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 قواعـد النشـر بالمجلـة

 
باألحباث  والدراسات العلمية  غري املنشورة من قبل يف ختصصات العلوم  (االقتصاد والتنميةهتتم جملة )

 االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، وفقا لقواعد النشر اآلتية :
 : لغة النشر 

 واالجنليزيةتنشر اجمللة البحوث باللغة العربية والفرنسية      

 : شروط النشر 

 :يشرتط يف البحوث املقدمة استيفائها للشروط اآلتية    
 أن تكون مصحوبة بتعهد وإقرار كتايب بعدم النشر يف جهات أخرى. -1

 أن ال تنشر يف مكان آخر إال دبوافقة اجمللة. -2
  : قواعد تسليم الورقة المقدمة للنشر 

البحث دبلخص ال يتجاوز نصف صفحة باللغة اليت كتب هبا املقال وملخص آخر بلغة غري اليت   يرفق -1
 .كتب هبا املقال

، أما املقدمة 16مقياس  arabic traditionalوخبط   Microsoft wordتكتب املادة العلمية وفق برنامج -2
 .14مقياس   times new romanخبطبالفرنسية أو االجنليزية فتكون 

 دبا فيها اهلوامش واملراجع. صفحة 15صفحة وأن ال يقل عن  22يتعدى عدد صفحات املقال  ال -3

 سم على كل اجلهات األربع. 2مع اهلوامش التالية :  A4تكون الصفحات من نوع  -4

 ضرورة وجود التهميش واملراجع ، ويشار إليها يف هناية البحث. -5

 يرفق البحث بسرية ذاتية عن صاحبه. -6

 : التحكيم 
ختضع كل األوراق والبحوث العلمية املقدمة للنشر للتحكيم ويتم اعتمادها بشكل هنائي بعد إجراء كافة  -1

 التعديالت اليت يوصي هبا احملكمون.

يتحمل املؤلف/املؤلفون وحدهم املسؤولية عن حمتويات أوراقهم وحبوثهم املنشورة، وتكون األفكار الواردة  -2
 اجمللة أية مسؤولية عنها.فيها معربة عن آرائهم وال تتحمل 

 :البريد االلكتروني 
 : ترسل املداخالت على عنوان الربيد االلكرتوين التايل

                                                                             ldd.revue@univ-medea.dz    
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 االفتتاحية

 

لو من ، االىتمام بقضايا التنمية واالقتصاد من طرف الباحثين بمختمف توجياتيم الفكرية
اقتصادية  أبعادتحقيق تنمية ذات  إلىالتي تسعى  ،البالغة في المجتمعات المعاصرة األىمية

 األخيرةيسمى بالتنمية المستدامة، حيث أصبحت ىذه  ما إطارفي  ، وذلكوبيئية وبشرية
لتحقيق تكامل بين المعرفة االقتصادية  ،االقتصادية التنموية األدبياتتحتل مكان الصدارة في 

 .المعيشية ظروفيا نحو التقدم وتحسينوبالتالي النيوض بالمجتمعات  ،والمعرفة البيئية

وفي ىذا المسعى وفي إطار تنمية وتثمين البحث العممي في ميدان االقتصاد والتنمية، 
أى مخبر التنمية المحمية المستدامة إصدار ىذه المجمة والموسومة بمجمة االقتصاد ارت

والتنمية، وىي مجمة عممية دولية دورية محكمة تيتم بنشر البحوث التي تعنى بالمواضيع 
العممية المحكمة عمى المستويين المحمي والدولي من اجل تطوير المعرفة العممية في 

ية ،البيئة، التمويل، التشغيل، اإلسكان والصحة......كما تيتم مجاالت: االقتصاد والتنم
بالمواضيع  ذات القيمة العممية والعممية التي تعود بالفائدة عمى الميتمين بقضايا االقتصاد 

 والتنمية.

 مدير المجمة
    عبد الوىاب رميديالدكتور:
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 دور األمن المعلوماتي في تفعيل نشاط الصيرفة االلكترونية
 

                                                                 1ربارــــــــأ/ نور الدين ب                                                                                             
 2م قلمينأ / محمد هشا   

 
 الملخص:

اهلدف من هذه الورقة البحثية هو تسليط الضوء على قضية مهمة جدا تتعلق باألمن املعلومايت ودوره يف تفعيل     
نشاط التجارة االلكرتونية عموما و الصريفة االلكرتونية خصوصا السيما مع بروز الفجوة الرقمية ليست بني الدول 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املصرف يف حد ذاته ومدى مواكبته ملا  فحسب بل بني مدى استخدام وسائل
حيدث داخل أي منظومة مصرفية ، لذا ستبحث هذه الدراسة يف حتليل  ودراسة خمتلف العوامل اليت تعمل على إرساء 

املعامالت منظومة مصرفية الكرتونية تستجيب للمقاييس واملوصفات املتعلقة بضمان السرية واألمن ملختلف 
 واملعلومات االلكرتونية .

 األمن املعلومايت ، الصريفة االلكرتونية ، املعلوماتية.  الكلمات الدالة :
Résumé:  

       le objectif du cette recherche c’est abordé un sujet très important,  qui concerne   la sécurité 

du l’information ou le “Cyber sécurité “, et son rôle dans E-commerce, et E-banking, surtout 

avec la fracture numérique pas seulement entre les pays , mais même entre les banques et leurs  

l’utilisation des technologie d’information et communication, et a quel point la banque et a jour 

avec les autres systèmes bancaires, dans cette recherche on vas analysé les éléments qui nous 

construire un E-systeme bancaire, compatible avec les normes et les spécifications qui 

correspond la garantie du la confidentialité et la sécurité du toutes  les opérations  et les 

informations des banques. 

 

Mots clés: Cyber sécurité, E-banking, l’informatique. 

 
                                                           

ومسجل لتحضير الدكتوراه بقسم  20قتصادية بجامعة البليدة باحث بمخبر تحديات النظام الضريبي الجزائري في ظل التحوالت اال 1

، مفتش رئيس ي للمنافسة والتحقيقات االقتصادية لدى مديرية  20العلوم االقتصادية ، تخصص املالية والبنوك بجامعة البليدة 

،     . berberd2012@yahoo.fr، البريد االلكتروني : 73 12 96 56 5  0التجارة بوالية املدية ، رقم الهاتف : 

Berbernourd06@hotmail.fr. 
، ومسجل لتحضير الدكتوراه بقسم العلوم  20باحث بمخبر تسيير الجماعات املحلية ودورها في تحقيق التنمية بجامعة البليدة  2

البريد     14 39 95 7 0 61، رقم الهاتف: 20، أستاذ معيد بجامعة البليدة  20تخصص املالية والبنوك بجامعة البليدة  االقتصادية ،

 .mohamedhichem2013@yahoo.frااللكتروني : 

mailto:berberd2012@yahoo.fr
mailto:Berbernourd06@hotmail.fr
mailto:Berbernourd06@hotmail.fr
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 مقدمة:
شهد االقتصاد العاملي خالل السنوات األخرية  تغريات جذرية عميقة  نتيجة للعوملة اليت قربت املسافات          

ع بروز تكنولوجيا املعلومات واالتصال وانسياب تطبيقاهتا وكسرت احلدود  وقلصت الوقت وازدادت هذه التغريات م
يف مجيع جوانب احلياة  مبا يف ذلك اجلانب االقتصادي وهذا بغية توفري خدمات ذات جودة عالية وتكاليف معقولة 
ميكنها أن حتقق للمؤسسات أكرب قدر ممكن من األرباح  وحتافظ على بقائها يف السوق ومن ضمن القطاعات اليت 

ززت استثماراهتا يف وسائل تكنولوجيا املعلومات جند البنوك واملؤسسات املالية  نظرا المتالكها ملبالغ مالية تؤهلها ع
لتسويق خدماهتا يف ظل االقتصاد االفرتاضي الذي فرض نفسه ومل يفسح اجملال لالختيار بل أصبح ضرورة ملحة  يف 

 ظل  املنافسة القوية.
باملشاكل التكنولوجي وبروز البنوك االلكرتونية اىل حيز الوجود اصطدمت هذه البنوك  ومتاشيا مع التطور      

التكنولوجية وعلى رأسها  مشكلة  القرصنة اليت تعترب أخطر جرمية اقتصادية متس احلسابات املصرفية واليت تؤثر على 
السوق ، واستجابة للواقع اجلديد ونتيجة نشاط املصرف ومسعته  واليت تؤدي اىل انعدام الثقة فيه مما يهدد بقاءه يف 

للمشاكل املتكررة اليت ظهرت اىل حيز الوجود مع التطبيقات املتكررة لنشاط املصارف االلكرتونية أصبح من الضروري 
البحث عن احللول للمشاكل اليت تعرتض نشاط الصريفة االلكرتونية من خالل اختاذ  خمتلف التدابري الرامية للحفاظ 

علومات واألجهزة والربجميات من كل عملية قرصنة قد حتدث  بصفة غري قانونية  وهو ما أصطلح على تسميته  على امل
بتوفري األمن املعلومايت الذي يسمح ببقاء البنك يف ظل املنافسة القوية ، ويف هذا السياق ستحاول هذه الدراسة 

 إعطاء الجودة والتميز لمنتجات الصيرفة االلكترونية؟مدى قدرة األمن المعلوماتي في حتليل االشكالية التالية : 
جودة منتجات الصيرفة االلكترونية تتوقف على ولدراسة وحتليل هذه اإلشكالية نبين دراستنا على الفرضية التالية : 

 فاعلية األنظمة المعلوماتية التي تضمن سرية الخدمة وإتاحتها في الوقت المناسب لطالبيها.
تكمن أمهية الدراسة يف ابراز مكانة األمن املعلومايت يف ارساء نشاط الصريفة االلكرتونية بالنظر  أهمية الدراسة:

إلتاحته خلصائص اخلدمة املصرفية من جهة وإعطائها التميز من جهة أخرى ، وهذا التميز نابع من طبيعة التقنية 
 ت وسيلة العصر يف خمتلف جماالت احلياة .املستخدمة أال وهي وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت أصبح

 ولمعالجة االشكالية السابقة قسمنا هذه الورقة البحثية الى ثالثة محاور أساسية كما يلي: ـ
 عموميات حول الصريفة االلكرتونية واملصارف االلكرتونية.المحور األول : 
 األمن املعلومايت.المحور الثاني :

 ايت ودوره يف تفعيل نشاط الصريفة االلكرتونية.األمن املعلومالمحور الثالث : 
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 وفي ما يلي عرض للخطوط العريضة لهذه الورقة البحثية: 
 المحور األول : عموميات حول الصيرفة االلكترونية والمصارف االلكترونية:

استغالل هذه متاشيا مع وترية التطور التكنولوجي الذي شهده العامل اجتهت البنوك واملؤسسات املالية اىل     
التكنولوجيا يف طرح خمتلف أوعيتها  ومنافذها التمويلية  تسهيال للعملية التنموية وختفيضا للتكاليف ومواجهة 
للمنافسة الكبرية اليت أصبحت متيز القطاع املايل  ، ويف هذا السياق سنحاول عرض بعض املفاهيم العامة املتعلقة 

 ونية.بالبنوك االلكرتونية والصريفة االلكرت 
 من ضمن التعاريف اليت أعطيت للمصارف االلكرتونية جند:أوال: التعريف المصارف االلكترونية: 

تـعين التسلـيم الـتـلقـائـي ملنتجات وخدمات املصارف احلديثة  ( :E-Bankingالمصـارف االلـكتـرونـية )
رتوين وقنوات االتصال التفاعلية ، ويستخدم والتقليدية إىل يد العميل أو املستثمر بصورة مباشرة عرب الطريق االلك

تعبري املصارف االلكرتونية أو مصارف االنرتنت بوصفه تعبريًا متطورًا وشاماًل للمفاهيم اليت ظهرت يف العقد األخري 
من القرن املاضي كمفهوم اخلدمات املالية عن بعد أو املصارف االلكرتونية عن بعد أو املصرف املنزيل أو اخلدمات 

ملالية الذاتية ومجيعها تعبريات تتصل بقيام الزبائن بإدارة حساباهتم وإجناز أعماهلم املتصلة باملصرف عن طريق املنزل أو ا
املكتب أو أي مكان أخر ويف الوقت الذي يريد الزبون ، وميكن التعبري عنها )اخلدمة املالية يف كل وقت ومن أي 

باته لدى املصرف ويتمكن من الدخول إليها وإجراء ما تتيحه له اخلدمة مكان( ، وقد كان الزبون عادًة يتصل حبسا
 .iعن طريق خط خاص 

وتطور هذا  املفهوم مع شيوع االنرتنت حيث أصبح بإمكان  الزبائن  الدخول من خالل االشرتاك العام عرب  
املناسبة داخل نظام حاسوب االنرتنت ، لكن بقيت فكرة اخلدمة املالية عن بعد تقوم على أساس وجود الربجميات 

الزبون ، مبعىن أن املصرف يزود جهاز العميل ) احلاسوب الشخصي( حبزمة الربجميات ، إما جماناً أو لقاء رسوم مالية ، 
وهذِه متكنه من تنفيذ عمليات معينه عن بعد ) املصرف املنزيل( ، أو كان العميل حيصل على حزمة الربجميات الالزمة 

 Microsoft'sاجلهات املزودة ، وعرفت هذِه احلزم باسم برجمـيات اإلدارة الـمالية مثل حزمة )عرب شرائها من 
Money  (   وحزمة برجميات )Quicken Intuits   (وحزمة )Mecca's Managing Your 
Money خصي ( وغريها ، وهذا املفهوم للخدمات املالية عن بعد هو الذي يعرب عنه واقعياً مبصرف احلاسوب الش

(PC  Banking   . وهو مفهوم وشكل قائم وال يزال األكثر شيوعاً يف عامل العمل املصريف االلكرتوين ) 
 تطورات ثالث 1970 وعام 1950 عام بني املصريف العمل يف حصلثانيا : مراحل تطور الصيرفة االلكترونية : 

 دور تنامي مرحلة مث ة احلرب العاملية األوىل ، ومنمهمة متثلت يف دخول املهنيني اىل القطاع املصريف مع أعقاب هناي
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في  مراحل استخدام تكنولوجيا المعلومات   والبيع املتقدمة التسويق ثقافة وكمرحلة أخرية دخول التكنولوجيا 
 مت استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املصارف عرب ستة مراحل أساسية مشلت : العمل المصرفي :

 األخصائيون عمل حيث املصارف  أعمال إىل التكنولوجيا فيها دخلت اليت املرحلة وهي : الدخول مرحلة  -/0/0
 احللول " إجياد من خالل املنافذ والتطبيقات التكنولوجية  املكتبية لألعمال شؤون املصارف على إجياد حلول يف

 ومل احملاسبية والتقارير املالية التقارير إعداد يف التأخري مشكالت مثل  اخللفية " املصرفية األعمال ملشاكل التكنولوجية
 فكان ، كلفتها يف أو املقرتحة احللول يف سواء التنفيذية والعليا الوسطى اإلدارات قبل من مباشر تدخل هناك يكن
 . املصريف بالعمل املتعلقة املشاكل حل هو املهم

 العاملني كافة على بالتكنولوجيا الوعي ميمبتع بدأت اليت املرحلة وهي: بالتكنولوجيا الوعي تعميم مرحلة -/0/0
 أوسع حتضري مرحلة وكانت ، باألعمال املعرفة حساب على التقنية عليها تغلب تدريب برامج خالل من باملصرف
 . والعليا الوسطى اإلدارات قبل من مباشرة تدخل وجود بعدم املرحلة هذه ومتيزت  التكنولوجيا لدخول

 ، العالية بالتكاليف املرحلة هذه ومتيزت: العمالء لخدمات الفوري والتوفير التاالتصا دخول مرحلة - /0/3
 بالتكنولوجيا. العليا اإلدارات اهتمام بدأ حيث

 هذه وعمدت التكنولوجيا ، يف االستثمار ضبط مرحلة وهي التكاليف: على السيطرة أو الضبط مرحلة -/0/2
 .التكاليف ضبط يف ملساعدهتم التكنولوجيا شؤون يف واستشاريني بأخصائيني االستعانة اإلدارات إىل

 كباقي مردودا األصل هذا جيين أن جيب بالتايل المصرف : أصول كباقي أصال التكنولوجيا اعتبار مرحلة -/0/5
 التكنولوجيا. إدارة مرحلة وهنا بدأت ، األصول

 اإلسرتاتيجية اإلدارة فيها بدأت اليت لةاملرح وهي : المصرف أعمال ضمن عمال التكنولوجيا اعتبار مرحلة -/0/5
 ، العملي الصعيد الضبط على حتسني ، الداخلي الصعيد على اإلنتاجية تفعيل على ارتكزت واليت ، للتكنولوجيا

 . التكنولوجيا وتسويق
ملصارف هناك الكثري من املفاهيم واملستويات اخلاطئة يف حتديد املراد با ثالثا: أنماط المصارف االلكترونية :

االلكرتونية ، فبعض املصارف أنشأت موقعًا تعريفيًا خلدماهتا وفروعها واكتفت بذلك ،وطبعًا ال يدخل هذا ضمن 
مفهوم املصارف االلكرتونية ، وقد لوحظ أن بعض املصارف العربية صممت مواقعها منذ فرتة طويلة وما تزال على 

ن املراد هو جمرد الوجود على شبكة االنرتنيت وليس تقدمي خدمة مالية ذات احملتوى دون تطوير ملواردها التعريفية ، وكأ
الكرتونية متكاملة ،  فإذا كان للبنك موقعًا على شبكة االنرتنيت فهذا ال يعين أنه مصرف الكرتوين ، وسيظل معيار 

، iiمنضبط يف هذا احلقل  حتديد املصرف االلكرتوين مثار تساؤل يف بيئتنا العربية إىل أن يتم تشريعيًا حتديد معيار
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ووفقًا للدراسات العاملية وحتديدًا لدراسات جهات اإلشراف والرقابة األمريكية واألوربية ، فان هناك ثالث صوراً 
 أساسيه ألمناط مواقع املصارف االلكرتونية على شبكة االنرتنيت وهي :

ى األساسي للمصارف هو املستو  :Informational Websites) المواقع المعلوماتية ) -/3/0
االلكرتونية أو ما ميكن تسميته بصورة احلد األدىن من النشاط االلكرتوين املصريف ، ومن خالله فإن املصرف يقدم 

 معلومات عن براجمه ومنتجاته وخدماته املصرفية ، ويشمل هذا نوعني من مواقع املعلومات وهي:
ومات عن منتجات وخدمات املصارف املقدمة إىل زبائن املصرف مواقع املعلومات األساسية اليت ال توفر سوى معل -

 والناس كافة.
مواقع املعلومات االلكرتونية املعلوماتية واليت متكن الزبائن من االطالع على املعلومات العامة عن املؤسسة املالية  -

، وجيب أن تتحمل الشركة صاحبة املعنية واخلدمات اليت تقدمها ومنتجاهتا ، إضافة إىل إمكانية السؤال عن الرصيد 
املوقع املسؤولية القانونية اجتاه الزبائن يف حالة عدم صحة أي من املعلومات املعروضة يف املوقع من منتجات الشركة 
وخدماهتا واألسعار اليت جيري التعامل هبا ، وأن تتحمل الشركة املسؤولية القانونية إذا قام موقعها بدوٍر ما يف نشر 

 أو أي نوع من الربامج التخريبية إىل احلواسيب اليت تتصل باملوقع .فريوسات 
جيب أال يكون هناك أي احتمال للولوج إىل املعلومات املالية السرية للشركة أو لزبائنها ، ويعترب املوقع املعلومايت 

أي نوع من للمصرف االلكرتوين شكاًل من أشكال الدعاية اإلعالمية للمصرف ، وال ميكن للمصرف تقدمي 
 .iiiاخلدمات 

يسمح املوقع بنوع ما ( : Communicative Websitesالمواقع التفاعلية أو االتصالية:)  -/3/0
من التبادل االتصايل بني املصرف وعمالئه كالربيد االلكرتوين وتعبئة طلبات أو مناذج على اخلط  أو تعديل معلومات 

 ا :القيود واحلسابات ويشمل هذا املوقع نوعني ومه
مواقع املعلومات البسيطة اليت تسمح لزبائن املصرف أن يطلبوا خدمات متعددة ويطرحوا بعض األسئلة عن أرصدة  -

 حساباهتم وما إىل ذلك ، دون السماح بأي مداوالت على أرصدة حساباهتم.
الربيد االلكرتوين مثاًل ،  املوقع التفاعلي الذي يسمح بنوع ما من التبادل املعلومايت بني املصرف و زبائنه بواسطة -

 وتعبئة طلبات أو مناذج على حنو مباشر على اخلط ، أو تعديل معلومات القيود واحلسابات .
وهو املستوى الذي ميكن القول أن املصرف ( : Transactional Websitesمواقع التعامالت ) -/3/3

الصور السماح للزبون بالوصول إىل حساباته فيه ميارس خدماته وأنشطته يف بيئة الكرتونية ، حيث تشمل هذِه 
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وإداراهتا وإجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتري وإجراء كافة اخلدمات االستعالمية وإجراء احلواالت بني 
 حساباته داخل املصرف أو مع جهات خارجية ، ويشمل هذا املوقع نوعني ومها :

للزبائن بأن حيركوا حساباهتم إلكرتونيًا ، وأن يدفعوا الفواتري ويقوموا بكافة مواقع املبادالت املتقدمة واليت تسمح  -
 املداوالت املصرفية مباشرة.

املوقع التباديل الذي يتيح لزبائنه إمكانية إجراء التعامالت املالية اليت تتضمن فحص احلسابات املالية ، وعمليات  -
يه ، وذلك بشراء اخلدمات اليت متكن الزبون من التعامل مع املؤسسة التحويل املالية الكربى اليت جتري ألهداف جتار 

املالية إلجراء ما يناسب عمله وتتنوع اخلدمات اليت تقدمها للشركات املالية بتنوع العمليات اليت سيقوم هبا الزبائن ، 
 وجيب على هذِه املواقع أن تأخذ بعني االعتبار النقاط التالية :

 علومات اخلاصة بالعمالء عند تبادل البيانات عن طريق موقع املصرف االلكرتوين .احلفاظ على سرية امل -
االستيقان: ويهدف إىل التحقق من هوية العمالء اجلدد ، واستيقان العمالء املوجودين الذين حياولون استخدام  -

 خدمات املصرف االلكرتوين .
 لة غري قانونية .املسؤولية القانونية يف حالة القيام بأي عملية مناق -
التقليل من عمليات االحتيال يف حالة عدم التحقق من هوية الشخص أو املؤسسة اليت حتاول إنشاء حساب  -

جديد أو فتح اعتماد عن طريق شبكة االنرتنيت ، وذلك بعدم السماح هلا بالقيام بذلك إال بعد احلصول على 
 إثباتات معينة.

 اخلاصة حبماية اخلصوصية للعميل من قبل جهات معينة ، عند الشك يف احتمال اخرتاق األنظمة والقوانني -
 حاالت غسيل األموال أو متويل املنظمات اإلرهابية.

حتمل املصرف املسؤولية القانونية عند اإلخفاق يف حتويل دفعات  مالية من العميل إىل طرف ثالث غري املصرف   -
، أو حصول أي عملية قرصنة على حساب  العميل  خالل عملية كما هو حمدد متاما   أو التأخري يف التحويل 

 .  ivالتحويل أو التخزين
 يتطلب إنشاء مصارف الكرتونية ما يلي:  رابعا : متطلبات قيام المصارف االلكترونية :

ة ، والبنية  يقف يف مقدمة متطلبات  قيام املصارف االلكرتونية البنية التحتية التقنيالبنية التحتية التقنية :  -/2/0
التحتية التقنية للبنوك االلكرتونية ال ميكن أن تكون معزولة عن البنية التحتية  للدولة يف جمال االتصاالت ، كون أن 
املصارف االلكرتونية تنشط يف بيئة األعمال االفرتاضية واملتطلب الرئيسي لضمان أعمال الكرتونية ناجحة بل وضمان 

ات  يتمثل  يف كفاءة قطاع  االتصاالت من خالل  سالمة البنية التحتية  ومالئمة دخول آمن وسلس لعصر املعلوم
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أسعار الربط بشبكة االنرتنت ، فال ميكن قيام البنوك االلكرتونية يف بيئة عدد املشرتكني بشبكة االنرتنيت قليل  
االلكرتونية وتتطلب تدخال مجاعيا  فمسألة توافر شبكة االنرتنت ومالئمة تكاليفها  متثل أهم حتد أمام بناء املصارف

لرفع كل قيود تعرتض تزايد استخدام الشبكة كما أن فعالية وسالمة بىن االتصاالت تقوم على سالمة التنظيم 
االستثماري ، ودقة املعايري وتواؤمها الدويل ، وكفاءة وفعالية التنظيم القانوين لقطاع االتصاالت ، وبقدر ما تسود 

لسليم مع هذه العناصر  يتحقق توفري أهم دعامة للتجارة االلكرتونية ، بل وللبناء القوي للتعامل مع معايري التعامل ا
  . vعصر املعلومات

من عناصر البنية التحتية لقطاع االتصاالت جند  مدى توافر األجهزة والربجميات والكفاءات البشرية املدربة والوظائف 
ستمرارية واملنافسة ، ومل يعد املال وحده املتطلب الرئيس ، بل اسرتاتيجيات االحرتافية  ، وهذه دعامة للوجود واال

التواؤم مع املتطلبات وسالمة الربامج والنظم املطبقة لضمان تعميم التقنية بصورة منظمة وفاعلة وضمان االستخدام 
 األمثل والسليم لوسائل التقنية.

التصاالت وتقنية املعلومات ، فإننا نرى أهنا تتمثل  بتحديد أما عن عناصر إسرتاتيجية البناء التحيت يف حقل ا
أولويات وأغراض تطوير سوق االتصاالت يف الدولة ، ومواءمة هدف الدخول لألسواق العاملية مع احتياجات التطوير 

يف سوق   التقنية للشركات اخلاصة ، والسياسات التسويقية واخلدمية والتنظيمية املتعني اعتمادها لضمان املنافسة
االتصاالت ولضمان جذب االستثمارات يف هذا القطاع ، وتنظيم االلتزامات  ملقدمي اخلدمات مع حتديد معايري 
ومواصفات اخلدمة املميزة ، ويف مقدمتها معايري امن وسالمة تبادل املعلومات وسريتها وخصوصية املشرتكني ، وتوفري 

ات على أطراف العالقة ،  وأخريا حتديد نطاق التدخل احلكومي وحتديد اإلطار القانوين الواضح الذي حيدد االلتزام
 أولويات الدعم وما يتعني أن يكون حمال للتشجيع االستثماري من قبل الدولة. 

وتوفر البىن التحتية العامة يبقى غري كاف دون مشاريع بناء بىن حتتية خاصة باملنشآت املصرفية ، وهو اجتاه تعمل  
جبدية ، ونكتفي يف هذا املقام بالقول أن عنصر التميز هو إدراك مستقبل تطور التقنية وتوفري بىن عليه املصارف 

وحلول برجمية تتيح مواصلة التعامل مع التطورات اجلديدة ، فتقنية حصرية تعين أداءا ضيقا واملسألة ليست مسألة 
 . viمما ترى احلاضر.أموال وإمنا خطط سليمة وكفاءات إدارية مميزة ترى املستقبل أكثر 

:هذه الكفاءة القائمة على فهم احتياجات األداء والتواصل   الكفاءة األدائية المتفقة مع عصر التقنية -/2/0
التأهيلي والتدرييب ، واالهم من ذلك أن متتد كفاءة األداء إىل كافة الوظائف الفنية واملالية والتسويقية والقانونية 

 .viiتصلة بالنشاط املصريف االلكرتوينواالستشارية واإلدارية امل
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ويتقدم عنصر ) التطوير واالستمرارية والتنوعية ( على  التطوير واالستمرارية والتفاعلية مع المستجدات : -/2/3
العديد من عناصر متطلبات بناء املصارف االلكرتونية ومتيزها ، فاجلمود وانتظار اآلخرين ال يتفق مع التقاط فرص 

حظ الباحث العريب أن املصارف العربية ال تتجه دائما حنو الريادية يف اقتحام اجلديد ، إهنا تنتظر أداء التميز ، ويال
اآلخرين ، ورمبا يكون املربر اخلشية على أموال املسامهني واجتياز املخاطر ، وهو أمر هام وضروري ، لكنه ليس مانعا 

حام اجلديد التسرع يف التخطيط للتعامل مع اجلديد وإعداد العدة من الريادية ، وبنفس القدر ال تعين الريادية يف اقت
 لكنها حتما تتطلب السرعة يف اجناز ذلك .

والتفاعلية ال تكون يف التعامل   التفاعل مع متغيرات الوسائل واالستراتيجيات الفنية واإلدارية والمالية : -/2/2
فكار والنظريات احلديثة يف حقول األداء الفين والتسويقي واملايل مع اجلديد فقط أو مع البىن التقنية فقط وإمنا مع األ

 واخلدمي ، تلك األفكار اليت تنشئ نتيجة  لتفكري اإلبداعي وليس وليدة لتفكري النمطي . 
إن واحدا من عناصر النجاح االرتكان للتقييم املوضوعي ، ومن هنا أقامت  الرقابة التقييمية الحيادية : -/2/5

اقع املصارف االلكرتونية جهات مشورة يف ختصصات التقنية والتسويق والقانون والنشر االلكرتوين لتقييم غالبية مو 
فعالية وأداء مواقعها ، ويتعني أن حنذر من مصيدة االرتكان إىل عدد زائري املوقع كمؤشر على النجاح ، إذ يسود 

كذلك دائما وان كان مؤشرا حقيقيا على سالمة وضع   فهم عام أن كثرة زيارة املوقع دليل جناح املوقع ، لكنه ليس
 املوقع على حمركات البحث وسالمة اخلطط الدعائية والرتوجيية.

 المحور الثاني: األمن المعلوماتي:
تشكل املعلومات املصدر األساسي الذي يتيح للمنظمات اختاذ القرارات املناسبة   وميكنها من تأدية مهامها ،      

علومات و كميتها و طريقة عرضها تعترب األساس يف جناح عملية صنع القرارات داخل املنظمات املعاصرة إذ أن نوع امل
و عليه فإن للمعلومات قيمة عالية تستوجب وضع الضوابط الالزمة الستخدامها و تداوهلا و وضع السبل الكفيلة 

ماية الالزمة للمعلومات و إبعادها عن االستخدام حبيازهتا ، لذا فإن املشكلة اليت جيب أخذها باحلسبان هو توفري احل
 غري املشروع هلا .

من ضمن املفاهيم اليت أعطيت لألمن :  "Information Security أوال : التعريف باألمن المعلوماتي"
 املعلومايت جند: 

قائي للحفاظ على املعلومات و هو جمموعة من اإلجراءات و التدابري الوقائية اليت تستخدم سواء يف اجملال التقين أو الو 
األجهزة و الربجميات إضافة إىل اإلجراءات املتعلقة باحلفاظ على العاملني يف هذا اجملال ، والبعض قد عرفه بأنه  
احلفاظ على املعلومات املتواجدة يف أي نظام معلومايت من خماطر الضياع و التلف أو من خماطر االستخدام غري 
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أو العفوي أو من خماطر الكوارث الطبيعية ، كما عرف بأنه جمموعة من التدابري الوقائية الصحيح سواء املتعمد 
املستخدمة يف اجملالني اإلداري و الفين حلماية مصادر البيانات من أجهزة و برجميات و بيانات من التجاوزات أو 

أو اإلجراءات اخلاطئة املستخدمة من التداخالت غري املشروعة اليت تقع عن طريق الصدفة أو عمدا عن طريق التسلل 
قبل إدارة املصادر املعلوماتية ، فضال عن إجراءات مواجهة األخطار الناجتة عن الكوارث الطبيعية احملتملة اليت تؤدي 

 .viiiإىل فقدان بعض املصادر كليا  أو جزئيا ، و من مث التأثري على نوع و مستوى اخلدمة املقدمة 
أن نعرف األمن المعلوماتي بأنه ذلك الحقل الذي يهتم بدراسة طرق حماية  فمن خالل كل ما سبق يمكن

البيانات المخزنة في أجهزة الحواسيب واألجهزة الملحقة و شبكات االتصاالت و التصدي للمحاوالت 
ب الرامية إلى الدخول غير المشروع إلى قواعد البيانات المخزنة أو تلك التي ترمي إلى نقل أو تغيير أو تخري

 تلك المعلومات .
إن النظام األمين الفعال جيب أن يشمل مجيع العناصر ذات ثانيا: العناصر األساسية لنظام األمن المعلوماتي :

 :ixالصلة بنظام املعلومات احملوسبة و ميكن حتديد هذه العناصر مبا يلي 
بشكل كبري جدا باملقابل هناك إن أجهزة احلواسيب تتطور منظومة األجهزة اإللكترونية و ملحقاتها :  -/0/0

تتطور يف جمال السبل املستخدمة الخرتاقها مما يتطلب تطوير القابليات و املهارات للعاملني يف أقسام املعلومات لكي 
 يستطيعوا مواجهة حاالت التالعب و العبث املقصود يف األجهزة أو غري املقصود .

لعب الفرد دورا أساسيا و مهما يف جمال أمن املعلومات و ي األفراد العاملين في أقسام المعلومات : -/0/0
احلواسيب و له تأثري فعال يف أداء عمل احلواسيب جبانبيه اإلجيايب و السليب ، فهو عامل مؤثر يف محاية احلواسيب و 

ذاتية أو  املعلومات و لكن يف الوقت نفسه فإنه عامل سليب يف جمال ختريب األجهزة و سرقة املعلومات سواء ملصاحل
ملصاحل الغري ، فمن متطلبات أمن احلواسيب حتديد مواصفات حمددة للعاملني و وضع تعليمات واضحة الختيارهم و 
ذلك للتقليل من املخاطر اليت ميكن أن يكون مصدرها األفراد إضافة إىل وضع اخلطط لزيادة احلس األمين و احلصانة 

دورية للتدقيق يف الشخصية و السلوكية لألفراد العاملني من وقت آلخر و من التخريب ، كما يتطلب األمر املراجعة ال
 رمبا يتم تغيري مواقع عملهم و حماولة عدم احتكار املهام على موظفني حمدودين .

تعترب الربجميات من املكونات غري املادية و عنصر أساسي يف البرمجيات المستخدمة في تشغيل النظام :  -/0/3
لنظام ، لذلك من األفضل اختيار حواسيب ذات أنظمة تشغيل هلا خصائص أمنية و ميكن أن حتقق جناح استخدام ا

محاية للربامج و طرق حفظ كلمات السر و طريقة إدارة نظام التشغيل و أنظمة االتصاالت ، فأمن الربجميات يتطلب 
ل وضع عدد من اإلجراءات كاملفاتيح و أن يؤخذ هذا األمر بعني االعتبار عند تصميم النظام و كتابة براجمه من خال
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العوائق اليت تضمن عدم متكن املستفيد من التصرف خارج احلدود املخول هبا و متنع أي شخص من إمكانية التالعب 
والدخول إىل النظام و ذلك من خالل حتديد الصالحيات يف جمال قراءة امللفات أو الكتابة فيها ، و حماولة التمييز 

ق هلم اإلطالع و حسب كلمات السر املوضوعة ، و هناك أسلوبان للتمييز إما عن طريق الربجميات أو بني اللذين حي
 استخدام األجهزة املشفرة.

تعترب شبكة تناقل املعلومات احمللية أو الدولية مثرة من مثرات التطور يف جمال شبكة تناقل المعلومات : -/0/2
التصال من خالل اتاحة عملية استخدام وتبادل امللفات الكرتونيا ، لكن بتسهيل عملية ا اليت مسحت    االتصاالت

متاشيا مع هذا التطور  ظهرت اىل حيز الوجود العديد من املشاكل ومن ضمنها عملية سرقة املعلومات أو تدمريها 
 بد من سواء من الداخل كاستخدام الفريوسات أو من خالل الدخول عرب منظومات االتصال املختلفة  لذلك ال

فري األجهزة وضع إجراءات محاية و ضمان أمن الشبكات من خالل إجراء الفحوصات املستمرة هلذه املنظومات و تو 
اخلاصة بالفحص ، كما أن نظم التشغيل املستخدمة و املسؤولة عن إدارة احلواسيب جيب أن تتمتع بكفاءة و قدرة 
عالية على الكشف عن التسلل إىل الشبكة و ذلك من خالل تصميم نظم حممية بإقفال معقد أو عن طريق 

خدام اخلوارزميات الرياضية أو أجهزة و معدات لغرض املشفرات و ربطها خبطوط االتصال و اليت هي عبارة عن است
 .xحتفيز تناقل املعلومات أو امللفات 

جيب أن تعطى أمهية للمواقع و األبنية اليت حيوي أجهزة  مواقع منظومة األجهزة اإللكترونية و ملحقاتها : -/0/5
م اختاذ اإلجراءات االحرتازية حلماية احلواسيب و ملحقاهتا ، و حسب طبيعة املنظومات و التطبيقات املستخدمة يت

املوقع و حتصينه من أي ختريب أو سطو و محايته من احلريق أو تسرب املياه و الفيضانات ، و حماولة إدامة مصدر 
القدرة الكهربائية و انتظامها و حتديد أساليب و إجراءات التفتيش و التحقق من هوية األفراد الداخلني و اخلارجني 

 و عمل سجل لذلك .من املوقع 
لقد أصبح اخرتاق أنظمة املعلومات و نظم الشبكات و املواقع : ثالثا :المخاطر التي تواجه األمن المعلوماتي

على الرغم من سبل احلماية  هاملعلوماتية خطراً يقلق العديد من املنظمات يف السنوات األخرية و مع مرور الزمن جند أن
هناك ارتفاعا واضحا يف معدل االخرتاقات مع تنوع الوسائل املستخدمة يف االخرتاق  اليت تتبعها املنظمات ، إىل أن

أما عن طبيعة األخطار اليت ميكن أن تواجهها نظم املعلومات فهي عديدة ، فالبعض منها قد يكون مقصود كسرقة 
صدرها أحيانا من داخل املعلومات أو إدخال الفريوسات و غريها و هي األشد ضررا على نظم املعلومات و يكون م

، و قد يصعب أحيانا التنبؤ بالدوافع العديدة لألشخاص الذين يقومون هبا ، أما البعض اآلخر  xiأو خارج املنظمة 
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فقد يكون غري مقصود كاألخطاء البشرية و الكوارث الطبيعية و ميكن تصنيف األخطار احملتملة اليت ميكن أن تتعرض 
 فئات :هلا نظم املعلومات إىل ثالث 

:و هي اليت ميكن أن حتدث أثناء تصميم التجهيزات أو نظم املعلومات أو خالل األخطاء البشرية   -/3/0
عمليات الربجمة أو االختبار أو التجميع للبيانات أو أثناء إدخاهلا إىل النظام ، أو يف عمليات حتديد الصالحيات 

لمشاكل املتعلقة بأمن و سالمة نظم املعلومات يف للمستخدمني ، و تشكل هذه األخطاء الغالبية العظمى ل
 املنظمات .

