا م عذاق  رتذاةيفااذاإلتذاملط مذاملو عذابيا يفذاستأعلعذةم ذبملشااذ  د ذمتدشئوذاق د رتذابديا يفذاستأدعلعذا دعذذ

توثددددددعذاىلددددددةاا م عذاق دددددد رتذاةيفااذ ذستلددددددتذاةهددددددتا،ذاسإلشاددددددعذستق دددددد رتذاو"ذابؤىلهددددددعذخطددددددمذوبددددددعااوذاستددددددت لب.
دذول ددددددينذبأدددددد عذاهددددددتوعذواإلتوددددددتاذ  دددددد ذاالح ددددددشتذاسع ىلددددددشاذاةيفااواأددددددش وعذابددددددي فاذ ذستلددددددتذاإلددددددشل ذ

 ."(14)بع وىل لرت
اق دد رتذاةيفااذ ذابؤىلهددعذالذاإلوددعذسيحددتهشذ لددحذجدديفاذاددرذم ددشمذأيفائددحذذاىلددةاا م ع ددم)  حذاسهدد و (ذ إنىل"وذوذذذذ

اةيفااذذ".ح د ذاإلتدسذ و  دعذاق د رت(15)ات شاعذللترتذبتحتلتذاسق وعذاب ش عذاسملشجحعذارذاىلتختامذابيا يفذاستأدعلع
واحددتةذاملإلملشاددعذم ددرتذاهدد  ذاةيفااذاسدديتذاتإل ددمذمتشئملدددشذبإلو  ددشتذاستددت لب ذجلذذا أددفذبخطددمذاستددت لبذ دددرذ

ذ.(16)مياححذاسقصي ذ ذأيفااذابي يفذاستأعيذاسيتذمي رذاستإلشاعذاإللشذارذخال ذأمأطعذاستت لبذابخت فع
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بشبؤىلهدددعذو ودددشذوشمدددهذمتدددشئوذاستق طددد رتذاإلدددسةذاددديفيفايفذ قدددعذابدددي فاذ ذم دددشمذاق طددد رتذاةيفااذابطتدددمذوادددرذجلدددعذاخدددعتذ
بأدددد عذايمددددي حذ ددددرذاهددددتيتذأيفائلددددرتذاسفإل ددددحذوو وددددشذأا حددددهذس إلددددشا اذ عاددددعذوش  ددددعذ بددددتااذاسددددعأيذ ذهددددلدذ
ذهتيامدبذ و لدرت ذوو ىلودشذحدعصذاسدعئ  ذابتش دعذ  د ذ استقتلعاتذوو ىلوشذ دإلعواذأنىلذ ئ هدلرتذابتش دعذستلد ذجلبدشمذودش،ب

اق طد رتذذهتدت،ذ و  دعوودشذ.(17)ا،ذوخطدياتذ و  دعذسإلدالجذمدياححذاسقصدي ذ ذاةيفااأهدتذاملشقأتلرتذس يادي ذجلة
جلبددعا ذ ذاةيفااذجلةذسق ددمذ ددتةذا شب ددشتذمن دديفذامللددش ذاسددعبمذواست شاددعذبدداذمأددشبشتذابددي فاذاددعذأهددتا،ذابؤىلهددع

إلوعذابؤىلهدشتذاهدت ذوودشذ لشيفةذسف يفذابي فاذ رذبعلمذاىلتختامذابيمدي  عذ ذ و  دعذاستق د رتوذمقشطذاس إلفذ
اإل ياشتذاق  رتذاةيفااذ ذاسإلتلتذارذاسقعا اتذا يفا لعذوخشاعذاسعواابذواسةق شتذواسملقدعذواستهدعل ذوجلمتدشاذاخلتادعذ

ذ.(18)واست عمي
 تنمية المسار الوظيف  وتنمية الموارد البشرية ف  المؤسسة استراتيجية 

 ذ و لدرت ذس تو ملدياذ«ذقفديفةذمي  دع»ق دمذلعغبذوعذابي فاذ وياشذبيفلشيفةذاإلش  لرتذواملو دعذخدساهترتذستح 
اسديتذذارذ معذو شئفذ ذاهتيتذأ    ذوذسد ذالذلتحقدمذجلالىلذادرذخدال ذ و  دعذاأدةوعذبداذابي دفذوابؤىلد 

جل دددتايفذاسفدددعيفذبعاحدددعذاسهددد ذاسدددي  فحذذاتتددد ذاىلدددةاا م عذاملو دددعذابهدددش ذاسدددي  فحذواسددديتذادددرذخالهلدددشذاقددديمذب مأدددطع
ذط يبعذ ذحاذلتط بذاةاعذبل ذجملييفذارذاسفعيفذس ياي ذجلةذبويحشا .ابتصش تذوستلتذابلش اتذاب

اسإلو  عذابهتوعةذواسيتذارذخالهلشذلتقتمذاسفعيفذادرذخدال ذجموي دعذادرذذو ثعذ و  عذاملو عذابهش ذاسي  فحذ
ذأمىلدد ذ إلدد ذ.(19)ابعاحددعذاسدديتذاتو دديفذ  لددشذوددعذاعح ددعذ موي ددعذا دديفةذاددرذاخلصددشئرذواسق ددشلشذأوذابأددشوعذوابلددشم

جموي ددعذادددرذاسددسااوذابصدددووعذادددرذبددع،ذابؤىلهدددعذبهدددش تةذابدديا يفذاستأدددعلعذس تي  دددمذبدداذبويحدددشهترت ذوفدددشااهترت ذ
ذ.(21)وأهتا لرتذاسأخص عذاعذ عصذاستقتمذاحلشس عذأوذابهتقت  عذابومليحعذارذابؤىلهع

عايفذادرذجلدع ذوبداذاسي دشئفذاسديتذسق دمذاستيا دمذواستطدشبمذبداذاة دذاةىلدةاا م عذاملو دعذابهدش ذاسدي  فحذاذاهإل وذ
(ذأنذ"هملددشكذحق قتدداذالوتدداذسإلو  ددعذWalter Storeyلددعتذ)ىلددتي ي ح دد ذاددرذمشح ددعذأخددعت ذلأددم يمتشذ
ذاسثشم ددعذواملتمددع ذاعمدد عذ خصدد عذبطعلقدد ذاهددش دذخيطددمذأمدد ذهدديذس وي ددفذاسفددعيفيذاسإلوددعذأنذ اةوة املو ددعذابهددش

ذاة دددخشصذادددرذقش دددتةذستدددي  ذوذسددد ذملودددحذابدددي فاذبفإلشس دددع اإلان واذهلتدددش  ذجلمتدددشذجلذذؤىلهدددعابذب مأدددطعذوادددعاتم
ذ".(21)ابؤىلهعذاحت شجشتذبقشب عذابؤه ا

 االتجا ات الحديثة ف  تفعيل استراتيجية تنمية الموارد البشرية: 0-3
و حدتذ قتذاتملهذابؤىلهشتذاحلشس عذاتتأذاالهتوشمذبشسعأتذابش ذاستأدعيذذ ذ ذمياذاإلش رتذيفو ذجليفا ةذابيا يفذاستأعلع

 أتذابدش ذذجلمتشج دعذابؤ عاتذاسقيلعذاسيتذاإلطحذا يفةذاملش ه ع ذخشاعذاعذبعو ذافليمذاقتصدشيفذابإلع دعذاسدليذلإلتدسذأنىلذ
ذاسف عيذواس فشااتذابتو يفةذوابإلع عذهحذال ذاسعئ هحذ ذجنشحذابؤىلهع.ذ

 : تنمية الموارد البشرية من خالل إدارة المعرفة0-3-0
اتملددهذاإل ددرتذابؤىلهددشتذهددلدذاسف هددفعذستملو ددعذايا يفهددشذذوقددتذالذاددرذاحلقددي ذاحلتلثددعذمهددت شحقددذابإلع ددعذاإلتددسذجليفا ة

استأدددعلعذواسع دددعذادددرذاهدددتيلشتذاةيفااذوسق دددمذاستو دددديفذ ذ صدددعذاقتصدددشيفذابإلع دددع.ذوحهدددبذ)ىلددد ش بي وذواخددددعون ذ
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حياذذواقشىلددرت ذ(ذ"أنىلذجليفا ةذابإلع ددعذهددحذأيذ و  ددعذأوذاش ىلددعذاقدديمذ ددشذابؤىلهددعذخل ددم ذواوتهددشب ذواالىلددت1999
".ذوادرذأي دعذجليفا ةذابإلع دعذأمتدشذاهدش تذ ذ(22)واىلتختامذابإلع عذألملوشذوجتت ذستإليفليفذاستإل رتذواةيفااذ ذابؤىلهشت

استطيلعذواستم  ذبياوتعذاتم اتذاست ئعذاالقتصشيفلع ذوايفلتذارذ يائتذابؤىلهدعذو مدشذابدي فاذووالئلدرتذوسهدرذادرذ
يفذ  دد ذابيجددييفاتذغدد ذاب ويىلددعذاسدديتذلصددإلبذق شىلددلشذوا لددعذمتشئملددشذ  دد ذابيقددفذاستملش هددحذاددرذخددال ذاسةو دد

ذ.(23)ابتتذاسطيلع
 تنمية الموارد البشرية باالستثمار ف  رأس المال الفكري0-3-5

اذاهتوشادشذهدلاذاالىلدتثوش ذلدؤيفيذجلةذسق دمذاملدش عذبيل دعذاةجدعذول قد ذجلنذاالىلتثوش ذ ذ أتذابش ذاسف عي ذاتيفالدتا
ذأيفااهش.ذذوسهاذاستأعلعذابيا يفذواملو عذ  تايفذاة  عذبش تتش دذاسيىل  عذبإلشاعةاذابؤىلهشتذار

ومإلدددد ذ فلدددديمذاالىلددددتثوش ذ ذ أتذابددددش ذاسف عي"ا دددد ذابددددتخالتذاسدددديتذاقدددديمذ ددددشذابؤىلهددددشتذ ذا ددددتانذاددددت  رتذ
ت ديلرذق ودعذ علدتةذاتقد ذابياهبذاستأعلعذواعق دعذواطديلعذاستقمل دشتذوابلدش اتذاسديتذاإلديف ذابملدش عذاستملش هد عذواهدو ذب

بإل دددتةذ دددرذاملدددش ذابؤىلهدددشتذاةخدددعتذوهدددلاذلإلددد ذأنىلذاالىلدددتثوش ذ ذاإل ددد رتذابدددي فاذواعق دددعذالدددش اهترتذهددديذبعلقدددعذ
ذ".(24)جتلتةذ مأشاذىليلذ وعذيفاخ حذأىلشىلحذاعا يفذ    ذابؤىلهعذ ذبملشاذايا يفهشذاستأعلع

رذجمددددعيفذحشاددددعذاكوددددعذاكددددسيذ وي ددددعذم  ددددعذواث وددددشذلددددعادذ)  ددددحذاسهدددد وح(ذ ددددإنىل" أتذابددددش ذاسف ددددعيذأوثددددعذادددد
اسأددلشيفاتذاسإل  ددشذ ذابؤىلهددشتذأوذجموي ددعذاةجلدديفةذواحلشىلددتشتذاالس ةوم ددعذأوجموي ددعذابتددش ذأوذابإلشاددعذيفاخددعذ
اورتذابإلددع ذاسملددشاوذ ددرذاستفددش التذبدداذا دد ذابدديا يفذجمتوإلددعذحب دد ذل ددينذوىلدد  عذ ا دد ذابؤىلهددشت ذجلمىلدد ذانقددتا ذاسددةىل

هدددعذ دددرذغ هدددشذادددرذابؤىلهدددشت.ومي رذاستإلتددد ذ دددرذهدددلاذاسملددديعذادددرذ أتذابدددش ذ ذ ددد عذابإلع دددعذاسددديتذستو  ددديفذابؤىل
ل تهدددتلشذابي فدددينذادددرذخدددساتذاستدددت لبذأوذاال تودددشيفذ  ددد ذاحلددد ذاسأخصدددحذ ذاستإلشادددعذادددعذاأدددشوعذاسإلودددعذ

ذ."(25)ذواسهإلحذجلةذح لش
 تنمية الموارد البشرية ف  سياق التسيير االستراتيج  للكفاءات 

فدمذاإل ددرتذاةيفب ددشتذ  دد ذأمىلدد ذستددعذابدديا يفذاستأددعلعذذاتذاس فددشاةذاسإلشس ددعذا شمددعذاسصددتا ةذ ذابؤىلهددعذاسملشجحددع ذات
واسياددي ذجلةذاسعطلددشيفة ذهددلاذاددشذيف ددعذابؤىلهددشتذجلةذذ لددحذابددي يفذاةىلشىلددحذ ذاملف ددلذاىلددةاا م تلشذوسق ددمذأهددتا لش
والش  دعذ   لدشذستحق دمذاسإلشئدتذادرذاالىلدتثوش ذ  لدشذذاالهتوشمذبشس فشااتذهتتلعذوومعذأىلد ذستهد  هشذوايج للدش

ذ ذابهتقتع.
ستد   ذ ذاإلدش ،ذوالدش اتذوىلد يو شتذابدي يفذاستأدعيذس  دينذأوثدعذقدت ةذ  د ذسهداذالتوثعذاه  ذاس فدشااتذ 

أنىلذاهدد  ذ("Lou Van Beirendonck)استشحدد ذذ يائددتدذواست  ددفذاددعذاستطددي اتذاحلشادد عذ ذال م.وحهددب
 دإنىلذاملو دعذابهدش ذذوو مذم عاد ذ (26)"تذاهلت،ذامل ذهيذاالىلتإلوش ذاحلهرذس  فشااتذواملو تلشذأوذاإل  مللشاس فشاا

ستهدد  ذاس فددشااتذاإلوددعذذذحبددتذذاهتددشذبددعذهددحذوىلددشئعشذاسددي  فح ذواستددت لب ذاستإل ددا ذواهدد  ذاةيفااذالذ ثددعذأهددتا 
بتملشىلدقعذلملطدييذ  د ذا شادعذأ قدحذوا شادعذويحتةذواحتةذ ذسهاذأيفااذابؤىلهدع ذوودشذأنىلذاهد  ذاس فدشااتذا

ذ. وييفي
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 جودة الخدمة الصحية كمدخل ف  تحقيق رضا المريض:ثانيا
ذهتددييفةذواالهتوددشمذ.احل ددشةذاددرذاطشسددبذأىلشىلددحذاط ددبذ لددحذس ومتوددعذاةىلشىلدد عذابقياددشتذاسفددعيفذاددرذاددحعاإلتددسذ

ذاسطدددعلذو  دددعذاىلدددتختام ذ ذل ودددرذهدددلاذابيمددديعذ ذاكتلدددتذجتلدددتا س رذايمدددي شذسددد  ذذاسصدددح عذاخلدددتاشت
ذاكييفة.ذستطت مذاحلتلثعذواةىلشس بذاسإل و ع

 األبعاد المتكاملة لرضا المرضى ف  المؤسسات الصحيةو  الصحية : الخدمة5-0
بددع تذأي ددعذاخلددتاشتذاسصددح عذو ددشهعةذ شاددعذ ذجمددشالتذ ددتةذجلذذأاددت ذاإل ولددشذاددؤيفتذاددرذبددع،ذاؤىلهددشتذ

تذاسصددح عذاسدديتذهتشجلددشذابهددتف تذ ذح شادد ذاس يا ددعذس هددتإل تذاددح عذكت فددعذاأددلتذاملش هددعذستددي عذاإل ددرتذاخلددتاش
و و دد  ذوسقددمذ مددشدذ ذمفدد ذاسيقدده ذاددشذلهددتيجبذ   لددشذاالهتوددشمذأوثددعذب بإلددشيفذ مددشذ ش  تدد ذوليااددعذح شادد ذ
ذابعلخذبأ عذات شاع.

 الخدمة الصحية :مففوم5-0-0
ذخدالذادرذاسصدح عذاخلتادعذا إلدع،ذادرذذسد ذامطالقدشبصحعذاسفعيف ذوذذاخلتاعذاسصح عذهحذا  ذاخلتاشتذاسيتذاإلت 

ذقهوا ذجلةذستقه ولش
 ذواأدددوعذاتش دددعةذبصدددي ةذاسفدددعيفذبصدددحعذابعاتطدددعذاسصدددح عذاخلدددتاشتذ ثدددعذواسددديت، العالجيدددة الصدددحية الخددددمات

ذاسإلالج.ذختاشتذوذاستأخ رذختاشت
 ذاستدتهي ذادرذواحلوشلدعذواةوبئدعذابإلتلدعذةادعاسذاملدشذبشحلوشلعذاخلتاشتذا  ذاعاتموذذ:الوقائية الصحية الخدمات

 .(27)س ت ئعذا ي عذأمأطعذ ش تذاسيتذوابأعو شتذاة عايفذىل يكذارذاسملشاوذاسصحح
أيلش الش  ددعذ  دد ذاسصددحعذذوس خددتاشتذاسصددح عذأي ددعذبشسمددعذ ذا توددعذواهددإل ذستحق ددمذأهددتا،ذ تلددتةذاعغيبددع
ابت دعذسد  ذواست ه دعذاسطديب ذذوسه مللشذو  عذاهتياهش ذاملعذحتو ذاةاعاس ذاأدخ رذو دالجذابدعسذبشس أدف

 .(28)واست ه عذابل ذس أخصح
 المؤسسات الصحية : األبعاد المتكاملة لرضا المرضى ف 0-5_5

جلنىلذاالهتودددشمذ فلددديمذ مدددشذابدددعلخذلإلددد ذاالهتودددشمذبشسع شلدددعذاسددديتذاقدددتمذهلدددلاذابهدددتف ت ذ لددديذجلحهدددشتذلملدددتوذ دددرذ
إلشا  و   دد ذ دإنىلذ لددرتذاسإليااددعذاسدديتذاددؤ عذ  دد ذ مددشذابددعلخذاخلدتاشتذاسدديتذاقددتالشذابؤىلهددشتذاسصددح عذسدد ذو ددمذايق

وبددلس ذلإلتددسذ مددشذابددعلخذهددت،ذ إلددعذاددرذاسهددلعذاصددو رتذواقددتميذاخلتاددعذاسدديتذاتوش دد ذواتط تددشتذاسهدديل ذ
أىلشىلحذاهإل ذستحق ق ذابؤىلهشتذاالىلتأفشئ عذذاتذاسع شلعذاسصح عذابتو ديفةذولتحقدمذ مدشذابهدتف تذادرذخدال ذ

ذ (29)اةبإلشيفذاستشس ع
 ذاستمل  و دددعذاخلصدددشئر/4 ذاسهددد يو عذاسصدددح عذاسع شلدددع/3 ذبلمل دددعذاستوعل ددد عذاسع شلدددع/2 ذابلمل دددعذاسطت دددعذاسع شلدددع/1
ذ.اسفملتقع/5
ذ
ذ
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 : واقع الجودة ف  الخدمات الصحية5-5
ذاكهدتلعذاكيامدبذب ش دعذواكوش دشتذسا دعايفذاسصدححذابهتيتذواأم عذاإليفليفذجلةذللت،ذاسع شلعذاسصح عذمأشط