 طاب:و هذه تشمل الزالزل و العواصف و الفيضانات و األعاصري و املشاكل املتعلقة بأعاألخطار البيئية  -/3/0
ؤدي هذه التيار الكهربائي و احلرائق إضافة إىل املشاكل القائمة يف تعطل أنظمة التكييف و التربيد و غريها ، و ت

األخطار إىل تعطل عمل هذه التجهيزات و توقفها لفرتات طويلة نسبيا إلجراء اإلصالحات الالزمة و اسرتداد 
 الربجميات و قواعد البيانات .

متثل هذه حتديا كبريا إلدارة نظم املعلومات ملا تسببه من خسارة كبرية و بشكل عام   :الجرائم المحوسبة  -/3/3
 الثة مستويات للجرائم احملوسبة و هي :يتم التمييز بني ث

و هو االستخدام املقصود الذي ميكن أن يسبب خسارة للمنظمة  سوء االستخدام لجهاز الحاسوب : -/3/3/0
 أو ختريب ألجهزهتا بشكل منظم .

و هي عبارة عن سوء استخدام ألجهزة احلاسوب بشكل غري قانوين يؤدي إىل الجريمة المحوسبة :  -/3/3/0
 كاب جرمية يعاقب عليها القانون خاصة جبرائم احلاسوب .ارت
 و هي اجلرائم اليت تستخدم فيها احلواسيب كأداة لتنفيذ اجلرمية . الجرائم المتعلقة بالحواسيب : -/3/3/3

و ميكن أن تتم اجلرائم احملوسبة سواء من قبل أشخاص خارج املنظمة يقومون باخرتاق نظام احلاسوب )غالبا من 
الشبكات( أو من قبل أشخاص داخل املنظمة ميلكون صالحيات الدخول إىل النظام و لكنهم يقومون بإساءة خالل 

لالستشارات  Orkandاستخدام النظام لدوافع خمتلفة ، و تشري الدراسات اليت أجرهتا دائرة احملاسبة العامة و شركة 
مليون دوالر لشركات املصارف احملوسبة يف الواليات  5.1إىل أن اخلسائر الناجتة عن جرائم الكمبيوتر تقدر حبدود 

% من 07املتحدة األمريكية ، و من ناحية أخرى يقدر املركز الوطين لبيانات جرائم احلاسوب يف لوس أجنلوس بأن 
جرائم الكمبيوتر املسجلة حدثت من الداخل ، أي من قبل من يعملون داخل املنظمات ،  فتزايد جرائم احلاسوب 

اضحة  أصبح يشكل حتديا خطريا يواجه اإلدارات العليا عموما و إدارة نظم املعلومات على وجه بصورة و 
 . xiiاخلصوص
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تعترب عملية احلماية من األخطار اليت هتدد أنظمة املعلومات من رابعا: الحماية من أخطار األمن المعلوماتي : 
ات الكثري من الوقت و اجلهد و املوارد املالية و ذلك املهام املعقدة و الصعبة و اليت تتطلب من إدارة نظم املعلوم

 لألسباب التالية :
 العدد الكبري من األخطار اليت هتدد عمل نظم املعلومات. -
 توزع املوارد احملوسبة على العديد من املواقع اليت ميكن أن تكون أيضا متباعدة . -
 نظمة و أحيانا خارجها .وجود التجهيزات احملوسبة يف عهدة أفراد عديدين يف امل -
 صعوبة احلماية من األخطار الناجتة عن ارتباط املنظمة بالشبكات اخلارجية . -
 التقدم التقين السريع جيعل الكثري من وسائل احلماية متقادمة من بعد فرتة وجيزة من استخدامها.  -
 علم من التجربة و اخلربة املتاحة. التأخر يف اكتشاف اجلرائم احملوسبة مما ال يتيح للمنظمة إمكانية الت -
 تكاليف احلماية ميكن أن تكون عالية حبيث ال تستطيع العديد من املنظمات حتملها. -

هذا و تقع مسؤولية وضع خطة احلماية لألنشطة الرئيسية على مدير نظم املعلومات يف املنظمة على أن تتضمن هذه 
 ما يلي :اخلطة إدخال وسائل الرقابة اليت تضمن حتقيق 

 الوقاية من األخطار غري املتعمدة . -
 إعاقة أو صنع األعمال التخريبية املتعمدة . -
 اكتشاف املشاكل بشكل مبكر قدر اإلمكان . -
 املساعدة يف تصحيح األعطال و اسرتجاع النظام . -

فهوم الوقاية من و ميكن تصميم نظام الرقابة ضمن عملية تطوير نظام املعلومات و جيب أن يركز هذا النظام على م
 . xiiiاألخطار، و ميكن أن يصمم حلماية مجيع مكونات النظام مبا فيها التجهيزات و الربجميات و الشبكات

 المحور الثالث : األمن المعلوماتي ودوره في تفعيل نشاط الصيرفة االلكترونية:
الذي يلعبه األمن املعلومايت يف نشاط  لب الدراسة اليت حتاول هذه الورقة البحثية الوصول اليه هو حتليل الدور     

الصريفة االلكرتونية ، لذا سنحاول أن نربط بني األمن املعلومايت ونشاط الصريفة االلكرتونية من خالل ابراز العالقة 
التكاملية بينهما حيث كلما كان األمن املعلومايت متوفر كلما كان نشاط الصريفة االلكرتونية أكثر فعالية ملاذا ألن 
األمن املعلومايت سيضمن السرية والسرعة اليت تعترب من ضمن املبادئ اهلامة اليت تلتزم البنوك هبا يف أداء وظائفها 
وتنمية معامالهتا ، كما أن االجتاه حنو املصارف االلكرتونية سيجنب البنوك االلكرتونية مشكلة حسن املعاملة اليت قد 
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ألخالقيات وضوابط املهنة ، كون أن البنوك االلكرتونية املعاملة تتم بني تنتج جراء عدم احرتام موظف ما باملصرف 
 الزبون وجهاز احلاسوب املربوط باملوقع املعلومايت للمصرف.

يف حقل حتديات امن املعامالت املصرفية فإن امن املصارف أوال: مستويات ومتطلبات إرساء األمن المعلوماتي : 
رتونية جزء رئيس من امن املعلومات ونظم التقنية العالية عموما ، وتشري حصيلة االلكرتونية وكذا التجارة االلك

دراسات امن املعلومات وما شهده هذا احلقل من تطورات على مدى الثالثني عاما املنصرمة أن مستويات ومتطلبات 
 األمن الرئيسة يف بيئة تقنية املعلومات تتمثل مبا يلي :

مستويات األداء الوظيفي  من خالل احلماية املادية للتجهيزات التقنية واحلماية األدائية الوعي مبسائل األمن لكافة  -
من   xiv) اسرتاتيجيات رقابة العمل واملوظفني (   احلماية التقنية الداخلية ، واحلماية التقنية من املخاطر اخلارجية

 خالل القاعدتني التاليتني: 
علومات األمن الفاعل هو الذي يرتكز على االحتياجات املدروسة اليت يف حقل امن امل/ القاعدة األولى  :0/0

تضمن املالئمة واملوازنة بني حمل احلماية ومصدر اخلطر ونطاق احلماية وأداء النظام والكلفة ، وبالتايل فان 
اء التقين للنظام اسرتاتيجيات وبرامج امن املعلومات ختتلف من منشأة إىل أخرى ومن بيئة إىل أخرى تبعا لطبيعة البن

حمل احلماية وتبعا للمعلومات حمل احلماية وتبعا لآلليات التقنية للعمليات حمل احلماية ، إىل جانب عناصر تكامل 
 األداء واثر وسائل األمن عليه وعناصر الكلفة املالية وغريها.

وسيلة هجوم ،  كما أنه ال ميكن أن  احلماية التقنية وسيلة وقاية ودفاع ويف حاالت معينة القاعدة الثانية :  -/0/0
تتكامل حلقات احلماية دون احلماية القانونية من خالل النصوص التشريعية اليت حتمي  البنوك االلكرتونية من إساءة 

واجلرائم املالية االلكرتونية  استخدام احلواسيب والشبكات أو ما يصطلح  عليه جبرائم الكمبيوتر واالنرتنت واالتصاالت
تناولنها فيما تقدم ، وبالتايل تتكامل تشريعات املصارف والتجارة االلكرتونية مع النصوص القانونية حلماية  اليت

 املعلومات ، وبدوهنا يظل جسم احلماية جبناح واحد . 
 وإذا أردنا الوقوف يف حدود مساحة العرض املتاحة على ملخص االجتاهات األمنية يف حقل محاية البيانات يف البيئة

املصرفية ، واليت تتخذ أمهية بالغة بالنسبة للبنوك اليت متثل بياناهتا يف احلقيقة أمواال رقمية ومتثل حقوقا مالية وعناصر 
رئيسة يف االئتمان ، جند أن املطلوب هو وضع إسرتاتيجية شاملة ألمن املعلومات تتناول نظام املصرف وموقعه 

من أنشطة إساءة االستخدام اليت قد ميارسها املوظفون املعنيون داخل املنشأة  االفرتاضي وتتناول نظم احلماية الداخلية
وحتديدا اجلهات املعنية بالوصول إىل نظم التحكم واملعاجلة واملربجمني ، إىل جانب إسرتاتيجية احلماية من االخرتاقات 

، حىت نضمن نشاطا واعيا للتعامل  الداخلية ، وهذه االسرتاتيجيات  جيب أن متتد إىل عميل املصرف ال للبنك وحده
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مع املعلومات وتقدير أمهية محايتها ، ولكل إسرتاتيجية أركاهنا ومتطلباهتا وخمرجاهتا ، وتقييم كفاءة اإلسرتاتيجية يقوم 
 على مدى قدرهتا على توفري مظلة امن شاملة لنظام املصرف والعميل والنظم املرتبطة هبما .

لعون املكلف بعملية الربجمة للمعلومات اذ نذكر بضرورة تكوين متخصص يف العمليات هنا ميكن الرتكيز على ا    
املصرفية واإلعالم اآليل  للموظفني حىت نضمن السرية واخلصوصية للمعاملة املصرفية ،فإسرتاتيجية محاية البيانات يف 

خل النظام املعلومايت ) سواء املصرف  البيئة املصرفية  تقتضي وضع حدود لتدخل كل طرف معين بالعملية املصرفية  دا
كمستخدم أم زبائنه الذين يستخدمون التقنية للتوصل إىل موقعه االلكرتوين (  حتصني النظام داخليا ) احلاسوب 
الشخصي أو حمطة العمل ( ، ويتم ذلك بسد الثغرات املوجودة يف النظام  إذ لكل نظام ثغراته ،  فمثال يوجد يف 

، فهذا اخليار   ع خيار مشاركة يف امللفات والطباعة املوجود يف لوحة التحكم ضمن أيقونة الشبكةنظام ويندوز الشائ
إذا بقي مفعال أثناء االتصال بالشبكة خاصة ملستخدمي وصالت املودمي الكيبلي يسمح ألي مستخدم ضمن 

اقات جهاز املستخدم  ويتمكن الشبكة يتصل بالنطاق ذاته أن ينقر على أيقونة جوار شبكة االتصال  فتظهر له سو 
من التعامل معها ومع امللفات املوجودة عليها ، وكذلك إلغاء خدمة عميل الشبكة ) كما يف عميل شبكة 

، وإلغاء مجيع اخليارات اليت تسمح باستعمال النتمايكروسفت إن مل يكن املستخدم مرتبطا بشبكة حملية عرب مزود 
كان املستخدم ال يعتمد عليه ألنه يسمح باملشاركة بامللفات عرب املنافذ يف   بروتوكول من خصائص جوار الشبكة إذا

النظام ويعد أكثر الربوتوكوالت املستغلة يف االخرتاق حسب حتليل حاالت االخرتاق اليت قام هبا مركز الرصد 
الشركات من  واالخرتاق حلوادث االنرتنت ، وأيضا التأكد من حتديث األنظمة املستخدمة ومتابعة ما تصدره

تعديالت لسد الثغرات اليت تظهر يف النظم املستخدمة ، وميكن ذلك عرب مواقع الشركات املعنية على االنرتنت  مثل 
وغريها ، إىل     pe.com/smarthttp://hom.netscaupdateو موقع نتسكيب  موقع مايكروسفت 

جانب تعديل إعدادات املصفحات أثناء زيارة املوقع غري اآلمنة ، وختتلف اإلعدادات باختالف املتصفح ، لكن 
الغرض الرئيسي من هذه اخلطوة إلغاء استقبال برجميات أو إلغاء استقبال وإنشاء ملفات    اليت ميكن أن تتضمن 

سر أو غريها مما يتم تبادهلا مع املوقع الزائر ، و متابعة املواقع اليت تكشف عن ثغرات معلومات عن كلمات ال
  http://microsoft.com/securityالربجميات وأنظمة التشغيل وتعاجل املشاكل األمنية مثل ) 

( واستخدام الربامج  http://www.securityfocus.comو      ootshell.comhttp://rو 
املضادة للفريوسات مع دوام تطويرها وتشغيل برناجمني معا إذا كان النظام يسمح بذلك دون مغاالة يف إجراءات 

غيل اجلهاز وتشغيل أي قرص ، والتشكيك الدوري يف عمل برنامج احلماية ، وإجراء عملية املسح التلقائي عند تش
مضاد الفريوسات وإصالح األعطال واألخطاء ،واحلذر من برامج الدردشة والتخاطب باعتبارها تظل عاملة طيلة فرتة 

http://hom.netscape.com/smart
http://microsoft.com/security
http://rootshell.com/
http://www.securityfocus.com/
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برامج غري عمل اجلهاز ، ويتعني إلغاء عملها عند االنتهاء من استخدامها ومراعاة حماذير االستخدام ، وعدم تشغيل 
معروفة املصدر والغرض مما يرد ضمن الربيد االلكرتوين أو مواقع االنرتنت الحتمال أن تتضمن أبواب خلفية تسهل 
االخرتاق ، واستخدام اجلدران النارية أو الربامج الشبيهة دون مغاالة بإجراءات األمن لتأثري ذلك على األداء ، واالهم 

  xv، الن بعض برامج األمن تعد وسيلة إلضعاف األمن وتسهيل االخرتاق. اختيار الربامج الناجعة واجملربة
إن أهم اسرتاتيجيات امن املعلومات توفري الكفاءات التقنية القادرة على كشف ومالحقة االخرتاقات وضمان وجود 

يف عملية  فريق تدخل سريع يدرك جيدا ما يقوم به ألن أهم االخرتاقات يف حقل الكمبيوتر أتلفت أدلتها خلطا
التعامل التقين مع النظام ، ومن جديد تظل احلماية القانونية غاية يف األمهية  ألن  احلماية اجلنائية اليت ختلق مشروعية 
مالحقة أفعال االعتداء الداخلية واخلارجية على نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات متكن من اسرتداد بعض احلقوق ، اذا 

 القضاء.ما مت اثبات التهم أمام 
: من خالل تطبيق اسرتاتيجيات األمن  ثانيا: : دور أمن المعلومات في جودة منتجات المصارف اإللكترونية

 :xviاملعلومايت فإن املصارف  االلكرتونية سوف تضمن عدة خصائص يف منتجاهتا
ب أو أن املعلومات :  وتظهر من خالل القدرة على إثبات  أن املعلومات املعروضة على موقع الويالتكاملية-2/5

املرسلة أو املستقبلة عرب اإلنرتنيت هناك جهة مسؤولة خمولة هبذا الغرض ، ويظهر من خالل تكامل اخلدمة املصرفية 
 املطلوبة .

: من خالل القدرة على إثبات أن املشاركني يف أعـمال املـصارف اإللكرتونية ال ينكرون عدم النكران -/ 2/2
 تفاعلياً . األفعال اليت قاموا هبا

 : من خالل القدرة على إثبات هوية الشخص أو الكيان الذي تتعامل معه على شبكة االنرتنيت . التوثق -/2/3
: من خالل القدرة على إثبات أن الرسائل واملعطيات ستكون متاحة فقط لألشخاص املخولني  السرية -/2/4

   لإلطالع عليها .
لى التحكم يف استخدام املعلومات اليت يقدمها املستخدم  عن نفسه : من خالل القدرة ع الخصوصية  -/2/1

 للمصرف أو جلهة أخرى مستفيدة.
: وهي القدرة على إثبات أن موقع املصرف اإللكرتوين سيستمر بالعمل والتصرف كما هو خمطط  الُمتاحية  -/2/6

 له ، أي وفقاً ِلما هو مبين من أجله.
ومايت هو الضمانة األساسية لنجاح الصريفة االلكرتونية باعتباره اآللية األساسية اليت إذن ميكن القول بأن األمن املعل

متكن املصارف االلكرتونية من تأدية مهامها مع احرتامها ملبادئ العمل املصريف األساسية واملتمثلة على وجه اخلصوص 
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وثيقا بالبنية التحتية لقطاع االتصاالت يف أي  يف السرية والسرعة  ، كما أن نشاط املصارف االلكرتونية يرتبط ارتباطا
بلد زيادة على تكلفة استخدام شبكة االنرتنت  ، ومدى وجود االطار القانوين املنظم للمعامالت االلكرتونية كونه 

 هو األلية األساسية اليت تسمح بتوسيع األنشطة االلكرتونية .
 الخاتمة:

شرعت احلكومات وجيا املعلومات تطورا مذهال واستخداما بالغ النظري يف الوقت الذي شهدت فيه وسائل تكنول     
والدول يف عملية الرقمنة ملختلف اهلياكل اإلدارية  من خالل تبنيها ألنظمة احلكومة االلكرتونية ، زيادة على توسيع 

 خمتلف بلدان العامل من االستثمارات يف وسائل تكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية لقطاع االتصاالت  وظهر ذلك يف
خالل التطبيقات املتزايدة هلذه التقنيات ومن ضمن القطاعات اليت استثمرت يف هذه التكنولوجيا القطاع املصريف 
الذي أصبح يتعامل مبختلف تطبيقاهتا واليت أفرزت إىل الوجود نوع جديد من املصارف أصبح يصطلح عليها بالبنوك 

بة حتد جديد أمام املصارف بالنظر للمشاكل اليت أصبحت تعرتض القطاع املصريف  خاصة مبثا االلكرتونية اليت تعترب
تلك املتعلقة جبودة املعلومة واحلفاظ على سريتها وأمنها لذلك يعترب تطوير وسائل احلماية املعلوماتية  أمر له أمهية 

فإن اخلدمة املصرفية سوف تتمتع جبميع  بالغة يف تفعيل نشاط الصريفة االلكرتونية ، فمن خالل األمن املعلومايت
خصائص جودهتا وعلى رأسها السرية واخلصوصية واملوثوقية واملتاحية اليت توفر  خدمة مصرفية بكافة املقاييس ،كل 
هذا من شأنه أن يزيد من ثقة الزبون باخلدمات املصرفية االلكرتونية لظروف الراحة واألمان اليت يشعر هبا، ومن هنا 

أن األمن املعلومايت ال يلعب دورا فقط يف جودة اخلدمات املصرفية االلكرتونية ولكنه هو أساس وجودة نستنتج 
 اخلدمة املصرفية.

من خالل مسار الدراسة مت التأكد من صحة الفرضية املطروحة يف بداية الدراسة والقائلة بأن اختبار الفرضيات : 
فاعلية األنظمة املعلوماتية اليت تضمن سرية اخلدمة وإتاحتها يف الوقت جودة منتجات الصريفة االلكرتونية تتوقف على 

املناسب لطالبيها حيث أكدت الدراسة بأن األمن املعلومايت هو الشرط األساسي لتمتع اخلدمة املصرفية االلكرتونية 
لذي يعزز من والء الزبائن خبصائصها ومتطلباهتا السيما تلك املتعلقة بالسرية واليت تعترب شرط أساسي لعامل الثقة ا

 ملصارفهم .
 من خالل الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية:النتائج : 

الصريفة االلـكتـرونـية تـعين التسلـيم الـتـلقـائـي ملنتجات وخدمات املصارف احلديثة والتقليدية إىل يد العميل أو  -
 تصال التفاعلية.املستثمر بصورة مباشرة عرب الطريق االلكرتوين وقنوات اال
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األمن املعلومايت هو احلقل الذي يدرس طرق محاية البيانات املخزنة يف أجهزة احلاسوب إضافة إىل األجهزة امللحقة  -
و شبكات االتصاالت و التصدي للمحاوالت الرامية إىل الدخول غري املشروع إىل قواعد البيانات املخزنة أو تلك 

 ختريب القواعد املعلوماتية  .اليت ترمي إىل نقل أو تغيري أو 
يتم على مستوى املصرف بناء إسرتاتيجية شاملة ألمن املعلومات تتناول نظام املصرف وموقعه االفرتاضي وتتناول  -

نظم احلماية الداخلية من أنشطة إساءة االستخدام اليت قد ميارسها املوظفون املعنيون داخل املنشأة وحتديدا اجلهات 
إىل نظم التحكم واملعاجلة واملربجمني ، إسرتاتيجية احلماية من االخرتاقات الداخلية ، هذه  املعنية بالوصول

االسرتاتيجيات  جيب أن متتد إىل عميل املصرف ال للبنك وحده ، حىت نضمن نشاطا واعيا للتعامل مع املعلومات 
، وتقييم كفاءة اإلسرتاتيجية يقوم على مدى وتقدير أمهية محايتها ، ولكل إسرتاتيجية أركاهنا ومتطلباهتا وخمرجاهتا 

 قدرهتا على توفري مظلة امن شاملة لنظام املصرف والعميل والنظم املرتبطة هبما.
 من ضمن عوائق الصريفة االلكرتونية هو غياب النصوص القانونية اليت تقوم بردع اجلرائم االلكرتونية. -

 التالية:بناء نتائج الدراسة نقدم التوصيات التوصيات:  
ضرورة تركيب برنامج مضاد للفريوسات مالئم لنظام التشغيل املستخدم يف جهاز احلاسوب و جيب أن يكون نسخة  -

 أصلية لالستفادة من الدعم الفين للشركات اليت يتم شراء الربامج املضادة منها .
و و محايته من األخطار مبا فيها ضرورة إختاذ اإلجراءات اإلحرتازية حلماية املوقع و حتصينه من أي ختريب أو سط -

األخطار الطبيعية  والعمل على إدامة مصدر القدرة الكهربائية و انتظامها و حتديد أساليب و إجراءات التفتيش 
 و التحقق من هوية األفراد الداخلني و اخلارجني من املوقع و عمل سجل لذلك.

ملصريف اإللكرتوين وبعمليات االحتيال اليت تتعرض هلا توعية عمالء البنوك بعمليات االحتيال والنصب املايل وا -
 البطاقات املصرفية أو البطاقات االئتمانية.

حتديد مواصفات حمددة للعاملني و وضع تعليمات واضحة الختيارهم و ذلك للتقليل من املخاطر اليت ميكن أن  -
 نة من التخريب.يكون مصدرها األفراد إضافة إىل وضع اخلطط لزيادة احلس األمين و احلصا

املراجعة الدورية للتدقيق يف شخصية وسلوك األفراد العاملني من وقت آلخر و رمبا يتم تغيري مواقع عملهم و   -
 حماولة عدم احتكار املهام على موظفني حمدودين .

ضرورة قيام الدولة بوضع قوانني وتشريعات شاملة فيها خيص التعامل بشبكة الويب، وحتمل عقوبات خمصصة  -
 جلرائم االنرتنت خصوصا املتعلقة بالعمل املصريف.
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ضرورة قيام الدولة بوضع قوانني وتشريعات شاملة حتكم التعامل بالصريفة االلكرتونية، حتدد فيها مسؤوليات  -
 وواجبات كل من املصرف والعميل.

 
 قائمة المراجع : 

                                                           
i   ،المؤتمر  ،دور اقتصاد المعرفة في تطوير الخدمات االلكترونية )دراسة تحليلية عن البنوك االلكترونية(شيرين بدري البارودي

 .00، ص5002العلمي الخامس " اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية"، جامعة الزيتونة، األردن، 

ii  70املرجع السابق، ص. 
iii  ،72، ص2753)حبث غري منشور (، جامعة القاهرة، مصر،  ، بنوك االلكترونيةالهشام عبد القادر. 
iv  ،امللتقى العلمي الدويل اخلامس حول "االقتصاد االفرتاضي البنوك االلكترونية وعمليات غسيل األموالآيت عكاش مسري، سعيد هلواري ،

 .76،ص2752اجلزائر،  وانعكاساته على االقتصاديات الدولية"، املركز اجلامعي مخيس مليانة،
v  ،اجلزائر، –، جامعة الشلف -واقع وحتديات-ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية ، البنوك االلكترونيةيوسف مسعداوي

 .232، ص2774
vi 53، ص  ، مرجع سابق هشام عبد القادر. 

vii 233، ص  ، مرجع سابق يوسف مسعداوي. 
viii233 نفس املرجع السابق. 

ix جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، ا مهددات األمن المعلوماتي وسبل مواجهته،  منصور بن سعيد القحطاين ،
 33م، ص2770

x  ،75، ص2753، )حبث غري منشور(، الكويت، أمن المعلومات ماهيتها وعناصرها وإستراتيجيتهاعائض املري. 
xi  ،40سابق، ص مرجع منصور بن سعيد القحطاين. 
xii ،املؤمتر أمن المعلومات في ضوء التقني والتكنولوجي الحديث في الشبكات الالسلكية النقالةسلمان بن علي بن وهف القحطاين ،

ت العربية األمارا ،مركز البحوث والدراسات،: ديب  –حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكرتونية، أكادميية شرطة ديب  األولالعلمي 
  .57، ص 2773املتحدة، 

 xiii ،المعلومات أنظمة ببيئة الخاصة الدولية التدقيق بمعايير المعلومات تكنولوجيا أنظمة مدققي تعامل مدىعطا اهلل أمحد احلسبان 
 . 236 ، ص 2752،  ، األردن ، جامعة اربد األهلية األردنية التجارية البنوك في المعلومات وسرية امن على للمحافظة

xiv  53سابق، ص هشام عبد القادر،مرجع. 
xv  ،55مرجع سابق، ص سلمان بن علي بن وهف القحطاين. 
xvi  ،العليا،  للدراسات املستنصرية اجلامعة )حبث غري منشور(،، الصيرفة االلكترونية: خدمة مالية تجاوزت الزمان والمكانمعني ثابت عارف

 .2752بغداد، العراق،  
 



أ/ مروان حايد                                                    0991/2102دراسة قياسية لتأثير االستثمار االجنبي المباشر على النمو االقتصادي الجزائري   

 

  2102جانفي  12العدد                                                  جامعة المدية     -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

 
25 

 0991/2102دراسة قياسية لتأثير االستثمار االجنبي المباشر على النمو االقتصادي الجزائري 
 

                                                                                .أ. مروان حايد 
 الملخص:

العديد من املزايا، إذ يلعب دورا مهما يف معاجلة  ميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن حيقق القتصاديات الدول املضيفة
الكثري من املشاكل االقتصادية اليت تعاين منها الدول، واملسامهة يف تنمية قطاعات احليوية كالصناعة والزراعة والسياحة 

 وقطاعات أخرى تعتمد يف جناحها بصورة كبرية على جناح املشاريع االستثمارية.
ح لنا أن االستثمار األجنيب املباشر أثر بطريقة مباشرة واجيابية على النمو االقتصادي من خالل دراستنا هذه اتض

-0991فباستعمال بيانات سنوية ممتدة من الفرتة  اجلزائري، إال أن هذا التأثري ال يرقى إىل املستوى املرغوب فيه؛
 جاءت نتائج الدراسة على النحو التايل: 2102

  1.00ثمار األجنيب املباشر تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل بــــ % يف االست0أن زيادة بنسبة.% 
  الدراسة إىل وجود عالقة سببية متبادلة بني االستثمار األجنيب املباشر والناتج احمللي اإلمجايل. تأشار 
  دائم )التنمية أوضحت نتائج التحليل قصري املدى حمدودية االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق منو اقتصادي

 .يف اجلزائراملستدامة( 
 املتجهات ذات االحندار الذايتاالستثمار األجنيب املباشر، النمو االقتصادي، دالة اإلنتاج،  :الكلمات المفتاحية

(var). 
Résumé : 

L’investissement étranger direct Peut réaliser à l’économie des pays 

d'accueil de nombreux avantages, car il joue un rôle important dans la lutte contre 

de nombreux problèmes économiques de ces pays et contribuer au développement 

des secteurs de l'industrie vitale  comme l'agriculture, le tourisme et d'autres 

secteurs qui dépendent, pour leur réussite, en grande partie sur le succès des projets 

d'investissement. 

Grâce à cette étude, nous avons constaté que l'impact de l'IDE donne un effet 

direct et positif sur la croissance économique algérienne, toutefois, cet effet ne se 

lève pas au niveau souhaité; en  utilisant des données annuelles de la période 1990-

2011 les résultats de l'étude sont les suivants:  

 une augmentation de 1% des investissements directs étrangers (IDE) conduisent 

à une augmentation du PIB de 0,14%.  

 Notre étude a indiqué l'existence d'une relation de causalité réciproque entre 

l'investissement direct étranger et le PIB.  

                                                           
 جامعة املدية أ. مروان حايد    merwan_haid@yahoo.com                  

mailto:merwan_haid@yahoo.com
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 Les résultats d'une analyse à court terme a indiqué les  limitées de 

l'investissement étranger direct (IED) dans la réalisation du développement durable 

en Algérie. 

Mots-clés: investissements directs étrangers, croissance économique, la fonction de 

production, les model autorégressive (var). 

  
 

 مقدمة.
خالل  « Investissement Direct Etranger» يعد النمو املتزايد لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر

فقد حققت هذه التدفقات معدالت منو  ،أحد أهم التغريات احلديثة يف االقتصاد العامليالتسعينات من القرن املاضي 
أسرع من تلك اخلاصة بالتجارة الدولية والناتج احمللي اإلمجايل العاملي. وعلى الرغم من أن الوجهة الرئيسية هلذه 

حادة يف تدفقات االستثمار األجنيب التدفقات كانت ومازالت من الدول املتقدمة، فقد شهدت الدول النامية زيادة 
% من إمجايل التدفقات العاملية خالل عام 09املباشر الداخلة إىل أراضيها منذ التسعينات حىت وصلت إىل 

م؛ هذه التغريات أعادت إىل السطح بعض األسئلة املوجودة يف األدبيات االقتصادية املتعلقة بتحديد العوامل 2119
مار األجنيب املباشر إىل الدول املضيفة، واآلثار املتوقعة هلذه االستثمارات على اقتصاديات اليت تؤثر يف جذب االستث

 هذه الدول. 
 رفاهية زيادة بغية واالجتماعية االقتصادية األهداف من العديد حتقيق اجلزائر ضمنها ومن النامية الدول تستهدف
 للدولة، اإلمنائية اإلسرتاجتية إطار يف املباشر األجنيب ثماراالست دمج عدم أن إال هلم، احلياة جودة وحتسني مواطنيها

 إمنائية أهداف من حتقق عما النظر بصرف منافعه، من املباشر األجنيب االستثمار يعظم أن إىل -فقط – يؤدي سوف
 له. املستقبلة أو املضيفة للدولة

 التايل: ومن خالل ما سبق ميكن صياغة إشكالية هذا البحث يف التساؤل الرئيسي
 الجزائري؟  االقتصادي نمو على المباشر األجنبي االستثمار أثر هو ما

 الفرضيات:
 أن االستثمار األجنيب املباشر له آثار اقتصادية اجيابية. .0
 يف اجلزائر. خارج قطاع احملروقات املباشرة األجنبية االستثمارات حجم تواضع إىل املالئم املناخ توافر عدم أدى .2
النتائج  وتطور ستثمار األجنيب املباشر يف اجتاه واحد )قطاع احملروقات(، يؤدي إىل عدم استمرارأن التدفق اال .3

 االجيابية له. 
 أهداف البحث:

التعرف على الرتكيب والتوزيع اجلغرايف لالستثمار األجنيب املباشر واهم القطاعات اجلاذبة له، ومدى تأثريه على  .0
 النمو االقتصادي اجلزائري.
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 اجتاه العالقة السببية بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي اجلزائري. حتديد  .2
 :البحث في المستخدمة واألدوات المنهج
 االقتصادي:للتحليل اع نوثالثة أسة منهجيا على رالداتعتمد 
 وكذا واألجنبية، لعربيةا واملصادر املراجع خمتلف على واإلطالع املكتيب املسح خالل منالنظرية"  "الدراسة :األول

 ؛باملوضوع املتعلقة االنرتنيت، ومواقع واجملالت العلمية والرسائل امللتقيات
تطورات حادثة يف كل من متغريات منوذج البحث تتبع ف لك بهدوذ لزمن"اعبر رن لمقاالكمي التحليل "اوالثاين: 

 (ONS)قبل الديوان الوطين لإلحصاء  رة منلمنشوت البيانااعلى ل االعتماد لك من خالذيتم ف سو، وعمليا
، والبنك املركزي، باإلضافة إىل إحصاءات املنظمات االقتصادية الدولية كصندوق  والوكالة الوطنية لتنمية االستثمار،

 والبنك العاملي؛ النقد الدويل
بين العالقة سة رالدئمة ام األساليب القياسية املالستخداحيث يتم  لقياسي"ا"بالتحليل لثالث ع النوايتعلق ا: خيروأ
ودوال ، (var) مناذج ذات االحندار املتعدد، واملتجهات ذات االحندار الذايتات املدروسة، وخنص بالذكر لمتغيرا

لتباين  حتليال وأيضا (Fonctions De La  Réponse D'impulsionاالستجابة الدفعية  )
(Decomposition De La Variance مع استعمال برامج ،)«Eviews »  أثر االستثمار  الختبار

 النمو االقتصادي.  على األجنيب املباشر
 نموذج البحث:

 األخرى العوامل من وجمموعة (L)والعمل  (K)املال  رأس مها بعاملني يتحدد اإلنتاج حجم أن إىل اإلنتاج تابع يشري
      التايل: لبالشك تابع اإلنتاج عن رياضًيا التعبري وميكن  النمو. عملية يف املؤثرة

 االستثمارات إضافة تتم سوف االقتصادي النمو يف املباشرة األجنبية االستثمارات أثر تقدير عند احلالة هذه ويف
 املتعدد، اخلطي االزدواج مشكلة حلدوث جتنًبا االقتصاد يف املستثمر املال رأس من طرحها بعد املباشرة األجنبية
التالية:  العالقة عنه تعرب ما وهذا  (PIB) اإلمجايل احمللي بالناتجي، االقتصاد النمو عن التعبري سيتم وكذلك

 
PIB: اإلمجايل. احمللي الناتج 

K.إمجايل رأس املال : 
L.القوى العاملة : 

IDE :املباشرة. األجنبية االستثمارات 
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 :بحثحدود ال
 ميكن ال ومنه دولة، كل يف السائدة والسياسة االقتصادية النظم حسب ألخرى دولة من االقتصادية األوضاع ختتلف

 خيص فيما أما اجلزائر، على التطبيقية الدراسة تكون أن ارتأينا وعليه النظم، لكل صاحلة تكون واحدة دراسة نقدم أن
 (.م2102م إىل سنة 0991)من سنة  الدراسة فرتةحسب البيانات املتوفرة ستكون الزمين، و  اإلطار

 هيكل البحث:
 حىت يتم اإلحاطة باملوضوع واإلجابة على إشكالية البحث يتطلب هيكلة الدراسة وتقسيمها حسب رأينا إىل:

 االستثمار األجنبي المباشر، أشكاله ودوافعه. ماهيةأوال: 
 الجزائر. في المباشر األجنبي االستثمار ثانيا: تطور

 ثالثا: اإلطار التطبيقي القياسي للدراسة.
 

 االستثمار األجنبي المباشر، أشكاله ودوافعه. ماهيةأوال: 
 مفهوم االستثمار األجنبي. -0

 إنشاء يف واملساهم األموال، لرؤوس واملالك اخلارج من القادم االستثمار أنه على األجنيب، االستثمار يعرف أن ميكن
 األجنيب االستثمار إىل ينظر أن ميكن إذن.أخر اقتصاد يف قائمة مؤسسة قبل من ما اقتصاد يف استثمارية مشروعات

 التكنولوجيا، بتحويل ويسمح والتقنية، الفنية املهارات و اخلربات جلب على يعمل الذي االستثمار ذلك أنه جهة من
 حتت موجوداته وإدارة تسيري على مباشر بشكل يقوم ألنه للسيطرة، أداة فهو ثانية جهة ومن العمل، فرص ويوفر
)رؤوس األموال األجنبية(  حمدود غري العاملي فاالستثمار اجلنسيات؛ وعليه ملتعددة باملؤسسات تعرف مؤسسات مظلة

 .iاالستثمار نوع حسبها خيتلف املختلفة العمليات من معقدة جمموعة حيوي 
 مفهوم االستثمار األجنبي المباشر: -2

 نورد أمهها فيما يلي: بالنسبة هلذا األخري فقد تعددت التعاريف اخلاصة به، واليت ميكننا أن 
يعترب االستثمار األجنيب املباشر على أنه "حصة ثابتة للمستثمر املقيم يف اقتصاد ما يف مشروع مقام يف اقتصاد آخر، 

% أو أكثر 01ووفقا للمعيار الذي وضعه صندوق النقد الدويل يكون االستثمار مباشرا حىت ميتلك املستثمر األجنيب 
مؤسسات األعمال ومن عدد األصوات فيها، وتكون هذه احلصة كافية إلعطاء املستثمر  من أسهم رأس مال إحـدى

 .iiرأيا يف إدارة املؤسسة"
وحسب تعريف صندوق النقد الدويل "هو ذلك النوع من أنواع االستثمار الدويل، الذي يعكس هدف حصول كيان 

وتنطوي هذه املصلحة على وجود عالقة  ،خرمقيم يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد آ
طويلة األجل بني املستثمر املباشر واملؤسسة، باإلضافة إىل متتع املستثمر املباشر بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارة 

 .iiiاملؤسسة"
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كما عرف أيضا على أنه "استثمار شركات مقيمة يف إحدى الدول يف شركات أخرى مقيمة يف دولة أخرى بشراء 
الشركات، أو بإنشاء شركات جديدة وتزويدها برأمساهلا األساسي، أو الزيادة يف رأس مال شركات موجودة  هذه

 . ivأصال، ويتضمن هذا املعىن إشراف املستثمر وتدخله يف إدارة الشركات اليت يستثمر هبا أمواله"
بتحويل رأس املال سواء كان يف شكل  وهبذا ميكننا تعريف االستثمار األجنيب املباشر على أنه: قيام مستثمر أجنيب

نقدي أو يف شكل عيين  منقول، وكذا حتويل التقنية العالية يف اإلنتاج واملعارف اإلدارية والتنظيمية والتسويقية إىل دولة 
أخرى غري دولته األصلية، وذلك لغرض إنشاء مشروع طويل األجل جديد أو املسامهة فيه، أو شراء كل أو جزء من 

ائم، سواء كان هذا املشروع يف كلتا احلالتني صناعيا أو جتاريا أو خدميا، ميلكه هذا املستثمر) عادة ما يكون مشروع ق
% 01شركة متعددة اجلنسية( ملكية كلية أو جزئية، بشرط أن تكون حصته من إمجايل رأس مال املشروع ال تقل عن 

املستثمر األجنيب يف إدارة املشروع جزئيا ومترير القرارات اليت  ) يف حالة امللكية اجلزئية (، ومن مث يكون لديه احلق أي
ختدم أهدافه، أو أن تكون لديه القدرة على التحكم الكلي يف كل عمليات املشروع عندما تكون ملكيته هلذا األخري 

 ملكية مطلقة.
 أشكال االستثمار األجنبي المباشر. -3
  .الشركات متعددة الجنسية - 0.3

و الشركات متعددة اجلنسية من أهم الظواهر السائدة يف حميط االقتصاد الدويل يف السنوات األخرية، تعترب ظاهرة من
.واستنادا إىل 7% من االستثمارات األجـنبية املباشرة على مستوى العامل ككل01حيث أهنا مسؤولة عن أكثر من 

شركة، إىل جانب  79111جلنسيات بـ عدد الشركات متعدد ا 2117قاعدة بيانات األمم املتحدة فقد قدر سنة 
شركة، و قد جتاوز  791111( اليت بلغ عددها Les filiales étrangèresشركاهتا املنتسبة األجنبية )الفروع( )

 .vمخسة عشرة  تريليون دوالر 2117رصيدها من االستثمار األجنيب املباشر يف عام 
 .االستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي -2.3

متثل مشروعات االستثمار اململوكة بالكامل للمستثمر األجنيب أكثر أنواع االستثمارات األجنبية تفضيال لدى 
الشركات متعددة اجلنسية، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املشروعات تتمثل يف قيام الشركات متعددة اجلنسية بإنشاء 

ط اإلنتاجي أو اخلدمي بالدولة املضيفة.كما أنه وإذا كان فروع لإلنتاج أو التسويق، أو أي نوع آخر من أنواع النشا
هذا الشكل من أشكال االستثمار األجنيب مفضال لدى الشركات متعددة اجلنسية، جند الكثري من الدول النامية 

ر، املضيفة ترتدد كثريا ) بل ترفض يف معظم األحيان( يف التصريح هلذه الشركات بالتملك الكامل ملشروعات االستثما
حيث يعترب اخلوف من التبعية االقتصادية وما يرتتب عليها من آثار سياسية على الصعيدين احمللي والدويل، وكذلك 
احلذر من احتماالت سيادة حالة احتكار الشركات متعددة اجلنسية ألسواق الدول النامية، من بني أهم األسباب 

 .   viلالستثمارات اململوكة بالكامل للمستثمر األجنيبالكامنة وراء عدم تفضيل كثري من دول العامل الثالث 
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 .االستثمار المشترك - 3.3
 : viiيلي هذا الشكل لالستثمار األجنيب املباشر قدمت له جمموعة من التعاريف، نعرض بعضا منها من خالل ما

 ذي ميتلكه، أو يشارك فيه طرفان "أن االستثمار املشرتك هو أحد مشروعات األعمال ال Kolde)يرى كولدي )
) أو شخصيتان معنويتان( أو أكثر من دولتني خمتلفتني بصفة دائمة.واملشاركة هنا ال تقتصر على احلصة يف رأس املال 

فريى أن  Terpstra)بل متتد أيضا إىل اإلدارة واخلربة وبراءات االخرتاع أو العمليات التجارية...اخل". أما تريبسرتا )
ار املشرتك "ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم يف دولة أجنبية، ويكون أحد أطراف االستثمار فيها االستثم

 شركة دولية متارس حقا كافيا يف إدارة املشروع أو العملية اإلنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه".
أجنيب أو أكثر مع طرف حملي/  ( يف هذا الشأن "أنه يف حالة اشرتاك طرفLivingstoneويرى ليفجستون )

)سواء كان شركة وطنية قائمة أو غري ذلك( للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو قدمية أو تنمية السوق أو أي نشاط  وطين
 إنتاجي أو خدمي آخر، سواء كانت املشاركة يف رأس املال أو بالتكنولوجيا، فإن هذا يعترب استثمارا مشرتكا".

 .التجميع مشروعات أو عمليات - 2.3
هذه املشروعات قد تأخذ شكل اتفاقية بني الطرف األجنيب والطرف الوطين )عام أو خاص(، يتم مبوجبها قيام 
الطرف األول بتزويد الطرف الثاين مبكونات منتج معني )سيارة مثال( لتجميعها لتصبح منتجا هنائيا، ويف معظم 

اخلربة أو املعرفة الالزمة واخلاصة بالتصميم الداخلي للمصنع  األحيان خاصة يف الدول النامية يقدم الطرف األجنيب
وتدفق العمليات وطرق التخزين والصيانة...اخل، يف مقابل عائد مادي متفق عليـه.كمـا وجتـدر اإلشـارة إلـى أن 

نيب، مشروعات التجميع قد تأخذ شكل االستثمار املشرتك أو شكل التملك الكامل ملشروع االستثمار للطرف األج
أما إذا كان املشروع االستثماري اخلاص بالتجميع سيتم مبوجب عقد واتفاقية ال تتضمن أي مشاركة للمستثمر 
األجنيب بشكل أو بآخر يف مشروع االستثمار، فإن هذا الوضع يصبح مشاهبا ألمناط أو أشكال االستثمار غري 

 .viiiاملباشر يف جمال اإلنتاج
 .ردوافع االستثمار األجنبي المباش -2
املباشر  تتمثل مسامهات االستثمار دوافع اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر من طرف الدول المضيفة: -0.2

 :ixيف اقتصاديات الدول املضيفة يف
لالستثمارات تكمن يف حتويل األصول  احلقيقية إن املسامهةمساهمة االستثمارات المباشرة في تطوير التمويل:  -

الشركات األجنبية يساعد ال حمال يف تطوير القطاع البنكي وهياكل متويل االستثمارات وكذلك املعنوية، إذ أن وجود 
 تعبئة املوارد احمللية. 

 تتمثل أهم املسامهات لالستثمار املباشر يف أربع نقاط: مساهمات أخرى لالستثمار المباشر:  -
 لإلنتاج، ولكن أيضا لتسيري  عمليات الفروع تواكب حتويل التكنولوجيا، وذلك بوضع آلية متقدمة

 وتنظيم وحدات إنتاج اخلدمات.
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 .االستثمار املباشر ألجل إنتاج السلع واخلدمات يواكب بصفة عامة خلق مناصب عمل 
  يعترب عامل النمو لشركات املتعددة اجلنسيات حيل حمل االستثمار املباشر التقليدي للعمليات خارج

 اخلدمات.الدول لبعض الوظائف يف إنتاج السلع و 
  حركة إعادة التموقع الصناعي، يثري املخاوف الكربى للدول التجارية األصلية، وتكون فرصة رائعة

 بالنسبة القتصاديات اجلنوب.
 دوافع المستثمر األجنبي: - 2.2
 دون زيادة املخاطر اليت قد يتعرض هلا املستثمر. زيادة العوائد -
وق دولة ما فإنه يبدو صغريا جدا عند مقارنته بالسوق العاملي حيث مهما كان كرب حجم سزيادة المبيعات  -

 املتكون من أسواق مجيع الدول املمكن التصدير إليها. 
 من الدول املستثمر فيها. الحصول على المواد الخام -
من  اليت متنحها كثري من الدول املستثمر فيها االستفادة من قوانين تشجيع االستثمار واإلعفاءات الضريبية -

 .xأجل جذب االستثمارات األجنبية إليها ومن أمهها: تقدمي احلوافز الضريبية دائمة وغريها
 .الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار ثانيا: تطور

 القطاعات على وتوزيعها ومصدرها، حجمها، بيان األجنبية املباشرة يف اجلزائر إىل االستثمارات تطور دراسة هتدف
 االقتصادية.

 .للجزائر االستثمار األجنبي المباشر فقاتتد .0
متلك اجلزائر املؤهالت والعناصر التنافسية جلذب االستثمارات، خاصة اإلطار التشريعي، والتنظيمي واإلداري، وكذلك  

 قانون االستثمار، زيادة على القدرات الذاتية للبالد.
إىل  0991باشر للجزائر يف الفرتة املمتدة من سنة يوضح اجلدول والشكل التالني، تدفقات االستثمار األجنيب امل 

 كما يلي:   2102سنة 
 (.2102 – 0991( : تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للجزائر في الفترة الممتدة ) 0جدول رقم )

 الوحدة: مليون دوالر أمريكي.

 www.banquemondiale.orgقاعدة بيانات البنك الدويل، املوقع االلكرتوين:  المصدر: 

 

  2111 0999 0990 0997 0991 0991 0990 0993 0992 0990 0991 السنوات
  280.1 291.6 616.6 261 270 251 021 21  30 11.63 0.34 القيمة

 2102 2011 2101 2119 2112 2112 2116 2115 2112 2113 2112 2110 السنوات
 0610.5 2716.8 2264 2761 2594 1662 1796 1081 881.9 633.7 1065 1107.9 القيمة

www.banquemondiale.org
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 (.2102 – 0991(: تمثيل بياني لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر للجزائر في الفترة ) 0شكل رقم )

 
 (.0: من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم )المصدر

 
لبلد يف حتديد املقدرة على جذب االستثمارات األجنبية يتضح من اجلدول وشكل أعاله دور االستقرار السياسي ل

( قيم صغرية جدا لتدفقات 2111-0991املباشرة، حيث شهدت سنوات عدم االستقرار السياسي واالمين )
( )فرتة االستقرار االمين يف 2100-2110؛ لتشهد يف الفرتة )0990االستثمار األجنيب املباشر باستثناء سنة 

، لتزيد عن املليار والنصف املليار 2111إىل  2110ة فاقت أغلبيتها املليار دوالر أمريكي من سنة اجلزائر( قيم معترب 
( فقد عربت تدفقات االستثمار األجنيب 2102-2110، أما يف الفرتة )2117و 2111دوالر أمريكي يف سنة 

نالحظ تراجع ملحوظ يف تدفق ف 2102املباشر يف كل سنة من هذه الفرتة املليارين دوالر أمريكي إال يف سنة 
 .2100% مقارنة بسنة 00االستثمار األجنيب املباشر حيث اخنفض بنسبة 

 األجنبية المباشرة. لالستثمارات الجاذبة االقتصادية القطاعات .2
 مشروعا، بتكلفة استثمارية إمجالية تقدر  010( بــــ 2102-2112) الفرتة خالل األجنبية املشاريع حتددت

مليون دج(، موزعة على خمتلق القطاعات االقتصادية على النحو املوضح يف اجلدول والشكل  378 164 2بــ )
 التاليني:

 (.2102 -2112(: عدد وقيم مشاريع االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة )2جدول رقم )

 اإلقليم عدد املشاريع املبلغ )مليون دج(
 أروبا 230 200 313
 اإلتحاد 190 550 272
 آسيا 31 196 512
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 أمريكا 9 821 58
 الدول العربية 174 036 258 1

 إفريقيا 1 4.510
 أستراليا 1 2.974
 متعدد الجنسيات 5 641 14

 المجموع 451 378 164 2
 www.andi.dzالوكالة الوطنية لتنمية االستثمار، املوقع اإللكرتوين:  المصدر:

 
 (2102 -2112(: تمثيل بياني لعدد وقيم المشاريع للمستثمرين األجانب خالل الفترة )2شكل رقم )

 .(2: من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم )المصدر
 

األوربية ودول االحتاد حتتل املرتبة األوىل من حيث (  أن الدول 2( والشكل رقم)2نالحظ من خالل اجلدول رقم)
 املرتبة األوىل وذلك مببلغ يقدر لكن ومن حيث قيمة املشاريع وهو األهم حتتل الدول العربية عدد املشاريع،

 مليون دج(، يف حني حتتل االستثمارات املتدفقة من آسيا املرتبة الثانية وذلك مببلغ يقدر 0210131بـ ) 
مليون  303211ع مبا يعادل )مشرو  210مليون دج(، وتليها االستثمارات املتدفقة من أوروبا بـ  102091بـ ) 

 فرنسا، أمهها األوربية ومن االستثمارات زيادة إىل أدى األوريب الذي االحتاد مع الشراكة دج(، وهذا يعود إىل اتفاق
مليون دج(، أما  10020وإسبانيا؛ وتأيت الواليات املتحدة األمريكية يف املرتبة الرابعة مببلغ يقدر بـ) إيطاليا،

مشاريع متعددة اجلنسيات حتتل املراتب األخرية مبشروع واحد  تدفقة من كل من إفريقيا، أسرتاليا وكذااالستثمارات امل
 مشاريع ملتعددة اجلنسيات. 1لكل من إفريقيا واسرتاليا، و

http://www.andi.dz/
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 وفيما يلي جدول ومتثيل بياين يوضح توزيع املشاريع للمستثمرين األجانب حسب قطاع النشاط:
 (2102 -2112يع االستثمار األجنبي المباشر حسب قطاع النشاط خالل الفترة )(: توزيع مشار 3جدول رقم )

% 
المبلغ 
 % )مليون دج(

عدد 
 المشاريع

قطاع 
 النشاط

 الزراعة 8 1,77% 6.533 0,30%
1,94% 41 981 15,52% 70 BTPH 
 الصناعة 257 56,98% 710 949 43,88%
 الصحة 3 0,67% 8.589 0,40%
 النقل 16 3,55% 351 9 0,43%
 السياحة 11 2,44% 321 481 22,24%
 الخدمات 85 18,85% 393 578 26,72%
 االتصاالت 1 0,22% 500 88 4,09%

 

100% 
2 164 
 المجموع 451 100% 378

 www.andi.dzالوكالة الوطنية لتنمية االستثمار، املوقع اإللكرتوين:  المصدر:
 (2102 -2112(: تمثيل بياني لمشاريع المستثمرين األجانب حسب قطاع النشاط خالل الفترة )3رقم )شكل 

 
 (.3: من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم )المصدر

 قطاعات يف حمصورا يزال ال اجلزائر يف لالستثمار القطاعي التوزيع ( أن3( والشكل رقم)3يالحظ من اجلدول رقم)
 للمستثمرين بالنسبة الوحيد االهتمام ظل فيما يتعلق بالصناعة البرتولية الذي خاصة الطاقة، قطاع مثل حمدودة

http://www.andi.dz/
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 909701األجانب، حيث يأيت قطاع الصناعة يف املرتبة األوىل من حيث عدد وقيمة املشاريع معا مببلغ يقدر بـ ) 
حة املرتبة الثانية والثالثة على التوايل مببلغ مشروع، يف حني حيتل قطاع اخلدمات والسيا 217مليون دج ( مبا يعادل 

 مشروع، أما قطاع االتصاالت، 00و  01مليون دج( مبا يعادل  000320مليون دج ( و ) 170393يقدر بـ ) 
 البناء واألشغال العمومية، النقل، الصحة والزراعة، فيمكن القول أهنا ليست مهمة بشكل كبري للمستثمر األجنيب.

 
 ر التطبيقي القياسي للدراسة.ثالثا: اإلطا

 التعريف بالمتغيرات. -1
 الناتج المحلي اإلجمالي (PIB)الناتج احمللي اإلمجايل حيسب  : هو أحد الطرق لقياس حجم االقتصاد؛

)معبر عنها بالدوالر  .قيمة السلع واخلدمات املنتجة من املوارد املوجودة حمليًا يف اجلزائر خالل فرتة زمنية معينة
 (.األمريكي

 ي( إجمالي نسبة تكوين رأس المال )% من إجمالي الناتج المحل(KR) :نسبة جممل النفقات  هي
 على زيادة األصول الثابتة لالقتصاد مضافا إليه صايف التغريات، معرب عنها بنسبة من الناتج احمللي اجلمايل.

 إجمالي رأس المال  (K) = الناتج احمللي اإلمجايل (PIB)     × تكوين رأس املال ةنسبإمجايل % 
(KR). 
  عنصر العمل(L) : سوف تعتد الدراسة على حجم القوى العاملة )عدد العمال( كمعيار لعنصر العمل

 على املستوى الكلي.
 االستثمار األجنبي المباشر (IDE) : هو صايف تدفقات االستثمار الوافدة للحصول على حصة دائمة يف

 .يمة للدوالر األمريكي(معبر عنها بالقاإلدارة، والبيانات )

  .حد الخطأ: 
 النموذج القياسي: -2

تعتمد هذه الدراسة إىل توظيف دالة اإلنتاج لقياس أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر 
املباشر كعوامل (؛ وسوف يتم تقدير دالة باستخدام رأس املال والعمل واالستثمار األجنيب 2102-0991خالل )
 اإلنتاج.

                  ……………………….(1) 
 وميكن كتابة املعادلة على الصيغة التالية: 

………………………….(2)  
                                                   حيث:

 حنصل على:  (L)( على 2وبقسمة طريف املعادلة )
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     ………………………………..(3)  
 ومنها 

……………………….  (4)  
 واليت ميكن كتابتها بالصيغة:

………………………(5) 
 وبعد إعادة الدالة ميكن التوصل إىل الصيغة التالية:

                
………………………………………..(6) 

 
أن هذا النموذج قد يساعد على جتنب مشكلة عدم جتانس التباين، والذي يعين  (intriligator)يرى انرتليقاتور 

وجودها أن التباين يتغري مع تغري املشاهدات، األمر الذي يقود إىل نتائج غري كفؤة، ال تساعد على اختاذ القرار 
ملتعدد، والذي يعين الصحيح بشان اختبار الفرضيات، كما يساعد هذا النموذج على جتنب مشكلة االرتباط اخلطي ا

وجود ترابط بني املتغريات املستخدمة يف تفسري املتغري التابع، مما يعطي قوة تفسري النموذج على الرغم من اخنفاض 
، حيث يصبح القرار املتخذ لقبول الفرض الصفري أو رفضه غري صحيح، باإلضافة tأمهية املتغريات حسب اختبار 

 . xi البياناتإىل حساسية النموذج لتغري صغري يف
 تصبح: (6)على املعادلة رقم  (log) وبإدخال

………………. (7) 
 دراسة استقرار البيانات. -3

باختبار استقرار السالسل الزمنية للمتغريات املشمولة  بدأكما جرت العادة عند استخدام السالسل الزمنية، سن
 (.ADFفوللر للجذور الوحدية )-يبالتحليل، وذلك باستخدام كل من: االختبار املعزز لديك

، أوضحت Akcaike حساب عدد التأخرات بناء على أساس أصغر قيمة يأخذ هبا املعامل يف هذا الصدد، وبعد 
، ومنه ADF( احملسوبة أكرب القيمة املطلقة لـقيم احلرجة من اختباري tاجلدول أن القيمة املطلقة إلحصائية )نتائج 

حيث تشري نتائج أن هذا املتغري مستقر يف الفرق  log(K/L)دراسة مستقرة، باستثناء نستنتج أن مجيع متغريات ال
 األول.
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(: دراسة استقرار المتغيرات2جدول رقم )  

 المتغيرات
LA
G 

ADF 
القيمة 
الحرج
 ة

القيمة 
المحسو 
 بة

 القرار
مستوى الثقة 
 االستقرار

Log(PIB/
L) 

0 
- 

3.12 
- 1.10 H(1)  عند المستوى

1% 
Log(IDE/

L) 
0 

-
3.02 

-4.52 H(1)  عند المستوى
1% 

Log(K/L) 0 
-

3.04 -7.93 H(1)   عند الفرق األول
1% 

 Eviewsمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج   المصدر:
 تقدير النموذج االنحدار المتعدد. -4

واملتغريات   log(PIB/L)تابع اآلن وبعد التأكد من استقرار البيانات تقوم الدراسة بتقدير العالقة بني املتغري ال
،باستخدام طريقة املربعات الصغرى، واليت تشري نتائجها على ما d(log(K/L)) و  log (IDE/L)املستقلة 

 يلي: 
 
Estimation Equation: 
========================= 
LOG_PIB_L = C(1)*LOG_IDE_L + C(2)*D_LOG__k_L + C(3) 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
LOG_PIB_L = 0.143560450848*LOG_IDE_L + 
0.222543303067*D_LOG__k_L - 1.4664456178 
 
إذن بالرجوع إىل قيم املعادلة يتضح األثر االجيايب للمتغريات قيد الدراسة، حيث يظهر من النتائج أن مرونة االستثمار 

دينار  0(، أي أن زيادة االستثمار األجنيب املباشر بـ  1.00إلمجايل بــــــــ )األجنيب املباشر تؤدي إىل زيادة الناتج ا
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دينار جزائري،  وهو اثر اجيايب ومهم، كما تشري النتائج إىل  1.00جزائري،  تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل بـ 
( العتماد الكبري هلذا األخري على السلع 1.22األثر االجيايب واملعترب للتغري يف رأس املال اإلمجايل على الناتج )

 الرأمسالية الضرورية لعملية اإلنتاج. 
 
 متجهة االنحدار الذاتي والعالقة السببية للمتغيرات. -5

، الختبار العالقة  (var)إن استقرار البيانات يدفع بنا إىل حتديد العالقة بني املتغريات عن طريق االحندار الذايت 
ات، حيث يقوم االختبار بتفسري املتغري التابع بالقيم السابقة له والقيم السابقة للمتغريات األخرى، السببية بني املتغري 

وتعترب مجيع املتغريات داخلية، لذلك سوف تقوم هذه الدراسة بتقدير هذا النموذج واستخدام نتائج هذا االختبار 
 العالقة السببية بني املتغريات.لتحديد دالة االستجابة الفورية وحتليل التباين ومن مث حتديد 

 القانوين بشكل خمتزل على النحو التايل:  VARميكن كتابة منوذج  

t

m

i

itit UXAX 




1

 

حيث أن:   tttt LKdLIDELPIBX ))/(log()/log()/log(  هو متجه املتغريات الداخلية ) جيب أن
 تكون املتغريات مستقلة(

m :كن حتديدها باستخدام معيار عدد فرتات اإلبطاء أو التأخرات يف النموذج اليت ميAkaike (AIC) . إذ
 كما  يوضح اجلدول التايل:أن عدد التأخرات يف هذا النموذج يقدر بفرتة زمنية واحدة  جاءت نتائج االختبار 

 
 VAR (: تحديد عدد التأخرات في النموذج5جدول رقم )

 
VAR Lag Order Selection 
Criteria     
Endogenous variables: LOG_PIB_L 
LOG_IDE_L D_LOG__k_L    
Exogenous variables: C      
     
Sample: 1990 
2012      
Included observations: 20     
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               Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
              
0  26.51460 NA   1.91e-05 

-
2.351460 

-
2.202100 

-
2.322303 

1  68.28015 
  66.8248
8* 

  7.34e-
07* 

 -
5.628015* 

 -
5.030575* 

 -
5.511388* 

               * indicates lag order selected by the 
criterion    
 LR: sequential modified LR test statistic (each 
test at 5% level)   

 VAR satisfies theط االستقرار )ومن خالل الشكل أدناه،  يتضح بأن النموذج املقدر حيقق شرو 
stability condition،)  إذ أن مجيع املعامالت أصغر من الواحد، ومجيع اجلذور تقع داخل دائرة الوحدة، مما

 يعين أن النموذج ال يعاين من مشكلة يف ارتباط األخطاء أو عدم ثبات التباين.

 (: دائرة وحدة المعامالت.2شكل رقم)

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
 eviewsالباحث باعتماد على برنامج من إعداد المصدر: 

 

 آثار االستثمار األجنبي المباشر على المدى القصير. -6
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(، فإن حدوث صدمة 1سنوات واملبينة الشكل رقم ) 01حسب تقديرات دوال االستجابة الدفعية املمتدة على 
سيكون هلا  دينار جزائري( 1.2 أو بـ ) % 1.2)تغيري مفاجئ( إجيابية واحدة يف االستثمار األجنيب املباشر مقدرة بـ 

أثر معنوي إجيايب على الناتج احمللي اإلمجايل يف املدى املتوسط فقط، غري أن هذا املضاعف صغري و يقدر حبوايل 
كحد أقصى يف السنة الثالثة اليت تلي الصدمة. ليعاود الناتج احمللي األجنيب يف االخنفاض إىل أن يصل   1.02%

يف الفرتة األوىل، أي أن السياسة اجلزائرية املنتهجة جلذب تدفقات االستثمار األجنيب للمستوى الذي كان عليه 
، وذلك الهتمامها حبجم االستثمارات وسرعة تدفقها ال حتقق منو اقتصادي لفرتة طويلة )التنمية املستدامة( املباشر

القطاعات واألنشطة، ومسامهتها يف فقط، دون البحث على مدى استجابتها لكافة متطلبات النمو املتوازن ملختلف 
 واإلداريني احملليني القادرين على التعامل مع التقنيات املتقدمة.  تكوين جيل من الفنيني
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 اتجاه العالقة السببية بين المتغيرات وتحليل التباين. -7

 

 

 

تقديرات دوال االستجابة الدفعية (:5شكل رقم )  
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 Granger Causality) لتحديد اجتاه العالقة بني متغريات الدراسة، مت توظيف اختبار جراجنر للعالقة السببية
Tests)يلي: ، والذي جاءت نتائجه كما 

 
 ( :اختبار جرانجر للعالقة السببية.6جدول رقم)

 
Pairwise Granger Causality Tests 
 
Sample: 1990 2012  
Lags: 1   
        
 Null Hypothesis: Obs 

F-
Statistic Prob.  

         LOG_IDE_L does not Granger Cause 
LOG_PIB_L  22 

 6.6727
0 0.0188 

 LOG_PIB_L does not Granger Cause 
LOG_IDE_L 

 5.7823
7 0.0272 

         LOG_k_L does not Granger Cause 
LOG_PIB_L  22 

 7.0469
2 0.0161 

 LOG_PIB_L does not Granger Cause 
LOG_k_L 

 0.2515
7 0.6221 

         LOG_k_L does not Granger Cause 
LOG_IDE_L  22 

 3.1743
0 0.0917 

 LOG_IDE_L does not Granger Cause 
LOG_k_L 

 6.2412
5 0.0224 

 eviewsمن إعداد الباحث باعتماد على برنامج المصدر:                                           
 

 :املتغرياتحسب اجلدول أعاله يبني اجلدول التايل اجتاه العالقة بني 
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 اتجاه العالقة السببية بين المتغيرات.( : 2جدول رقم )

 اتجاه العالقة السببية
PIB                 
IDE 

وجود عالقة سببية متبادلة بين الناتج المحلي اإلجمالي واالستثمار األجنبي 
 المباشر.

K                     
PIB  

 لي إلى الناتج المحلي اإلجمالي.وجود عالقة سببية من رأس المال اإلجما

IDE                    
k 

وجود عالقة سببية متبادلة بين االستثمار األجنبي المباشر و إجمالي رأس 
 المال.
 .(1من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم)المصدر: 

مجايل واالستثمار األجنيب املباشر، أي أن  وجود عالقة سببية متبادلة بني الناتج احمللي اإلتشري نتائج االختبار إىل  
كالمها يؤثر يف األخر، فعندما يزيد االستثمار األجنيب املباشر يزيد معه الناتج احمللي اإلمجايل، وعندما يزيد الناتج 

ايل رأس املال احمللي اإلمجايل يزيد االستثمار األجنيب املباشر، كما تتجه العالقة السببية بني الناتج احمللي اإلمجايل وإمج
من هذا األخري، كما تشري نتائج االختبار إىل وجود عالقة سببية متبادلة بني االستثمار األجنيب املباشر و إمجايل رأس 

 املال.
على اخلطأ يف املتغريات املستقلة  ، والذي يعودlog(PIB/L)من اجل التعرف على مقدار التباين يف التنبؤ للمتغري 

ج، ومقدار التباين الذي يعود على املتغري التابع نفسه، تقوم الدراسة بتوظيف حتليل التباين بناءا املستخدمة يف النموذ 
على نتائج متجهة االحندار الذايت، واليت دلت على أن مكونات التباين لإلنتاج تتأثر بشكل قليل بكل من االستثمار 

(، وحىت بعد 1%( على التوايل يف الفرتة )1.77% و 3.32األجنيب املباشر وإمجايل رأس املال، حيث سامهوا بــــــ )
يف اجلدول  %( من مكونات التباين كما هو مبني1.100% و 1.22( فرتات زمنية شرحت هذه املتغريات )01)

 التايل:
 

EXPLAINED BY SHOCKS IN:  
D(log(K/L)) Log(IDE/L) Log(PIB/L) YEARS PERCENTAGE OF THE 
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 ( :تحليل تباين الناتج المحلي اإلجمالي2جدول رقم)
 eviews.من إعداد الباحث باعتماد على برنامج المصدر:                                    

 
 الخاتمة.

 السوق يف االندماج متطلبات إىل باخلضوع ذلك  األجنبية االستثمارات جلب من جهودها تواصل رمازالت اجلزائ
 السلع حركة على اجلمركية، إلغاء احلواجز إىل اليت هتدف العاملية التجارة منظمة إىل االنضمام وخاصة العاملية

 من مجلة بتقدمي االستثمار على جعةاملش القوانني من خالل إصدار جمموعة من وذلك األموال، ورؤوس واخلدمات
 االستثمارات وتطوير تشجيع قصد سواء، حد على واألجنيب الوطين للمستثمر واإلعفاءات والضمانات االمتيازات

 حتقيق منو اقتصادي. وبالتايل
 يف يةالوطن للمؤسسات القوة من نوع إلعطاء أساسي كحل املباشر األجنيب االستثمار أمهية تظهر املنطلق هذا من

األجنيب  لالستثمار جاذبة تنافسية وعناصر مؤهالت متتلك فاجلزائر االقتصادية، القطاعات وتنوع إطار الشراكة،
 احملللني. االقتصاديني عليه مجيع يتفق ما وخاصة قطاع احملروقات، وهذا

 املتوصل إليها ما يلي: النتائجمن أهم 
 ر ودره اهلام يف تعزيز النمو االقتصادي يف اجلزائر، وعلى الرغم من أظهرت الدراسة أمهية االستثمار األجنيب املباش

، حيث أشارة نتائج االختبار )صحة الفرضية األوىل( ر حجمه بالنسبة إلمجايل رأس املال، إال أن تأثريه اجيايبغص
 %1.00ايل بــــ % يف االستثمار األجنيب املباشر تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اإلمج0القياسي أن زيادة بنسبة 

  حمدودية تأثري احلوافز املقدمة لتشجيع االستثمار األجنيب املباشر خارج قطاع احملروقات، فعلى الرغم من اجلهود اليت
بذلتها اجلزائر جلذب االستثمار األجنيب املباشر خارج قطاع احملروقات، فالزال اهتمامه هبذا القطاع كبريا، متجاهال 

 الفرضية الثانية(. القطاعات األخرى )صحة
 .أشارة الدراسة إىل وجود عالقة سببية متبادلة بني االستثمار األجنيب املباشر والناتج احمللي اإلمجايل 
  أوضحت نتائج التحليل قصري املدى حمدودية االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق منو اقتصادي دائم )التنمية

 .لثة(يف اجلزائر )صحة الفرضية الثااملستدامة( 
 التالية: التوصياتعلى ضوء النتائج املتوصل إليها نقرتح جمموعة من  
 أن  وعلى احملروقات يف قطاع لالستثمار األجنيب املباشر احليادي للتوجه التوازن تغري أن حكومة اجلزائرية على جيب

 والسياحة. الفالحة خاصة األخرى املنتجة القطاعات يشمل

FORECAST ERROR OF: 
1.071211 
0.776367 
0.544373 

0.833782 
3.327039 
6.219132 

98.09501 
95.89659 
93.23649 

2 
6 

10 

Log(PIB/L) 
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 املشاريع. رفض أو قبول يف املتبعة والطرق االستثمار دعم االتوك على الدورية الرقابة وضع 
 للدولة. اإلمنائية اإلسرتاجتية إطار يف املباشر األجنيب االستثمار دمج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
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 االقتصاد الخفي وتبييض األموال في الجزائر
 األثر و سبل المكافحة

                              .رميدي عبد الوهاب  د 
    .تهـتان  مورادد 

 الملخص:

تعترب جرمية تبييض األموال التحدي احلقيقي أمام مؤسسات املال واألعمال، و قد تزايدت حدة هذه اجلرمية يف العامل 
جة لتنامي نشاط عصابات اإلجرام املنظمة وبالذات يف جمال املخدرات، ومنذ السنوات القليلة املاضية أخذت نتي

قضية تبييض األموال وأساليب مكافحتها والقضاء عليها حتتل املوقع األبرز يف أجندة السياسة العاملية وذلك جنبا إىل 
 جنب مع قضايا مكافحة اإلرهاب الدويل. 

حت عمليات تبييض األموال تشكل عبئا ثقيال على الدول اليت يشكل اإلقتصاد املوازي السمة وقد أصب     
، ويف ضوء صعوبة تقدير الكمية احلقيقية لألموال اليت تنشط يف هذا اإلقتصاد، وأثرها هبا األساسية يف اإلقتصاد الكلي

لية وأخرى بالتنسيق مع بقية دول العامل بغية على االقتصاد الوطين، اعتمدت اجلزائر كغريها من الدول إجراءات داخ
 احلد من انتشار هذه الظاهرة.

  : تبييض األموال، اإلقتصاد اخلفي، مؤسسات األعمال.الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The hidden economy and money laundering in Algeria Impact and ways to control   

 The offense of money laundering, the real challenge for business and financial institutions, and the 

severity of this crime has increased in the world as a result of the growing activity organized criminal 

gangs, particularly in the area of drugs, since the past few years taken the issue of money laundering 

and methods of combating and eradicating occupies the most prominent location in the global policy 

agenda and that along with the fight against international terrorism cases. 

 Money laundering operations have become a heavy burden on the countries that constitute the parallel 

economy, the basic feature of the total by the economy, and in light of the difficulty of estimating the 

true amount of funds that are active in this economy, and its impact on the national economy, adopted 

Algeria, like other countries internal procedures and other coordination with the rest of the countries of 

the world in order to limit the spread of this phenomenon. 
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 مقدمة:
تعترب جرائم تبييض األموال من أخطر جرائم عصر اإلقتصاد الرقمي بل أهنا التحدي احلقيقي أمام مؤسسات      

املال و األعمال، كما أهنا تعترب من أخطر القضايا اليت تواجه اجملتمع يف الفرتة اآلنية، وقد استحوذت على اهتمام 
ون و اإلقتصاد، وعلى الرغم من تداوهلا مؤخرا يف العديد من احملافل الباحثني يف علم االجتماع  والسياسة والقان

الدولية واإلقليمية واحمللية املهتمة مبكافحة اجلرائم االقتصادية، وبالرغم من اجلهود اليت تبذل لوضع حد هلا والقضاء 
ناميها ما أفرزته التكنولوجيا عليها، فإهنا مازالت حدهتا وخطورهتا تتزايد يوما بعد يوم، وقد ساعدت على تزايدها وت

احلديثة من أدوات وآليات فرضت العديد من القيود والصعوبات على اكتشاف تلك اجلرائم أو الوصول إيل مرتكبيها، 
 فضال عن تسارع ظاهرة العوملة اإلقتصادية.

بة مبكان تقدير خيضع لسيطرة الدولة، ومن الصعو  تدخل جرمية تبييض األموال ضمن إقتصاد الظل، الذي ال     
حجم األموال اليت يتم تبييضها سنويا يف العامل من خالل توسع هذه األسواق وانفتاحها على العامل )متثل حجم هذه 

بلدان  % من إمجايل الناتج احمللي يف 53 - 12البلدان النامية و إمجايل الناتج احمللي يف % من44 - 53 السوق
بلدان منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية(. أما يف اجلزائر  يل الناتج احمللي% من إمجا21 - 24التحول اإلقتصادي و

من الناتج الداخلي اخلام(، حيث   30%إىل 20%فقد أخذت هذه السوق يف اإلنتشار والتشعب بصورة ملموسة )
ولة، وهناية اتسعت رقعته لتغطي قطاعا عريضا من فئات وطبقات متعددة يف اجملتمع، وذلك ابتداء من موظفي الد

 بأقل الطبقات نفوذا الذين حيصلون على دخول غري معلنة يف صورة أتعاب استشارية وعموالت.

إال أهنا  اجلزائر، يف للجرمية نسبيا مرتفع معدل وجود وعدم إقليميا، ماليا مركزا اجلزائر اعتبار عدم من بالرغم     
 املشروع، وهذا غري واالجتار والتزوير والتهريب الفساد رائمج رأسها وعلى االقتصادية اجلرائم بعض وجود الختلو من

 األموال. بتبييض مرتبطة خماطر وجود على يدل أن شأنه من
: تنبععع مشععكلة البحععث مععن أن حجععم االقتصععاد اخلفععي أخععذ يشععكل حجمععا كبععريا مععن حجععم االقتصععاد مشــكلة البحــ 

زيعادة االمعوال غعري املشعروعة يف اجلانعب غعري القعانو  معن  يف كثري من الدول و أخذ يتنامى مع مرور الوقعت اعا أدى اىل
االقتصاد اخلفعي العيت يلجعأ أصعحاهبا اىل عمليعات غسعيل هلعا تبعدو كأهنعا مصعادر مشعروعة االمعر العذي يتطلعب التصعدي 

 هلذه الظاهرة للكشف عن اجلوانب املتعددة اليت حتيط هبا قصد مكافحتها. 
ال و االقتصعاد اخلفعي مجلعة معن االثعار االقتصعادية و االجتماعيعة يف ظعل توسعع : إن لظاهرة غسيل االمعو فرضية البح 

 و مشولية الظاهرة املدروسة. 
يهععدف البحععث اىل دراسععة ظععاهرة غسععيل االمععوال مععن حيععث مراحلهععا و مؤشععراهتا و خماطرهععا و كيفيععة  هــدا البحــ :

 مكافحتها بإعتبارها تشكل جزءا كبريا من االقتصاد اخلفي.
: بالنظر إىل مجلة االعتبارات املذكورة وكذا ما تعكسه هذه الظاهرة )تبييض األموال( سعلبا علعى خمتلعف ح هيكل الب 

 الفضاءات اإلقتصادية، ارتأينا أن نتطرق إىل هذا املوضوع من خالل النقاط األساسية التالية:  
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 مفاهيم أساسية حول ظاهرة تبييض األموال؛ -0 -
 د الظل؛تبييض األموال و إقتصا -0 -
 موال و إقتصاد الظل في الجزائر؛مكافحة تبييض األ -3 -

 مفاهيم أساسية حول ظاهرة تبييض األموال: -0
تبييض األموال أو غسيل األموال أو تنظيف األموال أو تطهري األموال مصطلح حديث واستعمل  يعترب مصطلح     

بالرغم من أن جذور اجلرمية تعود إىل  (i)2891حدة عام وبشكل واضح يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املت
آالف السنني، ولكنها كانت تستخدم على نطاق ضيق يف ظل غياب التعاون الدويل وصعوبة االتصاالت يف ذلك 
احلني، وقد كانت طيلة العقود املاضية ترتبط بشكل أساسي يف جرائم املخدرات وبصورة أقل يف جرائم الرشوة 

 ييب وجرائم السياسيني.والتهرب الضر 

 أو حتويل:" بأنه األموال غسيل مصطلح 1990 سنة يف األورويب اإلحتاد عرف لقد : األموال غسيل تعريف 0-0
 أي ملساعدة أو هلا، القانو  غري األصل وإخفاء التسرت ألغراض اخلطرية، اإلجرامية مبصادرها العلم امللكية مع نقل

 .(ii)اإلعمال  هذه مثل يرتكب شخص
 يقوم منظمة دولية ظاهرة فهي الدولية، احلدود عرب تنقل ظاهرة أهنا باعتبار األموال غسيل ظاهرة وتعرف     

 أنشطة عن نتجت مشروعة غري األموال على املتالحقة املالية العمليات من سلسلة بإجراء األشخاص أحد مبقتضاها
 الفساد مناخ للتعامل، مستغال كواجهة بوسطاء مستعينا الشخص، هذا دولة تشريع عليها يعاقب مشروعة غري

 .(iii)األمنية الرقابة املالحقة من القذرة أمواله حصيلة تأمني هبدف البنوك حسابات وسرية اإلداري

تعد جرمية تبييض األموال من اجلرائم اليت هلا طبيعتها اخلاصة اليت متييزها خصائص جريمة تبييض األموال:  -0-0
 م األخرى من حيث ظروف ارتكاهبا وأهدافها وأثارها املتعددة، ولعل أبرز ماحيدد طبيعتها:عن غريها من اجلرائ

تعد من اجلرائم احلديثة اليت مل ينتبه هلا العامل إال يف هناية القرن العشرين، وبالتحديد مت جترميها يف اتفاقية فيينا عام  -
 ألموال.، واليت تعد أول وثيقة دولية تنص على جترمي تبييض ا2899

إهنا ليست جرمية عادية ترتكب بصورة عشوائية، وإمنا حتتاج إىل ختطيط مسبق وتعاون عدد من األطراف لتحقيقها  -
و هي جرمية تابعة جلرمية أصلية و اليتصور وجودها إال بوجود جرمية سابقة مت من خالهلا احلصول على أموال غري 

ملشروع، سواء عن طريق مرتكيب اجلرمية أو عن طريق جهات خاصة مشروعة يتم تبييضها إلدماجها ضمن اإلقتصاد ا
 متتهن تبييض األموال.