ذاملددد ذواسيقشلدددعذبدددشبعسذا ادددشبعذاملدددعذأوذابدددعسذاملدددعذ  ددد ذاعوددديفذواالجتوش  دددع ذواسددديتذواسلهمل دددعذاسإلق  دددعذأوذ عواسملفهددد
ذا  فعذواقتميذختاشتذذاتذجييفة.ذ غذ تلتةذبيىلشئع

 جودة الخدمة الصحية:مففوم 5-5-0
خلدددتاشتذميثدددعذافلددديمذاكدددييفةذ ذابؤىلهدددشتذاسصدددح عذاطت دددمذأحدددت ذاةىلدددشس بذوابملدددشهوذواةيفواتذستحهددداذا

ات قدحذاخلتادعذادرذخدال ذاطت دمذم دشمذجدييفةذ ذذأ  عذاسملتدشئوذواالهتودشمذبإ مدشاذابقتاعذس وهتف تذس ياي ذجلة
بعحدددهذ ددتةذه ئددشتذوبددشحثاذاإلدددش لفذكت فددعذكددييفةذاخلتاددعذاسصدددح عذو ذهددلاذابفلدديمذ.ذابؤىلهددعذاالىلتأددفشئ ع

ذمت جذامللش 
 ذبشىلدددددددوددددددددددددددددددلشذوابإلددددددددددددددددددعو عذاسصددددددددددددددددددح عذابؤىلهدددددددددددشتذال تددددددددددددددددددوشيفذابأددددددددددددددددددةوعذ  ددددددددددددددددددعاسدددددلددددددد ئعاةادددددددعلذ دددددع دددددددددددددددده

ذ  دد ذ ددشذذابإلدة،ذابإلشاددعةذبشبإلدشل ذاالستدديفامذيف جدعذب مدد ذاسصدح عذاخلتاددعذجدييفةذ(JCAHO) ابختدددددددصع"جددددددددشوي"
ذ.(31)عبت ذاأ  عذأوذاأخ رذأجعااذأوذةحمتيفةذخلتمذعابتيقإلذواسملتشئوذاك تةذس ووش ىلعذاسإلويمذوج 

 (ع تلددددشذامل وددددعذاسصددددحعذاسإلشب ددددعذ OMSب متش"اقددددتميذاةمأددددطعذاستأخ صدددد عذواسإلالج ددددعذس ددددعذاددددعلخذبأدددد عذ)
اتمددشم ذواسددليذل ددورذأ  ددعذاسملتددشئوذ ذجمددش ذاسصددحعذو قددشذس يمددعذاحلددش ذسإل ددرتذاسطددبذوب   ددعذا  فددعذوب قددعذ

 ."(31)ابخشبع
 ذحدداذجنددتذاستش ( حددBrent C. Jamesذهددشو ذستلددتذاإلعلددفذكددييفةذاخلتاددعذاسصددح ع)قددي ذ"اكددييفةذهددحذذ  

اصددي ذلهددتملتذ  دد ذم ددشمذقدد رتذاسفددعيفذواسدديتذهددحذ ذحشسددعذامدد ذاهددتوع ذةنىلذهددلاذاسمل ددشمذلإلتوددتذبأدد عذوتدد ذ  دد ذ
سفدعيفذو ملصدعذاسثقش ع ذوجتش بذاحل دشةذوايقإلدشتذودعذ دعيف ذوبدلس ذاكدييفةذات قد ذاإلعلدفذجتلدتذ ذودعذافش دعذبداذا

 .("32)لترتذاق  رتذاكييفةذارذخالس ذ اش
ددح عذ ذجإلددعذ يائددتذوايفالددشذاكددييفةذوامددحعذوا ويىلددعذس وددعلخوذ شسةو يفذوذسدد ذبددذاتحقددمذأي ددعذجددييفةذاخلتاددعذاسصن

ق دددمذاةيفااذاسإلدددش ذس مدددييفةذ ذ  دددعذابياقدددعذ ذوس  دد ذحشجدددشتذابعمددد ذ دددشذمي مللدددشذادددرذسق دددمذاتط تدددشتذابعمددد 
مدددوشنذاسصدددحعذاستتم دددعذواسملفهددد عذس وعمددد  ذ تقدددتميذاةذذهتدددت، ذوودددشذصدددش هشذ  ددد ذاخلدددتاشتاسي  ف دددعذو دددتمذاقت

ختاعذاح عذذاتذجييفةذ شس عذارذ شم ذسق مذ مشذابعلخذو لشيفةذ ه  ذبشبعويفذاسصدححذواسدليذىل صدت ذ  ودشذ
 دددعذووفدددشاةذ  ددداذابعاوددديفذاسصدددح عذادددرذاالىلدددتوعا ذواسملوددديذوا يفلدددعذالشالدددشذبفش   ذادددعذبإلدددتذوىلددد  عذيف شئ دددعذ ش  دددع

 .(33) شس ع
 : أبعاد جودة الخدمة الصحية وطرق قياسفا5-5-5

لتت ي ذاالهتوشمذهتييفةذاخلتاعذاسصح عذارذخدال ذق دشمذابلتوداذ دلاذا دش ذبتحتلدتذأبإلدشيفذجدييفةذاخلتادعذاسصدح عذ
ذوهلدذاةبإلشيفذاإلتذ ثشبعذاؤ عاتذسق شتذاهتيتذجييفةذاخلتاعذاسصح ع.
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 أىلد يبذلإلتدس(SERVPERFىلدد يبةشذاإلدتالذأىلدد يب(SERVQUAL) ولهدتملتذجلةذاستق دد رتذابتش دعذساىلددشس بذ
ابصدددشحتعذةيفااذاخلتادددع ذ إلددد ذأمددد ذلإلتودددتذ  ددد ذق دددشتذجدددييفةذاخلتادددعذبش تتش هدددشذ ددد الاذادددرذأ ددد ش ذذواسإلو  دددشت

لددع ذاالجتشهددشتذحندديذاةيفااذاسفإل ددحذس مددييفةذوابتوثددعذ ذاةبإلددشيفذاخلوهددعذوهح اسملددياححذابشيفلددعذاب ويىلددع ذاال توشيف
ذاالىلتمشبع ذاةاشن ذاستإلشبف.

و  د ذأىلدشتذهدلدذاسمل دعةذوبصدفعذ شادعذاإلتدسذ و  دعذق دشتذذ هملشكذارذلعتذأم ذادشذالذمي درذق شىلد ذالذمي درذجليفا اد 
ومددددعذاإلددددشل ذحمددددتيفةذسق ددددشتذجددددييفةذاخلددددتاشتذذجلةذاخلددددتاشتذاددددرذأاددددإلبذابقددددشل  ذ غددددرتذاياددددعذ ددددتةذبددددشحثا

ذ(34)اا شةمتملشوإلملصعلمل ىلشىل  ملتقشىلتلوشجييفةاخلتاعاسصح عيش لعىشبختصيمف لل و    ذ  ومشالسع شلعاسصح ع
 ذاسصدح ععذابملدش ذادرذحدتذأقصد ذادي  ذ  د ذاسقدت ةذادتتذاسإلملصدعبذهدلاذ ذاكييفةذيف جعذواقشتالتقن :  العنصر

 هلش؛ذلتإلعسذاسيتذابخشبعذ لشيفةذجلةذذس ذلؤيفيذأنذيفونذس وعلخ
 : ت ت عاقتا شخلتاعاسصح عستيقإلشاياحت شجشاشبعم  وأل ددشاململشح واقشىلت جعاكييفة  للااسإلملصع تىالعنصراإلنسددان

ذةاهت يفاشاشسعاحعوابتإلع  ش قشاعبش تتش هشا و عس ميامتشالجتوش  عواسملفه ع.
 : أثر التدريب والتنمية على جودة الخدمة بالمؤسسات الصحية5-3

اتذوش ددعذابددي فاذابتخصصدداذ ذلفددعسذاستطددي ذابطددعيفذ ذاستقمل ددشتذواسإل دديمذاسطت ددعذمددعو ةذاطدديلعذالددش اتذوخددسذ
ذابؤىلهدددشتذاالىلتأدددفشئ عكت دددفذجمدددشالتذابلدددرذاسطت دددعذواسصدددح عذادددرذخدددال ذاستإل ددد رتذواستدددت لبذابهدددتوع ذو ثدددعذ

استإل  و دعذواكشاإل دعذ دشذ   د ذادرذجلا شم دشتذوجتل ديفات ذذابؤىلهشتذاالىلتأفشئ عبطت إلتلش ذو   ذوج ذاخلصيصذ
ذ.(35)استوعلخذواسفمل اذواةخصشئ اذوأجليفةذاعاويفذات لبذ و  عذسابتشا

واددشذلؤوددتدذاستشحدد ذ)اددالحذحموددييفذذلددشب(ذاددرذخددال ذاست اىلددعذاسدديتذأجعاهددشذ ذابؤىلهددشتذاسصددح عذاة يفم ددعأنىلذ
ابأددددش وعذ ذابددددؤ عاتذوو وذاسإلوددددعذواسددددتو اتذاستت لت ددددعذاخلش ج ددددعذاددددرذأهددددرتذاحلدددديا يفذاسدددديتذلتط ددددعذجلس لددددشذاسطت ددددبذ

أهددرتذأىلددتشبذهمددعةذاس دديايف ذاسطت ددعذواستوعل دد عذجلةذاؤىلهددشتذاددي عذهددلدذاحلدديا يفذأوذوابوعمددعذبددعذجلمتددشذوشمددهذاددرذ
ذ".(36)اسفعصذهلؤالاذاةبتشاذوابوعماذبش مش عذجلةذاسعواابذواسفيائتذابشيفلع

ذ ذاستددت لبذجليفا ةذيفو ذأي ددعذادد يتذهملددشذواددرذاستأددعي ذاسإلملصددعذ  دد ذأىلشىلددشاذذاكددييفةذسهدداذجملددييفاتذجنددشحذولإلتودت
ذجلبدددش ذ ذأىلشىلدددشاذذلملصدددبذاستدددت لبذىش تتدددش أنىلذذوسهددد مللش  عذاكدددييفةذاطددديلعذ ذا ىلدددلشمذ ددد م ذادددرذ طددد امذأيذاتددد 

ذةاسع شلدعذجدييفذادرذ دش ذاهدتيتذسق دمذولإلت.ذاستأعيذاسإلملصعذواجتشهشتذوالش اتذقت اتذواطيلعذواملو عذسها
ذاستقددد ذاستدددتبط ذحهدددرذا عبتددديذذادددعاتمذوهددديأاعذاةىلشىلددد عذس وؤىلهدددعذاالىلتأدددفشئ عذاسي دددشئفذادددرذس ودددعلخذاسصدددح ع
ذاسصددحطحذاخلتاددعذاقددتاحذبدداذابتتشيفسددعذاسإلالقددعذوحهددرذاسطتط ددعذاست مليسيج ددعذاسإل دديمذبتطت ددمذابتإل ددمذاسصددحط عذس ع شلددع

ذ.(37)اسصحط عذابملش عذسق مذل ورذو شذمقصشنذأوذ لشيفةذيفونذس وعم ذوو ت ذواالئوعذامللشذوابهتف تلر
 رذأنىلذاستدددت لبذابهدددتوعذبش مدددش عذجلةذاستدددت لبذا سيفاادددحذأوذاةىلشىلدددحذوودددشذ  ددد ذادددشذىلدددتمذ إمملدددشذمهدددتخذوبملدددشااذ

لهو  ذاسدتإلخذلإلدتذاس تملدعذاةىلشىلد عذ ذاملو دعذابديا يفذاستأدعلعذوا س دعذاسملشجإلدعذ ذاقدتميذخدتاشتذذاتذجدييفةذسد  ذ
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 فاذبشبؤىلهدشتذارذاكشمبذاسف ذ قمذوجلمنشذارذاكشمبذاسه يوحذو  عذأخالق شتذابلملعذاسطت دعذواسإلالج دعذس وديذ
ذاسصح عذستحق مذ مشذابعلخ.

تنميدددة المدددوارد البشدددرية وانعكاسدددفا علدددى جدددودة الخدمدددة بالمؤسسدددات العموميدددة  اسدددتراتيجية:فعاليدددة ثالثا
 االستشفائية_دراسة حالة مؤسسة محمد بوضياف بالمدية_

واست اىلددشتذبش مددش عذجلةذوست اىلددعذهددلاذاكشمددبذاددرذاستحدد ذا توددتمشذ  دد ذابإل ياددشتذابتددي عةذ ذبإلددخذابعاجددعذ
 ذابإل ياددشتذابقتاددعذاددرذخددال ذاسق ددشمذ قددشبالتذ خصدد عذاددعذبإلددخذابهددؤوسابإلددخذو دشئمذابؤىلهددع ذجلمددش عذجلةذ

استقدددددتميذاسإلدددددشمذس وؤىلهدددددعذاسإلويا دددددعذاالىلتأدددددفشئ عذ حمودددددتذبيمددددد ش، ذجلةذادددددشذل دددددح ذهدددددلاذاكشمدددددبذومتذاقهددددد رتذ
ذا بش ذابمللمحذس ت اىلعذاب تام ع. بشبتلع

 لتقديم العام للمؤسسة العمومية االستشفائية_محمد بوضياف_ بالمديةا: 3-0
ىلي،ذحنشو ذ ذهلدذاسملقطعذاستإلع،ذ   ذابؤىلهدعذاسإلويا دعذاالىلتأدفشئ عذ حمودتذبيمد ش، ذبشبتلدعذادرذح د ذ

ذامل  ولش ذاهل شوعذاسصح عذ  لشذوغ ذذس .ذوذذبت إلعذ و لشذوالشالش
 مفامفاشفائية و طبيعة عمل المؤسسة العمومية االست: 3-0-0
 ثعذابؤىلهشتذاسصح عذحصرذاست شعذاةو ذس ومتودعذوذسد ذ ذاياجلدعذاةادعاسذواةوبئدعذابإلتلدع ذواست فدعذذذ

استشمذوابت شاعذوابته هعذبشحلشجشتذاسصح عذبشسه شنذىليااذارذوىلمذاسياللعذأوذارذكت دفذاسدتوائعذواست دتلشتذ
ىلتأفشئ عذبشبتلعذاإلشا هذاعذوث ذارذاةاعاسذابإلعو عذواشذاىلدتمتذاستشبإلعذهلش ذوامللذجلمأشاذابؤىلهعذاسإلويا عذاال

امللدددشذوهدددحذاقددديمذبدددتو ذح دددييذو إلدددش ذ ذاإلشكدددعذواالهتودددشمذبصدددحعذوىلدددالاعذاعمدددشهش.ذواقدددتمذهلدددرتذجمدددشالذواىلدددإلشذ
لهددو ذبتح  ددعذوددعذمددياححذاعمددلرتذوجلا شم ددشتذابإلشكددعذب   ددعذ دد عذوهددلاذلفددةسذاستإلددشونذاسأددشاعذبدداذ ددتيفذ

ذبؤىلهعذواستإلشونذاعذاؤىلهشتذاح عذأخعتذذاتذاالختصشص.ابصشحلذ ذا
اتوثدددعذالدددشمذابؤىلهدددعذاسإلويا دددعذاالىلتأدددفشئ عذبشبتلدددعذ ذمدددوشنذامل ددد رتذوبعجمدددعذاي لدددعذاسإلدددالجذاالىلتأدددفشئحذوذذذذذذ

مددوشنذحفددصذاسصددحعذواسملقددشوةذ ذاطت ددمذاسددسااوذاسيبمل ددعذس صددحع ذواستأددخ رذوجل ددشيفةذاست ه ددعذاسطدديبذواالىلتأددفشا
 ذمددوشنذسهدداذاهددتيتذاهددتختاحذاصددشحلذاسصددحعذوجتتلددتذاإلددش  لرت ذعا ذوا  ددشتذاالجتوش  ددعوا ش حددعذاةمدد

ت لبذبدددالبذاسطدددبذو دددت ذاسطددديبذواطددديلعذابإل يادددشتذسابتدددشاذابإلدددشكاذوابإلدددشا اذ ذا دددش ذبتدددهتدددترتذواالهتودددشمذ
شمددددعاتذاسصددددحح ذووددددشذأمتددددشذامتلمددددهذىل شىلددددعذمأددددعذاسددددي حذاسصددددححذبدددداذأ ددددعايفذا توددددعذوذسدددد ذ ددددرذبعلددددمذال

ذ.(38)واسملتوات
 : التنظيم العام للمؤسسة االستشفائية "محمد بوضياف" بالمدية3-0-5

لإلددتذاهدد  ذابؤىلهددشتذاالىلتأددفشئ عذاسإلويا ددعذاهددشسعذغدد ذىلددل ع ذ لددحذبشسمددعذاستإلق ددتذواهددت يفمذاستإلشاددعذذ
ؤيفيذاسمدعسذاإللشذبصدي ةذاالئودع ذوودشذاتط دبذالدش اتذ شس دعذواإلع دعذاتخصصدعذوايقفدشذذوذجلبدش ذاالئدرتذحدىذاد

اسليذأمأئهذارذاج  ذبشذستيل ذادرذاصدشحلذبت دعذاهدت يفمذامل د رتذخدشص ذوس يمتدشذاتد سفذادرذاديا يفذبأدعلعذهشئ دعذ
 اتإلتيفةذاالختصشاشتذهلشذيفو ذح ييذ ذاالهتوشمذبصحعذاة عايفذو الجلرتذووقشلتلرتذارذاةاعاس.ذ
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 مديةموارد البشرية بالمؤسسة العمومية االستشفائية "محمد بوضياف" بالال 
"حمودددتذبيمددد ش،"ذبيىلدددمذاتلملدددعذابتلدددعذادددرذبددداذأبدددع ذاهل شودددعذاسصدددح عذ ذذاالىلتأدددفشئ عاإلدددتذابؤىلهدددعذذ

حتلثدع ذوبدشقرتذوذاسياللعذوحىذبشسملهتعذس ياللشتذا دشو ة ذم دعاذبدشذلتدي عذ   د ذادرذاصدشحل ذوجتل ديفاتذبت دعذاتملي دعذ
اددعابذاسياللددعذوخش جلددش.ذوسددلس ذ تإلددع،ذبدديبذوددفاذافتقددعذجلس دد ذبإلددخذاهل شوددعذاسصددح عذاةخددعتذابتياجددتةذ ددسذ

ح د ذلقدت ذ دتيفذابديا يفذذارذابيا يفذاستأعلعذا يبذب تشتذابعم ذاسيتذا يتذسالىلتأفشامهت شذابؤىلهعذجل تش شذوو شذ
 ذامللددشذ(ذاهددتختمذوهدديذ ذايفالددتذاهددتوعذم ددعاذستيفالددتذاسط ددبذ  دد ذابملتمددشتذاسصح عبشبؤىلهددع1062)باستأددعلع

(ذادددرذاسهدددد  ذ454(ذاددد شيفسع ذ)03(ذادددرذاةبتدددشاذاسإلددددشاا ذ)98 ذ)ذابتخصصدددداابوش ىلددداذاسطت دددا(ذادددرذ120)
ذ.(ذاي فذاتإلشقت199(ذاي فذايفا ي ذبش مش عذجلةذ)188اسأت ذبيب ذو)

 حركية المرضى السريريين بالمؤسسة العمومية االستشفائية "محمد بوضياف" بالمدية 
ابعمد ذىلديااذادرذاسياللدعذأوذادرذمدياح لشذأوذحدىذادرذاتيا تذ   ذابؤىلهعذاسإلويا عذاالىلتأفشئ عذاس ثد ذادرذذذذ

واللشتذأخدعتذواسديتذاملإلدتمذ  لدشذبإلدخذاستخصصدشت ذادشذلدت ذ  د ذوجدييفذاملتمدشتذبت دعذا ديبذحشجدشتذابعمد ذ
 خت ددفذابصددشحل.ذولددترتذيفخددي ذوخددعوجذابعمدد ذبشستملهدد مذال ددرتذوابتتددشيف ذبدداذاب شاددبذاسفع  ددعذب تددبذيفخددي ذ

 خشاعذا تبذاالىلتقتش ذواستيج  ذاسليذلإلتسذبيابعذابؤىلهع.ذابعم ذواصشحلذاسإلالج ذوذ
اإلط دشتذاست اىلدعذاب تام دعذانذحعو دعذابعمد ذسأدلعذاشليقدتذا دش فهذبشسملهدتعذذارذخدال وجنتذذذ

 دعاذسيفلدشيفةذابعمد ذابإلدشكاذ ذابؤىلهدعذ ذودعذابصدشحلذاسطت دع ذادشذلتط دبذادرذ(ذم2014ادرذىلدملع)ذسألعذجدشمفح
 ةذبياجلددددعذاسط ددددبذاس تدددد ذ  دددد ذاخلددددتاشتذاسطت ددددعذواقددددتميلشذبأدددد عذل دددديبذاحت شجددددشتذابؤىلهددددعذجملددددييفاتذوتدددد
ذابهتف تلمل وشذوو فش.ذ

 : مكانة وظيفة تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة االستشفائية "محمد بوضياف" بالمدية3-0-3
حح ذوهلصدرذسد ذاي ذاسه طشتذاكيفائعلعذاهتوشمذخشصذبتملو عذواطيلعذايا يفهدشذاستأدعلعذ ذاسقطدشعذاسصد 

ا يفام ددعذىلددمليلعذاملفقلددشذ  دد ذاستددت لبذىلدديااذ ذابإلشهددتذوابددتا تذال  ددعذأوذ ددسذاستإلثددشتذجلةذاسددتو ذاةخددعتذأوذ ذ
ذ ابؤىلهشتذاسصح عذمفهلش.