 هدفها الرئيس هو إخفاء املصدر غري املشروع لألموال حمل التبييض لالستفادة منها على أهنا أموال مشروعة. -
 لى إقتصادها.أهنا من قبيل اإلقتصاد اخلفي الذي الخيضع لسيطرة الدولة ويؤثر تأثريا مباشرا ع -
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استخدام مرتكيب جرمية غسيل األموال للوسائل التقنية احلديثة اليت تساعدهم على تنفيذها بشكل سري، اا يؤدي  -
إىل صعوبة متابعتها ومالحقتها أمنيا، وعليه فإن عمليات غسيل األموال تتم من خالل شبكات دولية متتاز 

 .(iv)بالتخطيط احملكم
 
 
 متر عملية تبييض األموال بثالث مراحل هي:ال: مراحل تبييض األمو  0-3

وهي نقطة البداية يف عملية غسيل األموال حيث يتم إدخال األموال النقدية يف النظام املصريف،  :مرحلة اإلحالل -
وذلك عن طريق جتزئة املبالغ النقدية الكبرية إىل مبالغ صغرية أو وإيداعها يف حسابات مصرفية متعددة، أو 

ا يف شراء أدوات نقدية مثل الشيكات والتحويالت اإللكرتونية وغريها واليت يتم حتصيلها بعد ذلك، استخدامه
 وإيداعها يف مكان آخر، وتتحرك األصول يف هذه املرحلة بشكل قريب نسبيا من األنشطة اإلقتصادية اخلفية.

د تبييضها مبصادرها غري الشرعية، عن تتم خالل هذه املرحلة حماولة طمس عالقة األموال املرا :مرحلة التغطية -
طريق العديد من العمليات املصرفية واملالية، حيث يتم ذلك من خالل مراكز مالية يف دول أجنبية خاصة غري املتعاونة 

 يف إجراءات منع تبييض األموال.
ني األموال املتحصلة من يتم من خالهلا دمج األموال املبيضة يف اإلقتصاد فيصعب التمييز بينها وب مرحلة الدمج: -

مصادر نظامية، ومن خالل هذه املرحلة يتم إعادة إدخال تلك األموال يف األنشطة اإلقتصادية القانونية، كاالستثمار 
 يف العقار واألصول الثمينة.

 تنطوي جرمية غسيل األموال على العديد من اآلثار السلبية سواء اآلثار السلبية لظاهرة غسيل األموال: 2 -0
 :(v)على الصعيد االقتصادي أو االجتماعي، وميكن حتديد أهم هذه اآلثار على النحو التايل

: وذلك ألن مرتكيب جرمية تبييض األموال يتجهون إىل إنشاء بعض التأثير السلبي على اإلقتصاد الجزئي -
السوق بأسعار أقل من  الشركات واملؤسسات اإلقتصادية يقومون من خالهلا بتوفري نفس املنتجات املوجودة يف

التكلفة احلقيقية هلذه املنتجات وهذا ما يؤثر سلبا على قدرة املؤسسات اخلاصة األخرى ذات املصادر املشروعة على 
 املنافسة يف السوق.

اخلارج وبالتايل خسارة  حيث تؤدي هذه الظاهرة إىل هروب األموال إىل: التأثير السلبي على الدخل القومي -
السلع واخلدمات فينعكس بشكل سليب على الدخل  اج ألهم عناصرها وهو رأس املال، اا يعيق إنتاجعملية اإلنت

الدراسات اليت أجريت عن الدخول غري املشروعة يف الواليات املتحدة  القومي باالخنفاض، وقد أشارت بعض
ونظرا إىل  %12تصاد القومي بنسبة وجود هذه الدخول يعترب مسؤوال عن اخنفاض اإلنتاجية يف االق األمريكية إىل أن
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اقتصاديات القطاع الرمسي فإن تقديرات  أن القطاع اإلقتصادي غري الرمسي ينمو عادة مبعدل أسرع من معدل منو
 .(vi)حقيقتها الناتج القومي تكون غالبا منخفضة كثريا عن

الدول النامية باعتبار أن عملية السيما  إعاقة قدرة الحكومات الوطنية على إدارة السياسة المالية للدولة: -
تبييض األموال تتم ضمن أنشطة اإلقتصاد اخلفي، فإن الفجوة بني الدخل القومي املعلن واحلقيقي تزداد، اا يصعب 

 مهمة الدولة يف وضع خطط أو برامج فعالة للتنمية اإلقتصادية، ويضعف فعالية السياسات النقدية واملالية للدولة.

من حيث ارتفاع حدة التقلبات يف أسعارها األمر الذي ينتج عنه على سوق األوراق المالية:  التأثير السلبي -
 خسائر لصغار املستثمرين ويؤدي ملزيد من املتاعب أمام املستثمرين باألموال املشروعة.

نظرا الرتباطها الوثيق العملة الوطنية  تؤثر عملية تبييض األموال تأثريا سلبيا على قيمةتدهور قيمة العملة الوطنية:  -
زيادة الطلب على العمالت األجنبية واليت يتم حتويل األموال املهربة  بتهريب األموال إىل اخلارج وما يعنيه ذلك من

  إليها بقصد اإليداع يف البنوك اخلارجية أو بغرض االستثمار يف اخلارج.

اإلقتصادية ألي استثمار يقدمون عليه باعتبار  دوىال يهتم غاسلو أو مبيضو األموال باجلإفساد مناخ االستثمار:  -
عمليات التوظيف اليت تسمح بشرعية هذه األموال، األمر الذي يفسد  أن اهتمامهم ينصب على إجياد الغطاء على

 مناخ االستثمار.

 تبييض األموال و إقتصاد الظل: -0

غري الرمسي، أو االقتصاد املوازي، وهو ال  يسمى أيضا باالقتصاد اخلفي، أو االقتصادتعريف إقتصاد الظل:  0-0
يشمل األنشطة غري املشروعة فقط، بل يشمل أيضا أشكال الدخول اليت ال يبلغ هبا واحملصلة من إنتاج السلع 

، ومن مث فإن إقتصاد الظل  واخلدمات املشروعة، سواء من املعامالت النقدية أو املعامالت اليت تتم بنظام املقايضة
األنشطة اإلقتصادية اليت ختضع للضريبة بشكل عام إذا ما أبلغت هبا السلطات الضريبية. كما يشمل  يشمل مجيع 

، واليت تتمثل يف إنتاج وجتارة املخدرات، توزيع احلشيش، تقطري  (vii)هذا اإلقتصاد السلع واخلدمات احملظور تداوهلا
ل املراهنات واملقامرات ودخول كافة اخلدمات املتعلقة الكحول، توزيع السجائر املهربة وغريها من السلع املهربة، دخو 

 .هبا؛ سرقة مواد اخلام واملواد الصناعية؛ سرقة البنوك واملؤسسات املالية والنقدية... اخل
ومع ذلك من الصعب جدا التوصل إىل تعريف و تقدير حجم االقتصاد اخلفي، فالذين يشتغلون باألنشطة      

م للتسرت عليها، غري أن صانعي السياسات واإلداريني يف الدوائر احلكومية حيتاجون إىل اخلفية يبذلون قصارى جهده
معلومات عن عدد األفراد الذين يزاولون أنشطة يف إقتصاد الظل، وعن مدى توافر هذه األنشطة اخلفية وحجمها،  

 كي ميكنهم إختاذ القرارات املناسبة بشأن ختصيص املوارد.
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 منو وبني تبييضها إىل املتعاملون يسعى اليت القذرة األموال بني طردية عالقة جيد األموال بييضت ظاهرة حتليل إن     
 غري اخلفية واملعامالت األنشطة جمموعة بأنه يعرف الذي املوازي، السوق إطار يف متارس اليت اخلفية لألنشطة متزايد
 غري مشروعة، والسوق أو مشروعة كانت سواء جلةمس وغري القومي، اإلقتصادية احلسابات يف احملسوبة وغري ظاهرة
  .سواء حد على واملتخلف املتقدم العامل بلدان كل تعرفه املوازية

ميثل إقتصاد الظل جمموعة األنشطة املشروعة وغري املشروعة تصل  إقتصاد الظل وعالقته باإلقتصاد الرسمي: 0-0
 ة.قيمتها إىل املليارات اليت تظل خارج السجالت احلكومي

وعلى الرغم من أن اجلرمية وأنشطة إقتصاد الظل تعد من حقائق احلياة منذ عهد بعيد، وبالرغم من تزايد معدالهتا      
يف مجيع أحناء العامل، فإن معظم اجملتمعات حياول السيطرة على منوها لدرء ما ميكن أن تنطوي عليه من عواقب 

 وخيمة:
 ة اإلحصائيات الرمسية )عن البطالة وقوة العمل الرمسية والدخل فازدهار إقتصاد الظل ينال من موثوقي -

 واإلستهالك(، وهو ما قد جيعل السياسات والربامج اليت تستند إليها غري مالئمة وال طائل من ورائها.
تايل قد يأذن إقتصاد الظل ببدء دورة مدمرة، فاملعامالت اليت تتم يف إطار إقتصاد الظل، تتهرب من الضرائب، وبال -

تظل اإليرادات الضريبية أقل من املمكن يف الظروف العادية، وإذا تآكلت األوعية الضريبية أو تناقص اإلمتثال 
الضرييب، قد تلجأ احلكومات على زيادة املعدالت الضريبية، اا يشجع على زيادة هروب األنشطة اإلقتصادية إىل 

قطاع العام، ومن ناحية أخرى، جند أن نسبة ال تقل عن ثلثي الدخل إقتصاد الظل، فيزداد تفاقم قيود امليزانية على ال
 .(viii)املكتسب يف إقتصاد الظل تنفق على الفور يف اإلقتصاد الرمسي، اا حيدث تأثريا قويا على اإلقتصاد الرمسي

 قتصاد الرمسي.قد يؤدي تنامي إقتصاد الظل إىل إجياد حوافز قوية جلذب العمالة احمللية واألجنبية بعيدا عن اإل -

 آثار إقتصاد الظل على اإلقتصاد الرسمي والنمو اإلقتصادي:  0-3
 ميكن أن يؤدي تفاقم حجم إقتصاد الظل إىل التغريات التالية: على اإلقتصاد الرسمي: -
  املؤشرات النقدية؛ فمعظم املعامالت تتم نقدا يف إقتصاد الظل، وبالتايل فإن زيادة النشاط فيه من املرجح أن

 تؤدي إىل زيادة الطلب على النقود.
  معدالت املشاركة يف سوق العمل وساعات العمل؛ قد تنخفض معدالت املشاركة يف اإلقتصاد الرمسي نظرا لتزايد

أعداد العاملني يف القطاع اخلفي، وباملثل قد يقل عدد ساعات العمل يف اإلقتصاد الرمسي مع تزايد ساعات 
 العمل يف القطاع اخلفي.

 ءات الناتج؛ كلما أزداد منو إقتصاد الظل، نزحت مدخالت اإلنتاج السيما العمالة أو جزء منها على األقل إحصا
 .(ix)إىل خارج اإلقتصاد الرمسي، وقد يؤدي ذلك إىل إضعاف معدل منو اإلقتصاد الرمسي

ناتج احمللي. وختلص طبقا لبعض الدراسات، يؤدي إقتصاد الظل إىل كبح منو إمجايل العلى النمو اإلقتصادي:  -
بعض الدراسات بأن انكماش إقتصاد الظل سوف يؤدي إىل زيادة اإليرادات الضريبية، اا يؤدي إىل زيادة اإلنفاق 
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العام، وخصوصا على البنية التحتية واخلدمات اليت تعزز التوسع يف اإلنتاج، اا يؤدي إىل زيادة يف معدل النمو 
 اإلقتصادي الكلي.

رأي آخر مضاد يرى أن القطاع غري الرمسي قد يتفوق على القطاع الرمسي يف كفاءته وقدرته على لكن هناك      
 املنافسة، وبالتايل فإن أي زيادة يف إقتصاد الظل سوف تؤدي إىل تنشيط النمو اإلقتصادي.

تصاد الظل يتم ومن املؤكد أن الدراسات التجريبية قد أظهرت أن ما ال يقل عن ثلثي الدخل املكتسب يف إق     
إنفاقه بسرعة يف اإلقتصاد الرمسي، ففي كل من أملانيا والنمسا، تبني أن ثلثي القيمة املضافة اليت تتحقق يف إقتصاد 

 الظل ما كان هلا أن تتحقق لوال وجوده .

ن لعل التأمل يف تبييض األموال يكشف عاألبعاد المختلفة للعالقة بين تبييض األموال وإقتصاد الظل:  0-2
وجود عالقة طردية بني األموال القذرة اليت يتم تبييضها وبني منو وتزايد األنشطة اخلفية اليت متارس يف إطار ما يعرف 
باإلقتصاد اخلفي، واليت تشري إىل األموال غري املشروعة اليت تتدفق بغزارة عرب قنوات هذا اإلقتصاد، وقد تزايدت 

على إدارة إقتصاد الظل إقامة عالقة تأخذ صفة الشرعية مع القائمني على  تبييض األموال لتحد من حماولة القائمني
إدارة اإلقتصاد الرمسي املعلن، وهكذا أصبحنا أمام عالقة دائرية بني إقتصاد الظل  وتبييض األموال واإلقتصاد الرمسي، 

 بكل أثارها السلبية سواء اإلقتصادية أو اإلجتماعية .

يف غياب تقديرات أفضل حلجم تبييض األموال، كون صاد الظل من ناحية الحجم: عالقة تبييض األموال باقت -
القياس املباشر هلذه العملية صعب يف ذاته، سواء ألن طبيعته غري مشروعة تتطلب السرية، أو ألن مشكالت املفاهيم 

ييض األموال، والواقع أن جتعل من الصعب تعريفه، فإن تقديرات اإلقتصاد اخلفي، ميكن أن تستخدم كوسيلة لتقدير تب
حماوالت علماء اإلقتصاد، خاصة يف الثمانينات، لقياس اإلقتصاد اخلفي متثلت يف قياس حجم تبييض األموال ، ومن 
هذا املنطلق يلجأ البعض إىل الطرق أو املناهج اليت اتبعت لقياس اإلقتصاد اخلفي قصد قياس حجم تبييض األموال 

 الظاهرة. واالستدالل به يف توضيح حجم

مليار  2333إىل أن حجم إقتصاد الظل العاملي يفوق  1333تشري إحصاءات وتقديرات األمم املتحدة عام      
 مليار دوالر. 2333و  2333دوالر، وعن صندوق النقد الدويل يف نفس السنة أن حجم إقتصاد الظل يرتاوح بني 

% من حجم إقتصاد الظل يف الشق اخلاص 23حبوايل  أما عن حجم عمليات تبييض األموال فقد قدرت سنويا     
 .(x)بالدخول غري املشروعة

انطالقا من هذه العالقة، جند يف مصر مثال اليت تتصدر العامل العريب يف هذا اجلانب، حيث يقدر حجم إقتصاد      
غري املشروع  مليار جنيه مصري. وميثل حجمه يف الشق 51.2م حبوايل 2882الظل يف مصر حسب تقديرات عام 

مليار جنيه مصري وبالتايل متثل القيمة  8.9مليار جنيه مصري ومتثل عمليات تبييض األموال حوايل  21.1حوايل 
% من حجم إقتصاد الظل بشقيه املشروع وغري املشروع، بل أكثر من 53% من الناتج اإلمجايل وحوايل 1األخرية 

 إمجايل حجم إقتصاد الظل يف شقه غري املشروع.
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من خالل هذا  التحليل، ندرك أن هناك  العالقة التي تربط تبييض االموال و اقتصاد الظل باالقتصاد الرسمي: -
عالقة دائرية بني الدخول املتدفقة من األنشطة اخلفية إلقتصاد الظل وتبييض األموال مع اإلقتصاد الرمسي، من خالل 

 مؤسساته املصرفية واملالية املختلفة.
القة الدائرية تربز خطورة تبييض األموال، على اعتبار أن هذه األخرية مت انتهاجها يف البداية من طرف هذه الع     

العصابات لتكون تلك العمليات اجلسر الذي تعرب منه األنشطة اخلفية املشروعة اليت متثل اجلزء األكرب من اإلقتصاد 
الرمسي، بالتحول على أنشطة مشروعة وتنتج جمموعة من  اخلفي، لتصبح أحد املكونات املؤثرة واهلامة يف اإلقتصاد

 اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية اخلطرية، بل وتؤثر على كفاءة السياسات اإلقتصادية بدرجة كبرية.

هكذا حتولت عملية تبييض األموال إىل وسيلة رئيسية لتعميق العالقة بني إقتصاد الظل واإلقتصاد الرمسي، حيث      
كبري من الدخول غري املشروعة من خالل عمليات تبييض األموال إىل دورة النشاط اإلقتصادي الرمسي من   يتدفق جزء

خالل القطاع املصريف واملايل وهو القطاع الوسيط، لترتك هبذه الدورة آثارها على كامل أجزاء اإلقتصاد،  وميكن 
 قتصاد الرمسي، من خالل الشكل التايل:توضيح العالقة الدائرية بني إقتصاد الظل وتبييض األموال واإل

 (: العالقة الدائرية بين تبييض األموال و اقتصاد الظل و االقتصاد الرسمي.20الشكل رقم) 

 

 .141عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص:  المصدر:

دلية بني إقتصاد الظل واإلقتصاد املعلن، يقوم من خالل الشكل جند أن التدفق إىل أنه يف إطار العالقة التبا
إقتصاد الظل باملعامالت واألنشطة اخلفية غري املشروعة، واليت ينتج عنها أموال قذرة، وتصبح هناك حاجة ملحة 
لتبييض تلك األموال، ومن مث تتجه األموال القذرة إىل اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية األخرى، حيث تتم عمليات 

املعامالت واألنشطة اخلفية غري  
 تبييض األموال القذرة  املشروعة

 يف شكل إيداعات وأنشطةخمتلفة

 إقتصاد الظل اإلقتصاد الرمسي

اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية األخرى 
 وبعض األنشطة 

 أموال قذرة
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يض األموال بطرق خمتلفة، تبدأ من التحول إىل إيداعات مث إىل أنشطة خمتلفة يف شكل إستثمارات لتصب يف تبي
 اإلقتصاد الرمسي، وتبدأ الدورة من جديد.

إن ظاهرة إقتصاد الظل هلا أثارها  الفرق بين إقتصاد الظل وتبييض األموال في التأثير على اإلقتصاد الرسمي: -
جيابية، ألهنا تشمل إقتصاديات ودخول مشروعة ولكنها غري مثبتة يف احلسابات الوطنية، كما أهنا السلبية وأثارها اإل

تسهم يف عالج مشكلة البطالة وختفيف األعباء اإلجتماعية للعديد من األسر اليت تصنع أو تنتج منتجات 
كن أن تتقاضى عنها دخال، وذلك الستهالكها الذايت وال تسجل يف الدفاتر أو تقوم بنفسها خبدمات للغري كان ا

 . (xi)باإلضافة إىل مسامهة إقتصاد الظل يف زيادة الطلب الكلي يف اجملتمع والتقليل من الكساد والبطالة

أما بالنسبة لظاهرة تبييض األموال، فإنه أيضا هناك بعض اآلراء اليت تقدر أن آثارها ليست كلها سالبة، بل ترتك      
وذلك من خالل إقامة بعض املشروعات أو األنشطة اليت تسهم يف خلق فرص العمل، وختفف بعض اآلثار املوجبة، 

من حدة البطالة وتنتج بعض السلع واخلدمات اليت يزيد عنها الطلب يف اجملتمع. هذا فضال عن اآلثار التوزيعية 
ألموال إىل اإلدخار أكثر من لعمليات تبييض األموال على النمو اإلقتصادي، والنامجة أساسا عن ميل أصحاب هذه ا

 اإلستهالك.

حيث وجد يف البريو مثال أن اإلقتصاد اخلفي، يساهم يف توفري خدمات لقطاعات النقل العام بنسبة ال تقل عن      
% من إمجايل اخلدمات اإلقتصادية اليت تعمل يف هذا القطاعات، إضافة إىل مسامهته يف تقليل حدة مشكلة 83

% 13قيا وجد أن اإلقتصاد اخلفي سواء أكان مشروع أم غري مشروع مسؤول عن حتقيق حوايل اإلسكان، ويف أفري
 .(xii)من الناتج احمللي اإلمجايل للقارة األفريقية

 إال أن هذه اآلراء وإن كانت هلا منطقها النظري، فإنه ليس هلا ما يربرها أمام احلقائق التالية:     
عمليات التبييض عليه ميثل قوة شرائية ناجتة عن نشاط إقتصادي غري إن عدم مشروعية الدخل الذي جتري  -

حقيقي، اا يؤدي إىل آثار سلبية على األسعار احمللية ويساهم يف حدوث ضغوط تضخمية هتدد مستقبل التنمية 
 اإلقتصادية وحىت اإلجتماعية.

وال حمصلة من أنشطة غرب مشروعة وقد كما ينبغي أن نعي أن األموال اليت ترد إىل الدولة بقصد التبييض هي أم  -
تكون إجرامية أو هاربة من أداء اإللتزامات القانونية الواجبة كالتهرب الضرييب، وبالتايل فإن الدافع الباعث خلروج هذه 

مي أو االحتماء من املطاردة القانونية، هذا الدافع البد و األموال ليس اقتصاديا بقدر ما هو متعلق بإخفاء املال اجلر 
أن يلقي بظالله على وجهة هذه األموال فهي أموال مذعورة، ومن مث تنتقل بشكل إىل آخر من أشكال اإلحتفاظ 
 بالثروة، كأن تتحول إىل ودائع مث أسهم وسندات، مث عقارات أو توزيعها بني كل ذلك حىت يتم تبييضها ، ومن جهة
 أخرى إذا كانت هاربة من أداء اإللتزامات يف بلدها األصلي فكيف ستحافظ على هذه اإللتزامات يف البلد املستقبل.
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ال ميكن قبول اآلراء اليت ترى أن عودة األموال بعد إجراء عملية التبييض عليها إىل املوطن األصلي بشكل مشروع  -
صيلها غري مشروع، ال ميكن أن يتشابه مع النمط اإلنفاقي ميكن أن تسهم يف تقليص البطالة، ذلك أن منط حت

لألموال املشروعة، حيث يتصف النمط األول بكونه منطا سلبيا يتجه إىل املضاربة يف العقارات وغريها من 
اإلستثمارات العقيمة، والبعد كليا عن اإلستثمارات اليت ميكن أن يرتتب عليها فتح فرص جديدة للعمل، بإعتبار أن 

ه األموال هي أموال ساخنة كما مساها بعض الباحثني، تلهث وراء الربح السريع، و ليس وراء القيمة املضافة هذ
اإلنتاجية واليت ترتبط باالستثمارات املنتجة. حني تسهم بشكل فعال يف خلق فرص عمل جديدة للمواطنني، وحىت 

غري مشروعة، إىل جانب مصنع آخر ينتج نفس لو أفرتضنا أهنا ارتبطت بذلك، يف إنشاء مصنع مثال بإيرادات 
السلع، هذا األخري سوف يتضرر من  املنافسة غري املشروعة اليت يفرضها صاحب املشروع املبيض لألموال على 
أصحاب املشاريع األخرى املماثلة، فقد يلجأ األول إىل التخفيض يف األسعار حىت تقل على تكلفة إنتاج السلع، 

ذي أنشأ من أجله )تبييض أمواله(، وبالتايل سوف يلجأ أصحاب املشاريع املماثلة إىل توقيف وهذا راجع للهدف ال
مشاريعهم وتسريح العمال، وهبذا فإن أضعاف عدد العمال الذين أشتغلوا يف مصنع التبييض قد يواجهوا مشكل 

 سريح العمال وخلق للبطالة. البطالة، من هنا فأن مبيض األموال مل يسهم يف خلق مناصب شغل، بقدر ماساهم يف ت
 مكافحة تبييض األموال و اقتصاد الظل في الجزائر. -3

 لقد عرفت اجلزائر كغريها من الدول خطورة اجلرمية بشكل عام وخطورة تبييض األموال بشكل خاص. لذا اختذت     
 اختذت الصعيد القانو ، فعلى األموال، وتبييض الفساد مكافحة بغية ومؤسساتية قانونية إجراءات العمومية السلطات
 الصعيد على األموال، أما وتبييض الفساد مبكافحة املتعلقة الدولية االتفاقيات على أهم للمصادقة الالزمة التدابري

 .(xiii)الدولية املعايري مع الوطنية التشريعات موائمة إىل العمومية السلطات تسعى الداخلي،
 ( :xiv)يضا لألموالأما من حيث التعريف. فيعترب تبي     
حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأهنا عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك  -

املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتصلت منها هذه املمتلكات، على 
 اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله.

إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق  -
 املتعلقة هبا، مع علم الفاعل أهنا عائدات إجرامية.

اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أهنا تشكل عائدات  -
 .إجرامية
إن توفر اجلزائر على أموال كبرية ناجتة عن اجلرمية، مع وجود قوانني أساليب غسيل األموال في الجزائر:  3-0

ردعية هلذه اجلرائم، يطرح أمام أصحاب اجلرمية؛ ان توفرت لديهم أموال من غري خماطرة أو عمل منتج؛ خلق طرق 
ا أمواهلم حنو اخلارج بعيدا عن الرقابة الوطنية، ومن أبرز الطرق وأساليب خيفون هبا أمواهلم غري املشروعة أو حيولون هب
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املوجودة يف اجلزائر، التحويالت املصرفية حنو اخلارج، السجل التجاري املستأجر، حتويل العمالت يف السوق 
 .املوازية...اخل

يض أموال اجلرمية بطريقة أو يعترب اجملال املصريف من أكثر القطاعات عرضة لتبيالتحويالت البنكية نحو الخارج:  -
بأخرى، ويف بلد مثل اجلزائر أين يعرف النشاط املصريف ضعف ومازالت الرقابة فيه تعرف بعض الرتاجع باملقارنة 
بالدول األخرى، فإن النشاط اإلجرامي ال ميكنه أن يغفل هذه احلالة املتدنية يف الرقابة. واجلزائر يف ظل هذه الوضعية 

يف عدة قضايا أثارت الكثري من التشاؤم والشك يف قدرة بنك اجلزائر ومن ورائه الدولة، على عرف قطاعها املصر 
التحكم يف البنوك النشطة يف الرتاب الوطين. فاملنظومة املصرفية اجلزائرية، حسب تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

فساد والتحويالت املالية املشبوهة حنو اخلارج، ناهيك ، ال تزال تعا  من داء البريوقراطية وال1335للثالثي الثا  من 
عن نقص الشفافية يف العمليات املصرفية، ومن أخطر العمليات اليت عرفها النظام املصريف اجلزائري فضيحة بنك 
اخلليفة وفضيحة البنك التجاري والصناعي اجلزائري، اللذين متت تصفيتهما بسبب سوء اإلدارة والغش وحىت تبييض 

 موال اليت أهتم هبا بنك اخلليفة.األ

، مثل *، حسب مالحظات اللجنة املصرفيةجتاوزاتوقد كان البنك التجاري والصناعي اجلزائري قد قام بعدة      
 (، كماالسنداتباختالسات يف احملاسبة)عدم تقدمي احلسابات...اخل(، وتبديد األصول )تضخيم حسابات  هقيام

 .فيما خيص عمليات تنظيم الصرف وحركة رؤوس األموال حنو اخلارج...اخلحتيال نوع من اإل عرف نشاطه
أما بالنسبة لبنك اخلليفة فقد عرف البنك، حسب مالحظات اللجنة املصرفية، تضخيم فيما خيص أصول ميزانية      

لية اليت خبأت يف وهذه العملية كانت عبارة عن حمور لتغطية عمليات التجارة اخلارجية والصرف، ورمبا، العمالبنك، 
 التسيري واإلدارة.، وكل هذا يعود إىل سوء تدليسوقت آخر، عدد هائل من عمليات الغش وال

يستخدم اخللل القانو  يف السجل التجاري للنفاذ والتهرب من كل القوانني اليت تنظم  كراء السجل التجاري:  -
ذه العملية مسألة تعتيم وضبابية، حيث أن استعماهلا يف هعرفت التجارة اخلارجية، خاصة فيما يتعلق باالسترياد، وقد 

حد ذاته بسيط وسهل، وبالنظر لتغييب املعلومات جيري االتصال بني ثالث حلقات، بنك اجلزائر اخلارجي واجلمارك 
غبار عليه والبنك األورويب املستقبل للتحويالت املصرفية بالعملة الصعبة، فاملستوردون املزورون يتقدمون مبلف جتاري ال

إىل بنك اجلزائر ومنه تتم عملية التحويل الومهية تبعا للقيمة املطلوبة للبضائع املستوردة، حسب القوانني واجلمارك، 
وهكذا يتمكن املسرتدون املزورون من حتويل الدينار إىل العملة الصعبة دون الوقوع حتت االلتزامات التجارية 

 والقانونية.
ادي واالجتماعي يف تقريره الصادر عن " القطاع غري الرمسي أوهام وحقائق" أن من وقد أشار اجمللس االقتص 

أكثر األشكال انتشارا للتهرب اجلبائي يف اجلزائر هو االنتشار الواسع واملتزايد لظاهرة كراء السجل التجاري وحجم 
 املكلفني غري احملددين.
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ت يف كل من اجلزائر العاصمة وتيزي وزو، سطيف، تشكل نقاط بيع وشراء العمالالسوق النقدية الموازية:  -
وهران، سوق نقدية غري شرعية لتبادل العملة الصعبة "األورو، الدوالر، اجلنيه اإلسرتليين..." وتصل هذه العمالت 
الصعبة إىل السوق املوازية عن طريق أشخاص يرتددون على البلدان األجنبية عن طريق التهريب خاصة يف فرتات 

التجهيزات، وتعد ظاهرة البيع والشراء العلين للعملة األجنبية اليت تشهدها هذه النقاط عملية لتبييض لألموال،  استرياد
كما جند أن هذه الظاهرة انوعة يف البلدان املتقدمة. وقد أكدت إحصائيات رمسية قام هبا البنك الدويل خالل الفرتة 

من الكتلة النقدية املتداولة يف السوق  43سيطر لوحده على ( أن القطاع املوازي يف اجلزائر ي1333 -2888)
 .(xv)الوطنية

شهدت اجلزائر عدة آثار إقتصادية واجتماعية خلفتها آثار غسيل األموال على اإلقتصاد الجزائري:  3-0
فها ذات اجلرائم عمليات اجلرمية املنظمة وتبييض األموال الناجتة عنها، وهذه اآلثار الختتلف عادة عن اآلثار اليت ختل

 ما يلي:على االقتصاد اجلزائري يف الدول األخرى، ومن بني أهم اآلثار اليت خلفها هذه اجلرائم 
إذا مس الفساد القطاع  ةها حنو اإلنعاش االقتصادي، خاصعاإضعاف اإلقتصاد و تقويض جمهودات الدولة يف مس -

 املصريف من حتويالت مشبوهة حنو اخلارج.
جعل  التهرب الضرييب ختفى آثارها الضارة على أحد، ويف ظل انتشار السوق املوازي وتوسع أوجهه، مل تعد ظاهرة -

 إمكانية تقدير اخلسائر النامجة عن هذه الظاهرة أمر بعيد املنال.
مل تعد السوق املوازية تشكل استثناء بل أصبحت هي القاعدة اليت نتجت عن االقتصاد الفوضوي الذي رافق  -

اسة اقتصاد السوق وأدت إىل احلد من االستثمار املنتج، وفتحت األبواب لالسترياد العشوائي الذي أضر تطبيق سي
 باإلقتصاد لوطين واخلزينة العمومية. 

، عامليا ضمن مؤشر مدركات 81،222،233،221فقد صنفت اجلزائر كدولة نامية يف املرتبة . استفحال الفساد -
، على التوايل، أما نتيجة املؤشر لنفس السنوات فقد كانت: 1322، 1323، 1339،1338لسنوات  الفساد
، كما أشارت الدراسة اليت أجراها البنك الدويل حول مناخ االستثمار يف اجلزائر إىل أن 1.8، 1.8، 1.9، 5.1
54.5  32من رؤساء املؤسسات يدفعون حوايل  من رقم أعماهلم يف شكل رشاوي لتسريع معامالهتم
هذا االنتشار الواسع ملثل هذه الظاهرة ميثل حجر عثرة أمام التحديات  .(xvi)دة من بعض املزايا واخلدماتواالستفا

 التنموية يف الدول النامية اليت تتفشى فيها الظاهرة بشكل أوسع.