  فددد  تسددديير المدددوارد البشدددرية الصدددحية فددد  المؤسسدددة االستشدددفائية "محمدددد  اسدددتراتيجيةالتددددريب كوظيفدددة
 بوضياف" بالمدية

ةاا م شتذاسددديتذاإلتودددتذ   لدددشذجليفا ةذابؤىلهدددعذاسإلويا دددعذاالىلتأدددفشئ عذ"حمودددتذبيمددد ش،"ذادددرذمدددورذاالىلدددذ
بشبتلدددعذ و  دددعذاستدددت لبذاسددديتذاإلتدددسذاسيىلددد  عذاسفإلشسدددعذس ع دددعذادددرذوفدددشاةذاةيفااذوذسددد ذ دددرذبعلدددمذسهددداذاعيفويفلدددعذ

ىلشىلدددحذاسدددليذمي دددرذابدددي فاذواملو دددعذقدددت اهترتذاستقمل دددعذواسإل و دددعذوجإلدددعذاسإلملصدددعذاستأدددعيذيفاخدددعذا يفا ةذالدددعكذاة
اال توشيفذ    ذس حفشاذ   ذبقشئلشذوذسد ذبتحف ديفدذواملو دعذأ  دش دذواحلفدشاذ   د ذحدىذلقدتمذبؤىلهدت ذودعذبشقشاد ذ
واياهت .ذح  ذلإلتسذاستت لبذوىل  عذهشادعذس تهد  ذاستقدتلعيذس وديا يفذاستأدعلعذاسصدح عذ ذادي  ذاسقديةذاالحت شب دعذ

ذس وؤىلهعذارذاس فشاات.
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(ذادددرذاسقدددشمينذاةىلشىلدددحذاسإلدددشمذس ي  فدددعذاسإلويا دددعذأمىلددد ذلتإلددداذ  ددد ذا يفا ةذامل ددد رتذ104جدددشاذ ذابدددشيفةذ)ذذ
يفو اتذاستت لبذوسهاذابهتيتذبصفعذيفائوع ذقصتذموشنذسهداذا ه دعذابي دفذواعق تد ذابلمل دعذوا ه  د ذبلدشمذ

تعذس ي  فعذاسإلويا عذبصدفعذادةبر ذغد ذأمتىل  إلاذوعذاة  ذمتذاي  ف ذ ذ ا( 92-73مصهذابشيفةذ)ووشذجتلتة.
أمدد ذمي ددرذأنذاددملرذاسقددياماذاةىلشىلدد عذاخلشاددعذوم ددعاذس وددؤهالتذاسإلشس ددعذابط يبددعذسالستحددشلذبددتإلخذاسعاددبذ  دد ذ

ذذ.(39)اسةىل رتذابتش عذ ذاسعاتع
 لبذامل  وددشذخشاددشذبتددتذومددإلهو ذهددلاذاسصددتيفذ ددإنىلذابؤىلهددعذاسإلويا ددعذاالىلتأددفشئ عذ"حموددتذبيمدد ش،"ذبشبتلددعذ

ابتإل ددددمذبتددددت لبذو ىلدددد  عذذ1996اددددش تذذ03(ذابددددؤ  ذ ذ91-96ايا يفهددددشذاستأددددعلعذو ددددمذابعىلدددديمذاستملف ددددليذ قددددرتذ)
ذ ددديا 14(ذابدددؤ  ذ ذ92-96ابدددي فاذبتمل ددد رتذاستدددت لبذابهتوع.وجلمدددش عذجلةذذسددد ذجدددشاذابعىلددديمذاستملف دددليذ قدددرتذ)

ذابؤىلهشتذاسإلويا ع.أ لعذاةي عذاستشسمعذس تت لبذ ذذح  1996اش تذذ03ابيا مذذ1416
  د ذذوقتذقشاهذابؤىلهعذاالىلتأفشئ عذ"حموتذبيم ش،"ذبشبتلعذبإجنش ذيفو اتذات لت عذس ه  ذاسأت ذبيبذبملدشااذذذذ

اسدليذليمد ذوهدتيفذو ف دشتذامل د رتذاستدت لبذبإلدتذذ2013 شيفتذاةوةذىلدملعذذ25اسقعا ذاسي ا يذابأةكذابؤ  ذ ذ
اسسمدشاوذاستدت ليبذذوودشن.(41)ت ذبت داذس صدحعذاسإلويا دعذوحمتديتذبعاجمد ا يفاشجذ ذبإلخذاسعابذاستشبإلعذةىلدالكذ د

ذ(ذووشذل ح 2014-2013س فةة)اسهتاىلحذس وي فاذابملميفذارذقتعذابؤىلهعذاالىلتأفشئ عذ
 ذبتالددعذ(ذاي ددفذاددرذاهددش تلرذ ذاستوددعلخذوقددشبالتذواعمدداذ ذاسصددحع86اسأددت ذبت دداذ)ذاددر ددتيفذابتددت باذ

  ددد ذاهدددتيتذذأ دددلع03سفدددةة ذ2014ىلدددملع دددلع ذ دددلعذابعلدددعذو دددلعذادددشيذادددرذذ18سفدددةةذ 2013 دددلعذأوتذادددرذىلدددملعذ
 بشبتلع.ذ"حموتذبيم ش،"ابؤىلهعذاالىلتأفشئ عذ

 ذ ذ2014 ذخدددال ذ دددلعذجدددشمفحذىلدددملعذرذاالبتدددشاذابتخصصددداادددذاادددي ف(ذ04)شسهددد  ذاسطددديبامل دددتيفذابتدددت باذ
 . عمهش

   ذاهدددددتيتذ(ذأ دددددلع 03سفدددددةةذ)ذ2014يذىلدددددملعذ ذخدددددال ذ دددددلعذادددددشلاادددددي ف(03ش يفا لاذ)املددددد دددددتيفذابتدددددت باذ
ذاسيبمل عذس وملش ملهذوجليفا ةذاسصحعذبشكيفائعذاسإلشاوع.ذابت ىلع

 إمملشذم ود ذق دعذمأدشبشتذاستدت لبذىلديااذ  د ذاهدتيتذةابإلط شتذاسهشبقعذاسلوعذارذخال ذقعااذذ
يفا لدداذمددئ عذجددتاذابؤىلهددعذأوذخش جلددشذةنىلذجمودديعذ ددتيفذابتددت باذاددرذاسهدد  ذاسأددت ذبدديبذواسهدد  ذاسطدديبذوا 

واسأددحاذابالحددصذأنىلذابؤىلهددعذاعودددددددددددددددديفذأودددددددددددددثعذ.ذ(ذاي ددف1062بشسملهددتعذس إلددتيفذاس  ددحذس وددي فاذواسددليذلت دد ذ)
ذحمتويفذوالذل يبذاالحت شجشتذاستت لت ع.ذبإلتيفذذ   ذاسه  ذاسأت ذاسطيبذ ذ و  عذاستت لب

  محمد بوضياف" بالمديةوظيفة تقييم األداء ف  المؤسسة االستشفائية" 
اهددش تذ و  ددعذاق دد رتذاةيفااذ  دد ذاوتأددش،ذجيامددبذاسقصددي ذواس ددإلفذ ذأيفااذابددي فاذبشبؤىلهددعذاسصددح عذذذذذذ

اشذلؤيفيذجلةذاصو رتذبعااوذات لت عذس ق شاذ   ذهلاذاسقصي  ذووشذقتذلت ذذسد ذ  د ذ دتمذاستملشىلدبذبداذاسفدعيفذ
جلةذاملصبذ خعذلتالامذاعذوفشاا  ذوارذجلعذأخدعتذلهدش تذواتط تشتذابملصبذاسليذلأم  ذاشذلهتت حذمق  ذ

اق دد رتذاةيفااذ  دد ذاوتأددش،ذجيامددبذجل شب ددعذوابتوث ددعذ ذاستإلددع،ذ  دد ذاة ددخشصذاسددللرذلقياددينذبإلو لددرتذبصددي ةذ
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واترتذ و  دعذ إلشسعذوبشستش ذارذهرتذاةجت ذس ةق عذواحلصدي ذ  د ذا ش دوتذو دالواتذوادرذ ذحشجدعذجلةذادت لب.
 .بشىلتإلوش ذبطشقعذاستملق مذاسهمليلعذحمعذاست اىلعذابؤىلهعذاالىلتأفشئ عذاق  رتذاةيفااذ 

 وظيفة تنمية المسار الوظيف  ف  المؤسسة االستشفائية "محمد بوضياف" بالمدية 
لدترتذاملو دعذابهددش ذاسدي  فحذس ودديا يفذاستأدعلعذ ذابؤىلهدشتذاالىلتأددفشئ عذادرذخددال ذاسةق دعذواسديتذا ددينذاادشذ ددرذذذذ

ذعابذأوذاسةق عذبشست جشت.بعلمذاسةق عذبشس
(ذادددرذ106ادددملرذابدددشيفةذ) ذ شمدد ذ ةق دددعذ ذاسدددت جشتذ ذابؤىلهدددعذاالىلتأددفشئ عذ"حمودددتذبيمددد ش،"ذبشبتلدددعبشسملهددتعذس

ابعىلدديمذاستملف ددليذأمدد ذاتوثددعذاسةق ددعذ ذاسددت جشتذ ذاالمتقددش ذاددرذيف جددعذجلةذاست جددعذاة  دد ذاتش ددعةذواددترتذبصددفعذ
بشسعادددبذ ذابؤىلهدددعذاالىلتأدددفشئ عذذأاىلدددشذاسةق دددعذسدددتيفذ دددرذبعلدددمذاستمل  رت.اهدددتوعةذحهدددبذاسيادددشئعذواس  ف دددشتذاسددديت

(ذاددرذمفدد ذابعىلدديمذأنىلذاسةق ددعذ ذاسعاددبذاتوثددعذ ذاقددتمذابي ددفذ ذ107تتدداذابددشيفةذ) ذ"حموددتذبيمدد ش،"ذبشبتلددع
 ذة  د ذاتش دعةاهش دذابل ذوذس ذبشالمتقش ذادرذ اتدعذجلةذاسعاتدعذاة  د ذاتش دعةذ ذمفد ذاسهد  ذأوذ ذاسهد  ذا

اسدددللرذسصددد ياذخدددال ذاهدددش هرتذاسدددي  فحذ  ددد ذاسأدددلشيفاتذوابدددؤهالتذذ  ددد ذأىلدددشتذاسأدددلشيفةذادددرذبددداذابدددي فا
  دد ذىلدت عذاالخت دش ذ ددرذ ذأوذ درذبعلدمذااتحددشنذالد ذأوذ حدرذالد  ذأوذإلدتذادت لبذاتخصددر ذأوذبابط يبدع

  ددشا ذادددرذبددداذابددي فاذاسدددللرذلثتتدددينذبعلددمذاستهدددم عذ ذقشئوددعذاست ه دددع ذبإلدددتذأخددلذ أيذاس مملدددعذابتهدددشولعذاة
ذاةقتا عذابط يبع.ذالذلهتف تذابي فذارذاسةق عذ رذبعلمذاستهم عذ ذقشئوعذاست ه عذاعااذاتتشس تا.

 : اإلطار المنفج  للدراسة الميدانية3-5
ست اىلددعذابهددتختاعذواددفشذبددمللوذاست اىلددع ذواة ددعايفذجمتوددعذاست اىلددعذو  ملتلددش.ذووددلس ذأيفاةذاذش لتملددشو ذهددلاذا ددذذذذ

وبعلذجل تايفهش ذوادتقلشذو تشهتدش.ذوودشذلت دورذهدلاذابتحد ذوادفشذسإلجدعاااتذاسديتذقشادهذ دشذاستشحثدعذ ذاقملداذ
ذ   لشذ ذس  عذاست اىلع.ذعأيفواتذاست اىلعذواطت قلش ذوأخ اذابإلشكشتذا حصشئ عذاسيتذا توتذاستشحث

اددددرذ ددددطعلرذاةو ذلتوثددددعذ ذجموددددعذابددددي فاذلت ددددينذجمتوددددعذاست اىلددددعذ: : مجتمددددع وعينددددة الدراسددددة3-5-0
 بشبؤىلهع ذواسثش ذلتوثعذ ذابعم ذابق واذاؤقتشذ ذابؤىلهع.

لت دينذجمتودعذاست اىلدعذاةو ذادرذابدي فاذاسدللرذلإلو دينذ ذاهتأدف ذ"حموددتذ: مجتمدع الدراسدة األول وعينتد 
شخةمددشذاسق ددشمذبإلو  ددعذ عذأ ددعايفذا توددع ذبيمدد ش،"ذبشبتلددعذواصددشحللش ذوقددتذاإلددل ذ   ملددشذاطت ددمذاست اىلددعذ  دد ذوش دد

ابه ذ رذبعلمذاسإل ملعذاسإلأيائ عذاسطتق عذاستملشىلت ع.ذوقتذمتذاي لعذاالىلتتشمعذ  د ذأ دعايفذ  ملدعذاست اىلدعذ)بدشقرتذبديب ذ
هدددتعذبمل(ذ149(ذاىلدددتتشمعذادددرذأادددعذ)101بدددشقرتذ دددت ذبددديب ذابدددي فاذا يفا لدددا(ذبأددد عذ أددديائح ذومتذاىلدددةيفايفذ)

ذ.   ذأ عايفذ  ملعذاست اىلعذ٪(متذاي لإللش67,78)
 ولت دددينذجمتودددعذاست اىلدددعذاسثدددش ذادددرذابعمددد ذابق وددداذاؤقتدددشذ ذابصدددشحلذاسطت دددعذمجتمدددع الدراسدددة الثدددان  وعينتددد 
 ذوقددتذوددشنذجمتوددعذاست اىلددعذاتوثددعذ ذجمودديعذابعمدد ذ ذ2014اددشليذاددرذىلددملعذذ خددال ذاسفددةةذاددشذبدداذ ددلعذأبعلددع

(ذ150(ذادددعلخذوحدددتيفمشذ  ملدددعذ أددديائ عذاقدددت ذبددددددد)1066ت  دددتيفهرتذبدددددددذ)ابصدددشحلذاسطت دددعذاست تو ملدددشذادددرذيفخيهلدددشذوق
ذ(ذاىلتتشم .ذ100االىلتت شمشتذاسصشحلعذس ت اىلعذ)ذوشمه ذوذابصشحلذحمعذاست اىلعاعلخذاي  عذ
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 ذاملشوسدهذايمديعذاملو دعذاسديتذ   ذاست اىلدشتذذس ذ ذاإلتوتلرذاىلتقصشاذقشئوعذبتصو رتذقوملش: الدراسة أداة بناء
شالتذا دددذهدددلدذستلدددتذمتذوقدددتذ استحددد (ذجمدددش ذ )اةىلدددشالةذذجدددييفةذاخلدددتاشتذاسصدددح ع ذوخدددسةوذذابددديا يفذاستأدددعلع

ذ  ذابتم لرذ
 بددددددديا يفذاستأددددددددعلعواست توث تف ثال عجمشالتذو بإلشيف ئ هدددددددد عوات شا عذاىلدددددددةاا م عذاملو ددددددددعذاالمسددددددددتقل:  أبعدددددددادالمت ير

 و عذابهش ذاسي  فح.املذاىلةاا م عوه شىلةاا م عذاستت لب ذاىلةاا م عذاق  رتذاةيفاا ذ
(ذ05)خلوهدددددعبشةبإلشيفا(SERVPERFبشىلدددددتختااق شتذ)قوملش ذجددددييفةذاخلتادددددعذاسصدددددح عذوقدددددتذأبعادالمت يرالتدددددابع

ابتوث ددددددددددددع  ذاسددددددددددددتس البشيفلشب ويت ذاال توشيفلددددددددددددع ذقيةاالىلددددددددددددتمشبع ذاةاشمياسثقددددددددددددع ذاستإلددددددددددددشبف ذاالىلددددددددددددتمشبع ذذ
عمددشذابددعلخذوابتوثددعذ ذابت شا ددعذسبإلددشيفذاةتذ خددعذاددرذويمتلاابق شىل وثعاالئوعةغعامشست اىلددع.ذبش مددش عذجلةذبإلدد

 اسفملتقعذح  ذا ا لملشذمعو ةذيف اىلعذهلاذاكشمبذوت و عذةبإلشيفذىلع ت ،.
قائمددة االستقصدداء الموجفددة للمددوظفين العدداملين فدد  المؤسسددة االستشددفائية "محمددد بوضددياف" بالمديددة: 

 ويف  دددددددد ذ ذاكيفااسثددددددددش شذااىلددددددددمشاشسأخصدددددددد عة عايفاسإل ملع.ذاةوس أوالست شميفئا وا يمتقشئوعاالىلتقصددددددددشاذس وي ف ملومل
ابتم اتذاسفع  عذابهتق عاخلشاعبشبتم ابهتقعذ)اىلةاا م عذاملو عذابيا يفذاستأعلع(ذواسيتذاتوثدعذ ذأبإلدشيفذاىلدةاا م عذ

( ذاىلدددددددددةاا م عذاق ددددددددد رتذ10 01)ووشمهذ قدددددددددعاتذاالىلدددددددددتت شن ذاىلدددددددددةاا م عذاستدددددددددت لباملو دددددددددعذابددددددددديا يفذاستأدددددددددعلع 
 .(06 01( ذاىلةاا م عذاملو عذابهش ذاسي  فح)06 01ةيفاا)ا
 قائمة االستقصاء الخاصة بالمرضى ف  المؤسسة االستشفائية "محمد بوضياف" بالمدية 

اكديفاذ.ذاادشذاسإل ملدعذ دعايفةذاسأخص عذاست شمشتذولأوعاكيفاذاةو ذ ذجيفئاذارذاالىلتقصشاذس وعم ذقشئوعذوا يمه
ووشمهذ قددددعاتذاستددددشبعذ)جددددييفةذاخلددددتاشتذاسصددددح ع( ذبددددشبتم ذاسفع  ددددعذاستشبإلددددعذاخلشادددعذبتمدددد اتذ  ىددددشذ ودددديف ذاسثدددش 

ذاسفملتقددددع( ذ08 07)اةاددددشن( ذ06 05)استإلدددشبف( ذ04 03( ذاالىلددددتمشبع)02 01)االىلدددتت شنذا ددددرت اال توشيفلع
(9 10.) 
 عح تاذيددش ذ ددس ت وددتذاددرذاددتتذقددت ةذاالىلددتتشمعذ  دد ذق ددشتذاتمدد اتذاست اىلددعذ قددتذاددعتذ: صدددق األداة وثباتفددا

ادددرذه ئدددعذذبإلدددخذابتخصصددداح ددد ذمتذ دددعسذاالىلدددتتشمعذ  ددد ذذ(اختتدددش ذاسصدددتلذاس دددشهعياستي لع)قتدددعذذاختتدددش 
بتطت مذاالىلتت شنذ   ذ  ملعذاىلتطال  عذادرذجمتودعذاستحد ذبإلع دعذذوملشقذ ذجلذاستي لعذاستمعليبذش اختت ذمتذاستت ل .

 اتتذقشب  عذاسإلتش اتذارذبع لرتذواتتذىلليسعذ لولش.ذ
 الدراسة ف  ليب التحليل اإلحصائ  المستخدمةأسا 

ذ حصددشئ عاذاةىلددشس بذاددرذجموي ددعذ  دد ذ  إللددش ذا توددتمشذ ددهذاسدديتذاست شمددشتذوس  ددعذاستحدد ذأهددتا،ذستحق ددمذذ
ذاحلهدددشيذابئيلدددع ذابتيىلددمذواسملهددبذ)است عا اتاقدددشل  ذا حصددشاذاسيادددفحذابتوث ددعذ (SPSSبشالىلدددتإلشمعذ)ذوهددلا

ذاإلشادعذاال اتدشطذاستهد ماسثتشت"أسفدشذوعومتش " ذاإلشادع)اقشل  ذا حصشاذاستح   حوذذ(. ش يابإلذابعج  ذاالحنعا،
ذ(.'Spearman corrélation'ىلت اشن ق شتذ

ذ
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 اإلحصائية لمت يرات الدراسة التحليالت: 3-5-3
ذابإلشكعذا حصشئ عذست شمشتذقشئويتذاالىلتقصشاذاخلشاعذبشبي فاذواخلشاعذبشبعم .ذ هذذذذ

سقتذمتذق شتذ تشتذاالىلتتشمعذوولس ذق شتذاالاهشلذاستاخ حذباذاسفقدعات ذادرذخدال ذ: تحليل البيانات عملية
( ذ0,713اإلشادددعذأسفدددشذوعومتدددش ذذ)ذعب مدددهذق ودددذح  بإلشكدددعذايفاةذاالىلتقصدددشاذspssمتدددشئوذكعجدددشتذبعمدددشاوذاسدددددددذ
 ذاالىلددتت شنذابيجدد ذس وعمدد  ذذصددح ع(بشسملهددتعذسإلتددش اتذأبإلددشيفذاخلتاددعذاس0,943)وذاالىلددتت شنذابيجدد ذس وددي فا 

وجددتمشذا اتددشطذقدديلتاذابتمدد ذابهددتقعذوأبإلددشيفدذ.ذوذوهددحذق وددلاتذيفالسددعذجلحصددشئ عذج ددتةذهلددشذيف جددعذاددرذاال توشيفلددع
(.ذوبددلس ذاإلتددسذ0.05وهددلاذ ملددتذاهددتيتذاإلمليلددعذ) ابخت فددع ذوا اتددشطذقددييذبدداذابتمدد ذاستددشبعذوأبإلددشيفدذابخت فع

ذ.اشيفقعذبشذومإلهذسق شىل ذو    ذوعذجمشالتذاست اىلعذاشحلعذس تح  ع  عذجمشالتذاالىلتتشمعذ
وجددودة الخدمددة الصددحية فدد  المؤسسددة  المددوارد البشددرية تنميددة السددتراتيجية: الدراسددة التحليليددة 3-3-4

 االستشفائية "محمد بوضياف" بالمدية
توث دددعذ ذاىلدددةاا م عذاستدددت لب ذق دددشتذاىلدددةاا م عذاملو دددعذابددديا يفذاستأدددعلعذادددرذخدددال ذجمشالهتدددشذابذجلةذهملدددشذىلملهدددإل 

اىلددددددةاا م عذاق دددددد رتذاةيفاا ذاىلددددددةاا م عذاملو ددددددعذابهددددددش ذاسددددددي  فحذوق ددددددشتذجددددددييفةذاخلتاددددددعذاسصددددددح عذ ذابؤىلهددددددعذ
االىلتأددفشئ عذ"حموددتذبيمدد ش،"ذبشبتلددعذاددرذخددال ذأبإلشيفهددشذاال توشيفلددع ذاةاددشن ذاالىلددتمشبع ذاستإلددشبف ذاسفملتقددع ذ

ذواب ويىل ع.
 تبيان الموج  للموظفين حول استراتيجية تنمية الموارد البشريةالمعالجة اإلحصائية الس 

ارذأجدعذس  دعذاسملتدشئوذابهدتملتمعذادرذاالىلدتت شنذابيجد ذس ودي فا ذمتذاال تودشيفذ  د ذبإلدخذاسطدعلذا حصدشئ عذذذ
(ذحهددددبذاحلشجددددعذجلةذاددددتسيهلشذواددددرذب مللددددشذاست ددددعا ات ذاسملهددددبذابئيلددددع ذابتيىلددددمذاحلهددددشيذspss ذبعمددددشاوذا ذ)

ذحنعا،ذابإل ش ي.واال
ذ

 التدريب استراتيجيةالمجال األول: 
لتإل مذاستإلتذاةو ذب هرتذا شالتذ ذاملو عذابيا يفذاستأعلعذواسعو ديفةذاةىلشىلد عذ ذ  دعذقدت اتذوالدش اتذابدي فاذذذذ

اددمللرتذذابهتقصدد ستلددتذأ ااذذا ددش بياجلددعذاتط تددشتذاسي ددشئفذواياوتددعذاهددتمتاتذب ئددعذاسإلوددع.ذولددترتذ ذهددلاذ
 قتذمتذا دشيفذق ودعذابتيىلدمذاحلهدشيذواالحندعا،ذايقفلرتذارذ و  عذاستت لبذوو ف عذاهد  هشذادرذبدع،ذابؤىلهدع.وذ

ذابإل ش يذواستق  رتذووشذليمح ذاكتو ذاستش  
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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التدريب  استراتيجيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واتجاا اإلجابات نحو مجال (: 01الجدول رقم )
 المستقلللمت ير 

 العبارةذ
المتوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 الحساب 
االنحددددددددددددددددددددددددددددددددددراف 

 المعياري
 التقييم

ذ01
ذ ذابهتأف ذملذأحصعذجلالّذ  د ذيفو ةذات لت دعذواحدتةذ ذجمدش ذ ذأْنذاي فه  ا ملل 

ذ و ح.
ذحمشلتذ1,499ذ3,12

ذايا مذبأتةذ0,618ذ4,60ذابي فاذ ذحشجعذجلةذيفو اتذات لت عذحلعذاأشوعذاسإلوع.ذ02

ذ03
 ذ وعذوث ةذولعا بذأخطشاذمت معذق عذاستت لبذواإليبعذاقعذس وي فذحيايف

ذاسإلوع.
ذايا مذ1,437ذ3,41

ذحمشلتذ1,244ذ3,21ذجلا شم عذاطت مذوعذاشذلتإل و ذابي فذارذاستت لبذ ذا تانذاسإلوع.ذ04

ذ05
اتدديا عذوفددشااتذ شس ددعذاخلددسةذوابلددش اتذبشسأدد عذاس ددش ذ ذابهتأددف ذستددت لبذ

ذحمشلتذ1,098ذ2,93ذاستخصصشتذ تةذجلبش اتذواي فاذ ذ  ع

ذايا مذ1,177ذ3,79ذاتةذاستت لبذغ ذوش  عذستمط عذاسسااوذاستت لتع.ذ06

اسددسااوذاست ت لت ددعذابملفددلةذالذامطدددحذوش ددعذاستخصصددشتذاسي  ف ددعذ ذابهتأدددف  ذذ07
ذواقتصعذ   ذ ئعذاإل ملعذارذابي فا.

ذايا مذ1,187ذ3,97

ذايا مذ1,272ذ3,89ذهلشذا بشمذاس ش ذبشالحت شجشتذاست ت لت ع.اكلشتذابهؤوسعذ رذاستت لبذس  ذذ08

ذ09
 دددددددتمذاياوتددددددددعذاسددددددددسااوذاستت لت ددددددددعذس وددددددددي فاذابهددددددددتمتاتذاست ئ ددددددددعذاخلش ج ددددددددعذ

ذس وهتأف ذاثعذاستطي ذاست مليسيجحذوابإلع 
ذايا مذ1,048ذ3,96

ذ10
عب عذق عذاسفعصذاسيتذ ملحلشذابهتأف ذس وي فاذس تت لبذ ذاستو ذاةخعتذ) 

ذأوذأجملت ع(ذ
ذايا مذ1,543ذ3,40

ذ.spssش توشيفاذ   ذكعجشتذبعمشاوذاسدددذ   ذمتشئوذأيفاةذاالىلتقصشاذابيجلعذس وي ف ملذبملشااذاذارذجل تايفذاستشحث: المصدر
ذذار ذ)ذاسهشبماكتو  ذاسياحت ذار ذأوس ذوشمهذأغ بذاالحنعا شتذابإل ش لع ذ   ذ01مالحصذأمىل  ذواسليذلت  )

ذ  وشذخيرذابتيىلطشتذاحلهشب عذوس   لشذاختال،ذواي عذوت  ذأاىلش ذ رذابتيىلم. ذواأتتلش ذسإلجشبشتذواحنعا لش
ذ  شنذاشذل ح ذ

بشسملهتعذس إلتش ةذاةوةذ إمملشذمالحصذأنىلذاسملهتعذاس ت ةذارذجلجشبشتذابي فاذاتوعويفذحي ذ تش ةذايا م ذ تيىلمذ
ميباذلؤوتونذحبصيهلرتذ   ذيفو اتذات لت عذواحتةذارذو    ذ شنذغشست عذابهتذ( M=3.12حهشيذلقت ذبددددددددذ)

ابؤىلهعذواسيتذوشمهذ ذ ةةذاسةبرذبأ عذجلسيفااحذحىذلتتا كذاسفعيفذاتط تشتذاسي  فعذو ذمف ذاسيقهذا ينذ
 .(M=3.58س ذاعق عذ ذاست جشتذوأغ تلرتذارذاسه  ذاسأت ذبيبذوابي فاذا يفا لاذ تيىلمذحهشيذ)

 اسإلتدددش ةذاسثشم دددعذودددشنذ(اتيىلدددطلشذاحلهدددشيذM=4.60)جلذذادددت ذ  ددد ذأنىلذاسملهدددتعذاس تددد ةذسالجتدددشدذاسإلدددشمذادددرذابدددي فاذ
 ذحشجعذجلةذيفو اتذات لت عذحلعذاأشوعذاسإلودع ذبتمتلدتذابإل يادشتذوسهداذابهدتيتذليا قينذبأتةذ   ذأمترتذ

 .خشاعذاسه  ذاسأت ذبيبذامللرتذح  ذأوتذذس ذاإل رتذابهتميباذارذخال ذابقشب ع
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 اقددعذس وي ددفذحدديايف ذ وددعذوثدد ةذذتتذاسإلتددش ةذاسثشسثددعذاددشذجددشاذ ذاسإلتددش ةذاسدديتذىلددتقتلشذواسدديتذافشيفهددشذأمدد وقددتذأودد
واسيتذات ذ  د ذايا قدعذ(M=3.41)ولعا بذأخطشاذمت معذق عذاستت لبذواإليبعذاسإلوعذجلذذوشنذاتيىلطلشذاحلهشي

تدددشجينذأوثدددعذس تدددت لبذس تق  دددعذادددرذة.ذادددشذلدددت ذ  ددد ذأنىلذاةبتدددشاذاسإلدددشااذهأغ ددبذابهدددتميباذ  ددد ذهدددلدذاسإلتدددش ذ
ذأخطشاذاسإلوعذىليااذ ذاستأخ رذأوذاسإلالجشت.

 (ذادرذأيفاةذاالىلتقصدشاذمفد ذاستيجد ذ ذا جشبدشتذحب شيفلدعذاسدعأيذحددي ذ07)ذاخلشاهدع(ذوذ06)ذاسعابإلدعوشمدهذس إلتدش ةذ
 دددعذاخلدددسةذجلا شم دددعذاطت دددمذودددعذادددشذلتإل وددد ذابي دددفذادددرذاستدددت لبذ ذا دددتانذاسإلودددع ذوودددلاذاددديا عذاس فدددشااتذاسإلشس

وذ(ذM=3.21)بشسأدددد عذاس ددددش ذ ذابؤىلهددددعذستددددت لبذ ددددتةذابددددي فاذ ذ  ددددعذاستخصصددددشتذ تيىلددددمذحهددددشيذ
(M=2.93)ذاستيا  ذاشذلت ذ   ذأّنذابدي فاذالذمي دمللرتذجلبدتااذ أللدرتذبشستحتلدتذوهدلاذلعجدعذس ودشيفةذاسإل و دعذ   

 عذاس فددددشااتذاسإلشس ددددعذستددددت لبذابددددي فاذحهددددبذاب تهدددتعذواستمل دددديفاتذابتددددي عةذواستقمل ددددشتذابخت فددددع ذواتددددشلرذادددديذ
 استخصصشت.

 (ذارذاىلةاا م عذاستت لبذواسيتذهلرذىل شىلعذابؤىلهعذ ذو ف دعذادت لبذ11-19-18-17-16بشسملهتعذس فقعاتذ)
(ذالىلدددتمشبعذابدددي فاذبشجتدددشدذM=3.96(و)M=3.40ابدددي فاذ دددشنذابتيىلدددطشتذاحلهدددشب عذوشمدددهذادددةاوحذادددشذبددداذ)

استت لت تمط عذاسسااوذاستت لت ع ذواسيتذبدتو هشذالذامطدحذودعذاستخصصدشتذوالذاياودبذفشلعذاتةذابيا قعذ   ذ تمذو
اهددتمتاتذاست ئددع ذاددعذق ددعذاسفددعصذاسدديتذ ملحلدددشذابهتأددف ذس وددي فاذس تددت لبذخددش جذاسدديبرذأوذيفاخددعذاسددديبرذ

ذ.2014-2013س فةةذابوتتةذباذوهلاذاشذب مل ذاسسمشاوذاستت ليبذس وؤىلهعذس هتاىلحذاةو ذ
ذاستراتيجية تقييم األداءالمجال الثان : 

لتإل ددددمذا ددددش ذاسثدددددش ذبشىلددددةاا م عذاق دددد رتذاةيفااذواسددددديتذاإلددددتذا س ددددعذاستا ودددددعذالىلددددةاا م عذاستددددت لبذ ذاوتأدددددش،ذ
ذاالحت شجشتذاستت لت ع.