لقد عرفت اجلزائر كغريها من الدول خطورة اجلرمية بشكل عام مكافحة عملية تبييض األموال في الجزائر:  3-3
 وخطورة تبييض األموال بشكل خاص، لذا فقد قامت باختاذ عدة إجراءات قصد التصدي هلذه الظاهرة. 
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 وبالريمو فيينا اتفاقييت مع متوافقا التجرمي هذا جاء وقد ، 1334 عام األموال تبييض فعل بتجرمي اجلزائر قامت     
 اليت األفعال مرتكب للشخص سابقة إدانة وجود لزوم نالقانو  يشرتط ومل للجرمية، واملعنوية املادية األركان حيث من
 جرمية عن الناجتة املتحصالت تتضمن الغسل حمل املمتلكات بأن يفيد نص أي يوجد ال األصلية، ولكن اجلرمية متثل
 اجلرمية لتحديد الواسع املنهج اجلزائر اتبعت فقد األصلية، اجلرمية بنطاق يتعلق وفيما مباشرة. غري أو مباشرة بصورة ما

 اجلرمية نطاق ضمن تدخل ال املسروقة السلع يف املشروع غري االجتار جرمية أن إىل اإلشارة جتدر ولكن .األصلية
 على ويعاقب .اخلارج يف ارتكبت ولو حىت جرمية أية لتشمل األصلية اجلرمية ومتتد جمرما فعال تعد ال أهنا حيث األصلية
 اجلزائية املسؤولية اجلزائري املشرع أدخل وقد .احملاولة على يعاقب كما ال،األمو  تبييض جلرمية التابعة اجلرائم

 ومتناسبة، رادعة عقوبات إىل واإلعتباريون الطبيعيون األشخاص وخيضع .األموال تبييض جرائم يف املعنوية لألشخاص
أما على   كاف  بشكل يةبفعال النظام تطبيق إثبات يتم فلم األموال، تبييض مكافحة نظام لفعالية بالنسبة أما

نشاء خلية ملعاجلة االستعالم املايل، وهي خلية مستقلة تابعة لوزير املالية أنشأت إاملستوى احمللي، فقد قامت اجلزائر ب
واملتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل و  2/34/1331املؤرخ يف  12-31مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

 .(xvii)تنظيمها وعمله
املشرتك  التقييم أفريقيا قدمت تقرير ومشال األوسط ملنطقة الشرق املايل العمل وجتدر اإلشارة إىل أن جمموعة     

وبينت درجات االلتزام بتوصياهتا املتعلقة  1323اإلرهاب عن  اجلزائر يف ديسمرب  ومتويل األموال غسل مكافحة
نظام مكافحة هذه الظاهرة. نبني ذلك من خالل  بتبييض األموال، كما أهنا قدمت بعض االقرتاحات لتحسني

 اجلدولني املواليني.
 األموال  تبييض جريمة بخصوص المالي العمل مجموعة بتوصيات االلتزام : درجات20رقم  الجدول

درجة  التوصيات
 االلتزام

 االلتزام درجة تحديد إليها يستند التي العوامل موجز

 تبييض جريمة
 األموال

 إلى ملتزم
 حد
 بيرك

 عن الناجتة املتحصالت تتضمن املمتلكات بأن يفيد نص وجود عدم •
 .مباشرة غري أو مباشرة بصورة ما جرمية

 .األصلية اجلرائم نطاق كفاية عدم •
 غير إلحصائياتا

 ملتزم
 األموال غسل مكافحة جمال يف نظمها فعالية ملدى مراجعة توجد ال •

 .بصورة منتظمة اإلرهاب ومتويل
 األموالل غسل يف والدعاوى بالتحقيقات يتعلق فيما إحصائيات دتوج ال •

 اإلرهاب؛ ومتويل
 املتعلقة واملصادرة واملضبوطة اجملمدة املمتلكات وقيم حاالت عدد •

 ؛إجرامية مبتحصالت
 بالريمو يةواتفاق اإلرهاب متويل لقمع املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ عدم • ملتزم التعاون
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 كامال تنفيذا جزئًيا الدولي)االتفاقيات(
 مكافحة متطلبات
 األموال غسل
على  المطبقة
 تحويل خدمات
 والقيمة األموال

 غير
 ملتزم

 دون األنشطة هذه ميارسون الذين األشخاص من التحويل أنشطة انتشار •
 خضوعهم وعدم ومتابعتم مراقبتهم وعدم السوداء( ترخيص)السوق أي

 .التسجيل أو للرتخيص
 يف مبا القيمة، أو األموال حتويل خدمات مقدمي أن من دالتأك عدم •

 جملموعة األربعني بالتوصيات لإللتزام خاضعون الرمسية غري األنظمة ذلك
  ( 1335 ) املايل العمل

 أو األموال حتويل خدمات مقدمي على عقوبات لفرض نظام يوجد ال •
 دون تعمل اليت العملة، لصرف الرمسية غري األنظمة وباخلصوص القيمة،
  . تسجيل أو ترخيص

  األموال غسل مكافحة املشرتك التقييم أفريقيا )تقرير ومشال األوسط الشرق ملنطقة املايل العمل جمموعة المصدر:
 .231 -243، ص ص: 1323اإلرهاب(، اجلزائر ديسمرب  ومتويل

 
 غري ملتزم. وقد صنفتها جمموعة العمل ضمن درجةالمالية:  المعلومات وحدة

 .وتوزيعها اإلخطارات بتحليل يتعلق فيما والسيما اخللية فعالية عدم •
تؤهل شخص أو هيئة أي القانون حيدد مل •  اجلمارك مصلحيت باستثناء منه واملعلومات الوثائق طلب اخللية ُ 

 .والضرائب
 بتصرحيات املتعلقة اتامللف إرسال باستثناء كانت، جهة ألي املعلومات يف مساعدة أي بتقدمي خمولة غري اخللية •

 .اجلزائية للمتابعة قابلة املعاينة الوقائع كانت كلما إقليميا املختص اجلمهورية وكيل إىل االشتباه
 .اخللية عمل لتفعيل املالئمة والتقنية البشرية واملوارد التدريب توفر عدم •
 يف موجود غري اخللية، تعريف يف الوارد اجملرد، عمومية مؤسسة مفهوم أن حيث القانو ، اخللية وضع يف الغموض •

 .اجلزائري القانون
 .بعملها تتعلق وإحصاءات معلومات أي يتضمن دوري تقرير أي املايل االستعالم معاجلة خلية تنشر مل •
 
 

 األموال. غسل مكافحة نظام لتحسين المقترحة العمل بعض العناصر من خطة :20رقم  الجدول
 غسل مكافحة نظام

  األموال
 المقترح العمل

 بصورة ما جرمية عن الناجتة املتحصالت تتضمن املمتلكات بأن يفيد نص اجياد • األموال غسل تجريم
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 مباشرة؛ غري أو مباشرة
 السلع يف املشروع غري االجتار جترمي خالل من األصلية اجلرائم نطاق توسيع •

 السلع؛ من وغريها املسروقة
 االشرتاط عدم تفيد قضائية أحكام :اجياد خالل من النظام وفعالية تطبيق إثبات •

 جرمية؛ متحصالت تشكل لكي املمتلكات مشروعية بعدم الفعلي
 االعتبارية األشخاص خضوع تبني أحكام الذايت؛ بالغسل تتعلق قضائية أحكام
 .فعالة لعقوبات

 متحصالت مصادرة
  الجريمة

 وضبطها وتجميدها 

 أو اخلاضعة املمتلكات وتعقب لتعيني فيةكا صالحيات املختصة السلطات منح •
 .جرمية متحصالت أهنا يف يشتبه اليت أو للمصادرة ختضع قد اليت

  الوقائية التدابير
 المؤسسات )

 المالية(

 غري املالية املؤسسات ومينع الرقمية احلسابات فتح ينظم قانو  نص وضع •
 .اجملهولة احلسابات فتح من اجلزائر لبنك اخلاضعة

 .عمالءها اجتاه الواجبة العناية اجلزائر لبنك اخلاضعة غري املالية املؤسسات لزامإ •
 له ختضع الذي والرقايب القانو  باإلطار املالية وزارة يف العامة اخلزينة مديرية إلزام •

 .اإلرهاب ومتويل األموال تبييض مكافحة جمال يف املالية املؤسسات
 كان إذا اا بالتحقق املالية املؤسسات وإلزام احلقيقي املستفيد مفهوم حتديد •

 ذلك بعد تقوم وأن مطلق، بشكل آخرون، أشخاص عن نيابة يتصرفون عمالؤها
 هؤالء هوية من للتحقق كافية بيانات على للحصول معقولة خطوات باختاذ

 .اآلخرون األشخاص
 وجهات املايل االستعالم معاجلة وخلية السياسات لصانعي تسمح آليات وضع • والدولي الوطني التعاون

 جمال يف وتنفيذها سياسات بوضع يتعلق فيما حملًيا والتنسيق بالتعاون القانون إنفاذ
 .اإلرهاب ومتويل األموال غسل مكافحة

 .كامل بشكل بالريمو واتفاقية اإلرهاب متويل لقمع املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ •
 األموال غسل مكافحة املشرتك التقييم أفريقيا )تقرير ومشال األوسط الشرق ملنطقة املايل العمل جمموعة المصدر:

 .219 -232، ص ص: 1323اإلرهاب(، اجلزائر ديسمرب  ومتويل 

 ووظائفها:  المالية المعلومات وحدة
 .وتوزيعها اإلخطارات بتحليل يتعلق فيما والسيما قانونًا، عليها املنصوص املهام ألداء اخللية تفعيل •
 ومجيع واألمنية واإلشرافية اإلدارية اجلهات مجيع من املعلومات طلب يف اخللية حق ليتضمن القانو  النص تعديل •

 .األخرى الرمسية اجلهات
 .اإلخطار لواجب اخلاضعة اجلهات من اإلضافية املعلومات على احلصول سلطة اخللية إعطاء •
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 .تطلبها اليت باملعلومات اإلرهاب ومتويل األموال بييضبت العالقة ذات اجلهات تزويد حق اخللية إعطاء •
 باملهام القيام على قادرة تكون لكي للخلية والكافية املالئمة والتقنية البشرية واملوارد التدريب توفري على العمل •

 .هبا املناطة
 .بعملها تتعلق اليت واإلحصاءات املعلومات تتضمن دورية تقارير نشر •

وس األموال والسيولة اليت جتري خارج اهليئات املالية واملصرفية الرمسية واليت غالبا ما تكون بعيدة عن وضع حد حلركة رؤ 
آليات الرقابة املطبقة، وما يرتتب عن ذلك من غش ضرييب واقتصاد طفيلي يضر مبصلحة اخلزينة العامة بالدرجة 

 .(xviii)األولى

 العمومية بالتعاون السلطات تقوم املوازية، األسواق تأطري هبدف :المنافسة وتحسين الموازية السوق تقليص 3-2
 من بالرغم السارية لكن والتشريعات يتوافق منظم إطار يف الفضاءات هذه إدراج على واجلمعيات احمللية السلطات مع

  .المستقرةغري  األنشطة سعة إىل بالنظر كافية غري النتائج زالت ال الصدد هذا يف املبذولة اجلهود

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن االقتصاد املوازي يف اجلزائر يكبد اخلزينة العمومية سنويا خسائر        
مليار دينار ميثل معامالت غري مفوترة يف اإلقتصاد املوازي مت اكتشافها خالل  233كبرية، حيث أوضح أن مبلغ 

اكتشافها تتداول خارج الشبكة الرمسية للتجارة،   ، ناهيك عن ماليري أخرى مل يتم1322، 1323، 1338سنوات 
سوقا موازية، ولغرض ادماج هؤالء التجار يف  212تاجر غري شرعي ينشطون عرب  12.333كما صرح إحصاء 

 فضاءات جتارية جديدة. 2333ماليري دينار إلجناز  10خصصت وزارة التجارة أسواق منظمة 

ة اإلمجالية على النظام املصريف، بالتوازي مع ذلك، يطور بنك اجلزائر بشكل أما فيما يتعلق بتطوير وظيفة الرقاب     
متزايد قدراته على الرقابة بعني املكان والرقابة املستمرة، وكذا قدرته على الكشف املبكر ملواطن الضعف واهلشاشة يف 

لية. ويقوم بنك اجلزائر بتقييم تسارع إعداد نظام للتنقيط املصريف مطابق للمعايري الدو  1338املصارف، ومنذ سنة 
 على مستوى مثانية بنوك 1332أجهزة الوقاية من تبييض األموال على مستوى البنوك، حيث قام بذلك إىل غاية 

 بنك خمتلط(. مع تنفيذه لدورات تدريبية ملفتشيه. 32بنوك أجنبية مقيمة، 34عمومية،  35)  

 

 خاتمة 
املشعععاكل الععيت تواجعععه إقتصعععاديات الععدول يف عصعععرنا احلاضعععر، نظعععرا ميكععن القعععول أن تبيعععيض األمععوال، معععن أهعععم 

للحجم اهلائل يف األموال املتأتية عن تلك العمليات وأبعادها اخلطرية علعى خمتلعف القطاععات اإلقتصعادية اهلامعة واآلثعار 
نني والتشععريعات املتعلقععة السععلبية الععيت ترافقهععا، خاصععة علععى الععدول الناميععة الععيت مازالععت وسععائل الرقابععة فيهععا ضعععيفة والقععوا

بتبيععيض األمععوال ميكععن اخرتاقهععا بسععهولة، لععذلك يقععوم املبيضععون بتحويععل هععذه األمععوال إىل تلععك البلععدان والععيت تتصععف 
باخنفعععاض أسععععار الفائعععدة وأسععععار صعععرف غعععري مسعععتقرة اعععا يعععؤدي إىل وجعععود مؤشعععرات إقتصعععادية مضعععللة علعععى مسعععتوى 
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تقال هذه األموال يف ظل العوملعة املاليعة معن إقتصعاد آلخعر، ميكعن أن يعؤدي إىل ععدم سياساهتا النقدية واملالية، كما أن ان
 االستقرار  اإلقتصادي على املستوى الدويل .

بذلك هتدد تبييض األموال الشفافية الدولية والقطرية خاصة يف األسواق املالية، اا خيلعق مناخعا مناسعبا لوجعود 
 .أسواق سيئة السمعة وضعيفة املصداقية
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 التسويق بالعالقات كتوجه استراتجي لتنمية الوالء للمؤسسة

                                                                               مسارة ياقوتــة 

 

 ملخص: 

فيها  تطرقنا، محاور ثالثة، وذلك من خالل موضوع التسويق بالعالقات ووالء الزبائنتناولت هذه الدراسة 
إدارة العالقات مع الزبون و التسويق بالعالقات كتوجه اسرتاجتي لتنمية الوالء ، حملة حول التسويق بالعالقاتىل إ

وإظهار مسامهة التسويق بالعالقات  تقدمي إطار نظري عن التسويق بالعالقات، هذه الدراسة إىل وهدفتللمؤسسة. 
ضرورة تطبيق  التسويق بالعالقات  واستنتجنانه  الوفيي. يف تنمية والء الزبائن للمؤسسة، واستخدمنا يف ذلك امل

عمل على بناء وتعزيز العالقات الطويلة األجل مع الزبائن وتنمية الوالء يف املؤسسات باعتباره توجه اسرتاتيجي ي
 لديهم.

  إدارة العالقة مع الزبون، التسويق بالعالقات، والء الزبائن.الكلمات المفتاحية: 

  Abstract: 

This study examined the topic of marketing relationships and customer 

loyalty through three axes; we are about marketing relations, customer relationship 

management and marketing relations as a strategic orientation for the development 

of loyalty to the institution. And the aim of this study is to provide a conceptual 

framework of marketing relations, and show the contribution of marketing to the 

relations in the development of customer loyalty to the institution.  And we 

concluded the need to apply the marketing relation in institutions as strategic 

direction work to build and strengthen long-term relationships with customers and 

develop their loyalty. 

Keywords: customer relationship management, relationship marketing, customer 

loyalty.  
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 تمهيد:

سواق اليوم باملنافسة احلادة بني املؤسسات املختلية يف حماولة إلشباع حاجات ورغبات الزبائن، تتمّيز أ
والتمتع باملزايا التنافسية من أجل البقاء واالستمرارية، وهذا ما دفع املؤسسات إىل ضرورة تغيري أساليبها التقليدية، 

وكسب والء  وأنشطة جديدة كالتسويق بالعالقات واليت مل تعد تتناسب مع مواجهة هذه التحديات وتبين مياهيم
الزبائن الذي يعترب عامال مهما  يف حتقيق التميز. واعتمادًا على هذا الطرح، ارتأينا فياغة اإلشكالية التالية: "هل 

 ميكن أن يساهم التسويق بالعالقات يف تنمية والء الزبائن للمؤسسة؟"

 وضوع إىل ثالثة حماور كما يلي:ويف سبيل اإلجابة عن اإلشكالية ُقّسم امل

 حملة حول التسويق بالعالقات؛ 
 إدارة العالقات مع الزبون؛ 
 .التسويق بالعالقات كتوجه اسرتاجتي لتنمية الوالء 

I - :لمحة حول التسويق بالعالقات 

ين، حيث يُعّد التسويق بالعالقات من املياهيم احلديثة، واليت بدأ ظهورها يف منتصف مثانينيات القرن العشر 
ظهر هذا كمرحلة من مراحل اليكر التسويقي، فمن الرتكيز على تسويق السلع يف اخلمسينيات من القرن املاضي، إىل 
التسويق الصناعي يف الستينيات، مرورًا بالتسويق االجتماعي يف السبعينيات، إىل تسويق اخلدمات يف الثمانينات، مث 

 التسويق بالعالقات.

I-0- تسويق بالعالقات: نشأة وماهية ال 

I-0- 0- :ميثل العقد السابع من القرن املاضي مرحلة املنافسة الدولية،  النشأة التاريخية للتسويق بالعالقات
وهذا التطور ألقى بضالله على ميهوم التسويق احلديث، حيث ركزت املهام  يف اآلونة األخرية سعيها إشباع حاجات 

" مصدرين تسببا يف ظهور منه  التسويق احلديث، ومها ارتياع حجم Berkowitz"ورغبات الزبائن، فقد حدد 
طلبات الزبائن وتكاليف األعمال، واليت دفعت إىل التخلي عن األساليب التقليدية يف الرتوي  والبحث وراء 

هنا  إسرتاتيجيات خترتق وعي الزبائن وحتقق االتصال الياعل والدائم معهم واستهدافهم بشكل اقتصادي مربح، ومن
ارتيع توجه منه  التسويق احلديث، وبتعبري أخر يعين زيادة العائد من كل زبون والرتكيز والتمسك بالزبون ليرتة أطول 

 وبناء عالقات ثقة معه.



/سمارة ياقوتة                   التسويق بالعالقات كتوجه استراتيجي لتنمية الوالء للمؤسسة                                                                        

 

  0202جانفي  20العدد                                           جامعة المدية            -المستدامة مخبر التنمية المحلي -يةد والتنممجلة االقتصا

 
67 

ويرى أيضا من جهة أخرى أنَّ التحديات اليت واجهت امليهوم التقليدي للتسويق جعلت التسويق ذي أبعاد 
ن أهم هذه التحديات عوملة السوق، التعقيد التكنولوجي،شدة املنافسة وتنوع طلبات جديدة بعالقة مع الزبون، وم

املستهلكني، ويرى أنَّ هذه التحديات َوضعت حدا بني مرحلة التسويق التقليدي والتسويق احلديث، وبالتايل أفبح 
 وكان 3891عام  . وظهر ميهوم التسويق بالعالقات ألول مرة iالرتكيز على حصة الزبون وهي حصة السوق

Berry أول من استخدمهii . 

I-0- 0- :تعريف التسويق بالعالقات      

ُيستخدم العديد من املؤليني مصطلح التسويق بالعالقات لكن القليل منهم قدم تعرييًا له، وكما ذكر 
"Gummesson  ن ، فإن ميهوم التسويق بالعالقات خيتلف من مؤلف ألخر، وإىل جانب ذلك فإ3881" عام

هناك مؤليني آخرين يستخدمون مصطلحات مثل التسويق العالئقي، التبادل بالعالقات كمرادف ملصطلح التسويق 
 . iiiبالعالقات

وهناك من عرف التسويق بالعالقات بناءاً على أهم أهداف هذا امليهوم وهو:" احملافظة على العمالء"، فمنهم 
ت أو خدمات جديدة ملا تقدمه املنظمة سواء لعمالئها املرتقبني من اعترب التسويق بالعالقات:" خطة إلضافة منتجا
. يف حني عرفه البعض األخر من حيث كونه يهتم بظروف كل ivأو احلاليني هبدف بناء وتدعيم عالقة دائمة معهم"

 .vعميل على حده، ويقوم بتأسيس عالقة شراكة وثيقة مع كل عميل، أو معاملته كأنه قسم سوقي قائم بذاته

" على أنه:" مجيع أنشطة التسويق اليت هتدف إلنشاء وتطوير واحلياظ على التبادالت Berryفه "وعر 
" أن اللقاءات املتكررة مع الزبون مع مرور الوقت ختلق Berryالعالئقية الناجحة بني املؤسسات". حيث يرى "

كة أي يصبح الزبون شريك يف روابط اجتماعية متكن املشاركني يف العالقة من حتويل هذه التياعالت إىل شرا 
. ويُعّرف التسويق بالعالقات بأنه:" توجه اسرتاتيجي يركز على جذب وتنمية واالحتياظ بعالقات دائمة مع viاملؤسسة

 ".viiالعمالء وخلق ما يسمى بالعميل الذي يصعب عليه ترك املنظمة والتعامل مع املنافسني

ة وتعزيز العالقات املرحبة مع الزبائن والشركاء اآلخرين، من " بأنّه : " إنشاء وفيان Gronroosكما يعرفّه "
 ". viiiأجل حتقيق أهداف األطراف املعنية، وذلك ال يتم إال من خالل عمليات التبادل والوفاء بالوعود

:" سياسة وجمموعة من األدوات إلنشاء عالقة فردية تياعلية مع الزبائن، وخلق  بأنّه J.Lendrevieويعرفه "
 ,Christopher". كما يعرفه " ixعلى مواقف اجيابية دائمة يف نيوسهم، واحرتام املؤسسة والعالمةواحلياظ 
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Payne, and Ballantyne إنه تركيب من التسويق وخدمة الزبون أو إدارة العالقات التجارية التعاونية" : "
 ".xاملستمرة بني اجملهزين والزبائن

دخول يف عالقات وبرام  تعاونية مع العمالء خللق وحتسني قيمة ويعرف أيضا بأنه:" العملية املستمرة لل
 ".xiاقتصادية متبادلة بتكلية منخيضة

ومنه نستنت ، بأن التسويق بالعالقات هو فن بناء عالقات طويلة املدى مع الزبائن دون إمهال عملية جذب 
 الزبائن.

قة يأخذ ثالثة جوانب مكملة لبعضها أن التيسري الواسع النطاق مليهوم تسويق العال Christopher ويرى
 .xiiالبعض

 الجانب األول: يتناول أهمية االحتفاظ بالزبائن:

يُليت مدخل تسويق العالقة االنتباه ليس فقط على أمهية االحتياظ بالزبائن، وإمنا أيضا إىل أمهية استقطاب 
أو احلاليني. وإن املدخل ينطوي على درجة الزبائن مع الرتكيز على تطوير عالقات طويلة األجل مع الزبائن القائمني 

تركيز التسويق من تركيز معاماليت جتاري إيل تركيز بالعالقات، مع التأكيد على االحتياظ بالزبون، وتقدمي خدمة راقية 
ومتميزة إلسعاد وإشباع رغباته واحتياجاته، وتعزيز متسكه مبؤسسة اخلدمة )مورد اخلدمة (. فاجلودة هنا هي الشغل 

شاغل لكافة أطراف العالقة )الزبون و ومورد اخلدمة معًا (، ويف هذا اإلطار، فانه مل يعد مقبواًل أو مالئمًا الرتكيز ال
على التسويق التعاملي الذي يركز على تعامالت جتارية منيردة، أو خدمات والتزامات حمددة.كما مل يعد مقبواًل ربط 

 .اجلودة بإنتاج اخلدمة حصراً 

ياق أيضاً، فان تسويق العالقات ينطوي على اإلقرار و االعرتاف الصريح باألمهية القصوى اليت ويف هذا الس
تعريها منظمات اخلدمة لقاعدة الزبائن القائمني، والعمل على محاية هذه القاعدة بأي مثن باعتبارها متثل أفول أو 

مبيهوم تسويق العالقات، فأن ذلك موجودات منظمة اخلدمة، وخبصوص أسباب اهتمام منظمات اخلدمة بالذات 
يعود للتقدم اهلائل يف الثورة املعلوماتية اليت وفرت قواعد بيانات شاملة عن الزبائن املوالني. فاملنظمات الصغرية والكبرية 

 فارت تلجأ إىل قواعد املعلومات هلذا الغرض بالذات.
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 الجانب الثاني : يتضمن تعزيز العالقات الداخلية والخارجية 

ينطوي ميهوم تسويق العالقة ليس فقط على ضرورة تعزيز العالقات مع الزبائن، وإمنا أيضاً على تطوير وتعزيز  
العالقات مع املوردين، ومكاتب التوظيف، واجلمهور الداخلي ملؤسسة اخلدمة )العاملني يف املؤسسة(. واجلماعات 

 كومية )الصحة، الضرائب، املالية، البنك املركزي ا(خ(.املرجعية ونقابات العمال والغرف التجارية واملنظمات احل

  الجانب الثالث: يتضمن تقريب المسافات ما بين التسويق وخدمة الزبون والجودة:

يتضمن ميهوم تسويق العالقة ضرورة تقريب املسافات ما بني ثالثة عنافر حيوية، هي التسويق، خدمة   
ملؤلية إلسرتاتيجية تيعيل النشاط وحتقيق أعلى مستويات ودرجات املنيعة الزبون وجودة اخلدمة. هذه هي العنافر ا

  من خالل العالقات التبادلية.

هبذا الصدد "أنه برغم اجلهود الكبرية اليت تبذهلا مؤسسات اخلدمة لقياس  " Christopher" يقول  
نب التشغيلي، مثاًل االلتزام مبعايري اجلودة ومتابعة جودة اخلدمة املقدمة، إال أن هذه اجلهود غالبًا ما تركز على اجلا

التقليدية، بداًل من الرتكيز على جودة اخلدمة كما يدركها الزبون. فإدراك الزبون للجودة، أو جودة اخلدمة املدركة هي 
 .األهم على اإلطالق

I-0- 3- :الفرق بين التسويق بالعالقات والتسويق بالمعامالت 

عن التسويق باملعامالت يف العديد من اجلوانب. ونقدم فيما يلي اجلدول رقم خيتلف التسويق بالعالقات   
(1:) 
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 (: أوجه المقارنة بين مفهومي التسويق بالعالقات والتسويق بالتعامالت1جدول رقم )

 التسويق بالتعامالت التسويق بالعالقات

  خيتيييقوم بصيقة ما مث يقدم احللول ويبقى متواجدا لتقدمي نتائ  أفضل

 ينافس باألسعار يقدم ويدعم القيمة للزبائن

 تيكري وسلوك قصري األجل تيكري وسلوك طويل األجل

 تبين فلسية العمل حول الصيقات تبين فلسية العمل حول العالقات

 جذب الزبائن االحتياظ بالزبائن

 ال توجد أنشطة تتصف باالستمرارية خيلق هيكل من األنشطة تدعم العالقات

 يركز على البيع يركز على العالقات

 يقدم حوافز لتنييذ الصيقات يقدم حوافز طويلة األجل

 يركز على عائدات البيع يركز على عائدات الثقة

 خدمات ما بعد البيع تعين تكلية إضافية خدمات ما بعد البيع هي استثمار حنو العالقات

 نتجاتالرتكيز على امل الرتكيز على التوقعات واإلدراك

 الصيقة هي النهاية املبيعات هي البداية

: اهلام فخري أمحد حسن، التسويق بالعالقات، امللتقى العريب الثاين حول التسويق يف الوطن العريب، المصدر
  .  104، ص 3001أكتوبر  9-6اليرص والتحديات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الدوحة، قطر، 

 ( كما يلي:03يق التعامل وتسويق  العالقة نوردها يف اجلدول )وهناك عدة خصائص لتسو 
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 (: خصائص تسويق التعامل وتسويق العالقة2جدول رقم )

 تسويق العالقات تسويق التعامل

 الرتكيز على االحتياظ بالعميل الرتكيز على فيقة بيعيه منيردة

 التوجه فوب قيم العميل التوجه فوب خصائص املنت 

 مدى زمين طويل صريمدى زمين ق

 تركيز عال جدا على خدمة العميل تركيز أقل على خدمة العميل

 اتصال عال مع العميل اتصال متواضع مع العميل

 اجلودة هي قضية اجلميع اجلودة هي مسألة ختص اإلنتاج

ول التسويق بشري عباس حممود العالق، التسويق عرب العالقات املستند للتكنولوجيا، امللتقى األ: المصدر
، 3003أكتوبر  36- 31يف الوطن العريب )الواقع وأفاق التطوير(، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، 

 .33ص

من املقارنة، نرى أن التسويق بالعالقات يركز على االتصال الدائم واملستمر مع الزبائن وتقدمي القيمة املضافة 
م والعمل على حلها وتقدمي اخلدمات اإلضافية املرافقة للمنتجات، هلم، ومن خالل فهم وإدراك حاجاهتم ومشكالهت

والعمل الدائم والد ؤوب على مواكبة توقعات الزبائن مع الرتكيز على أن فيانة العالقة مع الزبائن هي مسؤولية 
 .مشرتكة جلميع العاملني يف املنظمة

ؤسسة على بناء امليزة التنافسية طويلة وتتضح أمهية هذا التوجه يف ظل ظروف تنافسية قاسية، ليساعد امل
األجل. من خالل وضع حاجات الزبائن يف حمور اهتمام األنشطة والتطبيقات التسويقية وتعمل على تكامل مجيع 

 .xiiiأنشطة ووظائف التسويق لبناء عالقات طويلة األجل مع الزبائن
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I-0- :مستويات وأهمية التسويق بالعالقات  

I-0- 0- ميهوم  التسويق بالعالقات ثالثة مستويات والذي يتوقف على  يتضّمن سويق بالعالقات:مستويات الت
نوع وعدد اجلسور اليت تستخدمها املؤسسة لبناء وترسيخ ميهوم الوالء لدى الزبون، وكلما كانت عملية التسويق 

،وتتمثل هذه تؤدى عند أعلى مستوى لدى املؤسسة كلما حصلت املؤسسة على منافع أكرب من وراء ذلك 
 :xivاملستويات فيما يلي

يستخدم رجال التسويق احلوافز السعرية لتشجيع الزبائن على التعامل مع املؤسسة بشكل أكرب،  المستوى األول:
وإعطاء املؤسسة نصيبا أكرب من حجم أعماله الكلية فاملصارف مثال قد تقدم أسعار فائدة أعلى للحسابات األكرب 

 ملدة طويلة.  أو احلسابات اليت تبقى

وميكن القول بأن املؤسسة اليت تسعى إىل حتقيق عالقات تسويقية قوية مع الزبائن البد هلا وأن تبحث عن 
جسور متثل أمهية للزبون ولكنها يف نيس الوقت يكون من الصعب تقليدها بواسطة املنافسني، فمن املهم أن تكون 

اخلدمية عن غريها من املؤسسات، وليس جمرد أن تكون هامة هذه اجلسور من النوع الذي خيلق متايزا للمؤسسة 
 للزبون.

يذهب رجال التسويق يف هذا املستوى إىل أبعد من احلوافز السعرية الدائمة مع الزبون، ويف هذا  المستوى الثاني:
مع الزبائن، وذلك الصدد ال يقومون بإمهال أمهية املنافسة السعرية ولكنهم حياولون بناء نوع من اجلسور االجتماعية 

 مع اجلسور السعرية اليت قد يقوموا باستخدامها.

ويرّكز املستوى الثاين لتسويق العالقات على بقاء املؤسسة على اتصال مع عمالئها، والعمل الدائم واملستمر يف 
 التعرف عليها. التعرف على حاجاهتم ورغباهتم، والقيام بتيصيل العالقات معهم وفقا هلذه احلاجات والرغبات اليت مت

وعلينا أن ندرك أن مثل هذه اجلسور االجتماعية ال ميكنها أن تتغلب على أية نقاط ضعف يف كل من السعر أو 
اخلدمة ذاهتا، ولكنها على الرغم من ذلك فهي ميكن أن تشجع العمالء للبقاء مع املؤسسة يف عالقة وذلك يف غياب 

أخرى،كما ميكن أن تعطي املؤسسة اليرفة لعالج أية جوانب سيئة قد أية أسباب قوية تدعوهم للتحول إىل مؤسسة 
تظهر يف خدماهتا، أو اليرفة ملواجهة حماوالت املنافسني اجلادة الستقطاب الزبون وذلك قبل أن يقوم الزبون برتك 

 املؤسسة أو التعامل مع مؤسسة أخرى.
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لزبائن من خالل إضافة اجلسور اهليكلية إىل جوار يتّم يف هذا املستوى تقوية العالقات مع ا المستوى الثالث:
اجلسور السعرية واالجتماعية، ويقصد باجلسور اهليكلية تقدمي تلك اخلدمات اليت متثل شيئا قيما للزبون) أي ذو قيمة 

عتمد عالية له(، واليت ال توجد لدى املنافسني وال يستطيعون تقدميها، وعادة ما تكون هذه اخلدمات من النوع الذي ي
على استخدام مستوى تكنولوجي عاٍل، وهتدف إىل جعل الزبون أكثر كياءة وأكثر إنتاجا ومثل هذه اخلدمات عندما 

 يتم إعدادها وتقدميها بشكل جيد جتعل الزبون يتحمل تكلية عالية إذا فكر يف التحول والتعامل مع شركة أخرى.

I-0- 0-:أهمية التسويق بالعالقات 

ات التسويق بالعالقات من األدوات اهلامة اليت تساعد على جتاوز التحديات التسويقية اليت تَعترب بعض الدراس
تيرزها التغريات البيئية، فهي حتقق املنافع لكل من املسوق والزبون يف آن معا، وللمؤسسات الكبرية والصغرية على حد 

 نها كبرية. سواء، وعلى الرغم من أن نتائ  التسويق بالعالقات قد تكون بطيئة لك

ويف استعراض ملا تطرقت له الدراسات من األحباث يف جمال التسويق بالعالقات من فوائد ومنافع للمؤسسات 
 التسويقية.

 بالنسبة للمؤسسات التي تتبنى هذا المفهوم:

  ،تعترب العالقات طويلة األجل مع الزبائن ميزة تنافسية دفاعية للمؤسسة يف ظل أسواق كثيية املنافسة
 ساعدها على جتاوز حتديات املنافسة حلد ما وجتنب احلروب السعرية؛وت
 على الوفول إىل ما يعرف بزبون مدى احلياة، من خالل الوفول إىل الزبون املوايل؛ملؤسسات تساعد ا 
 تساعد على حتقيق أرباح وعائدات مستقرة ومستمرة؛ 
 ملستشار بالنسبة له يف جمال ختصصها؛تقع يف موقع اخلبري وا ملؤسسةحتقق موقع يف ذهن الزبون بأن ا 
 وجهود استقطاب الزبائن اجلدد؛ملؤسسةالتقليل من التكاليف التسويقية خافة يف جمال الرتوي  والتعريف با ، 
  حتقيق كلمة اليم الطيبة اليت جتعل من الزبون أحد شبكة التسويق للمؤسسة ونوع من الدعاية اجملانية

 للمؤسسة ومنتجاهتا؛
 ية املشرتيات وحجم اإلنياق من قبل الزبون على منتجات املؤسسة؛تزيد من كم 
  تساعد على استهداف الزبون املناسب واملربح ويف الوقت املناسب ومن خالل العروض املرحبة، مما يزيد من

 فعالية إسرتاجتية االستهداف؛
 حتقيق الثقة وااللتزام واملشاركة يف املعلومات بني املؤسسة وزبائنها؛ 
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  بناء عملية اتصال باجتاهني بني املؤسسة وزبائنها حتقق نوعا من التغذية املرتدة اليت تساعد على تطوير خلق و
 العالقات املستقبلية والوفول إىل رضا الزبائن.

 أما ما حيققه التسويق بالعالقات للزبون فيتمثل يف: بالنسبة للزبائن:

  بون على التعامل معها؛الراحة والثقة يف التعامل مع اجلهة اليت اعتاد الز 
  العالقات االجتماعية مع املسوق أو مقدم اخلدمة والعاملني لديه اليت تساعده على احلصول على املعاملة

 اخلافة يف أغلب احلاالت؛
  "التقليل من تكاليف التحول من مسوق ألخر سواء التكاليف االجتماعية أو املادية أو النيسية حيث يعترب

Kennthت بني البائع واملشرتي تعترب من معوقات التحول بالنسبة للمشرتي إىل بائع أو " أن العالقا
" هي تكاليف التحول اليت يدركها الزبون عندما يتحول من Hide and Weissمسوق أخر، ويعتربها "

 مسوق ألخر.

I-3- :افتراضات، مرتكزات ومتطلبات التسويق بالعالقات 

I-3- 0- يقوم ميهوم التسويق بالعالقات على جمموعة  التسويق بالعالقات: االفتراضات األساسية لمفهوم
 :xvافرتاضات أساسية وهي

  َّييضل االحتياظ بعالقة طويلة األجل مع مقدم اخلدمة أو السلعة بدال من التحول من مسوق ألخر؛ الزبونأن 
  الزبونجذب واستهداف احلايل وخدمته واالحتياظ به يعترب أقل تكلية من عملية  الزبونأنَّ التعامل مع 

 الزبائنأضعاف تكلية االحتياظ ب 30إىل  1قد تصل من  الزبائناجلديد، فهناك دراسة تشري أن تكلية جذب 
 .xviاحلاليني

  َّاجلديد الزبونمن  لمؤسسةهو أكثر رحبية ل املؤسسةاملوايل الذي يتمتع بعالقات طويلة األجل مع  الزبونأن. 

I-3- 0- يقوم على ستة مرتكزات أساسية وهي القات:مرتكزات التسويق بالعxvii: 

 خلق قيمة مضافة جديدة للزبائن من خالل استهالكهم أو استعماهلم للسلعة أو اخلدمة؛ 
  إدراك الدور الرئيسي للمستهلك أو الزبون يف حتديد القيمة واملنافع اليت يرغب يف حتقيقها من خالل عملية

 اختيار واستهالك السلعة أو اخلدمة؛ 
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 مل على حتديد عملية االتصال بني البائع واملشرتي بشكل يدعم القيمة املدركة من قبل املستهلك أو الع
 الزبون ؛

 دعم التعاون والتنسيق املستمر بني املسوقني والزبائن؛ 
 إدراك أمهية عامل الوقت بالنسبة للزبائن؛ 
 املؤسسات وخمتلف األطراف مثل  بناء شبكة من العالقات مع الزبائن، إضافة إىل شبكة من العالقات بني

 املوردين واملوزعني والوسطاء وغريهم من أفحاب املصاحل مع املؤسسة. 
I-3- 3-  :إن تبين ميهوم التسويق بالعالقات كيلسية حول كييية أداء متطلبات تطبيق التسويق بالعالقات

التحول من امليهوم التقليدي للتسويق  العمل، وكتوجه إسرتاتيجي ملنظمات األعمال كما رآها بعض الدارسني، وإنَّ 
إىل ميهوم التسويق بالعالقات ال ميكن أن يتم بني ليلة وضحاها وإمنا حباجة إىل تغيري كبري وجذري يف فلسية 

 : xviiiاملؤسسات وتوجهاهتا اإلسرتاجتية طويلة األجل وهياكلها التنظيمية، ويتضح هذا التغيري يف اجملاالت التالية

 وثقافة املؤسسة؛ التغيري يف قيم 
 التغيري يف عقلية إدارة املؤسسة؛ 
 التغيري يف نظام املكافآت واحلوافز املعمول هبا يف املؤسسة؛ 
 التغيري يف التوجه االسرتاتيجي للمؤسسة، من حيث البحث عن الزبون املربح وليس السعي وراء عدد الزبائن؛ 
  الرتكيز على نوعية الزبائن، وليس عددهم؛ 
  الزبون املستهدف وليس مجيع الزبائن؛التعامل مع 
 املتابعة الدائمة واملستمرة للزبائن؛ 

 اعتبار الزبون جزءا هاما يف عملية إنتاج وتقدمي املنتجات؛ 
 الرتكيز على جودة ومتيز املنتجات؛ 
 :للوفول  إىل تطبيق فعال وناجح مليهوم التسويق بالعالقات، البد من إتباع القواعد التالية 
 ون املستهدف وحتديد خصائصه وحاجاته؛تعريف الزب 
 بناء عالقات قوية مع الزبائن جيب أن يكون هدف مجيع األنشطة والتطبيقات التسويقية للمؤسسة؛ 
 قياس العالقة مع الزبائن باعتبارها ميزة تنافسية للمؤسسة؛ 
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 ناء نظم وقواعد اعتماد التسويق بالعالقات على ما توفره تقنيات تكنولوجيا املعلومات من إمكانيات ب
 املعلومات عن الزبائن ووسائل االتصال الشخصي معهم.

 :بناء وتطوير أنشطة التسويق بالعالقات منها 
 مراكز لالتصاالت؛ 
 مواقع على شبكة االنرتنت؛ 
 فرق اخلدمة ومساعدة العمالء؛ 
 التجارة االلكرتونية عرب االنرتنت؛ 
 توفري البيانات الالزمة عن العمالء؛ 
  والء الزبائن الدائمني.  برام  لدعم 

II-  إدارة العالقات مع الزبون 

، حيث انتقلت xix 3880نشأت إدارة العالقات مع الزبائن يف الواليات املتحدة األمريكية يف أواخر عام 
املؤسسات من ميهوم التسويق بالعالقات إىل ميهوم إدارة العالقة مع الزبون كميهوم أوسع وأمشل، مُيكنها من احلياظ 

لى زبائنها واجتذاب زبائن جدد، ويرتكز هذا امليهوم على االنتقال من مرحلة بناء عالقات مع الزبائن إىل مرحلة ع
 تسيري وإدارة هذه العالقة جلعلها مستدمية. 

II- 0- :تعريف إدارة العالقة مع الزبون، أهدافها وأسباب ظهورها 

II- 0- 0 - تعريف إدارة العالقة مع الزبون 

هي منهجية ليهم سلوك " Customer Relationship Management"عالقة مع  الزبون إدارة ال
الزبون و التأثري فيه من خالل التوافل معه. أو هي عبارة عن جمموعة من الوسائل التنظيمية و التقنية و البشرية إلدارة 

 .xxبونعالقة من نوع جديد مع الزبون هدفها األساسي ربط عالقة خافة و شخصية مع كل ز 

وتُعرف إدارة العالقات مع الزبائن بأهنا:" تلك العمليات الشاملة لبناء وتدعيم العالقات مع هؤالء العمالء 
 .xxiاملرحبني، وذلك من خالل إمدادهم بأكرب قيمة وأفضل إشباع ممكن

ف مع كما تُعرف بأهنا:" سلسلة من األنشطة واألدوات اليت تسمح مبقاربة كلية هتدف إىل استجابة تتكي
 ".xxiiرغبات وتطلعات الزبون احملتمل، بواسطة املتدخل الكفء يف الوقت املناسب وعن طريق القناة اجليدة
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إنَّ بناء العالقة مع الزبون يعتمد على مصادر املعلومات، ويف هذا الصدد فإن نظام إدارة العالقة مع الزبون 
هتدف من خالله املؤسسة إىل خلق الزبائن نظرا ألمهية يشبه نظام املعلومات التسويقية إال أنه موجه حنو الزبون، 

االحتياظ هبم وتنمية عالقة حقيقية معهم، ويقصد باحلقيقية عندما يتم تبادل املعلومة بني املؤسسة وزبائنها يف 
 .xxiiiاالجتاهني ومعاجلتها جيدا من الطرفني لتحليل حمتوى التبادل

بأهنا: إسرتاتيجية شاملة وعملية متكاملة بني املنظمة واملستييدين بوجه  إدارة عالقات العمالء وميكن تعريف
عام، والزبائن على وجه اخلصوص تقوم على أساس التحاور والتشاور والثقة املتبادلة بينهم من أجل االحتياظ بالزبائن 

 .xxivوحتقيق قيمة هلم

كما تعرف أيضا على أهنا:" جمموعة من األنظمة األولية التقنية اليت تسمح للمنظمات باختاذ قرارات تسويقية 
 ".xxvفائبة من حيث التوقيت واجلودة للمحافظة على مستوى رحبية أعماهلا وتنميتها

اد يف العالقة مع الزبون وتُعرف كذلك بأهنا: "االستخدام االسرتاتيجي للمعلومات، العمليات، التكنولوجيا واألفر 
 :xxviعرب دورة حياته الكاملة مبا حيقق أهداف املنظمة والزبون"، وهذا التعريف يتضمن اخلصائص التالية

  البعد االسرتاتيجي إلدارة عالقات الزبون بدال من البعد التشغيلي وهذا ما يتمثل يف االستخدام االسرتاتيجي
 عرب دورة حياة الزبون طويلة األمد.