 يجية تقييم األداء للمت ير المستقل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واتجاا اإلجابات لمجال استرات02الجدول رقم )     

 التقييم االنحراف المعياري المتوس  الحساب  العبارةذ

ذهتيامبذ و ح.ذ01 ذحمشلتذ1,495ذ2,69ذ ئ هحذابتش عذس ذجلبشمذوش،ب

ذحمشلتذ1,313ذ2,93ذلترتذاق  رتذاةيفااذ ذابؤىلهعذبطعلذ شيفسع.ذ02
ذحمشلتذ1,200ذ3,20ذاسإلوع.ذلترتذاق  رتذاةيفااذ   ذأىلشتذاسملتشئوذواسه يكذ ذ03

ذ04
ذايجتأهتا وحتيفةووامحعذس عذو  فعواسيتذ  ى ىلشىللشاترتذ و  عذاق  رتذاةيفاا

ذ1,326ذ2,32ذواتهرتذبشبيمي  عذواستقع.
غددددددددددددددددددددددددد ذ

ذايا م

ذ1,186ذ2,57ذ   ذمتشئوذاق  رتذاةيفااذ ملحملشذابهتأف ذيفو اتذات لت عذبملشااذذ05
غددددددددددددددددددددددددد ذ

ذايا م
ذحمشلتذ1,293ذ2,64ذوايجتىل شىلعوامحعستق  رتذاةيفاا.ذ  رتذاةيفاااتي عذابؤىلهعذ   ذم شمذاقذ06

ذ.spssش توشيفاذ   ذكعجشتذبعمشاوذاسدددذبملشااذ   ذمتشئوذأيفاةذاالىلتقصشاذابيجلعذس وي ف ملاذارذجل تايفذاستشحثالمصدر: 
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 يفلددع.ذح دد ذملذا ىل هددشذ  دد ذمتددشئوذاكددتو ذ إمىلدد ذقددتذاجتلددهذأغ ددبذاىلددتمشبشتذابددي فاذبدداذ ددتمذابيا قددعذواحل ش
ووددددشذأنىلذ ذذيفو اتذات لت ددددعذبملددددشااذ  دددد ذمتددددشئوذاق دددد رتذاةيفاالرتذليا ددددمذأ ددددعايفذ  ملددددعذاست اىلددددعذ  دددد ذأنىلذابؤىلهددددعذ ددددملح

ابدددي فاذغددد ذاددديا قاذ  ددد ذوجدددييفذاإلدددشل ذحمدددتيفةذلقددد رتذ  ددد ذأىلشىلدددلشذاسفدددعيفذاتهدددرتذبشبيمدددي  عذواستقدددع.ذ  شمدددهذ
(.ذووشمددهذح شيفلددعذابددي فاذ ذM=2.32وذ)ذM=2.57))ذابتيىلددطشتذاحلهددشب عذاستاسددعذ  دد ذذسدد ذاددةاوحذاددشذبددا

اىلتمشبتلرتذحي ذجلبشمذاسعئ  ذابتش دعذس ودي فاذهتيامدبذ و لدرت ذوودلس ذحدي ذاةىلد ذاسديتذاقديمذ   لدشذ و  دعذ
اق دددد رتذاةيفاا ذوجلذاذاددددشذوددددشنذس وؤىلهددددعذم ددددشمذوىل شىلددددعذاق دددد رتذوامددددحع ذ تيىلددددطشتذحهددددشب عذاقددددعذمددددورذا ددددش ذ

([M=2.93(ذوذ)M=3.20])ذ.ذذ
ذالمجال الثالث: استراتيجية تنمية المسار الوظيف 

اددرذبدداذ س ددشتذاملو ددعذابدديا يفذاستأددعلعذاىلددةاا م عذاملو ددعذابهددش ذاسددي  فحذواسدديتذاإلددتذاسعو دديفةذاةخددعتذبش مددش عذجلةذ
اىلددددةاا م عذاق دددد رتذاةيفااذ ذ لددددشيفةذ إلشس ددددعذبددددعااوذاستددددت لبذو شاددددعذحمفدددديفذس وددددي فاذسع ددددعذوسهدددداذاةيفااذبيفلددددشيفةذ

ذإلش ،ذوابلش ات.اب
(: المتوسددددددددددددطات الحسددددددددددددابية واالنحرافددددددددددددات المعياريددددددددددددة واتجدددددددددددداا اإلجابددددددددددددات لمجدددددددددددددال 03الجدددددددددددددول رقددددددددددددم )

 استراتيجية تنمية المسار الوظيف  للمت ير المستقل

 العبارةذ
المتوسدددددددددددددددددددددد  

 الحساب 
االنحددددددددددراف 

 المعياري
 التقييم

ذ1.064ذ4,22ذصح. ذبويحشتذوأاط عذستحق قلشذةاعذجلةذاعاابذ   شذ ذجمش ذهلصذ01
ايا ددددددددددددددددددددددددددددمذ

ذبأتة
ذايا مذ1,181ذ4,08ذأبي ذبشىلتوعا ذارذالش ايتذووفشاايتذوارذابإلع عذة ح قنْمذاقتمذو  فح.ذ02

ذحمشلتذ1.312ذ3,14ذليجتذجل اتشطذ إل حذباذمتشئوذاق  رتذاةيفااذوباذاقتاحذاسي  فح.ذ03

ذ04
شاددبذ ذجمددش ذادديفويف ذابهتأددف ذب ددعذابإل ياددشتذحددي ذجلا شم ددعذاسةقددحذ ذابمل

ذهلصصح.
ذحمشلتذ1.422ذ2.91

ذ05
لأش كذابي فاذ ذج هشتذا   شيفذواستيج  ذواسملص ذاسيتذاقيمذ دشذابهتأدف ذ

ذستثواذاط إلشتذابي فاذابهتقت  ع.
ذحمشلتذ1.311ذ2.77

ذ06
اإلطحذابهتأف ذاةوسيلعذ ذاإل اذابي فاذارذيفاخ لدشذ ذاملشادبذأ  د ذاسديتذ

ذط تشتذاسي  فع.اتيا مذوفشااهتشذوات
ذحمشلتذ1.375ذ2.99

ذ.spssش توشيفاذ   ذكعجشتذبعمشاوذاسدددذبملشااذ   ذمتشئوذأيفاةذاالىلتقصشاذابيجلعذس وي ف ملاذارذجل تايفذاستشحث: المصدر
 ارذخال ذاكتو ذا الدذمالحصذاشذل ح ذ

( ذاسفقدددعةذM=4.22حدددش ذجمدددش ذاىلدددةاا م عذاملو دددعذابهدددش ذاسدددي  فحذ  ددد ذأ  ددد ذاالىلدددتمشبشتذ تيىلدددمذحهدددشيذ)
(واسدددديتذاؤوددددتذأنىلذابددددي فاذ ذابؤىلهددددعذاسإلويا ددددعذسالىلتأددددفشاذM=4.08 تيىلددددمذحهددددشيذ)ذاسثشم ددددعذواسفقددددعةذاالوة

ستحق مذاقتمذو  فحذس يادي ذجلةذاعاادبذ   دشذ ذجمدش ذ"حموتذبيم ش،"ذخيططينذاهش هرتذاسي  فحذولطوحينذ
ذاقتمذو  فح.ذذااهترتذبشىلتوعا ذس حققيذهلصصلرت ذولتفقينذ   ذأمترتذلطي ونذارذوفشااهترتذوالش ذ
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ذحمدددالذاة ددعايفذو  ااذالجتشهدددشتذاستا ىلددعذاب تام ددعذمتدددشئوذأنذلت دد ذاالىلتقصدددشاذ قددعاتذس  ددعذمتدددشئوذ  دد ذوا توددشيفا
 ذجلبددددتااذ(06-05-04-03وأددددفهذوددددلس ذ ددددرذح ددددشيفهرتذ ذاسفقددددعاتذ)ذستا ىلددددعذستملو ددددعذابهددددش ذاسددددي  فحذقددددت

ابؤىلهدددعذستملو دددعذابهدددش ذاسدددي  فحذس ودددي فاذ ذايج ددد ذوجل  دددشيفذابدددي فاذذاجتددشهلرتذحنددديذا جدددعاااتذاسددديتذاقددديمذ دددش
واثودداذاط إلددشهترتذاددشذلؤوددتذاددرذوجلددعذم ددعذاستشحثددعذ ذ ددتمذومدديحذىل شىلددعذابؤىلهددعذ ذاملو ددعذابهددش ذاسددي  فحذ

وقصددي ذم ددشمذابإل ياددشتذ ذاددي  ذاإل ياددشتذس وددي فاذحددي ذجلا شم ددعذاسةق ددعذولإلددييفذذسدد ذجلةذمددإلفذ ذس وددي فا
سق ددشتذذسدد ذوشمددهذذاحلهددشب عذابتيىلددطشتذ ددإنىلذذتو كدداذاددرذلتتدداذ  وددشالاصددش ذبدداذا يفا ةذاسإل  ددشذوابع وىلددا ذا

 و  دددعذذ ذابإلتودددتذاسدددمللوذاسإل ملدددعذ  ددد ذأنىلذذافدددعيفاتذايا قدددعذجلةذاشلأددد (M=2.77)وذذ(M=3.14ادددةاوحذادددشذبددداذ)
ذجل ددشيفةذ ددبذيحددشتذابددي فاذ ذابؤىلهددعذو   دد  ذجتهدد تذبوذذاملو ددعذابهددش ذاسددي  فحذواسطعلقددعذابتتإلددعذغدد ذ إلشسددع

ذابؤىلهع.ذجليفا ةذقتعذستلتذم شمذاملو عذابهش ذابل ذارذ ذابتتإلعذةىلشس بذ  شذاسمل ع
 المعالجة اإلحصائية لالستبيان الموج  للمرضى حول أبعاد جودة الخدمة الصحية 

ذةذاالىلتقصشاذابيج ذهلرتذحي ذجييفةذاخلتاع.ذىلملإلشجلذ ذهلدذاسملقطعذاىلتمشبشتذابعم ذس إلتش اتذابيجييفةذ ذأيفا
بتمددد اتذاسفع  ددعذس وتمددد ذاستدددشبع ذذكو دددعذابإل ش لددعذواالحنعا دددشتذاحلهددشب عذتذبتيىلدددطشذبشحتهدددشبشذ  وددشذل دددحذىلددملقيم
ذاكتو ذاستش  ذذ ذواسملتشئوذايمحع

 ابع واتجاا اإلجاباتألبعاد المت ير الت(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4جدول رقم )    
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ذ01
افدددحذجليفا ةذابهتأدددف ذبدددشسي ييفذاسددديتذاقطإللدددشذ  ددد ذمفهدددلشذاجتدددشدذابعمددد ذقدددت ذا ا دددشنذ ذ

ذحمشلت 1.519 3.34ذقتميذاخلتاشتذاسإلالج عذواسصح عا

ذ02
هددددعصذابددددي فاذ  دددد ذاقددددتميذاخلتاددددعذبشسأدددد عذاسصددددح  ذاددددرذابددددعةذاةوةذوبتقددددعذوبددددتونذ

 ايا م 1.534 3.48 أخطشاذ ذاسفحرذأوذاستأخ رذأوذاسإلالج

 ايا م 1.477 3.67  ابوئرذسيجييفيذباذألتيذأا ملعذ ذاستإلشاعذاعذاةبتشاذوبشقحذابي فاذ ذابهتأفذ03
 ايا م 1.487 3.64ذسابتشاذابإلع عذوابلش ةذابتخصصعذ ذابلملعذاسطت عذاسيتذاأإلع ذبشسثقعذ04
ذايا م 1.521 3.56 لهتم بذولقتمذابي فاذاخلتاعذاسصح عذابط يبعذبهع عذ05
 ايا م 1.484 3.72ذأف هملشكذايم  ذاشمذو ي يذس عذاىلتفهش ايتذواهش اليتذارذقتعذابي فاذ ذابهتذ06
 ايا م 1.567 3.48 ولقت ونذ عو لرتذلتتتذابي فاذاهتوشمذ أشوعذو  شويذابعم ذولتإلشبفينذاإللرتذ07
 ايا م 1.452 3.71 لتهرتذىل يكذابي فاذ ذابهتأف ذبشحل ذا مهش ذواس  شقعذ ذاستإلشاعذاعذابعم ذ08
 ايا م 1.461 3.53 م هعصذابي فاذ   ذاي  ذاهلتواذاستشمذس وعذذ09

 1.315 2.56 س حشسعذاسصح علقتمذس وعلخذاسطإلشمذبشس و عذواسملي  عذابط يبعذوابملشىلتعذذ10
غدددددددددددددددد ذ
 ايا م

 ايا م 1.213 3.74 ات ورذابهتأف ذابإلتاتذواةجليفةذاسطت عذاحلتلثعذوابتطي ةذ11

 1.166 4.12 لتوتعذاةبتشاذواسإلشا اذ  لعذالئمذوم  فذ12
ايا دددددمذ

 تةبأ
 .spssا توشيفاذ   ذكعجشتذبعمشاوذاسدددذارذجل تايفذاستشحثعذبملشااذ   ذمتشئوذأيفاةذاالىلتقصشاذابيجلعذس وعم ذالمصدر: 
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ميثدددعذاكدددتو ذأ دددالدذابتيىلدددطشتذاحلهدددشب عذواالحنعا دددشتذابإل ش لدددعذ جشبدددشتذأ دددعايفذاسإل ملدددعذحدددي ذ قدددعاتذاالىلدددتت شنذ
 ع ذواجتشهشهترتذحنيهش ذجلذذم خصلشذ ذاسملقشطذا ا 

جددييفةذاخلتاددعذاسصددح عذذسق ددشتذاستإلددتذاةو ذاسفع ددحذاستطت قددحذاددرذاحلهددشب عذابتيىلددطشتذاكددتو ذأنذاددرذلتتددا -
(ذاددشذلددت ذ  دد ذأنىلذM=3.48لقددت ذبذ)ذحهددشبذاتيىلددمذ ذاال توشيفلددع ذ مددشاتذاسإلتددش ةذاسثشم ددعذحشا ددعذوابتوثددع
بدي فاذلقدتاينذاخلدتاشتذبشسأد عذاسصدح  ذ  د ذأنىلذاذاديا قتلرتذىلدعذأبدتواا ذاستذ ذابؤىلهدعذحمدعذاسإل ملعذافعيفات

 ذوبتقدددعذادددرذأو ذادددعةذوهعادددينذ  ددد ذاقدددتميلشذ ذاسيقدددهذالدددتيف ذ ذحددداذودددشنذاجتدددشدذا جشبدددشتذبأددد عذحمشلدددتذ
ذسد ذةمد ذخيت دفذاديا عذهدلدذاخلشاد عذادرذحداذجلةذ خدعذخيرذو شاذابؤىلهدعذبدشسي ييفذاسديتذاقطإللدشذ  د ذمفهدلشذ

 طت ع.وحهبذ علذاسإلوعذوحهبذابصشحلذاس
ذ( M=3.67و)ذM=3.64))وبشسملهددددتعذس وتمدددد ذاسفع ددددحذاستددددشبعذاةاددددشنذ تددددةاوحذابتيىلددددطشتذاحلهددددشب عذاددددشذبدددداذ -

ااؤىلهدعذههدينذب ادشنذ ذابؤىلهدعذوهلدرتذ قدعذ ذذ ذاسإل ملدعذافدعيفاتذأنذ  د ذادت ذاسملت مدعذهدلدذ إنىلذذ شمذوبأ ع
 ددددعذوااددددتالكذاةبتددددشاذاإلع ددددعذوالددددش ةذابددددي فاذخشاددددعذاةبتددددشاذوابوعمدددداذاسددددللرذلتإلددددشا ينذاإللددددرتذبأدددد عذاتش

 اتخصصعذ ذابلملعذاسطت ع.
واددملرذاسإلتددش اتذاخلشاددعذبتإلددتذاالىلددتمشبعذ  دد ذاىلددتإلتايفذوق ددشمذابددي فاذ  شبؤىلهددعذاالىلتأددفشئ عذبشالىلددتمشبعذ -

اسفي لددعذس وعمدد ذوايمدد  ذاددشمذو ددي يذس ددعذاىلتفهددش اهترتذواسدديتذوشمددهذاتيىلددطشهتشذاحلهددشب عذج ددتةذجلذذاعاوحددهذاددشذ
(ذبتق ددد رتذايا دددمذوهددلاذلملهدددمرتذادددعذاحلشسدددعذابعمدد عذس وهدددتف تذجلذذاتط دددبذاسهدددع عذ ذM=3.72)وذ(M=3.56بدداذ)

 اسإلالجذواالهتوشمذبشكشمبذاسملفهحذس ذاشذلإليف ذاستوش عذس أفشا.
ذو  وددشذخيددرذابتمدد ذاسفع ددحذاستددشبعذاددرذأبإلددشيفذجددييفةذاخلتاددعذاسصدددددددددح عذابتوثددعذ ذاستإلددشبفذواسددددددددددددددددليذا ددور -

( ذ شمددد ذمهدددتعذ شس دددعذادددرذأ دددعايفذاسإل ملدددعذلدددعونذأمددد ذايجدددتذجدددييفةذ ذاخلدددتاشتذابقتادددعذ ذبإلدددتذ18-17اسإلدددددددتش اتذ)
استإلدددشبفذادددرذاسملشح دددعذاسهددد يو عذس ودددي فاذ ذاستإلشادددعذادددعذابهدددتف تلمليهلاذادددشذأ تتتددد ذابتيىلدددطشتذاحلهدددشب عذاسددديتذذ

 .(M=3.71)و(ذM=3.48وشمهذ)
ع دحذاستدشبعذادرذجدييفةذاخلتادعذاسصدح عذ  د ذوجدييفذاافدشلذادشمذبداذافدعيفاتذيفسهذاسملتدشئوذا حصدشئ عذس تإلدتذاسف -

(.ذ ذحدداذأ لددعتذ=3.53M  ملددعذاست اىلددعذ  دد ذحعاددشبي فاذ ذاددي  ذاهلددتواذاستددشمذس وعمىتوتيىلددمذحهددشي)
 =2.56اسملتددشئوذأمىلدد ذالذليا ددمذأغ ت ددعذابعمدد ذ  دد ذوجددييفذجددييفةذ ذاسطإلددشمذابقددتمذووددشذومي ددشذ تيىلددمذحهددشيذ)

M.)ذ
واددرذجشمددبذ خددعذ ددإنىلذأ ددعايفذ  ملددعذاست اىلددعذاتفقدداذحددي ذ قددعاتذبإلددتذاب ويىلدد عذستمددشو ذاةوىلددشطذاحلهددشب عذ -

(  ي مذجليف اكذابعلخذ إنىلذابؤىلهعذاالىلتأفشئ عذات دورذابؤىلهدعذM=3ابي ومعذكو عذاسفقعاتذاسيىلمذاحلهشيذ)
اددددرذاستإلددددتذابعاتددددعذاةوةذ تيىلددددمذذ ددددعم( ذواحت ددددهذاسفقددددعةذاسثشM=3.74اإلددددتاتذوأجلدددديفةذبت ددددعذحتلثددددعذواتطددددي ةذ)

بتددددشاذواعمدددداذلتوتإلددددينذ  لددددعذالئددددمذأ ددددمذابعمدددد ذابهددددتميباذبأددددتةذ  دددد ذوجددددييفذا(ذجلذليذM=4.12)حهددددشيذ
 يهيذ حاذا شيذبشسملهتعذس وعم ذوابؤىلهع.وم  ف
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 الخاتددمددددددة
  د ذجدييفةذذاستد    يفذاستأدعلعذ ذاملو دعذابدياذاىلدةاا م عذحشوسملشذارذخال ذاملشوسملدشذ  د شس عذ"ادشذادتتذاهدشيع    

اق ددد رتذاةيفاا ذذواىلدددةاا م عاخلتادددعذاسصدددح عذبشبؤىلهدددشتذاسإلويا دددع؟"ذاستطدددعلذجلةذايمددديعذجلىلدددةاا م عذاستدددت لب ذ
املو ددعذابهددش ذاسددي  فحذس وؤىلهددعذاسإلويا ددعذاالىلتأددفشئ عذوثال ددعذأبإلددشيفذ ذاملو ددعذابدديا يفذاستأددعلعذواسدديتذذواىلددةاا م ع

استهددد  ذاالىلدددةاا محذس وددديا يفذاستأدددعلع ذجلذذاهدددشهرتذبأددد عذادددةابمذوات شادددعذ ذاملو دددعذذاإلتدددسذوح قدددعذجيهعلدددعذ 
 ذاعذمتمذاالا ذجييفةذاخلتاعذاسصح عذ ذابؤىلهدعذاسصدح عذوذسد ذادرذخدال ذادشذاذارذاسملشح عذاسملي  عي فاب

  ذأبإلدشيفذاملو دعذاالبش ذم عيذواستطت قحذهلدلدذاسعىلدشسع ذوودشنذاهلدت،ذاةىلشىلدحذلتوثدعذ ذاإلع دعذادتتذاد ذذاقتمذ 
ابيا يفذاستأعلعذ  د ذجدييفةذاخلدتاشتذابقتادعذس وعمد ذوخشادعذاستدت لبذاسدليذلإلدتذحمدي ذاسإلو  دعذاستملويلدعذس وديا يفذ

ذاستأعلع.ذ
اسيتذاىلتخ صهذارذاست اىلعذاب تام عذواسيتذ دهذ  د ذاهدتيتذابؤىلهدعذاالىلتأدفشئ عذ"حمودتذذالنتائجفيما يخص 

 بيم ش،"ذبشبتلعذ لح 
 استحتلشتذاس ستذاسيتذاياجد ذابؤىلهدعذاالىلتأدفشئ عذ"حمودتذبيمد ش،"ذبشبتلدع ذوبدشسمل عذجلةذابيقدعذبشسمل عذجلةذ