 ميهوم شامل، حيث أهنا تغطي التكنولوجيا واألفراد على حد سواء، ولقد أشارت الدراسات الكثرية إىل  إهنا
أن التكنولوجيا وحدها ليست جمدية وإن األفراد بدون دعم التكنولوجيا لن يكون قادريني على متابعة 

كامل التكنولوجيا واألفراد يف حاجات الزبائن يف تنوعها الكبري وانتشارهم اجلغرايف الواسع هلذا البد من ت
 دعم خدمة الزبون.

  ،أهنا تتضمن كل الوظائف اليت تتعلق بالزبون طوال حياته وهذه الوظائف تتضمن جهود التسويق، املبيعات
 خدمة الزبون، دعم املنت .

 إضافة إىل إهنا تستهدف حتقيق أهداف املنظمة بزيادة العوائد عن طريق املعاودة والوالء والقيمة مدى احلياة ،
 أهداف الزبون يف حتقيق قيمة أعلى مقابل ما يدفعه ورضا شامل عن عالقته باملنظمة.

من خالل هذه التعاريف نتوفل إىل أن إدارة العالقات مع الزبائن هي عبارة عن أدوات تسمح للمؤسسة جبمع 
 معلومات ميصلة عن الزبائن من أجل استغالهلا يف تعزيز عالقاهتا معهم.

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/153119/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/153119/posts
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II- 0- 0 - :تعمل إدارة العالقات مع الزبائن على حتقيق األهداف :أهداف إدارة العالقات مع الزبائن
 :xxviiالتالية

 توطيد عالقات طويلة األجل مع الزبائن املرحبني؛ -
 تقليل التعامالت مع الزبائن غري املرحبني؛ -
 خيض نسبة تسرب الزبائن، وزيادة معدل االحتياظ بالزبائن املرحبني؛ -
 مش الربح النات  عن كل تعامل مع كل زبون، عن طريق بيع سلع أخرى لنيس الزبون؛زيادة ها -
إعطاء فورة متكاملة عن الزبائن، واحتياجاهتم، ورغباهتم لتحديد أنسب وسائل وأوقات االتصال هبم، وحتديد  -

 مزي  املنتجات واخلدمات اليت يرغبون فيها.
II- 0- 3 -  بون:أسباب ظهور إدارة العالقات مع الز 

 :xxviiiهناك عدة أسباب ساعدت على ظهور ميهوم "إدارة  العالقات مع الزبون"، وأمهها

مّكنت أنظمة املعلومات واملعرفة املؤسسات من حتديد القيمة الكلية للزبون يف حالة  أنظمة المعلومات والمعرفة: -
املؤسسة معه على أساس الصيقة،  استمرار عالقته باملؤسسة وتكلية خسارته يف حالة الزبائن التاليني جراء تعامل

 وبالتايل عدم قدرهتا على حتقيق رضاه؛

يتطلب القسم األكرب واألهم للخدمات التياعل مع الزبون، هلذا فإن املؤسسات  تزايد أهمية قطاع الخدمات: -
 أفبحت أكثر اهتماما هبذا اجلانب؛

اهتا وخدماهتا وكذلك على أساس جعلت املنافسة الشديدة املؤسسات تتنافس على أساس منتج المنافسة: -
 العالقات الذكية مع الزبون.

إن عملية البيع هي املعادل للصيقة الواحدة، أي أهنا نقطة واحدة من العالقة مع الزبون، وهذه  إنشاء القيمة: -
النقطة ميكن أن تكون معزولة مع زبون عابر أو أن تكون على أساس العالقات طويلة األمد مبثابة مرحلة يف 

لسلة متنامية القيمة يف هذه العالقة، ويف هذه العالقات طويلة األمد نطرح هنا ما نسميه مبدأ " الشراء الرابع" س
 وهو نقطة التحول الذي عندها تبدأ دورة العالقات القيمة طويلة األمد.

تتحول عن  ويالحظ من الشكل أدناه، أن القيمة تتزايد مع تنامي العالقة وفوال إىل الوالء، حيث القيمة
التنامي بوترية أعلى مع كل تقدم الحق يف استمرار هذه العالقات ليرتة أخرى، والشك أن تزايد هذه القيمة مع 
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الوقت هو الذي حيول هذه العالقات إىل رأس املال الزبون الذي تعمل إدارة املعرفة حتقيقه بالعالقة مع الزبون. ونقدم 
 .(3الشكل التايل رقم )

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- 0-  :مزايا إدارة عالقات الزبائن ومراحلها 

II- 0- 0-   :تتمثل مزايا إدارة عالقات الزبائن فيما يليمزايا إدارة عالقات الزبائنxxix 

 بالنسبة للمؤسسة:

حتسني معدالت التحول من ميهوم املتسوق إىل ميهوم املشرتي من خالل املعلومات ذات الصلة والعروض البيعية  -
 املتنوعة؛

يادة قيمة املبيعات من خالل التوسع يف سياسات البيع املستهدفة، مثل سياسة تقدمي العروض املتكاملة وسياسة ز  -
 تدعيم املنت  املقدم؛

الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  المصدر: جنم عبود جنم،إدارة املعرفة، املياهيم واالسرتاتيجيات والعمليات، مؤسسة
104ص 3001عمان، األردن،  

 الشراء الثالث

 الشراء الثاني

 الرضا

بعالشراء الرا  
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 الوفول إىل زبائن أكثر رحبية من خالل حتسني العوامل املؤثرة يف درجة الوالء وأسلوب احملافظة عليهم؛ -
ن خالل تبسيط اخلدمات الشخصية وأسلوب تقدميها والوقت املستغرق حتسن فعالية عمليات التسويق بالعالقات م -

 يف ذلك.

 بالنسبة للعميل: 

 ختييض الوقت املستغرق يف احلصول على املعلومات أو إمتام عملية التياعل مع املنشأة؛ -
 الوفورات يف التكاليف املتعلقة مبنح اجلوائز وتقدمي احلوافز وبرام  الرتوي  اخلافة؛ -
 ؛ك اخلدمة من خالل تقدمي الرسائل املناسبة أثناء عمليات التياعلحتسني إدرا -
 .حتسني مستويات اخلدمة للعمالء املتميزين -

II- 0- 0 - :حـددت العالقة مع الزبـون باملراحل اآلتيةمراحل إدارة العالقة مع الزبونxxx: 

يت تنسجم مع تصورات املؤسسة، حيث يتم تشخيص الزبون املناسب وفقاً ملعايري الزبون ال مرحلة جذب الزبون: - أ
 وتعمل بعد ذلك يف حماوالت جلذبه باستخدام الطرق املختلية مع تشجيعه على الرتدد عليها؛

، يبادر بطرح جمموعة من األسئلة املؤسسةحينما يرتدد الزبون على مرحلة اإلجابة على تساؤالت الزبون: -ب
ذ أن التعثر يف اإلجابة على تساؤالت الزبائن قد يؤدي إىل رسم واالستيسارات تعد اإلجابة عليها يف غاية األمهية إ

مما جيعلهم ال يُقبلون عليها وُيصابون خبيبة أمل وإحباط والعكس بالعكس متاما ومتتاز  املؤسسةفورة غري مناسبة عن 
 هذه املرحلة بكوهنا قصرية ولكنها على قدر من األمهية؛

للتعرف عن كثب  املؤسسةفرفة إلدارة  املؤسسةحني تردده على  يقدم الزبونمرحلة الترحيب بالزبون:  -ج
خبصوص الرعاية واالهتمام اليت حيصل عليها الزبون وتلك اليت يتوقع احلصول عليها من العاملني أو القائمني على 

 تقدمي املنت ؛

إذ يتضح للزبون املعلومات والزبون،  املؤسسةتُعد من املراحل املهمة يف العالقة بني مرحلة تبادل المعلومات:  -د
 املؤسسةوالذي هو بصدد طلبها، كما أن  املؤسسةالضرورية اليت حيتاجها بشان السلعة أو اخلدمة اليت تتعامل هبا 

 ستكون على علم مبا حيمله الزبون من رغبات وطموحات وقدرات يف الدفع وطبائع وأمانة الزبون؛

إدارة العالقة بني الطرفني بشكل آمن مع االستجابة لرغبات وطلبات  تتممرحلة تطور عالقة الزبون بالمؤسسة:  -هـ
 الزبون بشكل دقيق يف الوقت احملدد وقد تتسم هذه املرحلة باملثالية، إذ قد ال يصل إليها كافة الزبائن؛
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اج إىل بعض املشاكل واملعوقات اليت حتت املؤسسة قد تظهر أثناء التعامالت بني الزبون وإدارة المشكـالت:  -و
استثمارها من خالل ما يتوفر لديها من معرفة يف هذا اجملال واستحضار  املؤسسة، وعلى املؤسسةحلول من جانب 

 خزين اخلربات واملهارات لغرض التمسك بالزبون. وبعكسه سيغادر الزبون إىل منافس آخر؛

يف استخدام املعلومات والبيانات املتوفرة إّن إدارة هذه املرحلة تعتمد بشكل كبري على قدرهتا استعـادة الزبون:  -ز
.  املؤسسةلديها سواء يف قواعد البيانات اخلافة بالزبون أو فيما يتعلق باملعلومات واملعرفة اليت يوفرها مركز املعرفة يف 

دورة بالزبون وفقًا ليلسية إدارة عالقات الزبون على أهنا تركز على  املؤسسةبأن مراحل عالقة " Edelstein" ورأى
 حياة الزبون، إذ متتلك دورة حياة الزبون ثالث مراحل هي:

تتضمن هذه املرحلة حتديد الزبائن احملتملني وحتويلهم إىل زبائن فعليني ويكون من خالل اكتساب الزبون: -0
ق تقليدية  مناسبة لتحويلهم إىل زبائن سواء بطر  املؤسسةالوفول إىل الزبائن احملتملني بالطرق املختلية اليت تراها 
 كالربيد واهلاتف أو عن طريق استخدام الشبكة العاملية؛

ببيع شيء إضايف للزبون والنهوض بالبيع إىل مستويات  املؤسسةتتلخص هذه املرحلة بقيام زيادة قيمة الزبون: -0
األخرى، وباالستناد إىل أعلى والبيع العابر للتوقع وزيادة قيمته. واستخدام الربيد االلكرتوين ووسائل االتصال التقليدية 
 قاعدة بيانات تسويقية وإعالم الزبون عن املنت  اجلديد، وغريها مما يدل على خدمة الزبون؛

بأن كلية  املؤسساتتتضمن هذه املرحلة احملافظة على الزبائن اجليدين، حيث أدركت االحتفاظ بالزبون الجيد: -3
لى ضوء ذلك أخذت تبحث عن الربام  واألساليب اليت متكن اكتساب زبون جديد تتجاوز كلية احملافظة عليه، وع

 من احملافظة على الزبون وزيادة والئه هلا سواء من خالل توفري اخلدمة أو زيادة اإلشباع وزيادة قيمة املنت .

II- 3- :مبادئ و مرتكزات إدارة العالقة مع الزبائن 

II- 3-0-  :قدم كل من "مبادئ إدارة العالقة مع الزبائن Peppers et Rogers"  عدة نصائح
اليت ترغب بإقامة عالقة وثيقة وفحيحة مع زبائنها، ميكن اعتبار تلك النصائح عبارة عن مبادئ عامة  لمؤسساتل

 :xxxiوتلخص مبا يلي CRMلبناء التوجه 

ن كل زبون قدر الرتكيز على حصة الزبون بداًل من الرتكيز على احلصة السوقية وهذا يعين زيادة العائد املتأيت م -
 املستطاع؛
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 الرتكيز على االحتياظ بالزبون وهو أسلوب أفضل من حيث اليعالية الكليوية من جمرد استقطاب الزبون؛ -

الرتكيز على تكرار املشرتيات من خالل إتباع سياسات البيع املتقطع و البيع املتصاعد، وهي سياسات تؤدي إىل  -
 تعظيم هوامش الربح؛

ر أعاله، ينبغي استخدام احلوار هبدف اإلفغاء حلاجات ورغبات الزبون ومن مث االستجابة هلا لكي ولتحقيق ما ذك -
 تؤدي إىل بناء عالقات مع الزبون تستند على الثقة و الوالء.

II- 3-0- :جيب على إدارة العالقات مع الزبائن يف املؤسسة الرتكيز على  مرتكزات إدارة العالقة مع الزبائن
 :xxxiiتالية وهياألدوات ال

وذلك من خالل مجع املعلومات املتكاملة عن زبائن املؤسسة احلاليني  :تكوين صورة متكاملة عن الزبون -
وزبائنهم احملتملني من حيث مالءهتم املالية وطبيعة نشاط عملهم ووقعهم داخل اجملتمع حيث يتم التمكن من 

 حتديد احتياجات الزبائن؛

جيب على املؤسسة االستمرار يف توفري  :العمل على توفير المنتجات والخدمات الجديدة ومواكبة التطور -
منتجات وخدمات جديدة مبتكرة ومنافسة، لتكون املؤسسة هي األكثر متيزا يف تنويع اخلدمات واملنتجات داخل 

 السوق من أجل تلبية احتياجات ورغبات الزبائن؛

عمل على حتسني درجة الرضا ملختلف شرائح الزبائن، وخافة الزبائن املرحبني من خالل ال: تحقيق رضا الزبائن -
مبعىن اخلدمة املناسبة للزبون املناسب يف املكان املناسب ويف الوقت  -تلبية احتياجاهتم حسب رغباهتم وتوقعاهتم

 أن يكون أداء اخلدمة للزبائن أداء متميز؛ -املناسب

على عاتق إدارة عالقات الزبائن حتديد وتصنيف الزبائن من حيث رحبية تعاملهم مع يقع  :تحقيق ربحية الزبون -
املؤسسة وذلك من  أجل احملافظة على الزبائن ذوي الرحبية العالية، حتويل الزبون املتوسط واملتدين الرحبية العالية إىل 

خريا تيعيل وتطبيق ميهوم البيع زبون مربح، حتويل الزبائن املخسرين إىل زبائن مرحبني أو التخلص منهم وأ
 املتقاطع؛

جيب على املؤسسة االنتقال من امليهوم التقليدي بندوات  :الزبون واستمرار االتصال معه أينما كانرعاية  -
االلتقائية إىل الندوات التثقييية للزبائن، حبيث يتم تعرييهم باخلدمات واملنتجات اجلديدة والعمل على تيعيل 

الشخصية و البيعية لكبار الزبائن، ووضع برام  حتييزية وتشجيعية للتعامل مع املؤسسة ،  عمليات الزيارات 
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كذلك جيب عليهم التجاوب السريع حلل مشاكل الزبائن أول بأول ومشاركة الزبائن  يف خمتلف مناسبتهم مع 
مع الزبائن من خالل تيعيل نشاط تكرمي الزبائن والتأكيد على تنويع وسائل االتصال اإلعالمي غري املباشر 

 توسيع شبكة االتصاالت التسويقية االلكرتونية؛

تغيل معظم املؤسسات موضوع والء الزبون وال تعتربه اهتمام يف أحباثها ودراستها  :تحقيق والء الزبون المربح -
 وهو خيتلف كليا عن دراسات وأحباث رضا الزبون. 

III- والء:التسويق بالعالقات كتوجه استراتجي لتنمية ال 

III- 0-  : تُعــرف دورة حيــاة الزبــون علــى أهنــا اليــرتة الــيت تــرتاوح مــا بــني بدايــة تعامــل الزبــون مــع  دورة حيــاة الزبــون
منتجات املؤسسة، من مجع املعلومات والتعرف عليهـا حـا الوفـول إىل مرحلـة الـوالء أو التخلـي النهـائي عـن منتجـات 

 حل اليت مير هبا الزبون يف عالقته مع املؤسسة :( خمتلف املرا2املؤسسة.ويوضح الشكل رقم )
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( املراحل مير هبا الزبون، إضافة إىل أنه يشري بأن التطور ميكن أن  يتوقف يف أي مرحلة من 2يوضح الشكل رقم )
 املراحل وهي :

 لذات أو املقربني؛نعين به الزبون املوجود يف السوق، والذي يكون حمل شك وتشاور مع االزبون المشكوك: 

 :xxxiiiيتمتع الزبون احملتمل باملوافيات التاليةالزبون المحتمل: 

 أواًل: جيب أن يكون حباجة إىل سلعتك أو اخلدمات اليت تقدمها.

 ثانياً: جيب أن يكون قادراً على الشراء أي دفع الثمن املطلوب.

على الزبائن األكثر أهلية. ويتمثل الزبون وإذا مل حيقق الزبون أيًا من هذه الشروط جيب استبعاده والرتكيز 
و املؤسسة تؤهل ) أو ال تؤهل( الزبون احملتمل إىل زبون مرتقب وفقاً  احملتمل يف كل فرد ميكن أن يقوم بعملية الشراء،

 لقدراته.

ذه املرحلة ميثل الزبون الذي يشرتي سلعتك أو خدمتك للمرة األوىل، فإذا كانت جتربته إجيابية يف ه الزبون الجديد:
فعلى األرجح أنه سيعاود الشراء يف فرتة الحقة، أما إذا كانت جتربته سيئة وخميبة لتوقعاته، فاحتمال تكرار شرائه 

 سيتضاءل إىل حد بعيد. وتُعد جتربة الزبون اجلديد عامل حاسم يف إنشاء عالقة مستدمية معه.

، زبون جديد( جهوداً مكثية من قبل املسوق ألن تتطلب املراحل الثالثة األوىل ) زبون مشكوك، زبون حمتمل
 هذه املراحل متثل اخلطوات األساسية لتحويل الزبون احملتمل إىل زبون معيد.

يقوم الزبون بتقييم قرار الشراء وهذا وفقًا لرحبية هذا الزبون ومدى حتمسه للمنتوج، حيث تدعمه  الزبون المعيد:
 .xxxivلعدة مراتوتشجعه املؤسسة للقيام بعملية الشراء 

يتميز بكونه يبقى حمتيظ بأحسن فورة عن املنت  واملؤسسة لتحقيق اإلشباع لديه، واكتمال القيمة  الزبون الوفي:
 :xxxvعنده. يتميز الزبون الويف ب

 يلتزم أكثر بتكرار الشراء من املؤسسة املعتاد عليها إذا ما مت مقارنته بالزبون اجلديد؛ 
 ر املنت  فهو مستعد للدفع أكثر للحصول على املنت ؛أقل حساسية اجتاه ارتياع أسعا 
  يتحدث عن املؤسسة بشكل اجيايب مما يؤدي إىل ختييض تكاليف اجلهود التسويقية والوسائل اإلقناعية جللب

 زبائن جدد؛
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  بيضل الزبون الويف ميكن للمؤسسة ختييض تكالييها وهذا من خالل التعاون املستمر بني الزبون واملؤسسة
 ينت  عنه معرفة عادات واحتياجات الزبون، مما يسمح للمؤسسة بتدنية التكاليف الداخلية. الذي 

يصبح الزبون يف هذه املرحلة متكيف مع مجيع منتجات املؤسسة، حيث ال يكتيي فقط باملنت   الزبون المتكيف:
 . xxxviالذي اقتناه وكان السبب يف توليد الوفاء

ة و تصري بينهما عالقة تتصف بالوفاء فيصبح الزبون ال يشرتي فقط لنيسه يألف الزبون املؤسسالزبون السفير: 
 .xxxviiمنتجات املؤسسة و إمنا حيث و يشرتي لألفراد الذين من حوله، و يف هذه احلالة يتحّول إىل زبون سيري

املؤسسة من  تتوطد العالقة أكثر فأكثر بني املؤسسة و الزبون السيري إىل أن يصبح زبون مشارك يفالزبون الشريك: 
خالل اقرتاحاته، وهو أقصى ما تبحث عنه املؤسسة حيث تضمن والء الزبون هلا وملنتجاهتا كما أن الزبون يتولد لديه 
شعور بأنه أحد أطراف هذه املؤسسة فيصبح يدافع عنها وعن منتجاهتا ناهيك عن الرتوي  العيوي الذي يقوم به بني 

 أفراد األسرة واألهل واألفدقاء.

أن احتمــال فقــدان الزبــون وختليــه عــن املؤسســة يبقــي قائمــاً يف كــل مرحلــة مــن املراحــل الســابقة أو أنَّ الزبــون إال 
 يصبح غري فعال وحُيَِمل املؤسسة أكثر من العائد وبالتايل التخلي عنه يصبح حاًل وليس مشكلة. 

III- 0-  :مفاهيم حول والء الزبائن 

III- 0-0- :ماهية الوالء 

 لوالء:تعريف ا -أ

يعد ميهوم والء الزبائن حتديدا لسلوكهم أكثر منه حتديدا ملوقيهم، وبوجه عام ميكن تعريف الوالء على أنه 
 .xxxviiiتكرار عملية شراء العميل من املنظمة، أو تكرار تردد العميل على املنظمة

اخلدمة امليضلة يف بأنه االلتزام العميق إلعادة الشراء أو إعادة التعامل مع املنت  أو  "OLIVERعرفه "
 .xxxixاملستقبل على الرغم من وجود التأثريات الظرفية واجلهود التسويقية اليت بإمكاهنا التسبب يف تبديل السلوك

تعريف "جيل غريين": يشري مصطلح الوالء إىل الزبون الويف وهو الذي ييضل أو مييل إىل شراء أفناف معينة 
ل إىل قناعة بأن هذه اجلهات تليب رغباته وقد يكون هذا الزبون إما من مصادر معينة أو جهات معينة بعد أن توف

 .xlفردا أو شركة أو أي جهة تكون مسؤولة عن اختيار البائع والصنف
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 .املؤسسةومنه نستنت  أٌن الوالء هو تكرار عملية الشراء أو االستمرار يف التعامل مع 

 أبعاد الوالء: -ب

يتمثل يف االلتزام واالرتباط النيسي، والنية إلعادة الشراء، ونصيحة اآلخرين  ء:البعد األول: المدخل اإلتجاهي للوال
 بشراء املنت ، إضافة إىل التحدث بشكل إجيايب عن املنت ؛

 يتمثل يف إعادة الشراء واالستمرار يف تيضيل شراء نيس املنت  أو العالمة؛ البعد الثاني: الوالء السلوكي:

طقية الذي مت اشتقاقه من نظرية فيشن اليت تؤكد أن اليرد قد يكون له اجتاهات ميضلة إزاء األفعال املن البعد الثالث:
 .xliعالمة معينة ولكن ليس بالضرورة أن يقوم بشراها

 :xliiللوالء أربعة أنواع وهي أنواع الوالء: -ج

 هو حالة من االرتباط القوي للمنت  مع تكرار مستمر للشراء. الوالء العالي أو المميز:

 هو حالة من االرتباط القوي للعالمة مع تكرار منخيض للشراء. والء الكامن:ال

 هو حالة من االرتباط الضعيف للعالمة مع تكرار عايل للشراء. الوالء القسري:

 هو حالة من االرتباط القوي للمنت  مقرونا حبوافز مادية وغري مادية خللق الوالء واستمرارية الشراء. الوالء التحفيزي:

والء الزبون إىل الرحبية، فهناك مكونات أساسية تؤدي إىل تلك الرحبية وهذه   يرتجم مكونات والء الزبون: -د
 :xliiiاملكونات هي

تتحمل املؤسسة تكاليف متنوعة من أجل احلصول على زبون جديد، إذ  تكاليف الحصول على الزبون: -
للمؤسسة بصورة مستمرة، وهذه احلالة تعرب عن  يؤدي تبين الزبون للمنتوج اجلديد أو املطور إىل حتقيق عوائد

 الرضا التام للزبائن.

وتتمثل بزيادة العوائد الناجتة من زيادة مبيعات املنتوجات اجلديدة أو املطورة عن طريق توفيات  التدرجات العليا: -
 وروايات الزبائن ذوي التجربة السابقة.
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منها: التحوالت يف االستثمار، التياوض، اخلصومات، : ينخيض العائد نتيجة لعدة أسباب  التدرجات الدنيا -
وقلة استعمال املنتوج، إذ يعد العائد مؤشرًا هامًا لنية الزبون يف زيادة أو ختييض استثمار املؤسسة الذي 

 يؤدي بدوره إىل زيادة عوائدها.

 :xlivيتم خلق والء الزبون عن طريق ما يلي كيفية خلق والء الزبون:-ه   

 بتقدمي ما وعدت به الزبائن؛ املؤسسةالل بناء التزام اجتاه الزبائن، مبعىن أن تلتزم خلق قيمة من خ -
 يتم إعطاء الزبون ما يرغب فيه، وليس ما يرغب فيه السوق؛ -
 معرفة األفراد الذين يتم البيع هلم، والسلع واخلدمات اليت حيتاجون إليها؛ -
على  املؤسسةالزبائن هلا، ومن مث البد أن تكون يف اعتبارها أن أعظم أفوهلا هو والء  املؤسسةأن تضع  -

 استعداد ملساعدة الزبون، وتقدمي خدمات فورية غري تقليدية له فور طلبها؛
 أن يتم إعطاء العميل أكثر مما يتوقع حبيث يصعب عليه التحول إىل منافس أخر. -

III- 0-0- :مستويات الوالء و أسباب انخفاضه 

 : xlvمستويات الوالء إىل ما يلي يتم تقسيممستويات الوالء:  -أ

تعكس املستويات العالية من الوالء فعوبة حتويل الزبون عن العالمة اليت يشرتيها ولديه  المستويات العالية الوالء:
والء كبري هلا، وهذه املستويات العالية تسعى الكثري من املؤسسات يف الوفول إليها وخلقها يف الزبائن جتاه سلعها 

 ج إىل جهد ووقت ودراسة وحبث.ولكنها حتتا 

تعكس هذه املستويات سلوك الزبون ووالءه حنو السلعة حيث جند أن الزبون يف الغالب  المستويات المعتدلة الوالء:
يشرتي السلعة لكن يف قرار نيسه ميكن له إذا وجد سلعة أخرى أن يشرتيها أو يستبدهلا بدال من السلعة القدمية، أي 

  التبديل من سلعة إىل أخرى.أنه سهل االقتناع يف

ويطلق عليها مبستويات الالوالء،حيث يقوم الزبون بشراء أي سلعة إما لعدم  المستويات المنخفضة من الوالء:
وجود بديل هلا أو ألن سعرها منخيض أو ألن املتجر القريب منه ال يعرض إال نيس العالمات وغريها من األسباب  

 لعة حمددة أو ملتجر حمدد.فال يكون لدى الزبون والء لس
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 :xlviميكن إمجاهلا مبا يلي أسباب انخفاض الوالء: -ب

نتيجة الشراء املتكرر، ألن الزبون يف الغالب حيب التغيري فإذا استخدم سلعة ليرتة طويلة وكان بكثرة قد يتولد  الملل:
 لديه نوع من امللل جتاهها خافة وإن اإلنسان بطبيعته مياال إىل التغيري.

وجود مواد ضارة مثال أو أن املنت  اجلديد أفضل ود معلومات جديدة عن نفس المنتج أو عن المنتج الجديد: وج
 فحيا، مما يؤدي إىل اخنياض الوالء جتاه املنت  األول والتحول إىل املنت  اجلديد.

بحث حماوال إجياد البديل فعندما يصل الزبون إىل درجة اإلشباع من استخدام السلعة فيي الغالب يقوم بال اإلشباع:
 األفضل والعمل على تغيريه وهذا قد يكون نتيجة التكرار وامللل أيضا.

فقد تشكل مثل هذه اإلعالنات عن سلعة معينة ضغطا على الزبون، فقد يشعر يف حالة من  اإلعالنات المتكررة:
د ينخيض والءه للمنت  السابق ليجرب احلاالت أنه يستجيب هلذا اإلعالن املتكرر عن السلعة اجلديدة، وبالتايل ق

 املنت  أو السلعة اجلديدة نتيجة ما يقدم إليه من معلومات متكررة عن السلعة اجلديدة يف هذا اإلعالن.

إن اخنياض األسعار للمواد والسلع املنافسة قد يدفع بالزبون إىل تقليل والءه حنو السلعة احلالية ويتجه للمواد  السعر:
 سعار املنخيضة.والسلع ذات األ

III- 0-3- :اآلثار االقتصادية لوالء الزبائن 

تعمل مشرتيات الزبون األوىل على إعادة ما أنيقته املنظمة للحصول عليه وتتنوع هذه النيقات من إعالنات 
اليت وجتهيزات وغري ذلك، وبزيادة مشرتيات الزبون تبدأ املؤسسة يف الربح، هناك مخسة أنواع من األرباح واملكاسب 

 :xlviiحتصل عليها املؤسسة بعد استعادهتا اكتساب الزبون وهي

 وهو احلد األدىن الذي حتققه املؤسسة يف أية عملية بيعية. الربح األساسي:

 فبقاء الزبون مدة طويلة يف دائرة معامالت املؤسسة يدفعه لزيادة إنياقه على منتجاهتا،   زيادة العائد:

ي يدرك مميزات املؤسسة وما تستطيع تقدميه وأسلوهبا يف التعامل خيتصر الوقت الزبون الذ نقص تكاليف التشغيل:
واجلهد الالزمني خلدمته، والعامل الذي يدرك احتياجات الزبون وأسلوبه امليضل يف احلصول عليها ميكنه أيضا أن يوفر 

 يف تكلية التشغيل.
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باالمتياز، ويرشحها لزبائن جدد، وغالبا ما  الزبون الذي حيصل على قيمة متيوقة سوف يشهد للمؤسسة التوصية:
 يكون الزبائن اجلدد مثله يف الوالء واإلنياق، وهم زبائن ال تتكلف  املؤسسة أي شي ء للحصول عليهم.

ال حيتاج الزبائن األوفياء لتخييض السعر طمعا يف زيادة مشرتياهتا، ونادرا ما حياولون االستيادة من  السعر األفضل:
 افة اليت تقدمها املؤسسات من وقت ألخر.اخلصومات اخل

III- 3- تنمية العالقات مع الزبائن لكسب والئهم: 

يف إطار سعي املنظمات إىل بناء وإعادة بناء العالقة مع زبائنها لكسب والئهم، جيب عليها القيام مبا 
  :xlviiiيلي

بتحليل األعمال اليت ميارسها الزبائن يتم رسم هذه اإلسرتاجتية رسم إستراتجية  مناسبة لالحتفاظ  بالزبائن:  -
والعمل على فهم عميق لقاعدهتم وفوال لتحقيق والئهم، إن رسم هذه اإلسرتاجتية يساعد على بناء قاعدة ذهنية 

لدى الزبون، حيث أن هذه املكانة الذهنية تساعد يف السيطرة على إدراك و مشاعر الزبائن ودفعهم لشراء  لمؤسسةل
 .، وحتوهلم من مستهلكني إىل زبائن موالينياملنتجات واخلدمات

يتم ذلك من خالل االحتياظ بسجالت منتظمة عن زبائن   بناء قاعدة للمعلومات عن زبائن المؤسسة: -
وحسب طبيعة أعماهلم وأعمارهم وغري ذلك من  املؤسسة، حيث يتم تصنييها حسب تعاملهم مع  املؤسسة

 .على فهم احتياجات وتطلعات كل فئة مث العمل على تلبيتها مبا حيقق والئهم املؤسسةاملعلومات املهمة اليت تساعد 
  :(01وميكن توضيح كييية عمل التسويق بالعالقات من خالل الشكل املوايل رقم )
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ل (  أمهية قاعدة بيانات الزبائن يف إعداد برام  التسويق بالعالقات اليت تعم3يتضح من خالل الشكل رقم ) 
 على تلبية احتياجات الزبائن والرفع من مستوى الرضا لديهم مما يؤدي إىل كسب والئهم.

و زبائنها إىل  املؤسسةيؤدي خلق تياعالت شخصية مرضية مابني  بناء عالقات ذات طابع شخصي مع الزبائن: -
ات الشخصية للزبون، ترك أثر طيب لدى الزبون، ويتم ذلك عن طريق تقدمي خدمة متميزة تتوافق مع االحتياج

 . xlix، ويرغب يف العودة مرة أخرى للتعامل معهااملؤسسةوبدرجة جتعله يشعر باخلصوفية ويتذكر تعامله مع 

 :lيف بناء عالقات فحيحة مع زبائنها هي املؤسسةإن من أهم الركائز األساسية اليت تعتمد عليها 

 العمل على حل مشاكلهم -

 معاملتهم باحرتام  -

 عرهم وأحاسيسهمالتوافل مع مشا -

 .لمؤسسةلتحقيق هذه األمور يعترب عنصرا حامسا يف بناء مسعة ومكان للعالمة التجارية ل املؤسسةإن سلوك 

لبية احتياجات الزبائنت -  

زيادة رضا الزبائن  -  
بالعالقات برامح التسويق  

 والء الزبائن

زيادة متوسط اإليرادات -  

توجه قوي للعالمة التجارية -  

لألسعارحساسية أقل  -  

 
 نقاط  البيع

 أفضل األسواق املستهدفة

 حبوث التسويق

 قاعدة بياتات الزبائن

 البحث على البيانات

المصدر: اهلام فخري أمحد حسن، التسويق بالعالقات، امللتقى العريب الثاين حول التسويق يف الوطن العريب، اليرص والتحديات، املنظمة 
.  139ص، 3001أكتوبر  9-6العربية للتنمية اإلدارية، الدوحة، قطر،   

 

 (: كيفية عمل التسويق بالعالقات3الشكل رقم )
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بعرض العديد من اخلدمات واملنتجات واليت تتطور وتتنوع  املؤسساتتقوم : قيام المنظمة بدور المرشد للزبون -
 املؤسسةهذه اخلدمات وكيف ميكن االستيادة منها لذا جيب على  باستمرار ويف بعض األحيان جيهل الزبائن ما هي

 أن تكون خري عون هلم  من خالل القيام  بدور املرشد.

وذلك مبوجب املعلومات اليت توفرها قاعدة البيانات  العمل على بناء نظام للحوافز يتناسب وتقسيمات الزبائن: -
 ئات املستهدفة.وجيب أن تتناسب هذه احلوافز مع الي املؤسسةلدى 

 خالصة: 

يّتضح من خالل هذه الدراسة أنه من الضروري على املؤسسات تبين ميهوم التسويق بالعالقات الذي يقوم 
على أساس االحتياظ بالزبائن ليرتة طويلة املدى، باإلضافة إىل جذب واستقطاب زبائن جدد من أجل كسب 

ة ويؤدي إىل زيادة الرحبية من خالل تعزيز اإليرادات وختييض والئهم، فالوالء يضمن للمؤسسة البقاء واالستمراري
التكاليف. كما يتميز الزبائن املوالني بكوهنم أقل حساسية لألسعار ويسامهون يف جذب زبائن جدد من خالل 

 التوفية وإجيابية الكلمة املنطوقة.  

 :الهوامشقائمة 
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 التوجه من اإلعالم البيئي إلى االتصال المسؤول في إطار

 التنمية المستدامة لدى المؤسسة االقتصادية
 أ.مهري امال 

                                                                 أ. مهري شفيقة 
 :ملخص

إىل االتصال  وجه حديث لدى املؤسسة االقتصادية،من اإلعالم البيئي كت تناولت هذه الدراسة النظرية التوجه   
املسؤول الذي يعىن بنقل االثار البيئية واجملتمعية من املؤسسة ملختلف األطراف ذوي العالقة هبا، هذا التوجه الذي بدأ 
يعكس درجة من الوعي البيئي املؤسسايت بتطبيق منهج التنمية املستدامة لدى املؤسسات االقتصادية يف خمتلف 
أنشطتها، خصوصا الوظيفة االتصالية املؤسساتية اليت بدأت مالحمها تتغري من الطابع التجاري البحت، الذي يهدف 
لتحقيق املنفعة اجلامعة والربح للمؤسسة إىل االتصال املسؤول لدى املؤسسة الذي يركز على اجلانب األخالقي بتبين 

قية حياة اإلنسان واحلفاظ عليها صحية وسليمة ومستدامة، منهج التنمية املستدامة، فهو اتصال شامل يهدف لت 
النسيج االجتماعي للمجتمع من خالل إبراز دورها يف محاية  ويعترب كأهم األدوات اليت تساهم يف إدراج املؤسسة يف

فسيتها البيئة واجملتمع وحقوق األجيال القادمة، فهو أداة حتقق للمؤسسة صورة مقبولة وشرعية اجتماعية  تعزز تنا
وبقاءها، وضحنا من خالل هذه الدراسة النظرية مفهوم التنمية املستدامة واهم ألياته لدى املؤسسة وكيفية تطبيقه  

 كممارسة مؤسساتية ترتكز على االتصال املسؤول الذي حيقق فعالية مؤسساتية.
 
Résumé : 

Cette étude théorique a traité l’orientation de l’information d’environnement 

en tant que récente étude accordée à la Société économique, vers une 

communication responsable qui s’occupe du transfert des impacts d’environnement 

et de communauté de l’entreprise aux diverses parties prenantes. Ce régime qui a 

commencé de refléter un degré de conscience environnemental institutionnel de 

l’application  d’approche de développement durable dans les divers activités des 

institutions économiques, notamment la fonction de communication d'entreprise, 

qui a débuté un changement de caractère de commerce pur, vise à parvenir l’absolu 

bénéfice et revenu de l'institution vers la communication responsable qui se 

concentre sur l'aspect éthique adopté l'approche du développement durable, il 
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s’agit d’un contacte globale objectif pour promouvoir la vie humaine et de  la 

maintenir saine, solide et durable. Il est parmi les outils les plus importants qui 

contribuent à l'intégration de l'institution dans le tissu social de la communauté en 

mettant en évidence son rôle dans la protection de l'environnement, la société et les 

droits des générations futures. 

Dans le cadre de cette étude théorique, nous avons essayé d’orner la 

conception de la notion de développement durable et des mécanismes les plus 

importants de l'institution et comment l’appliquer pratiquement en basant sur la 

communication responsable, qui réalise l'efficacité institutionnelle. 