االىلةاا محذاسليذست  ذ   ذاهتيتذواللعذابتلع ذوبشسمل عذجلةذا ا شم شتذواسطشقشتذاستأعلعذاسيتذ ت  لدش ذ دشنذ
 .م عذاسالئقعو  فعذاملو عذابيا يفذاستأعلعذبشبؤىلهعذالذستعذاب شمعذاالىلةاا 

 ذمقدددددرذوفدددددشاةذأم ودددددعذاق ددددد رتذاةيفااذادددددشذخيفدددددخذاإلمليلدددددشتذابدددددي فاذجلذذالذلإل ددددد ذحق قدددددعذ ودددددعذودددددعذ دددددعيف 
يفذا اتشطذقييذباذمتشئوذاق  رتذاةيفااذاسفإل  عذوو  فعذاستت لبذ ذابؤىلهع ذاشذلدت ذ  د ذامفصدش ذهدلدذو تايجيذ

وث ددعذ ذأمأددطعذاستددت لبذواسدديتذوددلس ذاددملإل  ذىلدد تشذاسي  فددعذاهلشاددعذ ددرذأهددرتذو  فددعذ ذاملو ددعذابدديا يفذاستأددعلعذوابت
    ذو  فعذاملو عذابهش ذاسي  فحذ ذاهلشذذاسقعا اتذحي ذاسةق عذوغ هش.ذ

 دددتمذ إلشس دددعذو  فدددعذاملو دددعذابهددددش ذاسدددي  فحذ ذابؤىلهدددعذسم دددشبذىل شىلددددعذوامدددحعذ ذاملو دددعذابهدددش ذاسددددي  فحذ 
مدددعذاسفدددعيفذ ذاهدددش ذو  فدددحذل دددورذاملو دددعذقدددت اتذبشبؤىلهدددع.ذح ثتهددد  ذابهدددش ذاسدددي  فحذواسدددليذادددرذأهتا ددد ذوذ

 ابي فذوالش اا ذوخسا  ذاش ا ذالذلعاقحذجلةذاسته  ذاالىلةاا محذ ذسق مذبويحشتذاة عايف.ذ
ذشذ  وشذخيرذجييفةذاخلتاعذاسصح عذ قتذايا ملشذجلةذاسملتشئوذاستشس ع أاىلذ
 ذاتذجدددييفةذمهدددت عذو دددمذادددشذلت وددد ذاتو ددديفذابؤىلهدددعذاالىلتأدددفشئ عذ"حمودددتذبيمددد ش،"ذبشبتلدددعذبتقدددتميذخدددتاشتذ

تددل ذجملددييفاتذوتدد ةذاددرذبددع،ذاسطددشقرتذح دد ذاذابعمدد ذابق ودداذسالىلتأددفشاذبشبصددشحلذاسطت ددعذاؤقتددشذ ذابؤىلهددع.
اسطدديبذواسأددت ذبدديبذ  غددرتذمددميبشتذاسإلوددعذو ددتمذاسعمددشذ  دد ذب ئددعذاسإلوددعذو ددتمذوجددييفذاملو ددعذاهددتوعةذبلددش اهترتذ

  دد ذاددي  ذاحلددتذاةيفوذاب ددوينذاددرذأبإلددشيفذاكددييفةذ ددشذذبددشحلعصعمدد ذوذوقددت اهترت ذستددتا كذامط ددعذبت ددعذ إلشسددعذس و
   بذس وهتف تذحشسعذارذاال ا شحذاسملهيب.

شىلددةاا م عذاملو ددعذابدديا يفذاستأددعلعذاسدديتذاتتإللددشذابؤىلهددعذهلددشذو ذاةخ وامطالقددشذاددرذمتددشئوذاست اىلددعذمي ململددشذاسقددي ذأمىلذ
لؤوتذهلاذاحل رتذام ذبشسعغرتذارذ تمذوجدييفذاملو دعذ دشا عذذ القعذا   ذمإل فذ   ذجييفةذاخلتاشتذاسصح ع ذواش



 

 بعيليش فائزةأ. ،الديننصر  بن نذيرد.                     المؤسسات العموميةأثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية على جودة الخدمة الصحية ب

 

 5002جوان  03العدد                                        جامعة المدية       -المستدامةمخبر التنمية المحلية  -مجلة االقتصاد والتنمية
209 

جلالىلذأمملددشذوجددتمشذ لحذم ددشمذالذلعقدد ذجلةذابهددتيتذاالىلددةاا مح ذواهددتوعةذس ودديا يفذاستأددعلعذوبطعلقددعذ إلشسددعذوات شا ددع
 ذاقددتميذاخلددتاشتذبشبؤىلهددعذاالىلتأددفشئ عذ"حموددتذبيمدد ش،"ذبشبتلددعذ جدييفةذمهددت عذخشاددعذاددرذاسملشح ددعذاسهدد يو ع

 جلعذم عذابعم .ارذوذ
 وهح ذاالقتراحات بإلتذاشذاىلتخ صملشدذارذمتشئوذ ذاست اىلعذاب تام عذمقتمذبإلخوذذذذذذذ
  ا تبذخشصذبته  ذبعااوذاستت لب ذواستإلع،ذ  د ذاحت شجشاد  ذ االهتوشمذأوثعذبي  فعذاستت لبذواىلتحتا

خيدرذاستدت لبذس تحهداذابهدتيتذأوذذوستلتذاسفئعذذاتذاةوسيلعذ ذاالىلتفشيفةذادرذاسدتو اتذاستت لت دعذىلديااذ  ودش
 وافيلخذاه  ذاسسااوذاستت لت عذبتخصرذ ذاه  ذابيا يفذاستأعلع.ذ استت لبذستمتلتذابإل ياشت

 ذاق دد رتذأيفااذابددي فاذبطددعلذ شيفسددعذوايمددي  عذوق ددشتذحق قددعذ و لددرتذواإلع ددعذأىلددتشبذاالحنعا ددشتذواإلشكتلددش 
 عذاددح  ذواددي  ذابإل ياددشتذبشسأدد عذاس ددش ذحددي ذمتددشئوذاق دد رتذإلو  ددعذبتملو ددعذابهددش ذاسددي  فحذبأددلدذاسهدد بددمذوذ

اةيفااذوولاذحي ذ عصذاسةقحذس وملشابذاةخعتذارذخال ذم شمذاإل ياشتذ إلدش ذلإلديف ذااصدش ذا يفا ةذاسإل  دشذادعذذ
 وعذابي فاذىليااذس ه  ذاسطيبذأوذاسأت ذبيبذأوذابي فاذا يفا لاذيفونذ   يف.

 مددعو ةذاعق ددعذابدديا يفذاستأددعلعذبملددشااذ.ذوذاستخصصددشتذ ذ ىلددرتذاهدش هرتذاسددي  فحذاهدش تةذابدديا يفذاستأددعلعذ خت ددف
 .   ذاةه  عذواس فشااتذسأمعذاملشابذأ   

 اي  ددعذابدديا يفذاستأددعلعذومأددعذافلدديمذاكددييفةذس خددتاشتذاسصددح عذ ذ  ددعذاصددشحلذابؤىلهددعذاسصددح عذو ذ  ددعذ
تذب ئعذوافدشه رتذوبدعلذسهداذاكدييفةذ ذجمتودعذابهتيلشتذوذس ذ رذبعلمذاىلتختامذوىلشئعذاستي  عذابتشحعذسمعذ

واةقهشمذاسإلشا عذبشبؤىلهعذخلتادعذابدعلخذهتدييفةذحدىذ است شاعذباذ  عذاةجيفااوذاي فحذابؤىلهعذاالىلتأفشئ ع.ذ
لأإلعذابعلخذبشسعاحعذواالهتوشمذارذخال ذايىل عذمطدشلذجدييفةذاخلدتاشتذو دتمذاقتصدش هشذ  د ذبإلدتذادرذأبإلشيفهدشذ

 اجتهشذ ذاص حعذاإل ملعذيفونذابصشحلذاالىلتأفشئ عذاالخعت. ذاوذايذيفونذاالخعت
ذ
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The role of oil surpluses 

in financing the Arab economic development 
   

 

Dr. Aissa Derradji 
1
    

Mr.Sayeh Boussahia 
2
 

 
Abstract: 

          Historically, economies of the Arab world are basically consisted of oil sector, which 

plays a central role in various areas, and since Arab exporting countries represent the 

largest share of world reserves, these countries are trying to customize and use the 

product through economic growth and development policies, especially by the optimal 

exploitation of oil booms then responding to the business environment changings, 

changes in the oil market, the investment policies and the level of Economic cooperation, 

whether regional or global. 

          To meet the future challenges, Arab economies need to achieve diversity by 

changing the negative exploitation of oil to a productive proactive industry based on long 

planning financially industrially, commercially and socially to achieve an overall growth, 

and therefore the Arab countries are trying to make petroleum surpluses a way to put the 

building blocks in diversifying the sources of incremental revenues and reduce dependence 

on oil as a primary source to that "an individual provider," so oil revenues raise questions 

on how to use them in this process. 

 

في تمويل التنمية االقتصادية العربيةدور الفوائض النفطية   

 ملخص:

تاريخيا، اقتصاديات بلدان العالم العربي تتشكل  ساااكا  كط ق كان الكلذي الكب  يلعكم دررا  ي ريكا الكي ال  كا ت            

رل رب ا سن الدرل العربية ال صدرة له تستي ذ على سكبر حصة  كط ا حتياييكات العال يكة، الكذن اكبو الكدرل تيكا ال ختلذة

تخصككيو رااككتخدائ عاهداتككه عبككر ايااككات للل كك  ا قتصككاد  رالتل يككة مالككة با اككتنفل ا  مكك  لل ذككرات اللذ يككة  ككم 

ا ات ابة للتنيرات الي  لاخ الت كارة، ت ك رات اك ل الكلذي رايااكات ا اكتم ار، ر سكت و التعكارن ا قتصكاد  اك ا  

 اإلقلي ي سر العال ي. 

 سكتبب ، ا قتصكادات العربيكة الكي حاجكة لتيبيك  تلك ن بتنييكر ا اكتنفل السكلبي للكلذي  لكى رل  اجهة تيكديات ال          

للاعة ااتباقية  لت ة ر تل عة على سااس تخ يي  يلم ري ي  ال كدو  اليكا رلكلاعيا رت اريكا راجت اعيكا  لل لك ل 

لة ل ضك  لبلكات ااااكية الكي تل يك  ، رلبا تيارل الكدرل العربيكة سن ت عك   كط الذك اهف اللذ يكة راكي لى تيبي  ن   كلي

 صككادر الككدم  رالتبليكك  التككدري ي  ككط ا عت ككاد علككى الككلذي ك صككدر ساااككي لككبلئ  الرديككة ال كك رد ، الذكك اهف الع اهككد 

 .اللذ ية تمير التساؤل عط كيذية ااتخدا ها 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dr. Aissa Derradji: University of khemis miliana, Algeria 

2
 Mr.Sayeh Boussahia, Larbi Tebessi University, Tébessa, Algeria 
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Introduction: 

 

          Despite the recognition that oil is not the only factor in the 

development, it still remains the most important resource and economic forces 

that rule the development process in the Arab countries producing oil and to a 

lesser extent in other Arab countries, thus, development experiences in the 

two past decades have shown that the Arab oil had exercised, and still 

exercising direct and indirect effects on the factors that affect economic 

development in the Arab countries. 

          The importance of oil for the oil states through its effective contribution 

in financing economic development via the Petroleum availability returns of 

hard currency, its importance also comes for the Arab oil-importing, first, as 

being one of the elements of production and a necessary commodity to satisfy 

basic needs, secondly, through existing of jobs opportunities for their citizens 

in the oil-exporting countries, resulting in remittances in hard currencies in 

addition to the aid and soft loans that can be provided by the Arab states 

Exporting Petroleum. 

          Oil surpluses can be affected by fluctuations in oil prices in different 

modes, they vary between high oil revenues and improvements in economic 

circumstances in case of high price, and between the sharp contraction of 

these returns and their impacts on the economic situation in case of its 

decline, the first case represents a real opportunity for the Arab economies to 

exploit their imports of oil to boost economic development, whether in oil or 

non-oil countries. 

Research problematic: 

        In view of states’ political, economic and security instability that the 

world has seen in recent years, it casted a pall over the global oil market 

starting from the oil and international crises (especially the crisis in 1986), 

Gulf wars, the 11 September events and the Iraq war ...etc, and ending up to 

the climate changes (hurricanes 2005) which shake the oil prices, so it was 

necessary to shed light on these fluctuations, which changed the economics as 

a whole due to external circumstances, especially when concerning oil 

countries such as Algeria that  relies on the this resource as a sole source of its 

foreign revenues, hence the research problematic has emerged through the 

following question: 

        What are the actual effects and reflections of oil, including its prices and 

returns, on Arab economies? 
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We will adress, in this research, the following two chapters: 

-  The first: the evolution of the Arab oil surpluses and their use and 

employment 

- The second: the impact of oil revenues on the economic sectors and the 

impact of oil prices fluctuations on tem 

 

Hypotheses: 

To answer the problematic, we rely on the following two hypotheses: 

- Oil revenues play a prominent role in achieving sustainable development of 

the economies of the Arab countries if they took advantages of their good use. 

- The movement of oil prices contribue in determining the status of the Arab 

economy and its indicators (stable or imbalance). 

 

 

Chapter One: The evolution of the Arab oil surpluses and their using 

          First, oil-led development is the overwhelming dependence on revenues 

from the export (and not the internal consumption) of petroleum, as measured 

by the ratio of oil and gas to gross domestic product, total exports, and the 

contribution to central government revenues. (Karl, 2004). 

          Oil plays an important role in the economic of the Arab countries in 

particular the producing ones whose financial returns are considered the most 

important source of funding for economic development; therefore we try to 

get the ability of Arab countries to use their oil surpluses developmentally. 

First: Arab oil revenues and their surpluses  

          Mundhiri (1995) said that Arab Petroleum revenues witnessed 

significant increase since the price correction of 1973 where they multiplied 

more than 12 times in five years, rising from 4.6 billion dollars in 1970 to 

57.7 billion dollars in 1975 and then to 79.8 billion dollars in 1976 to 85.9 

billion dollars in 1977 while in 1978, these revenue had recorded a slight rose, 

reaching 86.9 billion dollars and then they rose suddenly to reach 138.2 

billion dollars in 1979, and jumped in the following year to reach a record by 

211.7 billion dollars as a result of the surge in oil prices, but they had returned 

to decline since 1981 to record 184.1 billion dollars. 

          The Arab sources estimated that the official accumulated surpluses of 

OPEP group during the period 1982-1975 are about 374 billion dollars and 

that the share of four Arab countries. (Tamar, 1986). These include Saudi 

Arabia, Kuwait, UAE, Qatar amounted to about 75% of the total accumulated 
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surpluses or more than 279 billion dollars until 1981; it is noted that the 

official surplus of the Arab States Exporting Petroleum was a subject to a 

decline during the period 1981-1980-1,982 recording the lowest level in 1982 

by 7.8 billion dollars compared to 58.4 billion dollars in 1981 and 6.89 billion 

dollars in 1980 i.e. it dropped by 86.6% and 40.8% for the years 1982 and 

1981, respectively. 

 

Second: the evolution of the Arab oil revenues 

          The effect of oil price fluctuations on Financing for Development in the 

Arab countries is mainly seen in oil revenues source, in the followings, we'll 

show their evolution over a period of study. 

01- The evolution of Arab ores prices between 1988 and 2008 

          Based on Table 3-1, which illustrates the evolution of the nominal price 

of oil during the period 1988-2008, and on the basis of Appendix 5 data 

which shows the evolution of prices of major Arab ores and Brent crude 

during the same period, we will learn about the most important fluctuations 

that Arab ores prices had known in light of the world's oil price fluctuations, 

and the impact of this price crisis known to the world oil market, and avoid 

reference in this regard to the extent to which these prices are affected by 

crises happened in the world oil market, it should be noted, in this connection, 

that the world oil price which is taken into account in the economic,  artistic 

and technical analysis, is the OPEC basket barrel price. 

Table 3-1: the evolution of the nominal price of crude oil during the period 1988-2008 

Years 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Price:U.S.$ /barrel 14.2 17.3 22.3 18.6 18.4 16.3 15.5 

years 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Price: U.S.$/barrel 16.9 20.3 18.7 12.3 17.5 27.6 23.1 

Years 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Price: U.S.$/barrel 24.3 28.2 28.2 50.6 61 69.1 94.4 

Source: Issues of various statistical reports from the Arab Petroleum Exporting 

Organization. 
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02- The evolution of the nominal values of the Arab oil revenues  

Table 3.2: evolution of the nominal values of the oil revenues to OAPEC countries 

during the period 1986-2007 

Source: different annual reports of the Organization of Arab Petroleum Exporting General 

Secretary 

          Based on the data of Table 3.2 and the previous table 3-1, it is clear that 

there is a direct correlation between the evolution of the nominal price of oil 

and the evolution of the nominal value of returns of oil, so once the price of 

nominal oil gets higher, the nominal yields of oil value increases and vice 

versa, but  this relationship was not realized in the years 1992, 1997, where, 

despite the price has increased , the nominal value of returns of oil decreased 

because the Arab states in these two dates were forced to increase their 

productions by the repercussions of the Gulf War in 1992 and in line with the 

increase in global oil demand by Southeast Asian countries in 1997.  

          In 2002, despite the rise of Price, the nominal value of returns of oil 

was because of production cuts as a result of the events of 11/9/2001 to lack 

Year Oil price : U.S.$/barrel OAPEC Value of the annual 

nominal oil revenues 

1986 13,0 51,5 

1987 17,7 63,8 

1988 14,2 59,8 

1989 17,3 78,6 

1990 22,3 97,4 

1991 18,6 85,6 

1992 18,4 92,6 

1993 16,3 83,3 

1994 15,5 83,0 

1995 16,9 93,7 

1996 20,3 108,7 

1997 18,7 110,0 

1998 12,3 76,8 

1999 17,5 109,7 

2000 27,6 177,2 

2001 23,1 148,6 

2002 24,3 142,0 

2003 28,2 162,0 

2004 36,0 218,8 

2005 50,6 316,5 

2006 61,0 394,8 

2007 69,1 408,3 
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of demand, we also notice that the nominal values of the Arab oil revenues 

were influenced by the  occurrence of crises in the world oil market, this in 

1986, oil revenues were not exceeding 51.5 billion dollars, and in the 1990 

Gulf War, Arab oil revenues have increased at a rate of 23.91%, but 1998 

they decreased to about 33 billion dollars as the events of 11/9/2001 

contributed to the decline in these revenues to 28.6 billion dollars in 2001, the 

2003 Iraq war has increased these revenues by 20 billion dollars in 2003, and 

in the light of rising of oil prices between 2004-2007, the nominal value of 

Arab oil revenues jumped to 408.3 billion dollars in 2007. 

02- The phenomenon of Arab financial surpluses between 2003 and 2007: 

          The phenomenon of fiscal surpluses Usually happens when funds 

resulting from the economic activity accumulate and cannot find a way to be 

employed and used because of the decline of investment opportunities to the 

fact that the country's economy is aging, but the Arab economies are not old 

to made up financial surpluses in excess of the needs of their economies, but 

economists launched this term on the Arabic oil surpluses to justify their 

carrying over from original homelands towards industrialized countries under 

the pretext that they do not have the opportunity to be employed locally. ( 

Mechdan, 2006). 