    
Abstact : 

This theoretical study  addressed to the orientation of the environmental  

information in the Economic institution, as a recent draws to responsible 

communication which means the transfer of environmental and societal impacts 

from the institution for the various stakeholders, this orientation began to reflect  a 

degree of institutional environmental awareness ,to the application of sustainable 

development approach  in various activities especially the  institutional  

connectivity function which  its features  character began  to change from purely 

commercial nature , which aims to achieve beneficial unbridled institution, 

«profit», to responsible communication which focuses on ethical side by adoption 

of sustainable development approach, this inclusive draws Communicational, aims 

to promote human life and maintain its  healthy sound and sustainable , it’s 

considered  as a most important tools that contribute to the inclusion of the 

institution in the social fabric of society by highlighting its role in protecting the 

environment society and the rights of future generations, it’s a tool achieve of the 

institution acceptable image and the legitimacy of social and its reinforce their 

competitiveness and survival ,through this theoretical study we explain the concept 

of sustainable development, and the most important mechanisms of  applied in the 

institution practice, which based on the responsible communication who achieve 

institutional effectiveness. 
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إن ظهور اإلعالم البيئي جاء كنتيجة للضغوط االجتماعية واالقتصادية والسياسية على البيئة ومكوناهتا          
وعناصرها، وانتشار الكوارث وحوادث التلوث البيئي والتغريات املناخية واالحتباس احلراري، فبعد دق ناقوس اخلطر من 

، والتقارير البيئية املختلفة اليت 1792  »حدود النمو«دي روما خالل الدراسات البيئية حلالة البيئة العاملية كتقرير نا
أجنزت على مستوى العامل منذ مطلع السبعينات من القرن املاضي، باتت احلاجة امللحة للوعي البيئي والتحرك حنو 

الظروف خدمة البيئة وقضاياها على املستوى العاملي إلنقاض األرض واحلفاظ على حقوق األجيال القادمة، فهذه 
والسياقات االجتماعية واالقتصادية العاملية ولدت حاجة ملحة للمجتمعات للتعرف على األخبار البيئية وشغف 
االطالع على تأثري هذه املشاكل البيئية أو باألحرى الكوارث البيئية املتنامية اليت تزحف لتنال من األرض بكل ما فيها 

 وختل بسالمة النظام البيئي.
ر مصطلح اإلعالم البيئي وأخذ هذا املصطلح بالتطور املتواتر يف التعريف واملفهوم واالستخدام  منذ ظه         

سبعينات القرن املاضي، فبعدما كان نقال للخرب البيئي  واإلثارة الصحفية ملزيد من املبيعات، أصبح له سياسات وخطط 
دور يف مساعدة الناس على تكوين رأي « م التنموياإلعال»ووظائف لتحقيق أهداف خمتلفة، فكما لإلعالم للحديث 

صائب يف مضمون الواقع، أصبح اإلعالم البيئي أداة تعمل على توضيح املفاهيم البيئية من خالل إحاطة اجلمهور 
يل املتلقي واملستهدف للرسالة واملادة اإلعالمية البيئية بكافة احلقائق واملعلومات املوضوعية الصحيحة مبا يسهم يف تأص

 .iالتنمية البيئية املستدامة
 من العديد ذلك يف مستخدما البيئة، قضايا خدمة يف ويوظفها رسالته يوجه متخصص إعالم هو البيئي واإلعالم   

 االهتمام تعاظم مع بالتزامن األخرية اآلونة يف إليه احلاجة وتزايدت اجلمهور، إىل للوصول االتصالية والقنوات الوسائل
فعند احلديث عن اإلعالم البيئي ال ميكن أن  العامل، دول من كثري يف البيئية املشكالت من الكثري وظهور ئة،بالبي الدويل

نغفل نقطة أساسية تتمثل يف الوعي البيئي الذي يعترب من أهم املكونات األساسية اليت توجه السلوك البيئي اإلجيايب 
ات اعتبارية، فالوعي هو نقطة التحول إلحداث التغيري يف لدى الفرد أو حىت املؤسسات ككينات معنوية أو شخصي

محاية البيئة هلذا فأهم هدف يركز عليه اإلعالم البيئي هو خلق الوعي البيئي وحتفيزه للمشاركة الفعالة يف مشاريع التنمية 
 .والبيئة للحفاظ على حقوق األجيال القادمة والعيش يف بيئة صحية وسليمة

ل نستهدف التعرف على مفهوم الوعي البيئي لدى املؤسسة اليت تعترب كقطاع هام ومؤثر يف من خالل هذا املقا   
محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة عرب وظيفة  االتصال املسؤول جتاه خمتلف األطراف ذوي العالقة باملؤسسة، فالوعي 

عالم البيئي واالتصال البيئي لنقل السياسة البيئية البيئي يف املؤسسة  يتجسد من خالل سلوك املؤسسة يف إتباع خطة لإل
اليت تطبقها املؤسسة عرب خمتلف الوسائط االتصالية، ومن خالل رصد التاث املعريف يف هذا اجملال فاإلعالم البيئي بدأ 

هتا إىل يتطور لدى املؤسسة باالنتقال من وظيفة اإلعالم اليت تتضمن نقل معلومات بيئية عن نشاط املؤسسة ومنتجا
اتصال بيئي شامل أو ما يسمى باالتصال املسؤول الذي يعكس عملية تفاعل ومشاركة ببني املؤسسة ومجيع األطراف 
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ذوي العالقة هبا سواءا يف حميط املؤسسة الداخلي أو حميط املؤسسة اخلارجي "كالعمال ، املستهلكني ، املوردين ، 
 املسامهني ، ومنظمات اجملتمع املدين."

بيق الفعال للسياسة البيئية يف املؤسسة االقتصادية يتطلب  عملية اتصالية تشاركية تفاعلية لتحقيق االلتزام الفعال فالتط
مبنهج التنمية املستدامة ،  هذا املفهوم الذي أصبح من أهم التحديات اليت تواجه املؤسسات االقتصادية، خصوصا بعد 

ظهور مفهوم التنمية املستدامة ليه البيئة من دمار واستنزاف للموارد الطبيعية، فبعد اهتامها بأهنا املتهم رقم واحد فيها ألت إ
، بدأ هذا املفهوم يف االنتشار على مستوى الدول، حيث «1799تقرير مستقبلنا املشتك سنة ( »يف تقرير برونتالند)

 (.) 21اد على حماور األجندة خصصت استاتيجيات لتطبيق التنمية املستدامة يف اقتصادياهتا، وذلك باالعتم
انتشر هذا املفهوم على مستوى املؤسسات االقتصادية، اليت تعترب من أهم األطراف الفاعلة يف حتقيق التنمية  مث   

املستدامة، وهنا خنص بالذكر املؤسسات االقتصادية ذات الطابع الصناعي اليت حتدث نشاطاهتا الصناعية أثار ضارة بالبيئة 
ومع تنامي الوعي مبسؤوليات خمتلف األطراف جتاه محاية البيئة، بدأت املؤسسات االقتصادية تتوجه لتطبيق  واجملتمع،

التنمية املستدامة، بعدما كانت حتدث أضرار بيئية أثناء القيام بأنشطتها، أصبحت تدمج التنمية املستدامة مبختلف أبعادها 
 لتنمية املستدامة مبختلف أبعادها االقتصادية، االجتماعية، والبيئية.يف أنشطتها من خالل التزامها بإجراءات تطبيق ا

 
من خالل سلوكها البيئي فسلوكيات املؤسسة البيئية قد تكون  و يتحدد مدى وعي املؤسسة بتطبيق التنمية املستدامة،    

تنظر املؤسسة لالستثمارات البيئية دفاعية، حيث يتجسد اهلدف الوحيد هلذا السلوك يف حتقيق الربح دون مراعاة البيئة، إذ 
على أهنا تكلفة غري مفيدة، وجيب جتنبها لتعارضها مع مصلحتها االقتصادية، وهو السلوك السائد لدى أغلب املؤسسات 
االقتصادية الصناعية حسب خمتلف الدراسات يف هذا اجملال، كما يوجد سلوك بيئي مساير يتجسد من خالل االمتثال 

فعدد ، «ي السلوك الواع» ايري اليت تفرضها التشريعات البيئية فقط، أما النمط الذي يكاد  يكون غائب فهو وااللتزام باملع
املؤسسات اليت تنتهج هذا السلوك قليل، عادة ما يهدف هذا السلوك إىل حتقيق أهداف بيئية من خالل االلتزام الطوعي 

ة سائدة  وليس من وجهة نظر قانونية، حيث تصبح املعطيات الواعي واملسؤول، وذلك من منطلق قيم اجتماعية وثقافي
 iiiالبيئية يف هذا السلوك  جزءا أساسيا من استاتيجية املؤسسة .

 الوعيفالسلوك الواعي لدى املؤسسة ينطلق من فكرة الوعي البيئي واحتام البيئة أوال قبل اإلنسان كمبدأ خلقي، ويعرف 
 اكتساب على االجتماعية الفئات أيضا مساعدة وهو البيئية، املشكالت مواجهة يف هلدور  الفرد إدراك على أنه  :البيئي
 :نوعان البيئي والوعي ،ivحلها أسباهبا ووسائل حيث من ومشكالهتا بالبيئة الوعي

 .البيئية املشكلة حدوث مينع الذي هو :الوقائي الوعي-أ   
 .vاملختلفة البيئة لعناصر استخدامه سوء عن الناجتة بيئيةال املشكالت الفرد به يواجه الذي هو :العالجي الوعي -ب
والوعي البيئي لدى املؤسسة يتجسد يف إدراك دور املؤسسة يف تقليل األثار البيئية الضارة على البيئة واجملتمع من خالل   

والتقليل من أثرها وااللتزام ، والتقييم املستمر لدرجة املخاطر البيئية  Etude d’impactإعداد دراسة التأثري على البيئة 
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مبسؤوليتها جتاه خمتلف األطراف ذوي العالقة هبا، أي االطراف الذين يتأثرون بنشاطات املؤسسة  والتحاور معهم واالستجابة 
  .النشغاالهتم

ملستدامة على فدرجة الوعي املؤسسايت لدى املؤسسة بعالقتها بالبيئة أدى إىل ظهور خمتصني يف جماالت االتصال والتنمية ا 
مستوى املؤسسات االقتصادية الغربية، وظهور خمابر حبث تتماشى مع هذه التوجهات البحثية اجلديدة، لذا فتطور املؤسسات 
يف الوقت الراهن أصبح مرهون بتحديات االتصال املسؤول والوعي البيئي كمفهوم يتطلب ممارسة واقعية لدى املؤسسات يف 

ية وسلوكياهتا البيئية، لذا سوف نتعرف يف هذا املقال على كيفية تطبيق وجتسيد التنمية املستدامة أنشطتها اإلعالمية االتصال
لدى املؤسسة كمنهج وأهم أليات تطبيقها يف أنشطة املؤسسة يف الشق األول من املقال، مث سوف نتطرق إىل كيفية تطبيق 

صالية للمؤسسة من خالل اإلعالم البيئي املوجه لكل سياسة االتصال املسؤول حول منهج التنمية يف املمارسات االت
 األطراف ذوي العالقة باملؤسسة الذين يعتربون مجهور الرسالة االتصالية البيئية أو الرسالة االتصالية املسؤولة .

 : استهدفنا من خالل هذا املقال حتقيق مجلة من األهداف واليت ميكن حصرها فيمايلي:أهداف الدراسة
 ى مفهوم التنمية املستدامة وآليات تطبيقه كمنهج مؤسسايت يف املؤسسة االقتصادية املستدامة.التعرف عل-
التعرف على الوعي البيئي لدى املؤسسات الذي انتقل من عملية اإلعالم البيئي إىل عملية اتصال مسؤول يتالءم  -

االقتصادية من خالل آليات معينة سوف نتعرف  ومتطلبات التواصل حول منهج التنمية املستدامة وتطبيقاته لدى املؤسسات
 عليها يف هذا املقال

التعرف على االتصال املسؤول كمنهج اتصايل مؤسسايت يهدف إىل حتقيق املسؤولية االجتماعية وحتقيق التقارب والتواصل -
 مع األطراف ذوي العالقة باملؤسسة لتحقيق التموقع اإلستاتيجي للمؤسسة االقتصادية. 

 فهوم التنمية المستدامة أبعادها وأهدافها:م  - 1
يعترب مفهوم التنمية املستدامة مفهوم واسع التداول فلم يعد املشكل يف غياب التعاريف، بل يف تعددها ووجهة نظرها      

تضع هناية لعقلية ال فقد عرفت" بالتنمية املتجددة  والقابلة لالستمرار "، التنمية اليت ال تتعارض  مع البيئة ، والتنمية  اليت 
 هنائية املوارد الطبيعية وغري الطبيعية، غري أن هذه التعاريف تفتقد للمرجعية لذا سنركز على التعاريف اليت تتسم باملرجعية.

فأشهر تعريف للتنمية املستدامة هو تعريف جروهاليم برونتالند، إذ يعترب تعريفها املرجع املعتمد يف أغلب الدراسات حيث   
 viها : "على أهنا  التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون  اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتا".عرفت

  viiعلى أهنا  التنمية اليت  تأخذ بعني االعتبار البيئة االقتصاد واجملتمع . "ويعرفها االتحاد العالمي للحفاظ على للطبيعة "
تنمية املستدامة  يركز على ثالثة أبعاد أساسية متكاملة ومتداخلة  والشكل البياين التايل من خالل هذا التعريف فمفهوم ال

 كيوضح ذل
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ة( األبعاد األساسية  للتـنمية المستدام 20  شكل بياني رقم: ) 

source8 :Christian Brodhag,colloque INaisese, Le développement durable « international 
assosiation of investors in social economy » Mullouse 23 mai 2002.page 11 
 

يتضح من املخطط التايل أن أبعاد التنمية املستدامة هي ثالثة أبعاد أساسية متكاملة ومتفاعلة، وتتجسد يف البعد البيئي  
قتصادي، وأخريا البعد االجتماعي وكل ما وكل ما يتعلق حبماية البيئة، والبعد االقتصادي وما يتعلق بتحقيق النمو اال

نمو اقتصادي + يتعلق بتحقيق العدالة االجتماعية  إذن ميكن التعبري عن أبعاد التنمية املستدامة باملعادلة التالية : 
 حماية البيئة +عدالة اجتماعية = تنمية مستدامة

اهتا وحمتواها إىل حتقيق جمموعة من األهداف  تتمثل تسعي التنمية املستدامة من خالل آليأهداف التنمية المستدامة :  
 فيما يلي:

حتاول التنمية املستدامة من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية  :تحقيق نوعية حياة أفصل للسكان - أ
نب النوعية للنمو لتحسني نوعية حياة السكان يف اجملتمع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وروحيا، عن طريق التكيز على اجلوا

 . ال على اجلوانب الكمية للنمو وتكون هذه التنمية بشكل عادل ومقبول ودميقراطي
التنمية املستدامة تركز على العالقة بني نشاطات السكان والبيئة، وتتعامل مع النظم البيئية  :احترام البيئة الطبيعية -ب

 تنمية تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة الطبيعية والبيئة املبنية وحمتواها على أساس أهنا حياة اإلنسان ، إهنا ببساطة 
من خالل تنمية إحساسهم باملسؤولية جتاهها، وحثهم  على  تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة :-ج

م برامج ومشاريع التنمية املشاركة الفاعلة يف إجياد حلول مناسبة  هلا من خالل مشاركتهم  يف إعداد وتنفيذ  ومتابعة وتقيي
 . املستدامة

 تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد : -د
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 تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد الطبيعية على أهنا موارد حمدودة ، لذلك حتول دون استنزافها أو تدمريها 
التكلونوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف  حتاول التنمية املستدامة توظيفربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع : -ه

اجملتمع ، من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي ، وكيفية استخدامها يف حتسني نوعية حياة 
  اجملتمع .

زن وبطريقة تالئم إمكانيته وتسمح بتحقيق التواإحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع:  -و
   10 . الذي يفعل التنمية اإلقتصادية مع السيطرة على مجيع املشكالت البيئية ووضع احللول املناسبة هلا

 التنمية المستدامة كرهان جديد في المؤسسة االقتصادية: -0
بعد تعرفنا على مفهوم التنمية املستدامة من حيث املفهوم األبعاد واألهداف سوف نتعرف على التنمية املستدامة  

يعتقد الكثري من الباحثني يف هذا اجملال أن انتهاج التنمية املستدامة يف ظل الصعوبات  كرهان يف املؤسسة،حيث 
االقتصادية ال يعترب خيار من بني اخليارات املطروحة أمام املؤسسات االقتصادية  بل هي خيار ابعد من ذلك فهو غري  

ؤسسات مينحها مجلة من االمتيازات، شريطة أن يستطيع صاحب مفروض عليها إال أن اختيار انتهاجه من طرف امل
املؤسسة االستفادة من الفرص اليت قد مينحها له هذا اخليار، إن انتهاج التنمية املستدامة بالنسبة للمؤسسة االقتصادية 

يعترب أيضا أحد يعترب بالنسبة للمؤسسة أحد الوسائل اليت تسمح هلا بإعادة حتديد استاتيجياهتا الطويلة املدى و 
يف  2002دراسة أجريت يف فرنسا شهر مارس فوفقا لالوسائل اليت حتسن تنافسيتها على املدى القصري واملتوسط . 

، فإن العينة اليت أجريت معها الدراسة ترى أن للتنمية املستدامة مجلة من االنعكاسات اإلجيابية 11دول أوروبية 00
 لدى املؤسسة  ولعل أمهها :

العينة ترى  أن املؤسسة اليت تنتهج التنمية املستدامة  تكون لديها القدرة على استقطاب يد عاملة مؤهلة  % من 11
 قصد توظيفها .

 % يرون  أهنا تساعدهم على حتسني عالقاهتم  بأصحاب رؤوس األموال ،" املستثمرين ، املاليني "29
 % يرون أهنا أداة من أدوات حتفيز العمال .22
 هنا تساعد على حتسني العالقة  مع احلركات اجلمعوية  ومع املنظمات الغري حكومية .% يرون أ19
 % يرون أهنا تساعد  على حتسني العالقة مع السلطات العمومية  ومع اجلماعات احمللية .60
 % يرون أهنا تساعد على حتسني صورة املؤسسة  أمام املستهلكني .72

 عد  على انتهاج التنمية املستدامة :ومن بني املمارسات احلسنة اليت تسا
 التقييم الدوري والدائم الحتياجات العمال من الدورات التكوينية  لفائدة كامل عمال املؤسسة.  -
تشجيع ومكافأة كل عمليات اإلبداع  من داخل املؤسسة واكتساب حقوق ملكية العمليات اإلبداعية  واحلصول  -

 .على شهادهتا 
  وجه املؤسسة االقتصادية ملنهج التنمية املستدامة يف العناصر التالية :و ميكننا تلخيص فوائد ت -
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: تسعى بعض املؤسسات مهما كان شكلها إىل االهتمام   التنمية المستدامة عامل من عوامل بقاء المؤسسة-
، ويكون بتطبيق سياسة  التنمية املستدامة ، وذلك عندما حتاول جاهدة ضمان بقائها  يف ظل بيئة وحميط متقلب

ذلك مبحاولة  االحتفاظ بنفس أصحاب امللكية وعدم اللجوء إىل االستدانة الفائقة عن اللزوم، أو االعتماد على 
التمويل الذايت بتطبيق سياسة للتنمية املستدامة ، ومن بني العوامل اليت جيب على املؤسسة االهتمام هبا واليت من 

  12شأهنا أن حتقق بقاءها ما يلي :
 االقتصاد يف استهالك الطاقة  وللموارد الطبيعية  -           

 التوفيق بني األداء االقتصادي وتلبية رغبات وتطلعات اجملتمع واألداء البيئي و االجتماعي . -           
إن الدور االجتماعي للمؤسسة يلزمها بأن تتحمل مسؤولياهتا االجتماعية  تقوية وتدعيم الدعم االجتماعي : -
سامهة يف احلياة االجتماعية، ونتيجة للطلب املتزايد  فإن املؤسسات  جيب أن تعقد  عالقات وطيدة  بني كل للم

الفاعلني احملليني ، باإلضافة إىل مسامهتها يف التنمية االقتصادية ، فهي مطالبة بتحسني مستوى املعيشة  وبلعب 
 مكان لالندماج االجتماعي .دور ديناميكي يف احلياة اجملتمعية احمللية ، فهي بذلك 

إن أهم ما يالحظ على املؤسسات أهنا ال تعطي لعمليات االتصال االهتمام  الحوار مع األطراف ذوي العالقة:-
الكايف فهناك نوع من التقصري من جانبها يف هذا اجملال ، فهي بذلك ال ميكنها التعرف على مدى االهتمام الذي 

ممارسة التنمية املستدامة على مستوى املؤسسات تتطلب االتصال بإشراك  خيص به الغري للمؤسسة ، حيث إن
األطراف ذوي العالقة يف هذه العملية وهم كل األشخاص و اجلهات اليت تربطها باملؤسسة مصلحة سواء كان 

 بشكل مباشر أو غري مباشر وينتظرون من املؤسسة أسلوب جديد يف االتصال من خالل الشفافية يف االتصال .
من بني أهم الصعوبات اليت تعاين منها تلبية الرغبات  والمتطلبات المتزايدة للمستهلكين والعمال:  -

املؤسسات االقتصادية واخلاصة مبواردها البشرية هي أهنا ال تستطيع اختيار أفرادها واحلصول على وفائهم، " ففي 
 يرون أنه على املؤسسة أن هتتم بعماهلا وأنه % من الفرنسيني92هناك  2002استطالع للرأي أجري يف فرنسا سنة 

% 01عليها واجبات جتاههم وأن هذه الواجبات تأيت قبل التزاماهتا جتاه الزبائن، يف استطالع أخر للرأي حوايل 
 .13يرون أن دور املؤسسة ليس اقتصادي فقط بل جيب أن يكون أيضا دور جواري وتضامين 

 
 ة في المؤسسة :آليات تطبيق التنمية المستدام -3

لتطبيق سياسة التنمية املستدامة على مستوى املؤسسة االقتصادية توجد العديد من األليات اليت حتقق هبا املؤسسة هذا 
 التوجه ومن أهم األليات اليت سوف نتناوهلا يف هذا العنصر ما يلي : 

 : القياسية المتعلقة بالتنمية المستدامة  المواصفات و المعايير -3-0



هري امال ، أ/مهري شفيقةالتوجه من االعالم البيئي الى االتصال المسؤول في اطار التنمية المستدامة لدى المؤسسة االقتصادية                             أ/م  

 

 0202جانفي  20العدد                          جامعة المدية                             -لمستدامةا ةمخبر التنمية المحلي -مجلة االقتصاد والتنمية
  

 
103 

 ميكن من قياسية مواصفات توجد ال كما املستدامة التنمية إدارة كيفية يشمل موحد معيار الساعة حلد يوجد ال
 التنمية رهانات من أجزاء إال يشمل ال موجود هو خمصصة للتنمية املستدامة، فما شهادات على احلصول خالهلا

 املستدامة وأهم هذه املعايري تتمثل يف :
 املؤسسة أن إثبات و تأكيد ميكن خالله من الذي و البيئة إدارة نظام تصف :اليت  14001المواصفة إيزو  -

 عليها. حتافظ و البيئة حتتم انهأ و قانونا عليه منصوص هو ما وفق متارس نشاطها
 "ISO 9001: " 2000الجودة إدارة نظام -
 املؤسسة خالهلا من تستطيع عال، ىمستو  جودة ذات حتقيق سبيل يف اإلدارة أسلوب حتسني إىل يهدف نظام هو 

 .ابه تقوم اليت األنشطة كافة يف اقتصادي بشكل اجلودة وحتسنها حتقق كي مواردها وتدير اتهعمليا تنظم أن
 -BS OHSAS 18001:2007  المهنية والسالمة الصحة نظام -
 والسالمة الصحة إلدارة نظام أي يف توافرها جيب اليت املتطلبات املهنية حيدد والسالمة الصحة إدارة نظام هو و

 .وحتسني أدائها املهنية والسالمة بالصحة املتصلة املخاطر يف التحكم من النظام هلذا املطبقة اجلهات لتمكني املهنية،
املسؤول  اإلدارة نظام يصف الذي و االجتماعي اجلانب ختص اليت و :SA 8000 القياسية  املواصفات
 14اجتماعيا.

   26000: للمؤسسات إيزو االجتماعية المسؤولية حول المستقبلية اسيةالقي المواصفة-
حول  التوجيه و اإلرشاد توفير" هو ورائها من اهلدف و تطويرها و بوضعها اإليزو منظمة مبادرة تقوم هي و 

 سنة  من ديسمرب شهر رمسي يف  بشكل املوصفة هذه إصدار أن يتم املرتقب من ، و "االجتماعية المسؤولية

15.2008 
من خالل تصنيف أبعاد هذه املعايري يتضح لنا أهنا جتسد أجزاء حمددة فقط من التنمية املستدامة، وجتدر اإلشارة إىل 

، أما مواصفة اإليزو 7001أن املواصفات اليت حتقق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة تتجسد يف مواصفة اإليزو 
اليت تتعلق  19001OHSASمية املستدامة، يف حني جتسد املواصفة ، فهي تتعلق بالبعد البيئي للتن11001

 .الصحة والسالمة املهنية البعد االجتماعي للتنمية املستدامة 
، وفيما يلي سوف نقدم عرض خمتصر ألهم املعايري اليت تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية

حول املسؤولية  20000، واملواصفة إيزو 110001ل املواصفة إيزو املتمثلة يف نظم إدارة البيئة من خال
   .االجتماعية

 
 :14001يزواإل وسلسلة البيئة إدارة نظم -
، حيث بلغ عدد 11000من أهم املواصفات وأكثرها شيوعا ضمن جمموعة اإليزو  11001تعترب املواصفة إيزو   

دولة معظمها مؤسسات أوروبية بنسبة  79سة يف مؤس 22979حوايل 2000املؤسسات يف العامل حىت عام 
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%، وتشتمل هذه املواصفة القياسية على املكونات األساسية لنظام اإلدارة البيئية داخل املؤسسة، ويبدأ هذا 19
النظام من التزام اإلدارة العليا للمؤسسة بإدخال البعد البيئي يف أساليب إدارة أنشطتها من خالل سياسة مكتوبة 

داخل املؤسسة وخارجها، ويشمل برنامج اإلدارة البيئية مجيع العمليات واألنشطة واإلجراءات اليت يتم تطبيقها ومعلنة 
 16للحد من التأثريات السلبية لنشاط املؤسسة على البيئة، وحتديد املسؤوليات داخل اهليكل التنظيمي للمؤسسة. 

 يف املتخصصة الدولية اهليئات إحدى أجرته الذي ق املسححيقق تطبيق هذه املواصفة للمؤسسة عدة امتيازات فوف   
 بشكل استفادت قد املؤسسات  هذه كافة أن ، 14000اإليزو نظام طبقت اليت املؤسسات من جملموعة البيئة جمال
 :إدارة البيئة ومن نتائج هذه الدراسة ما يلي  نظام تطبيق من فعلي

 مسعتها حسنت املؤسسات من %65
 .مباشر وبشكل ياماد استفادة%61
      .ذوي العالقة باملؤسسة  األطراف مع عالقاهتا حسنت %40

 .املنافسني مقابل إجيابية ميزة على حصلت%28. 
 االهنيار  من املؤسسة على اإلبقاء يف الشهادة سامهت %23

 .لديهم العمل ظروف حسنت %12.
 االنبعاثات والتلوث تطبيق ضبط مثل فردي بشكل بيئةال القضايا مع التعامل على معتادة املؤسسات بعض تكون قد    

 اليت احملدودة الفوائد بكثري تفوق بيئي إدارة شامل لنظام تطبيق من تتحقق قد اليت الفوائد فإن ذلك ومع الضوضائي،
 .17منعزلة التطبيقات البيئية بعض تنفيذ من املؤسسات جتنيها

 التزامها و 14000البيئة إيزو  إلدارة العاملية املواصفات وفق قةاملطاب شهادة على املؤسسة حصول فإن بالتايل و
النشاط  ممارسة عن الناجتة، وتقليل األثار البيئية بالبيئة املؤسسة عالقة حتسني شأنه من املواصفات هلذه املستمر بالتطبيق

 اإلنتاجي وهبذا تسهم املؤسسة يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة .
  00222الدولية: إيزو  المواصفة

 وختتص هذه املواصفة باملسؤولية االجتماعية ، وهي تعرب عن اختصار  2010مت نشر هذه املواصفة يف نوفمرب 
RSE،" وتتحدد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات إزاء تأثري قراراهتا وأنشطتها " المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،

هذه املسؤولية بسلوك أخالقي وشفاف  يساهم يف حتقيق التنمية املستدامة ويتفهم على اجملتمع والبيئة، حيث تتجم 
حالة اجملتمع وصحته، حيث تأخذ املؤسسة يف حساهبا توقعات األطراف ذوي العالقة كما حتتم القوانني السارية 

 املفعول، وتكون ملتزمة مع املعايري الدولية يف سلوكياهتا .
"شكل جديد للمراقبة االجتماعية، وهي أداة مهمة لتنظيم وتحقيق على أهنا :  20000وتعرف املواصفة إيزو  

 المسؤولية االجتماعية."
 تدمج املؤسسات الرهانات اليت تتعلق باملسؤولية االجتماعية يف نشاطاهتا وعالقاهتا كما يلي:
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 ء، واملاء، والتنوع البيولوجي.تشمل التغري املناخي، انبعاث الغازات الدفيئة، تلوث اهلوا الرهانات البيئية:
 وتتعلق بشروط العمل، احلالة اجليدة للعمال صحيا، التكوين، األجور.  الرهانات االجتماعية:
تنبثق عن قضايا اجملتمع ، مثل احتام األشخاص، عرض التنوع، مكافحة األمناط اجلامدة تقدمي  الرهانات المجتمعية:

 . 18من صعوبات، أنشطة الرعاية أنشطة ملساعدة األشخاص الذين يعانون
 تبني تكنولوجيات اإلنتاج النظيف كآلية لتحقيق التنمية المستدامة:  3-0

نشأت تقنية اإلنتاج األنظف كإحدى تكنولوجيات اإلنتاج املطورة لتقليل األثر على البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية 
وفعليا يف وحدة الصناعة والبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وعدد من دول أوروبا يف مثانينات القرن املاضي، 

ومضموهنا هو إجياد فرص للصناعة واملنتجني الرئيسيني لتحقيق مكاسب مالية من وراء التحسينات البيئية، ويعد اإلنتاج 
نفايات أو املعاجلة عند هناية األنبوب، األنظف طريقا عمليا لتطبيق التنمية املستدامة فهو خطوة وقائية متقدمة من إدارة ال

ذلك أنه يعاجل املشكلة من األصل مبسبباهتا وليس بأعراضها فهو كما عرفه برنامج األمم املتحدة للبيئة ، تطبيق متواصل 
    19الستاتيجية بيئية وقائية متكاملة العمليات واملنتجات من أجل تقليل املخاطر املتصلة باإلنسان والبيئة. 

اإلنتاج األنظف يهتم بكل من العملية اإلنتاجية حبد ذاهتا كما يهتم من ناحية أخرى باملنتجات ففيما يتعلق بعمليات    
اإلنتاج فهي ختتص باحلفاظ على املواد اخلام والطاقة واستبعاد املواد اخلام السامة ، وتقليل كافة االنبعاثات والنفايات 

أرباحها بزيادة اإلنتاج  ، دون  قق عدة مكاسب للمؤسسة ، فهي  تسهم يف زيادةفهذه اآللية حتالناجتة كما وكيفا. 
إحلاق الضرر بالبيئة احمليطة ، فالبعد البيئي هو بعد أساسي يف تكنولوجيات اإلنتاج النظيف لذا تعترب من أهم اآلليات 

 لتطبيق التنمية املستدامة ، خصوصا لدى املؤسسات االقتصادية الصناعية.
 يير النفايات كآلية لتحقيق التنمية المستدامة :تس 2-3

إن أحد التحديات اليت تواجه املؤسسات اإلنتاجية يف الوقت احلاضر هو ازدياد كمية النفايات واملخلفات وبالتايل وجب 
على املؤسسة أن تبحث عن حلول، وبدائل قصد التقليل من النفايات أو التخلص النهائي منها ومن هذا املنطلق 

رت فكرة إدارة وتسيري النفايات واليت تعين استخدام جمموعة من الطرق أو التقنيات من أجل احلد من اآلثار السلبية ظه
 20النامجة عن النفايات بصورها املختلفة ، صلبة ، سائلة ،أو غازية. 

فايات وهو مفهوم "القواعد ويف إطار تسيري النفايات ظهر مفهوم يعمل على حتقيق االستدامة بطريقة رشيدة يف تسيري الن
 .R4الذهبية األربعة 

 
 :يوضح القاعدة الذهبية لتسيري النفايات02الشكل البياين رقم 

 
 
 

 "R4 تسيي    نف ي ت    ست  م"

 لتخفيض  ن  لنفايات 

 وتقليلها

Réduction 

  لرسكلة و لتدوير أ

Reecycling 

  السترجاع

Recovery 

إعادة  ستخد   

 Reuse لنفايات       
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 املصدر: من إعداد الباحثة

 
طرق تتبع لتسيري النفايات مهما كان نوعها "طبية ، صلبة ، سائلة......"  1،وهي R4القواعد الذهبية األربعة  -

 يلي:وهي كما 21.
واملقصود هنا هو تقليل املواد اخلام املستخدمة  وينتج عن ذلك  : Réduction التخفيض من النفايات وتقليلها -

تقليل النفايات ويتم ذلك باستخدام مواد خام  تنتج نفايات أقل ، أو عن طريق احلد من املواد املستخدمة  يف عمليات 
 .التعبئة والتغليف كمواد البالستيك والورق

على سبيل املثال ال احلصر فإن إعادة استخدام املياه العادية املنزلية املعاجلة يف :Reuse ادة استخدام النفايات إع -
 .تؤدي إىل ترشيد استهالك املياه واحلد من االستخراج اجلائر من املياه اجلوفية الزراعة والصناعة ،

ات اخلطرية، سواء كانت صلبة أو سائلة  ويقصد بذلك التخلص اآلمن من النفاي : Recovery االسترجاع  -
ونفايات طبية حبرقها حتت ظروف تشغيل معينة  مثل درجة حرارة ومدة احلرق، من أجل ضمان محاية البيئة من كل 
النفايات الصلبة  والسائلة والغازية  اليت ال ميكن االستفادة منها ، وجيب التخلص منها مبا يتوافق مع املعايري البيئية 

رق املالئمة  عن طريق احلرق يف أماكن مغلقة ، وحتت ظروف معينة  مثال درجة حرارة  ومدة احتاق معينة  وذلك وبالط
% من املواد 70للتحكم يف االنبعاثات  ومدى مطابقتها لقوانني البيئة "، وتتميز هذه الطريقة  بالتخلص اآلمن  من 

 لبخار أو الطاقة الكهربائية، أو إنتاج طاقة حرارية.الصلبة، وحتويلها إىل طاقة حرارية تستخدم لتوليد ا
 : Reecycling التدوير أو الرسكلة  -

هي طريقة الستجاع املواد النافعة  من النفايات حبيث  يتم فصل هذه املواد ومعاجلتها مث إعادة تصنيعها أي تصبح هذه 
لنفايات اليت ميكن االستفادة منها يف عملية التدوير النفايات كمادة خام " مادة أولية " لصناعة منتوج جديد  ومن أكثر ا

هي : البالستيك ، الورق ، الكرتون ..... وتعترب أفضل طريقة إلعادة التدوير يف الفصل من املنبع حبيث تقوم املؤسسات 
ستثمر الصناعية بوضع كل نوع من أنواع النفايات يف حاويات خاصة ، وذلك بالتعاون مع بلديات أو مؤسسات خاصة ت

يف إعادة تدوير النفايات ففي الواليات املتحدة األمريكية توجد مؤسسات خمتصة بإعادة القارورات الزجاجية والعلب 
البالستيكية ، هذه املؤسسات املتخصصة تتعاقد مع املؤسسات املنتجة للنفايات وتقوم بنصب مكائن يف األماكن العامة 

لعلب يف تلك املكائن اليت تقوم بدورها بفرز كل صنف على حدى واستبعاد حيث يقوم األفراد بوضع القار ورات أو ا
 22املواد املعادة ألكثر من مرة. 

 العالمات البيئية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة:-3-2   
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ئية واجتماعية، أي من أجل إيصال املعلومات إىل الزبائن بأن املنتجات اليت يشتوهنا أخذت بعني االعتبار معايري بي 
أنتجت يف ظروف عمل سليمة وأهنا   استوعبت االهتمامات البيئية بشكل متزايد فنجد ، هناك عدة تصنيفات 

 تستخدم يف هذا اجملال متمثلة يف: 
 ISO14000اخلاصة باملبادئ وطرق اإلعالم البيئي لنظام اإلدارة البيئية  ISO14024البطاقة البيئية من صنف  

مصنوعة من مادة  ورقية أو قماش ملصقة وحتمل جمموعة من الكلمات أو الرموز تسمح بنقل معلومات معينة، علما أهنا 
حيث تسعى املؤسسات لتفعيل االتصال األخضر  إىل متيز منتجاهتا،  23مثل اخلصائص املميزة للمنتج وكيفية االستعمال

ال  تلجأ هذه املنظمات إىل وضع عالمات  أو أشكال أو تقدميها بشكل يتناسب  مع املزايا والفوائد، ضمن هذا اجمل
 على أغلفة منتجاهتا  تؤكد بأن هذه املنتجات بيئية.

 االتصال البيئي كتوجه حديث لالتصال المسؤول في المؤسسة االقتصادية تجاه األطراف ذوي العالقة: -2
مليات و األنشطة االتصالية ، وخمرجات وسائل يعرف االتصال البيئي على أنه:" االستعمال االستاتيجي واملخطط للع     

اإلعالم  من أجل النقل الفعال للسياسة  البيئية املوضوعة ملشاركة اجلمهور يف وضع املشاريع املوجهة حنو االستدامة 
                                    24.البيئية"

أجل تدعيم السياسات واملشاريع البيئية وترقيتها، كما يعد وهو كذلك " االستعمال االستاتيجي للتقنيات اإلعالمية من    
نشاطا إسهاميا يهدف إىل إشراك كل   األطراف املعنية، بالعمل بدقة وجدية اجتاه اجملموعات موضوع التوعية، وهو هتذيب 

 .25" وتشجيع سلوكيات العمل البيئي من طرف األفراد، وذلك مبساندة تلك املشاريع  وتشجيع املشاركة فيها
كما أنه احملرك األساسي للعمل البيئي، وقاعدة أساسية للنجاح يف التقليل من املخاطر  اليت هتدد البيئة، وهو االتصال    

املعين بالرسالة واملضمون البيئي سواء كان معلومات أو أراء ، ويكون هدفه األساسي هو التعامل اإلجيايب مع البيئة من أجل 
اد احللول ملشكالهتا ، وهو العامل األساسي للعمل البيئي والتوعية والتحسيس البيئي، من خالل محايتها والعمل على إجي

 اعتماد أنشطة اتصالية  ميكن أن حتدث التغيري يف املعارف اآلراء، االجتاهات، والسلوكيات اليت هلا عالقة  مباشرة بالبيئة.
السياسة االتصالية البيئية للمؤسسة من خالل التوعية والتحسيس تطرقنا لتحديد مفهوم االتصال البيئي ألنه يدخل ضمن    

البيئي على مستوى االتصال الداخلي للمؤسسة ، وعلى مستوى االتصال البيئي اخلارجي الذي تستعمله املؤسسة يف 
 اإلفصاح عن أدائها البيئي جتاه خمتلف األطراف ذوي العالقة هبا.