          Hormuz et al (2007) noted that all the Arab countries that export oil and 

since 2003 to 2007 witnessed great heights to their values of oil revenues, as a 

result to: 

- High oil prices, which led to an increase in oil revenues. ( Alfaifi, 2014). 

- Increase of Arab oil production as a result of the world demand. 

          If we had spotted the evolution of the oil revenues of the Arab countries 

individually since 2003, we will get the following table: 

 

Table 3.3 evolutions of the nominal values of the oil revenues of the Arab countries 

individually during the period 2003-2007, Unit: million dollars 

State/year 2003 2004 2005 2006 2007 

Emirates 22054 29624 43506 52437 56030 

Bahrain 2677 35054 5162 6353 6180 

Algeria 12300 13862 21029 25769 27760 

Saudi Arabia 70642 92856 137050 171422 171840 
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Qatar 7500 11694 13774 17838 18740 

Kuwait 19002 26363 39430 48859 48870 

Libya 12780 18263 27518 34968 36940 

Oman 8080 9105 13373 16154 / 

Source:  7002 Annual Statistical Report, the Organization of Arab Petroleum Exporting 

          As, due to the weakness of absorptive capacity of the economies of 

Kuwait, Qatar, UAE, Bahrain, Oman, Libya and Saudi Arabia, it is clear that 

a large volume of oil revenue is surplus of the need for these countries, and 

consistently because of high oil prices during the period 2003-2007, these 

surpluses have accumulated despite that coupling the failure of these 

economies. ( Abdel-Fadil, 1979). 

2 - The true values of Arab oil returns:  

          Two factors affect the real value of the Arab oil returns namely the 

purchasing power of the U.S. dollar and the inflation, thus oil states prefer the 

period of high nominal price of oil associated with the rise in the purchasing 

power of the dollar, although they are, on the other hand, affected by imported 

inflation. 

A- The impact of the volatility of the purchasing power of the U.S. dollar: 

(Hammadi, 2011). 

          To know the evolution of the exchange rate of the U.S. dollar during 

the study period, we take the exchange rate of the dollar against a basket of 

major world currencies between 1986-1998, then the exchange rate of the 

dollar against the single European currency between 1999-2007, and 

explaining the evolution of its purchasing power taking 1980 the base year as 

shown by Table Appendix 6. 

          From this appendix, it is noted that despite the rise in the dollar 

exchange rate during the period 1986-1989, however, its purchasing power 

has been eroded, which means that the real value of Arab oil revenues in that 

period was less than it is, and in 1990, despite the rise in Arab oil revenues, 

but that was offset by a decrease in the purchasing power of the dollar by 

11.3%, and in 1991 and 1992, the conditions were even more worse when the 

concrete value of  those returns coincided with low exchange rate of the dollar 

and the decline in its purchasing power, and in 1993 coincided decline in 

value of those returns Arab oil with a high exchange rate of the dollar and its 

purchasing power, which illustrates the inverse relationship between the oil 
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nominal price and the purchasing power of the dollar, the higher the price of 

oil nominal decrease the ability of the dollar purchasing power, and it seems 

so obvious the years 1997 and 1998 when he suffered the world of the Asian 

financial crisis and suffered the Arab States of the low price of the nominal 

increased purchasing power of the U.S. dollar, Between 2003 and 2004, when 

the Arab nominal yields rose, purchasing power of the dollar decreased by 

about 17% in 2003. 

          Accordingly, whenever the nominal Arab oil revenues rise, it is 

corresponded by deterioration in the purchasing power of the dollar and thus a 

low in the real value of those returns, especially for Arab countries with 

strong commercial link with the United States in terms of imports. 

B - The impact of inflation: (Hammadi, 2011). 

Inflation is related to the real values of the Arab oil revenues, to the 

extent of the trade correlation of Arab countries to the oil-consuming 

countries, and in this regard, we classify the oil-producing Arab countries into 

two groups: 

- The GCC and Egypt with a strong commercial link with the United States. 

- Algeria, Libya, and Syria, with a strong commercial link with the European 

Union countries. 

As the rate of inflation prevailing in the countries that the Arab 

countries producing oil deal with commercially affects the purchasing power 

of oil revenues in these countries, and according to a schedule Annex 7, 

which represents the evolution of inflation rates in the major trading partners 

of the Arab countries in the period 1986-2007, it is generally noted that 

whenever  the oil nominal prices rise, the rates of inflation in the industrial 

countries consuming oil get higher, as it happened in 1990 and 1991 in Britain 

wherein the inflation rate ranged between 7-8%, while in 1998, when oil 

nominal prices fell,  the  rate of inflation got lower than it was in 1990 and 

1991. 

 The true values of returns Arab oil are more influenced by the rate of 

inflation prevailing in the countries that they are dealing with, thus, the first 

group is more affected by the rate of inflation in the United States because the 

majority of their imports come from this country, while the second group is 

more affected by the rate of inflation prevailing in European countries. 

OPEC is working to preserve the interests of its member states through 

a fair price for oil, and therefore it attaches great importance to the purchasing 

power of a barrel of oil exported by, and it periodically issues statistics about 
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the price of its basket barrel adjusted by the U.S. dollar exchange rates, 

inflation and the real price of oil based on the 1973 dollar, and this is 

demonstrated in table 3-4 . 

Table 3-4:  the evolution of real oil according to 1973 dollar during the period of 

1986-2007 (Unit: USD per barrel) 

 

Years/Price 

 

Nominal 

price 

 

Average price 1 

 

Average price 2 

 

Real price 

1986 13,0 17,7 4,2 5,54 

1987 17,7 20,7 5,4 6,29 

1988 14,2 16,2 4,2 4,75 

1989 17,3 20,9 4,8 5,79 

1990 22,3 24,3 5,8 6,38 

1991 18,6 20,7 4,7 5,19 

1992 18,4 20,0 4,4 4,81 

1993 16,3 19,8 3,8 4,61 

1994 15,5 18,8 3,5 4,24 

1995 16,9 19,4 3,7 4,24 

1996 20,3 23,6 3,4 5,01 

1997 18,7 23,5 3,9 4,89 

1998 12,3 15,7 2,5 3,21 

1999 17,5 22,9 3,5 4,62 

2000 27,6 40,3 5,4 7,93 

2001 23,1 34,9 4,4 6,69 

2002 24,3 35,3 4,6 6,65 

2003 28,2 35,5 5,1 6,63 

2004 36,0 42,0 6,5 7,57 

2005 50,6 59,0 8,9 10,39 

2006 61,0 70,9 10,5 12,19 

2007 69,1 75,2 11,6 12,63 

Source: 2007 OPEC annual statistical bulletin 

Where: average price 1 is the nominal price of a barrel of oil at the rate of 

exchange of the dollar against a basket of major currencies. 

The average price 2 is the nominal price for a barrel of oil amended by 

the inflation factor. The real price is the price in 1973 dollar including 

inflation and exchange rate of the U.S. dollar.  

It is clear that, from the previous table, the real price of oil is much less 

than its nominal price and therefore it does not guarantee the interests of the 

producing countries, especially the Arab ones. The lower real price of oil 

means less oil revenues in real values, as shown in Table pro: 
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Table 3-5: The evolution of the real values of the OAPEC oil revenues during the 

period 1986-2007 

 

Years 
Nominal Price 1 

Dollar/Barrel 

Nominal Revenues 2 

Billion/Dollar 

Real Price 3 

Dollar/Barrel 

 

Real Revenues 

(2/1)*3 Billion 

Dollar 

1986 13 51,5 5,54 21,95 

1987 17,7 63,8 6,29 22,67 

1988 14,2 59,8 4,75 20 

1989 17,3 78,6 5,79 26,3 

1990 22,3 97,4 6,38 27,87 

1991 18,6 85,6 5,19 23,89 

1992 18,4 92,6 4,81 24,21 

1993 16,3 83,3 4,61 23,56 

1994 15,5 83 4,24 22,7 

1995 16,9 9307 4,24 23,5 

1996 20,3 108,7 5,01 26,83 

1997 18,7 110 4,89 28,76 

1998 12,3 76,8 3,21 20,04 

1999 17,5 109,7 4,62 28,96 

2000 27,6 177,2 7,93 50,91 

2001 23,1 148,6 6,69 40,03 

2002 24,3 142 6,65 38,86 

2003 28,2 162 6,63 38,08 

2004 36 218,8 7,57 46,008 

2005 50,6 316,5 10,39 64,99 

2006 61 394,8 12,19 78,9 

2007 69,1 408,3 12,63 74,63 

Source: Hammadi Naima, op.cit.p.116. 

From the previous table, it is clear that the evolution of the real values 

of the Arab oil revenues reflects the influence of these values by the 

fluctuations in the oil nominal price and by oil crises, thus they did not exceed  

20.04 billion dollars in 1998 and 27.87 billion dollars during the second Gulf 

War in 1990, and despite the high nominal value of these returns in in 2007, 
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their real value by 1973 dollar did not exceed 74.63 billion dollars, which 

means that there is an exaggeration in estimating the size of wealth flowing to 

the Arab countries.  

The International Energy Agency uses 2005 dollar which its value 

declined by the inflation factor inflation since 1973 to estimate the real value 

of those returns to make them equal to 338 billion dollars in 2005 for OPEC 

countries instead of 44 billion dollars in the same year as (Hussein, 2005) 

noted using the dollar of 1973, this looks as if oil-producing countries joined 

the wealthy industrialized nations, and to fallacy the Arab public opinion that 

the state governments  receive significant revenues from the export of oil, but 

it does not find an embodiment of that on the ground. ( Muhailbi, 2012). 

Third: Employments of Arab oil revenues  

We considered that oil revenues are the most important sources to fund 

development in the Arab oil states, but this does not mean that all these 

returns employments have been serving the development, and with a focus on 

the recent oil boom period 2003-2007, we can identify the main trends to 

spend these proceeds as follows: 

1 - Consumption expenditure and import financing: 

Through  a quick look at the official data, it is clear to find the trend of 

Arab oil states to increase the Consumption expenditure and imports 

whenever their oil revenues rise, though the trend during the current oil boom 

was towards reducing this pattern of spending and avoiding the same method 

of employing oil revenues during the previous oil booms, the figures do not 

reflect this trend , for example, in 2006 the volume of Saudi imports rose up 

to 69 billion dollars, and the volume of imports of Kuwait to more than 15 

billion dollars, and the same thing happened with the rest of the Arab oil 

states, which confirms the reliance of these countries on oil revenues to 

finance their Consumption expenditure and their imports of goods; the 

proportions of this expenditure remain significant and exceed half of GDP in 

all Arab oil states, and if we know that in 2006 the total OPEC spent about 

875 billion dollars on imports, with the knowledge that 7 out of 13 members 

states are the Arab countries, we can visualize the size of the Arab 

Consumption expenditure. 

2 - Establishment of foreign exchange reserves: 

Oil revenues help in building huge financial reserves for the Arab oil 

States, and when tracing the evolution of foreign exchange reserves without 

gold in these countries , we note that they  increase as oil prices rise, and since 
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2000 exchange reserves have risen due to high oil prices, with more about 

211.4 billion dollars for the combined Arab oil States in 2005, and in 2007, 

exchange reserves in Algeria alone, recorded 110 billion dollars, more than 79 

billion dollars in Libya and more than 48 billion dollars in the United Arab 

Emirates. In these countries, foreign exchange reserves coincides with the 

high rate of coverage of those reserves of imports in months, for instance, in 

2006, this rate amounted to 54 months in Libya  45 months in Algeria, 10 

months in Kuwait, while not exceeding 7 months in Libya and 4 months in 

Algeria in 1991. 

 

3 - Payment of external and internal indebtedness: 

Government repayment of national debt makes countries more 

attractive to international investors and improves their credit ratings from 

such international rating institutions such as Moody’s and Standard and Poor 

which raised the Kingdom’s ratings last year as a sign of confidence. ( 

Ramady, 2014). 

After a drop in oil prices in1986, many Arab oil states proceeded to 

resort to public domestic debt and to external debts to meet the need of 

funding their economies, and with the improvement in oil prices since 2003, 

they have benefited from the financial revenues to fulfill a part of their 

obligations, so KSA paid about 10 billion dollars of its interior obligations in 

2005 , while this helps Algeria to reduce its external indebtedness of from 

more than 23 billion dollars in 2003 to nearly 5 billion dollars just in 2006. 

4 - Military expenditure: 

Arab oil states are considered more spendable on the purchase of 

weapons than Arab non-oil countries due to pressure of Countries Exporting 

weapons that are the same countries that consume the Arab oil, and it is noted 

that imports of weapons in some Arab oil states do not always take the same 

movement in oil prices, for instance, between 1992-1993, Saudi Arabia UAE, 

Qatar and Oman military expenditures rose to reach   about 2477 million in 

Saudi Arabia alone in 1993. In Qatar, the expenditure to purchase weapons 

moved from 16 million dollars in 1992 to 73 million dollars in 1993. In 1998, 

Algeria's imports of weapons jumped to 103 million dollars while not 

exceeding 35 million dollars in 1997. Since 2000, in all Arab countries 

especially the oil-ones, spending on arms takes an upward trend on the whole 

though it is fluctuating from a year to another; the size of this pattern of 
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spending grows in the GCC more than the other Arab countries after the 

establishment of U.S. military bases on their territories. 

5 - Purchase of gold: 

It is known that gold is a store of value, so Arabic oil revenues move to 

a safer employment which is  investment in gold despite its high prices at the 

same time when oil prices are high and this is what was seen between 2002-

2008 where 5.8 million ounces of gold piled in official treasuries of Algeria, 

Libya's 4.6 million ounces and the same amount in Saudi Arabia, 2.5 million 

ounces in Kuwait, while there were no such quantities in official treasuries of 

the non-oil states, thus , Jordan maintains only 0.41 million ounces of gold, 

Tunisia 0.22 million ounces, Morocco 0.71 million ounces.  As (al-Najjar, 

2004) reported , oil revenues used to buy gold and be kept to adopt them as a 

store of value is a disruption to part of the capital for the economic 

development process in a metal whose prices can fall at any time so it will 

lose is stored value or its prices continue to rise to convert its stored value to a 

magnificent force, so investing Arab oil revenues in gold is only a convert of 

those returns to countries exporting gold  which are  the same oil-consuming 

countries, so the process is a non-producer recycling of oil money. ( El-barazi, 

2008). 

6 - Investment expenditure: 

The Arab oil states also use their oil revenues in a field considered the 

best employment of those which is investment expenditure, but when tracking 

the aspects of this spending in the Arab countries, we not that even this 

employment does not serve much of Arabic Economic Development, thus the 

Arab areas of investment are limited in the real estate, oil, services and stock 

exchange sectors in addition to the expansion of the infrastructure, where the 

investment spending in the Gulf States reaches about 140 billion dollars in 

2006 of which 35 billion dollars has been invested in the oil sector. 

The estimated volume of Arab Energetic investments programmed for 

the period between 2007 to 2011 is about 345 billion dollars of which a large 

part is financed by oil returns, and as the trend towards speculation in the 

Arab stock exchanges and in purchasing real estate have led to higher prices 

for stocks and real estate despite the poor performance of the economies of 

the Arab countries before the  prices collapse after that, some data point out  

that 41.2 billion dollars only are invested in infrastructure facilities in all Arab 

countries during the period between 1990-2005 (energy sector acquired to 

37% of this amount, telecommunications 56%, transport 5%, water 2%). 
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Even if the investment spending in the Arab oil states is not often done 

in productive sectors of wealth, its rate of GDP in most of these countries is 

still below the level, thus in 2005, it recorded in Saudi Arabia, Kuwait, Oman 

and the UAE respectively, the following rates: 16%, 20%, 18%, 24%, and the 

highest proportion was in Algeria by 29.6% in 2006. These foregoing ratios 

and areas of investment spending reflect the returns of the investment climate 

in the Arab countries in addition to the lack of investment opportunities in the 

oil Arab Gulf especially because of the weakness of their volume of 

absorptive economies, it also reveals the leakage of a large portion of oil 

revenues towards the outside, and the orientation of Arab investors towards 

the areas that are characterized by an increase of profitability and safety and 

by a risk margin dwindling. 

In spite of all the flaws and foibles, a precious opportunity should be 

provided for the petroleum countries, in order to shift the Financial 

phenomenon of to a real one, oil states, on top of which the Gulf states, can 

devote a program to help the least developed countries, but this is not enough, 

it is necessary to guide the huge investments to less developed countries to 

reduce restrictions on the display of funding for development to eliminate 

bottlenecks, lack of absorptive capacity, and investment obstacles, apart from 

the internal institutional and cultural constraints that can dimensions adapted 

to fit in with the needs of development, the Arab Gulf States, can play a major 

role through high investment opportunities, and high financial assets 

insurance. (Beblawy, 1980). 

 

7 - Savings in SWFs: 

Sovereign wealth funds are Seen as specializing investment funds 

established or owned by governments in order to keep financial assets for the 

purposes of long duration, those funds are frequently financed by 

international reserves or other sources of foreign currency, the  are  also of 

large estates, which take the form of rights or claims in  foreign currency to 

non-residents. Thus, those funds, state-owned, are entities that can manage the 

savings of the country for investment purposes and are composed of financial 

assets such as stocks, bonds, rights, and other financial instruments. (Mneef, 

2009). 

The Arab oil states, during the current oil boom, resorted to a more 

careful policy to manage their financial revenues, seen in savings of surpluses 

of oil price benchmark adopted in their budgets in the so-called sovereign 
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wealth funds. (Saif, 2009). They are investment funds owned by the state to 

accumulate the funds of the national wealth, especially oil, which contribute 

to achieve a number of goals such as to maintain economic stability in the 

case of oil price shocks and to protect the oil resources in long term, for that,  

Arab oil states sought to configure these funds and pumping huge amounts of 

money in after the rise in oil prices, these assets are  estimated to about 875 

billion dollars in 2007 in Abu Dhabi fund (United Arab Emirates), 264 billion 

dollars in Kuwait Fund , 60 billion dollars in Qatar Fund, 5.2 billion dollars 

Saudi Fund and 46 billion dollars in the Algerian fund of resources 

adjustment. (Wikipedia, 2008). 

8 - Expenditure on education, health and social transfers: 

This kind of spending is one of the aspect of development spending, 

thus when revenue Arab oil states improve in the face of rising oil prices, the 

latter seek to increase funding for education programs, health care and Social 

Security in order to raise the level of human development. ( El-Sakka, 2005) 

observed through 207 HDR that Arab oil states occupy the first ranks among 

the other states in this regard spearheaded by Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait 

and then to a lesser degree, Saudi Arabia, Libya, Oman despite the fact that 

this expenditure is determined by the approved spending policy in each 

country and not by the level of oil prices. 

Even a critical analysis of the present boom in Arab economies has to 

conclude that there is an excellent window of opportunity for development, 

which may and should be used. This positive outlook is not confined to oil 

economies. Oil exporters have reacted in a way very different from the 1970s, 

implementing strong policy changes. 

These radically different policies justify optimism. The present 

awareness of the volatility problem, reflected in the establishment of oil 

funds, will allow oil exporters to absorb or at least to cushion future external 

shocks. ( Raffer, 2007). 

9 - Diversification of the national economy structure: ( Menaha, 2011). 

Oil (and gas) revenues provide the necessary capital and foreign 

exchange for the build-up of human and physical infrastructure required for 

the development of the non-oil sectors.        (Al-Moneef, 2006). 

Use of oil revenues to diversify the economic structures of the oil 

countries and to reduce dependence on the oil sector is hardly only an official 

statement without having a big practical reflection on the ground. (Elbadawi, 

2009). Thus the structures of the economies of the Arab oil states have not 
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much changed, and the industry strategy still dominate economy. The 

statistics of 2006 in Saudi Arabia show that 50.1% of GDP come from the 

mining sector, oil and strategic industry after being in 2000 at 37%; in Libya, 

the same percentage to 71.9% after 39.5% in 2000; in Kuwait, strategic 

industry sector got 55% of GDP in 2006 after a produce of only 47% in 2000, 

although official Arabic data, especially from the Gulf Cooperation Council 

confirm that 36% of oil revenues is spent on economic diversification. 

(Shaker, 2006). This appears in UAE economy where the proportion of 

industry's contribution to the strategy of GDP is estimated to about 37% in 

2006. 

Chapter two: The impact of oil on economic development in the Arab 

countries  

First: the impact of oil revenues on the economic sectors : 

1- Industry: (Tahar, 1997). 

The industrial sector usually consists of extractive industry and 

manufacturing. As a result of the big contribution of the extractive industry in 

the industrial sector, the performance of this sector in the of the Petroleum 

Exporting states is too affected by what is happening in the extractive industry 

that  accounted for about 73% of the total added value in the manufacturing 

sector in these countries in 1993. 

Industry relies on the extractive industry products as raw material for 

the production and export, as a source of financing and investment projects in 

the industry in particular and development projects in general. While the 

contribution of the extractive industry in the GDP of the petroleum countries 

reached 61.4% in 1980, it declined to 32.7% in 1985% and 32.1 in 1995. The 

contribution to manufacturing in GDP increased from 4.6% in 1980 to 8.4% 

in 1985 and 10.5% in 1995, but there is no doubt that the picture is different 

in the non-oil Arab countries where the extractive industry did not represent 

more than 5.1% of GDP in 1995 and 14.3% in the manufacturing industry in 

the same year.  

The impact of oil on the industry is seen in its impact on the 

manufacturing industry which relies on crude oil and natural gas. Despite the 

decline in the contribution of manufacturing to GDP, the nature of this 

industry in the Gulf oil exporters mainly the petrochemical and modern oil 

refineries, metal industries and chemical fertilizers, make them more 

important than they are in other Arab countries representing traditional 

industries such as Food Industry, textile, Clothing and footwear industry, the 
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hallmark of the manufacturing industry. And therefore they are industries 

aiming to satisfy the needs of the domestic market, unlike petrochemical 

industries, oil refineries and metal industries that depend on the oil sector and 

oriented mainly to foreign markets where the most important manufacturing 

industries in these countries are oil refining industry which evolved 

dramatically since the mid-seventies, where it seemed clear the importance of 

cutting-edge technology in such an industry on the one hand and the role of 

the States concerned away from foreign posts on the other hand.  

Hence their ability comes to provide domestic demand and keep up 

with global demand. The size of the energies of oil refining in the Gulf States 

increased from 979 thousand barrels per day in 1975 to about 3 million 

barrels per day in 1990 and then to 3.2 million barrels per day in 1995; this 

proportion of a large increase reflects the importance of the manufacturing 

industry and its relation to the oil sector. 

The impact of oil on the manufacturing sector especially in the 

petrochemical industry is mainly seen in value-added. A value-added per 

barrel of crude oil after refining, for example, is about $ 3 but it reaches $ 36 

if converted to basic petrochemical (Ethylene and propylene ) and to more 

than $ 2.600 if they were converted into finished specialized products.  

Hence the entry of Petroleum Exporting Countries in the petrochemical 

industry is in order to develop their core resources, especially since crude oil 

reserves in the Arab countries amounted to about 66% of world reserves and 

20.4% of natural gas reserves, which means that it will remain able to feed the 

petrochemical industry for a long time, especially as Arab production of oil 

did not exceed 35.8% of global production and only 7.2% of gas available, in 

addition the availability of Petroleum refineries with a production capacity of 

up to about 7.5 million barrels per day which represents 10% of the world 

refining capacity which provides a source of some raw materials required for 

the petrochemical industry in these countries.  A lot of Arab countries 

exporting oil seek to expand existing projects in addition to the establishment 

of new Industries petrochemical complexes. 

2- Agriculture sector: (Tahar, 1997). 

The steering of a part of oil surpluses to the agriculture sector is an 

urgent need with a strategy of clear dimensions as a result of the importance 

of this sector and the providing of goods for domestic consumption. In spite 

of the limited land and water resources in the Gulf Cooperation Council, 

which is considered the basis for the development of this sector, it a large part 
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of the oil surpluses has been directed for the development of the agriculture 

sector which reflected on the size of the food gap for these countries. 

The average contribution of agriculture to GDP in the Arab oil-

exporting reached about 3.2% in 1985, then it rose to 4.7% in 1995, at the 

same time, the average per capita agricultural output, which varies from one 

region to another based on the number of agricultural population and per 

capita income, in the oil-producing countries, was about $ 399 in 1995 

compared to $ 266 in 1985. 

The agricultural sector has benefited from the major investment in 

infrastructure in the Arab countries Exporting Petroleum and from the 

assistance obtained by the farmers in order to increase agricultural production 

in these countries. Thus an increase in the average per capita agricultural 

output is seen in 1995 compared to 1985, and also compared to other Arab 

countries, it also reflects the evolution of the per capita net agricultural 

imports and the extent of the development of the productivity of the 

agriculture sector in these countries where the per capita net imports in the 

GCC decreased from $ 386 in 1985 to $ 287 in 1995; despite the rise in per 

capita net agricultural imports in these countries compared to other Arab 

countries, the decline in 1994 compared to 1985 indicates only that a large 

part of agricultural commodities become covering domestic production which 

is affected by investments in the infrastructure of this sector to provide 

financial surpluses from the oil sector. 

3- Services Sector: (Tahar, 1997). 

The services sector begins to play an increasing role in the economy of 

the Arab countries, oil and non-oil, especially after the rise in oil prices and 

then the growing oil wealth in the mid-seventies, where the share of services 

in GDP is increasing in accordance with the increase in the level of income 

and then the rates of development. Oil wealth has led to the introduction of 

the principle of "State Welfare", which in turn reflects the high volume of 

government spending on services, thus oil surpluses and then development 

plans, in these countries, have led to a migration of workers' hands from the 

densely populated Arab countries, which in turn led to a growth in the service 

sector in the receiving countries for such employment. 

Second: the impact of oil surpluses on the non-oil Arab countries 

A - The impact of oil revenues on workers' remittances in oil-producing 

countries: 
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Especially since the beginning of the seventies, oil has helped on the 

movement of labor from the Arab countries which do not produce oil such as 

Jordan, Palestine, Egypt and Sudan to the producing ones, especially in the 

Arabian Gulf as Hvidt (2013) said due to the low level of income in countries 

that are not productive on one hand and the limited population in oil countries 

and the need for expats on the other hand.  

The rise in oil prices in 1973 and the consequent development plans 

and the increase in the size of spending in oil countries to widespread 

transmission of Arab labor, thus the number increased from about 679 

thousand workers before October 1973, mostly in Saudi Arabia and Kuwait to 

1.1 million workers in 1975 and then to 1.7 million workers in 1980, which 

means that they have doubled more than half during the seventies, The 

volume of Arab labor in the oil-producing countries reached 4.35 million 

workers in 1991 and 4.5 million in 1994, Egypt was ranked first among Arab 

countries exporting labor, followed by Yemen, Jordan and Palestine together 

and then Sudan. At the same time, Saudi Arabia ranked first among Arab 

labor-receiving countries. 

The workers' Official remittances has significantly contributed to raise 

the rates of development in their own countries by raising the standard of 

living and increase the volume of consumption and savings and reducing the 

rate of unemployment, in addition to providing financial resource of foreign 

exchange resources, which supports the balance of payments and reduce the 

deficit in the trade balance. 

In spite of the lack of accurate statistics about workers' remittances in 

the oil-producing countries, there are estimates say that 90% of official 

transfers in the non-oil Arab countries are from oil countries. 

B - The impact of oil revenues on Arab development aid: 

Arab development aid, in this study, means the development 

investments of oil revenues especially those which are made by Arab funds 

for development. The Arab development aids have been associated with oil 

export revenues, which depend on the evolution of oil prices and the demand 

for it. The oil wealth has enabled the Arab countries, especially after 1973, to 

enter a new era with respect to their development where Arab oil states, 

especially in the Gulf, have oriented a part of the oil revenues towards the 

other Arab countries in a form of long-term loans with low interest rates, 

donations, grants and contributions to financial institutions.  
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Its energy resources have undoubtedly helped the Arab world in some 

respects to move more closely together. Most channels are financial in nature, 

via intra-regional investment and aid flows, primarily from the oil-rich Gulf 

towards other Arab economies and financed through the inflow of increasing 

energy export rents into Arab oil and gas producers. Labor flows have 

characterized, decreasing in recent years, the relations between some of the 

Gulf countries and their fellow Arab neighbors, much as a result of a gradual 

trade flow of human capital in return for oil-based remittances. Much of these 

flows have not been mutual; North African and Levantine investment flows 

into the Gulf do not play a significant role until today, nor do labor flows 

from the Gulf to other Arab countries. (Fattouh & El-Katiri, 2012). 

C - The impact of oil revenues on direct Arab investments and joint Arab 

action : 

For investment flows, this kind of resource transfer from the oil 

economies of some Arab countries to other Arab economies is made through 

two channels: official investments and private investments. (Al-Moneef, 

2006). 

The flow of Arab capital, which actually began in the mid-seventies, 

and has increased with the surplus of oil growing in Gulf countries, reflects 

the impact of oil revenues on Arab development in general, the volume of 

Arab private investments in the Arab countries reflected the size of financial 

flows generated from oil exports from year to year, thus the volume of 

investments issued by the Gulf Cooperation Council for the Arab Gulf States 

in 1991 about 777.1 million dollars, or a rate of 84.2% of the total Arab 

investments.  

The inward investment from Kuwait occupied the first place worth 

524.3 million dollars, followed by investments in Bahrain and Saudi Arabia, 

Egypt ranked first in terms of inward investments, which amounted to 651.3 

million dollars where the banking and financial sector occupied the first rank 

with an Arab investments in this sector of about 57.5% from the total 

investments in 1991, followed by the industrial sector (33.6%) and then trade 

sector, contracting and services by 4.7%; the lower oil prices and ever-

increasing economic hardships faced by the oil-producing countries in the 

first half of the nineties was reflected on the size of private investment in the 

Arab countries which dropped to reach 308.1 million dollars in 1993 from 

which 154.5 million dollars (% 50.2)  came from the Gulf Cooperation 

Council . 
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Conclusion:  

The continued developments during the past two decades in the oil 

sector in the Arab producing countries, and their repercussions in other Arab 

countries, have reflected the importance of oil and its role in influencing the 

economic structures of these countries. Oil will remain playing a major role in 

Arab development during the coming two decades, which requires 

exploitation from these countries to the opportunities offered by the presence 

of this vital sector by maintaining it and taking advantages of its revenues and 

diversifying sources of income. while some of the challenges are related to oil 

sector and the consequents of oil markets stability, in addition to 

environmental factors, others are related to economic activities of non-

producing countries, such as the ability to diversify sources of income and 

economic reform programs and non-productive such as political stability, in 

addition to the imbalance in economic structures.  

 

Results: 

01- Arab countries live, in the current time, a period of large fiscal surpluses, 

but there are no guarantees to continuation for a long time.  

02- Oil revenues do not represent an income in economic terms.  

03- Oil-producing countries are threatened, in the future, by a decline in oil 

revenues because of the growing use of industrialized nations to alternative 

energy.  

04- The failure of governments in the exploitation of oil resources optimally 

and constantly employed in development projects at a slow pace hinder the 

implementation of these projects. 

05- The absence of a clear strategy map for optimal utilization of oil revenues 

until today.  

06- The presence of economic and political obstacles encountering the 

directing oil revenues to support exports.  

07- Mounting of expectations about the commercial boom and the regional 

economic recovery with stability conditions of the region and growth of 

income levels significantly.  
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08- The experiences of some Arab countries in development, especially in the 

Gulf, are divergent, but all of them did not live up to the required level 

reached by other countries in the same region, so they need to rethink their 

strategies.  

Recommendations 

01- Establishment of national oil institutions entrusted with the responsibility of oil 

management sector.  

02- The involvement of these institutions with bodies, institutions and other entities 

engaged in conducting similar activities.  

03- Achieving the goals of the transformation plan in the oil fields.  

04- Supporting the national economy through the development and exploitation of oil 

reserves by an optimal exploitation, management and investment to achieve the best 

returns. 

05- Optimal exploitation of oil resources to ensure maximum benefit from them.  

06- Activating the oil revenues funds to reduce the negative effects of rising global energy 

prices.  

07- Use of oil revenues in the non-oil investments.  

08- Expanding manufacturing base and projects that contribute to the increase in gross 

domestic product and manpower development.  

09- Exploitation of the grace of high oil revenues and increasing the investment 

opportunities to eliminate of the existing challenges. 

References:  

1- Abdullah, Alfaifi, (2014) half a million barrels per day, the size of the surplus oil to 

world markets, Al-Riyadh Economic Newspaper, edition No.  16727, Friday April 11
th

, 

2014. 

2- Abdul Wahab, Tamar (1986) overseas Gulf balances as a need for diversification, oil 

and money magazine, May 1986, p.34. 

3- Bassam Fattouh & Laura El-Katiri, (2012) Energy and Arab Economic Development, 

United Nations Development Programme, Regional Bureau for Arab States, AHDR 

Research Paper Series, p.65. 

4- Djamil, Tahar, (1997) Oil and sustainable development in the Arab countries: 

Opportunities and Challenges, the geographical encyclopedia, December 1997. 

5- El-amine, Mohammed, Yusuf, Menaha, (2011) effect of oil revenues to support the 

diversification of Sudanese exports 1999–2010, Ph.D.,  Sudan University of Science and 

Technology, Faculty of Business Studies, Khartoum, Sudan, 01 January. 



The role of oil surpluses in financing the Arab economic development         Dr. Derradji/ Mr.Boussahia 

 

Revue de l’économie et du développement- Laboratoire LDLD, Médéa                Numéro 03 /janvier 2015
  
 27 

6- Fouad, Shaker, (2006) fiscal surpluses and their economic fields employ intervention in 

the Arab Banking Conference: Investing in the Arab world in the future, the Union of Arab 

Banks, Morocco, April 27
th

, 28
th

.  

7- Hammadi, Naima, (2011) fluctuations in oil prices and their impact on financing for 

development in the Arab countries during the period 1986-2008, Master Thesis University 

of Chlef, Algeria, 2009-2011, p.134.  

8- Hazem, Beblawy, (1980) the role of the surpluses of petroleum and the Third World, Al-

Ahram newspaper, October 1
st
.  

9- Hussein, Abdullah, (2005) oil-producing countries model: the experiences of the Gulf 

States and Libya in the achievement of social welfare and the most important 

contemporary transformations and their impact on this trend,  intervention in a seminar on 

"welfare state", the Center for Arab Unity Studies, November 28
th

 to 30th, Alexandria, 

Egypt. 

11- Ibrahim, A. Elbadawi, (2009) Oil, Economic Diversification and Development in the 

Arab World, Dubai Economic Policy and Research Institute and Center for Global 

Development, USA, November. 

12- Ibrahim, Saif, (2009.) the Oil Boom in the GCC Countries, 2002–2008: Old 

Challenges, Changing Dynamics, Carnegie Middle East Center, Number 15, March. 

13- Kunibert, Raffer, (2006) Macro-economic Evolutions of Arab Economies: A 

Foundation for Structural Reforms, Paper presented at the High-level Roundtable 

Partnership for Arab Development: A Window of Opportunity held at OFID on May 5, 

2006, OFID PAMPHLET SERIES 36, Vienna, Austria, August 2007, p.39. 

14- Mahmoud, Abdel-Fadil, (1979) oil and contemporary problems of the Arab 

development a series of world knowledge, the National Council for Culture, Arts and 

Literatures,  Kuwait, April, p.86. 

15- Majed, Abdullah, Mneef, (2009) sovereign wealth funds and their role in the 

management of oil surpluses, Arab Economic Journal, Issue 47, Summer.  

Majid, Al-Moneef, (2006) The Contribution of the Oil Sector to Arab Economic 

Development, Paper presented at the High-level Roundtable Partnership for Arab 

Development: A Window of Opportunity held at OFID on May 5, 2006, OFID 

PAMPHLET SERIES 34, Vienna, Austria, September 2006, p.35. 

16- Martin, Hvidt, (2013) Economic Diversification in GCC Countries: Past Record and 

Future Trends, Research Paper, Kuwait Programme on Development, Governance and 

Globalization in the Gulf States, January, No.27.  

17- Mechdan, Wahiba, (2006) the impact of changes in oil prices on the Arab economy 

during the period 1973-2003, Master Thesis: Money and Finance, Institute of Economics 

and management science - Science Steering, University of Algiers, p.68, available on: 

http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/ MECHDEN_WAHIBA.PDF 

18- Mohamed, A. Ramady, (2014) Oil Revenue Surpluses Are a Blessing for Economic 

Development, on www.arabnews.com, published on Monday, April 17th, 2006, last 

update: Friday, July 4
th

.  

19- Mohamed, Ibrahim, El-Sakka, (2005) the exploitation of the financial surpluses of oil 

in Kuwait, seminar entitled "to take advantage of surpluses and dropping loans", Faculty of 

Administrative Sciences, November 27
th

.  

20- Muzaffar, El-barazi, (2008) investment in the energy sector in the Arab countries: 

reality and prospects, Journal of Oil and Arab Cooperation, Volume 33, Issue 124, p 11. . 

21- Noureddine, Hormuz et al, (2007) changes in Arab oil prices and its revenues, Journal 

of Tishreen University for Studies and Scientific Research, a series of economic and legal 

sciences, Damascus, Volume 29, Issue 1, p.98. 



The role of oil surpluses in financing the Arab economic development         Dr. Derradji/ Mr.Boussahia 

 

Revue de l’économie et du développement- Laboratoire LDLD, Médéa                Numéro 03 /janvier 2015
  
 28 

22- Sayed, Ahmed, al-Najjar, (2004) the third Arab oil boom: a study on features, causes 

and mechanisms of employment, Al-Ahram Center Report. 

23- Solomon, Mundhiri, (1995) missed opportunities in the path of economic integration 

and Arab development, library Madbouli, Cairo, Egypt, p.71. 

24- TERRY LYNN KARL, (2004) Oil-Led Development: Social, Political, and Economic 

Consequences, Encyclopedia of Energy, Volume 4, Elsevier Inc., p.661. 

25- Wikipedia online through the link:  

http://en.wikipedia.org/wiki/soveriegnweath_fund, last update:  

December 15
th

, 2008. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/soveriegnweath_fund