فالتوجه لالتصال البيئي لدى املؤسسات كان مبثابة اخلطوة األوىل للتوجه لالتصال بطريقة مسؤولة لدى املؤسسة االقتصادية، 
هذا االتصال الذي سوف نتعرف على أهم قواعده وأمهيته لدى املؤسسة يف ظل املنافسة والبقاء يف ظل البيئة االقتصادية 

لالستدامة ولاللتزام األخالقي جتاه البيئة واجملتمع سواء يف نشاطاهتا أو منتجاهتا فاالتصال  التنافسية الراهنة اليت بدأت تتوجه
، إىل االتصال البيئي حول 11001البيئي لدى املؤسسة انطلق من فكرة االتصال حول املعايري واملواصفات البيئية كاإليزو 

حيث يوجد عدد  من  ، ألخضر  كنمط لالتصال املسؤولمنتجات املؤسسة والتويج للعالمة البيئية، وصوال للتسويق ا
امللصقات  والعالمات اخلضراء، املستخدمة لتقدمي ضمانات للزبون بأن هذه  املنتجات اليت يتم شرائها  تتطابق مع معايري 
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اسة االتصالية بيئية و اجتماعية معينة، فاملؤسسات أصبحت أكثر وعيا بإدماج االتصال البيئي يف منهجها التسويقي، فالسي
البيئية حتقق للمؤسسات عدة مكاسب فهي تسمح بتعزيز صورة املؤسسة عرب التأثري يف الراي العام  وحتسيسه، ومن جهة 

 .26أخرى يسهم االتصال البيئي يف املؤسسة يف حتسني االداء البيئي ملنتجاهتا وتنافسيتها 
 parties prenantes :لية المسؤولة األطراف ذوي العالقة بالمؤسسة كجمهور للرسالة االتصا -

قبل أن نتناول االتصال املسؤول  كتوجه  مؤسسايت لالتصال حول ممارسات التنمية املستدامة باملؤسسة  اليت تتعلق خصوصا 
بالبعد البيئي ، جيب أن نتناول  من هو اجلمهور املستهدف بالرسالة املسؤولة وهم األطراف ذوي العالقة باملؤسسة فمن هم 

فرميان  األطراف ذوي العالقة  باملؤسسة :" على أهنم أفراد أوجمموعة من  يعرفاألطراف ذوي العالقة باملؤسسة .؟ 
 27املؤسسات ميكن أن يؤثروا ويتأثروا يف حتقيق أهداف املؤسسة". 

 
 يوضح األطراف ذوي العالقة بالمؤسسة ." : 02كل بياين  رقم "

 
 
 
 
 
 

 
Source : 28Thierry Rases ,Bettina laville,et autre : développement Durable-aspects stratégique et 
opérationnels ,édition Francis Lefebvre,2010,paris. P16. 

هم جمموعة من األفراد واملؤسسات الذين يتواجدون مبحيط املؤسسة الداخلي واخلارجي ، ويتأثرون بنشاطات وقرارات     
، كما أهنم يؤثرون فيها حيث ميكنهم الضغط على املؤسسة مبا يتوافق مع مصاحلهم ، فدائما تسعى املؤسسة إىل املؤسسة 

تقريب وجهات النظر مع األطراف ذوي املصلحة ، واحلوار معهم  من خالل االتصال بطريقة مسؤولة تستجيب ملتطلباهتم 
شرعية على نشاطاهتا وإدراج نفسها يف اجملتمع بطريقة أخالقية فبهذا االتصال حتدث املؤسسة عقد مع اجملتمع بإضفاء ال

 الئقة .
 االتصال المسؤول في المؤسسة" رهاناته مبادئه ووسائله" : - 5

يف ظل املنتظرات اجلديدة لألطراف ذوي العالقة وخمتلف ضغوطاهتم على املؤسسات االقتصادية، ظهر االتصال     
ماعية والبيئية املرتبطة بأنشطة املؤسسات االقتصادية، بظهور املسؤولية االجتماعية املسؤول يف مواجهة املشاكل االجت

 29والبيئية ليعرب عن توجهات تطبيق التنمية املستدامة باملؤسسات االقتصادية. 

    ؤسسة

  إل                  نق  ة

"       "     ء  

  إلعال  

 ل ستهلكين / 

  لزبائن

  ل وردين

بنوك  

 وتأ ينات

  إلد ر ت 

 ل نظ ات غير   ل جت ع  ل دني 

  لحكو ية

لباحثين و   

  لتج عات

  لعل ية

 ل ساه ين 

 و ل ستث رين
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الرسائل ويعرف االتصال املسؤول بأنه االتصال الذي يأخذ بعني االعتبار اجلوانب البيئية واالجتماعية واجملتمعية يف   
وطرق نقل الرسائل االتصالية اليت توجهها املؤسسة االقتصادية لألطراف ذوي العالقة هبا  واليت تعكس التزامها جتاههم ، 

 ويشمل االتصال املسؤول على نقطتني أساسيتني : 
ذين تستهدفهم من جهة يتعلق باالتصال بطريقة مسؤولة ، مبا يف ذلك األخذ بعني االعتبار املستقبلني لالتصال ال  -0

 املؤسسة هبذه النشاطات االتصالية. "األطراف ذوي العالقة ".
ومن جهة أخرى يتعلق باالتصال حول املواضيع املسؤولة اليت تتوجه لتكون حمتمة للجوانب االجتماعية والبيئية،   -0

أثري كبري على اجملتمع، وتكون صادقة وتعكس حقائق واضحة  ويف هذا اإلطار تستعمل املؤسسة اإلعالن مبا لديه من ت
لغايات إجيابية يف منطق فعالية املؤسسة، فاالتصال املسؤول الينحصر فقط يف اإلعالن، بل يتعلق جبميع أشكال 
االتصال املختلفة "منتجات، خدمات، اتصال داخلي، خارجي " و يف وسائل اإلعالم وخارج وسائل اإلعالم، حيث 

ذلك جمموعة الوسائل الرقمية، "كمواقع االنتنيت، الشبكات االجتماعية، يستعمل خمتلف قنوات االتصال مبا يف 
 .30املدونات ......" 

فتطور االتصال املسؤول جاء نتيجة للمنتظرات اجلديدة ملنظمات اجملتمع املدين واألطراف ذوي العالقة، الذين دخلوا يف 
التنمية املستدامة يف ممارستها خصوصا البعد البيئي،  البحث عن النمو املستدام وضرورة احتام املؤسسات خمتلف أبعاد

فهذا الوعي هبذه التوجهات يعكس عدم رضاهم، عن الطرق التقليدية لالتصال للمؤسسات حيث تلقت النقد من 
خالل عدم ثقة األطراف ذوي العالقة عن أثار أنشطة املؤسسات على البيئة، لذا فاالتصال املسؤول أصبح كعنصر فاعل  

جهة هذه الرهانات البيئية واالجتماعية واجملتمعية، فاألطراف ذوي العالقة باملؤسسة، ينتظرون من املؤسسات أن ملوا
  31تستعمل الوسائل الالزمة لاللتزام مبسؤوليتهم البيئية واالجتماعية يف نشاطاهتم .

يعة هذا االتصال ال تنحصر فقط يف ويتعلق االتصال املسؤول يف املؤسسة باالتصال بطريقة مسؤولة تتفهم أن طب     
املواضيع البيئية، بل تشمل االتصال  حول كل ما هو مسؤول، فلتصبح املؤسسة مسؤولة ال تعتمد فقط على توجه 
التنمية املستدامة بل تستعمل بعض العمليات االتصالية اخلاصة اللتزام املؤسسة مبسؤوليتها على املستوى البيئي وعلى 

 جتماعية ألخالقيات التجارة والصحة العامة.مستوى الروابط اال
 وبصفة عامة يشمل االتصال املسؤول على النقاط التالية:

 التزام املؤسسة بتوجه التنمية املستدامة واحتام التزامها  من خالل املسؤولية االجتماعية والبيئية . -
 ية املستدامة باملؤسسة وكيفية تطبيقها. اعتماد استاتيجية اتصالية داخلية لتحسيس العمال حول منهج التنم -
 اإلعالم باستهداف مجيع األطراف ذوي العالقة كمنظمات اجملتمع املدين ، وسائل اإلعالم ، واملستهلكني . -

 حيث  تستعمل املؤسسة  اإلعالم البيئي مبختلف وسائل وتقنيات االتصال اخلارجي يف املؤسسة اليت تتمثل: 
 مع الصحافة.         وسائل العالقات العامة - أ

 وسائل العالقات العامة؛   -ب
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 الوسائل التكنولوجية  احلديثة لالتصال.    -ج
  32اهلوية املرئية واألعمال اخلريية و الرعاية. -د 
املسؤول كرهان وضع املؤسسات أمام التزامات اتصالية جديدة ، لتعديل سياستها االتصالية السابقة  فاالتصال  

تعلق ب:الرسائل إذ  ينبغي  أخذ رسائل معينة " رسائل مسؤولة "، حول الدعائم "الوسائل" ، وحول خصوصا فيما ي
 33 املضامني واحملتويات .

 رهانات االتصال المسؤول في المؤسسة االقتصادية:-5-0
فعلى مجيع  ال جيب أن نعترب أن االتصال املسؤول كقيد للمؤسسة لكن جيب أن نعتربه وسيلة لتطوير املؤسسة،     

املؤسسات اليت هتمل تطبيقه أن تدرك قيمة االمتيازات اليت حيققها هذا االتصال للمؤسسة يف مجيع اجملاالت، ومن أهم 
 الرهانات اليت تتعلق  بتطبيق هذا  النوع من  االتصال يف ممارسة األنشطة االتصالية للمؤسسة مايلي: 

راف ذوي العالقة جتاه املؤسسة، انتبهت املؤسسة إىل أمهية األخذ يف ظل املنتظرات اجلديدة لألطسمعة المؤسسة:  -
بعني االعتبار هذه املنتظرات وإال ستعترب مؤسسة غري مسؤولة، وهو ما سيؤثر على مسعتها ونظرا للمخاطر اليت تشكلها 

طبيقات جيدة ضغوطات األطراف ذوي العالقة على صورة املؤسسة اليت تعكس مسعتها، أصبحت تتوجه يف أنشطتها بت
لالتصال املسؤول، وذلك باالستجابة ملنتظرات األطراف ذوي العالقة باملؤسسة واحلوار معهم  باالعتماد على سياسة 
اتصالية مسؤولة تعمل على بث ونشر قيم تعكس صورة إجيابية عن املؤسسة و تعكس استثمار مستدام للمؤسسة يف 

، خصوصا يف ظل املنافسة القوية بني املؤسسات  فاالتصال حول أوقات ومراحل األزمات اليت متر هبا املؤسسة
االلتزامات املسؤولة، أصبح  يعد عامل الختالف ومتيز املؤسسة من خالل نقل صورة مسؤولة عن املؤسسة تعكس مسعة 

 طيبة عنها جتاه األطراف ذوي العالقة هبا.
رب للحمالت االتصالية، بفضل االستهداف احملدد يسمح االتصال املسؤول بتحقيق فعالية أكتحقيق فعالية أكبر:  -

لرسائل أكثر تناسقا ووسائل أكثر تكيفا حتث على اإلبداع  و ينتج عنها أكرب قدر من الوفاء  واألمانة  بفضل ثقة 
األطراف ذوي العالقة باملؤسسة الذين اخنرطوا يف قيم املؤسسة، ويسمح االتصال املسؤول أيضا بتحقيق االقتصاد يف 

وارد، حىت وإن مل يكن املبدأ األساسي له، فمن املبادئ األساسية لالتصال املسؤول هي اختيار وسائل النشر اليت امل
تتكيف مع البيئة، خصوصا من خالل اختيار الدعائم، واختيار طرق اإلنتاج  والتنقل، يف هذه احلالة  فاالقتصاد يف 

 ة فعالية أكرب.املوارد يسمح بتخفيض التكاليف وهبذا حتقق املؤسس
جيب علينا تسطري اجلانب اإلجيايب  الذي نستطيع رؤيته من خالل وضع مكان الستاتيجية تحفيز العمال:   -

االتصال املسؤول بداخل املؤسسة، وهذا ما يسمح بتحفيز ودمج فريق العمل بإعطائهم مجيع اإلجيابيات اليت تتعلق 
ه اإلجيابيات اليت تسمح جبمع كفاءهتم يف العمل وقيمهم حنو هدف حمدد مبسار املؤسسة  لتطبيق التنمية املستدامة، هذ

 يعمل على حتقيق االلتزام مبسؤوليتهم لتحقيق أهداف املؤسسة. 
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يسمح االتصال املسؤول بتقليص املخاطر القانونية على املؤسسات، من خالل  الوقاية من المخاطر القانونية:  -
سؤولة يف نشاطاهتا ، ملنع التضليل الذي قد ميس مسعتها خصوصا فيما يتعلق توضيح منهجها ومسارها وتطبيقاهتا امل

بتقليص تكاليف احلمالت اإلعالنية ،األضرار املتوقعة، فممارسة تطبيقات االتصال املسؤول ختفض من هذا النوع من 
 34لتشريعات والقوانني. املخاطر فالشفافية وخصوصا يف اجملال القانوين ضرورية، بتوضيح التزام املؤسسة بتطبيق ا

 
 مبادئ االتصال المسؤول وسائله وأدواته: 0- 5

ينبغي االلتزام باملبادئ التالية وجتنب العقبات التالية يف السياسة االتصالية   أوال: مبادئ االتصال المسؤول:    
 املسؤولة :

ألقوال واألفعال الذي تأخذ التزامات  جتنب اخلداع ، الغش، والتضليل واعتماد الشفافية من خالل املطابقة بني ا  -
كمية قابلة للقياس، وصحيحة  هلا  مصداقية وموضوعية، وزمن حمدد فإذا كانت التغريات بالتزامات املؤسسة غري دالة 

، الذي يعترب كنوع Greenwachingفال داعي لالتصال، ألنه قد يوقع املؤسسة فيما يعرف بالغسيل األخضر 
تضليله ببث معلومات ال تعكس التزام املؤسسة لذا جيب تطبيق املوضوعية ووضوح املعلومات من التالعب باجلمهور و 

 35واستمراريتها.
اإلعالم البيئي حول شروط تصنيع املنتجات واخلدمات وحول استعماهلا وشرح وعرض أثار نشاطات املؤسسة على   -

 البيئة واجلماعات احمللية. 
 املتوسطة األجل، والطويلة  األجل.ختطيط األهداف االتصالية القصرية،  -
عرض نتائج تطبيق منهج التنمية املستدامة؛ من خالل عرض معلومة واضحة وشاملة وتعتمد على املقارنة من سنة  -

 ألخرى. 
 تفضيل ترويج السلوكيات اليت هلا تأثري إجيايب على البيئة واجملتمع -
ذوي العالقة باملؤسسة و عرض مسعى املؤسسة جتاه خمتلف توقع منتظرات اجملتمع املدين ، وفتح حوار مع األطراف   -

 األطراف ذوي العالقة " وتوضيح أن املؤسسة تتفهم منتظراهتم  ودعوهتم للتفاعل واحلوار مع املؤسسة .
 ال تستعمل األدلة والرباهني اإليكولوجية واملواطنة، حىت جتد املؤسسة حقا مزايا إجيابية وهادفة  -

قليدية و اإلليكتونية اليت تسمح بعرض تقرير التنمية املستدامة ، وفتح قنوات للتفاعل مع استعمال الدعائم الت -
 41 .األطراف ذوي العالقة باملؤسسة   

 ثانيا :وسائل و أدوات االتصال المسؤول   
هم تقارير التنمية تقرير التنمية املستدامة هو الوسيلة الوحيدة اليت تسمح بتثمني مسعى التنمية املستدامة ، ومن أ     

 املستدامة باملؤسسة هو تقرير املسؤولية االجتماعية والبيئية لنشاطات املؤسسة 
 تقرير المسؤولية االجتماعية والبيئية:  -أ  
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يعد نشر تقارير حول املسؤولية االجتماعية والبيئية استجابة لضغوط خمتلف األطراف الفاعلة يف اجملتمع، واليت تريد       
على السياسات االجتماعية والبيئية  للمؤسسة، إضافة إىل أن بعض القوانني  تفرض على املؤسسات اليت تعمل  التعرف

، من جهة أن نشر هذا النوع من التقارير شائع  Gendronيف قطاعات معينة  نشر تقارير مماثلة يف هذا اجملال يرى 
ا لنقص املعايري املستخدمة يف اجملال االجتماعي والبيئي، جدا على نطاق واسع ، ومن جهة أخرى أن حمتواها متغري نظر 

مقارنة مع البيانات املالية اليت تتبع إطارا عاما حمددا، تعاجل هذه التقارير العديد من املواضيع مثل "األداء املايل، نشاط 
، كما تضم عادة مستخلص اإلدارة جملس اإلدارة، العالقة مع اجملتمع والعمال، إضافة إىل اجلهود املبذولة يف جمال البيئة"

 36الذي يتمثل يف جملة املديرية .
فاملؤسسة مطالبة بأن تفصح يف سياستها االتصالية حول توجهاهتا لتطبيق التنمية املستدامة فهي مطالبة بأن تفصح   

 Anita  " يك أنيتا رودأعلنت  1771عن أي نشاط يتعلق بالبيئة أو   اجملتمع يف سياستها االتصالية  ففي عام 
Roddik  تقول "أحلم بوضعية املؤسسة اليت يكون فيها كل مساهم ، يتهيأ ألخذ قلمه يف كل مرة لوضع تقرير

احلسابات السنوية للمؤسسة  لكتابة بعض األشياء مثل :" أن كل شيء يف احلسابات  السنوية للمؤسسة جيد ، لكن 
 شاركة يف اجملتمع ؟ وأين هو التقرير االجتماعي للمؤسسة؟.أين هي تفاصيل التقرير البيئي ؟ وكيف بإمكاين امل

إذن من مقولة أنيتا نستنتج أن واقع ممارسة التنمية املستدامة يتطلب االلتزام بأكرب قدر من الشفافية ، فاحلصول على  
من خالل نشر   خطابات اجتماعية مسؤولة عن املؤسسة من خالل املواثيق األخالقية واألدلة املوجهة، هي شيء يثبت

املعلومات  النوعية واملدققة  واملراجعة  للقانون  بدمج إلتزام املؤسسة ملمارسات التنمية املستدامة، لإلشارة تقرير التنمية 
املستدامة، ال ينحصر فقط، يف وضع أفضل األنشطة اإلجيابية اليت حققتها املؤسسة يف اجملال االجتماعي والبيئي، بل ويف 

مع اجلماعات  املختلفة  من خمتلف األطراف ذوي العالقة هبا، فباإلضافة للتقرير السنوي للتنمية املستدامة  جمال عالقتها
الذي يشمل كال من التقارير االجتماعية والبيئية ألنشطة املؤسسة ، فالرعاية واألعمال اخلريية تعترب كأداة لالتصال جتاه 

 األطراف ذوي العالقة باملؤسسة.
التصال  هو املفتاح األساسي لتطبيق التنمية املستدامة والتحاور مع األطراف ذوي العالقة باملؤسسة، فاإلبالغ وا

حيث أن هذه املمارسة تتطلب الصرب  لتحقيق النتائج املرجوة، فاملعلومات االجتماعية والبيئية، على املستوى العاملي 
ية املستدامة  حيث تتم مساعدهتا يف هذا اإلطار هي حتدي جديد بالنسبة للمؤسسات اليت تسري يف منهج التنم

 global reporting initiative  .37مببادرات دولية خمتلفة " كمبادرة التقارير العاملية "
 :اإلعالن البيئي  -ب
اإلعالن األخضر هو نوع من اإلعالنات ذو توجه بيئي إذ يعترب واسطة بني سياسات املؤسسات وفلسفتها البيئية    
يتصف هذا اإلعالن بالتكيز على ترويج قيم وثقافة استهالك صديقة للبيئة ، واالبتعاد عن االبتذال  ،مهورواجل

االستهالكي السريع ويربز دور وسائل اإلعالم هنا يف إبراز البيئة الصحية للمستهلك ، وإقناعه يف املسامهة يف احلفاظ 
 38بالبيئة. على البيئة من خالل شراء واستخدام منتجات غري ضارة
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ميكن أن نشري إىل جمموعة من اإلعالنات البيئية اليت تعرض يف القنوات العربية "كإعالن بيو أكتيفيا ،إعالنات مواد 
التنظيف ، وميكن اإلشارة إىل إعالن ديتول الذي يقضى على اجلراثيم ،إعالنات ملواد كهر ومنزلية ترشد يف استعمال 

 .الطاقة وال تسبب التلوث البيئي 
فاإلعالن البيئي وسيلة لنقل الرسالة البيئية للمستهلك بأن توجه املؤسسة توجه بيئي  ويراعي احتام البيئة يف    

منتجاهتا وطريقة صناعتها بطريقة تقلل األثر البيئي على البيئة واملستهلك ، والتوجه لإلعالن البيئي كطريقة لالتصال 
صا املؤسسات األوروبية اليت وعت جيدا قيمة تأثري اإلعالن البيئي  املسؤول هو توجه رائد لدى املؤسسات خصو 

كنشاط اتصايل مسؤول على املستهلك خبلق صورة للعالمة البيئية للمؤسسة ، وعلى املؤسسة بوضع مكانة تنافسية 
شهدت  يف السوق فالبعد البيئي لدى املؤسسات أصبح معيار للتنافسية  والتموقع لدى املؤسسات األوروبية اليت

 موجة من الوعي بتطبيق التنمية املستدامة ، بإنتاج منتجات بيئية 
فاملنتج األخضر الدي يعترب أساس العملية االتصالية اإلعالنية البيئية هو  :" ذلك املنتج الذي يستخدم املواد     

ت البيئية، وهذا يشمل عدم رة حياته لضمان بقائه ضمن االلتزاماو ه خالل مراحل دتالصديقة للبيئة، مع ضرورة متابع
 استخدام املواد احلافظة السامة، استخدام احلد األدىن من الطاقة، استخدام عبوات قابلة لالستجاع.

فعلى سبيل املثال قد تقوم املؤسسة بتسويق منتجات خضراء متنوعة مثل: أطعمة صحية خالية من الدهون، أجهزة 
 39 بطاريات قابلة إلعادة الشحن وتدوم فتة زمنية طويلة جدا. إلكتونية تعمل بالطاقة القابلة للتجديد،

 العالمة البيئية واإليكولوجية كأداة  لالتصال المسؤول:  -ج 
هي عالمة أو شهادة متعلقة مبنتج معني مسلمة من طرف شهادة منظمة ، وطنية أو عاملية ، تضمن هذه العالمة  

 عالمة البيئية، تنتج منتج يراعي ختفيض األثر على البيئة.بأن املؤسسة اليت حتصلت على الشهادة أو ال
فالعالمة البيئية  عادة ما تستعمل كأداة مساعدة يف العملية االتصالية والتوجيية البيئية  لدفع الزبون  حنو تفضيل 

منتج أخضر  ويتطابق إعطاء فكرة للزبائن قبل قيامهم بشراء املنتج، بأنه  -   املنتجات ، من أهم هذه الفوائد ما يلي 
 مع املعايري البيئية.

 خلق مكانة ذهنية متميزة هلذه املنتجات لدى الزبائن.   -
 التسويق البيئي: -د
ظهر هذا املفهوم تزامنا مع تزايد االهتمام العاملي حبماية حقوق املستهلك وظهور حركات منظمة، ذات توجه بيئي  

ة نظيفة وآمنة ، حيث مهدت هذه احلركات الطريق لظهور مفهوم هتدف إىل حتقيق حقوق الناس يف العيش يف بيئ
 التسويق األخضر.

ويعرف التسويق األخضر على أنه عملية متكاملة هتدف إىل التأثري يف تفضيالت الزبائن بصورة تدفعهم حنو التوجه  -
عمل على تقدمي منتجات إىل طلب منتجات غري ضارة بالبيئة، وتعديل عاداهتم االستهالكية مبا ينسجم مع ذلك، وال

 40ترضي هذا التوجه حبيث تكون احملصلة النهائية هي احلفاظ على البيئة ومحاية املستهلك.
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ال يوجد تعريف واحد ملفهوم التسويق األخضر لكن جزء كبري من املراجع ترتبط بوصف كيف تقوم املؤسسات   
تم البيئة، ويلتزم التسويق األخضر بنقل صورة بالتكيف مع الطلب املتزايد للمستهلكني للحصول على منتجات حت

 حمتمة للمؤسسة لذا فهو من أهم أدوات االتصال املسؤول
 فعالة. بطريقة نتواصل كيف على نتعرف سوف املسؤول االتصال وأدوات وسائل خمتلف على تعرفنا بعد    

 
 :  صاديةاالقت المؤسسة  في المستدامة التنمية تحقيق في  المسؤول االتصال دور -0

 اإلطار هذا يف ، جمتمعيا مسؤولة مؤسساتية كسياسة املستدامة التنمية منهج وتطبيق إرساء يف هاما دورا االتصال يلعب
 يلي: فيما املستدامة التنمية منهج بتبين يتعلق فيما االقتصادية املؤسسة على املسؤول االتصال تأثريات تتجسد

 فيما خصوصا واجملتمعية االجتماعية مبسؤوليتها املؤسسة التزام يعكس يالذ املؤسسة صوت هو املسؤول االتصال-
 احمليط على االقتصادية املؤسسة تشكلها قد اليت البيئية والتأثريات القضايا حول البيئي واإلعالم باالتصال األمر يتعلق

 . للمجتمع الجتماعيا النسيج يف وإدراجها املؤسسة مسعة حول رهان هو املسؤول االتصال فرهان ، اخلارجي
 البيئية تأثرياهتا حول  بشفافية تتواصل اليت املواطنة املؤسسة صفة بإضفاء املؤسسة صورة على املسؤول االتصال يؤثر -

 معلومات نشر أن كما ، املؤسسة يف املستدامة التنمية تطبيق ونتائج لتطبيق دورية تقارير نشر خالل من واالجتماعية
 أي، GREEN WACHING األخضر الغسيل يف املؤسسة وقوع يف يسهم للمؤسسة واقعية نتائج تعكس ال خاطئة

 من االقتصادية املؤسسة بنته فما واالستمرار، البقاء مسألة املؤسسة على تأثرياته تتجاوز قد  الذي والتالعب التضليل
 اجتماعية حساسة مبواضيع األمر تعلق إذا خصوصا للمؤسسة مسؤول غري بتصرف يدمر أن ميكن أجيال يف سياستها

 . صحية بيئية
 يف يؤثرون الذين هبا املصلحة ذوي باألطراف املؤسسة عالقة على املستدامة التنمية حول املسؤول االتصال يؤثر-

 هلا ناأشر  واليت االقتصادية املؤسسة يف املختلفة تطبيقاهتا خالل من املستدامة بالتنمية فااللتزام ، بقراراهتا ويتأثرن سياساهتا
 مكاسب إىل وحتويلها ضغوطاهتم من واحلد املصلحة ذوي األطراف كسب يف يسهم ، املقال هذا من شق يف سابقا

 الشركات إحدى جتربة هو  هام ملثال نشري أن ميكن اإلطار هذا ويف ، واستمرارها املؤسسة وجود تدعم إستاتيجية
 التجاري نشاطها أن وباعتبار املصلحة ذوي األطراف دعم تكسبل ، احلطب بتجارة تتاجر اليت االقتصادية الربازيلية

 ومحالت لنشاطها مضادة رسائل بتويج  املسؤول االتصال استعملت أهنا إال البيئة ومحاية املستدامة للتنمية مضاد
 . الغابات حبماية والتحسيس للتوعية اتصالية

 املستدامة التنمية فمعايري ، عاملية أسواق دخول إمكانيةب االقتصادية املؤسسة أرباح على املسؤول االتصال يؤثر -
 اتفاقية مع اجلزائرية االقتصادية املؤسسات دخول فمع ، العاملية األسواق يف دولية معايري هي 11001 اإليزو كمعايري
 أساسية عايريم هي 11000اإليزو كسلسلة واملعايري واملواصفات املستدامة التنمية أصبحت للتجارة العاملية املنظمة
 . األوروبية األسواق اجلزائرية املنتجات لدخول
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 املستهلكني أو البيئيني املستهلكني من شرائح بكسب للمؤسسة التسويقية الناحية حيث من املسؤول االتصال يؤثر-
 اإلعالم خالل من املسؤول اإلتصال تأثري ويربز  البيئية والعالمات باملنتجات بيئي ووعي حس ميلكون الذين املسؤولني

 والبيئية. الصحية وتأثرياهتا ومكوناهتا املنتجات تصنيع شروط حول البيئي
 االتصالية الوسائل استعمال يدعم االقتصادية املؤسسة يف االتصالية للوسائل تدعيمه ناحية من أيضا املسؤول االتصال-

 أقل وتستهلك للبيئة صديقة كمبيوتر أجهزة عرب األخضر التواصل يدعم حيث ، واحلرب الورق استعمال وترشيد الرقمية
 للبيئة صديقة مادية اتصالية دعائم توفري  املؤسسة يف املسؤول االتصال قسم مهام فمن ، الكهربائية الطاقة من ممكن قدر

  . باملؤسسة اإلدارية األقسام خمتلف يف البيئي األثر تقليل وتراعي
 
 
 
 
 
 
 

 االقتصادية المؤسسة في المستدامة التنمية حول لمسؤولا االتصال تأثير يوضح : بياين رسم
 
 
 
 
 
 
 
 

  الباحثتني إعداد من : املصدر
 

 خاتمة:
تناول هذا املقال التنمية املستدامة كأهم الرهانات اليت تواجه املؤسسات يف ظل األلفية الثالثة  لكن يف إطار        

هذا املقال ربط هذا املفهوم كممارسة عملية باالتصال مبختلف مؤسسايت  من حيث التطبيق واملمارسة،  حاول 

  ل ؤسسة 

  إلقتصادية 

 ألطر ف ذوي 

 لعالقة 

 بال ؤسسة

  ؤسسة  ل و طنة ل

  ل سؤولة

  التصال  ل سؤول         
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أشكاله وأدواته لدى املؤسسة، أو ما يسمى باالتصال املسؤول الذي يهدف للتطبيق الواضح والشفاف لسياسة 
مهية التنمية املستدامة ونقل االثار البيئية االجتماعية ألنشطة املؤسسات ملختلف األطراف ذوي العالقة هبا، نظرا أل

هذا النمط من االتصال يف حتسني صورة املؤسسة وخلق شرعية اجتماعية هلا يف النسيج االجتماعي، فاالتصال 
املسؤول هوعقد اجتماعي بني املؤسسة واجملتمع يضمن تطور املؤسسة وبقاءها دون التأثري السليب على اجملتمع  

 والبيئة.
من اإلعالم البيئي الذي وضح خطورة املشاكل البيئية وأثارها على  حيث بدأ تطور االهتمام بالتنمية املستدامة   

اإلنسان والبيئة احمليطة بعد دق ناقوس اخلطر من طرف مجاعات اخلضر بأوروبا يف هناية السبعينات وتطورهذا املفهوم 
تدامة اليت إىل توجه اتصايل مؤسسايت بيئي اجتماعي وجمتمعي يعكس درجة من الوعي حول رهانات التنمية املس

أصبحت حق لإلنسان يف بعض الدساتري العاملية خصوصا بعد أن أصبحت حقوق اإلنسان البيئية هي اجليل الثالث 
 من حقوق اإلنسان.

ويستعمل هذا النمط من االتصال خمتلف أدوات ووسائل االتصال كعلم إنساين لنقل الرسالة االتصالية البيئية       
نسان وصحته واحلفاظ على حميطه  عرب عدة أدوات ووسائل كتقرير التنمية املستدامة أو اليت هتدف لتقية حياة اإل

املسؤولية االجتماعية والبيئية، اإلعالن البيئي للمنتجات البيئية اليت حتتم البيئة واملستهلك، العالمة البيئية، التسويق 
 البيئي ......

عد الناجحة للقيام بإتصال مسؤول ناجح حول منهج التنمية كما حاولنا من خالل هذا املقال إبراز القوا      
املستدامة كممارسة من خالل مبادئ االتصال املسؤول ، باإلضافة لعرض خمتلف الطرق واإلجراءات اليت متكن أي 

عدة مؤسسة من االستفادة من أليات تطبيق التنمية املستدامة يف املؤسسة بطريقة فعالة حتقق للمؤسسة أيا كان نوعها 
 مكاسب خصوصا على الصعيد التنافسي املؤسسايت يف ظل املنافسة العاملية والبقاء لألفضل. 
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 .جامعة تلمسان  –دية والعلوم التجارية وعلوم التسيري كلية العلوم االقتصاأوخبيت نصرية   أ– Nassirajihen@yahoo.fr 
    جامعة تلمسان  –كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري أ. بن عزة حممد–Benazza.mohammed@yahoo.fr  

 ملخص:

 ال حبيب  البدو،  بعب  يف إجباريبة  أصببح  اليت و التسيري تقنيات تعترب من بني التحليلية احملاسبة إن        
 تنظيميبة أو قانونيبة ملتطلببات جابةلالست فقط ليس   االعتماد عليها من أمريكية أو أوروبية مؤسسة ختلوا تكاد
 تقبدم املسبري علب  تسبه  املعلومبات فهبه    بالربحعليها  تعود اليت و تنفقها اليت التكاليف حقيقة ملعرفة إمنا و

 يف أطبو، ضبمان و بالبقاء هلا يسمح هها و املؤسسة بنشاط املتعلقة القرارات اختاذ و وضاعألا مراقبة و النتائج
 السوق.

 القببرارات اختبباذ عمليبة يف فعالببة كبدداة التحليليببة احملاسببة دور علبب  التعببر  حنباو، الدراسببة هبه  ال،خبب ومبن    
 السوق.  اقتصاد إىل االنتقا، بعد خاصة الضرورية التسيري أدوات من أصبح  اليت و اجلزائرية  املؤسسة يف

 القرار.  اختاذ -ياريةاملع التكاليف طريقة-التكاليف-التحليلية : احملاسبةاملفتاحية الكلمات
Résumé: 

       La Comptabilité analytique est parmi les techniques de gestion et qui sont devenus obligatoires dans certains 

pays , il ya donc presque toutes les institutions européennes et américaines ont utilisé ces techniques, non seulement 

pour répondre à des exigences légales ou réglementaires, mais plutôt de savoir la vérité sur les Les coûts engagés et 

appartenant par le profit, cette information facilite sur le chemin de fournir les résultats et surveiller la situation et 

faire activement des décisions sur l'organisation et ce qui lui permet d'assurer la plus longue sur le marché. 

            Grâce à cette étude, nous essayons d'identifier le rôle de la comptabilité analytique comme un outil efficace 

dans le processus de prise de décision dans l'organisation algérienne, qui est devenu l'un des outils de gestion 

nécessaires , en particulier après la transition vers une économie de marché. 

Mots clés: comptabilité analytique - coûts - la méthode du coût standard - prise de décision 
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 دمة:ـمق

 الببوو،  لسبعر اهلائب  االخنفاض نتيجة الثمانينات هناية يف اجلزائر هلا تعرض  اليت االقتصادية األزمة إن       
 اقتصببباد نظبببام إىل املخطبببط االقتصببباد نظبببام مبببن باالنتقبببا، ذلببب  و االقتصببباد  هنجهبببا مبببن تغبببري الدولبببة جعببب 

 مبببن املنتهجبببة اجلديبببدة االقتصبببادية السياسبببة و اجلديبببد احملبببيط مببب  التسببباير يف الفشببب  إىل أدى هبببها و السببوق 
 هبه  إزاء الدولبة اضبطرت و االقتصادية الساحة عل  البقاء يف املؤسسات أغلبية فشل  حي    الدولة طر 
 اخلاص. القطاع لصاحل عنها التخلي إىل

 كبب  مببن ختلببو تكبباد الببيت العموميببة املؤسسببات عيببو  أظهببر قببد السببوق اقتصبباد إىل االنتقببا، فهببها عليب  و     
 تفتقبببدها البببيت التسبببيري أدوات ببببني ومبببن مهبببدد وبقاءهبببا   ضبببعيفة االقتصببباد يف مكانتهبببا جعببب  ممبببا تسبببيري أداة

 حببببو  منهبببا نبببهكر أخبببرى أدوات إىل باإلضبببافة التحليليبببة احملاسببببة منهبببا جنبببد اجلزائريبببة االقتصبببادية املؤسسبببات
 املؤسسببببة بقبببباء جتعبببب  كلهببببا  بعضببببها مبببب  متكاملببببة األدوات املايل....فهببببه  التنبؤ التحليبببب  .العمليات منبببباذ 

 دقيقبببة وحماسببببية ماليبببة معطيبببات إىل دومبببا حيتبببا  املسبببري أن باعتببببار فيهبببا البببتحك  و ميبببدانيا ابتطبيقهببب مرهبببون
 املالئمة. األوقات يف الالزمة القرارات باختاذ ل  تسمح وموثوقة

 اخلاصببة املراكببز خمتلببف فهبب  علبب  قببدرة أكثببر جتعلهببا املؤسسببة داخبب  التحليليببة احملاسبببة تقنيببات اسببتعما، إن  
 النقبباط خمتلببف علبب  بببالوقو  تسببمح الببيت التحليليببة لطريقتهببا نظببرا ذلبب  و معينببة خدمببة تلبيببة أو منببتج بإنتببا 
 الصبيغة إعطائهبا و األعبباء خمتلبف حتليب  و اإلنتبا  يف تبدخ  البيت األقسبام و املراكبز وديبة مبرد بدراسبة اخلاصة
 التكاليف. حسا  و بدراسة اخلاصة الطرق من طريقة لك  وفقا

 إشكالية البحث: 

 هي: البح  هها يف نعاجلها سو  اليت واإلشكالية  

   الجزائرية؟ الصناعية بالمؤسسات القراراتاتخاذ  عملية في التحليلية المحاسبة ُتساهم كيف -

 :فرضيات البحث   

 يف سبي  معاجلة هها املوضوع واإلجابة عل  االشكالية احملورية   جيب وض  الفرضيات التالية: 

ة اقتصادية وحتقق نتائج جيدة ببدون اسبتعما، تقنيبات مراقببة التسبيري مبن بينهبا ال ميكن أن تنجح مؤسس -1
 احملاسبة التحليلية.

حيقق نظام احملاسبة التحليلية جناحا  كبريا داخ  املؤسسة االقتصادية  إذا كان مصمما بطريقة يراع  فيها  -2
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 ظرو  املؤسسة والبيئة احمليطة هبا.  

 : أساسيني حمورين إىل البح  بتقسي  قمنا ةاإلشكالي هه  عل  ولإلجابة    

 التحليلية. للمحاسبة عام : مدخل أوال        

 -BENTAL-   مؤسسة حالة دراسة القرار اتخاذ في التحليلية المحاسبة ثانيا: دور        

 :: مدخل عام للمحاسبة التحليلية أوال

 تعريف المحاسبة التحليلية: -0

اسبببة التحليليببة بصببفة عامبببة التكبباليف املرتبببة بالكميببات أو الوحببدات الببيت تتعامبب  يتنبباو، موضببوع احمل          
هبا املؤسسات اإلنتاجية اخلدمية والتجارية  فمهمة احملاسبة التحليلية تنحصر يف معاجلبة تلب  التكباليف حيب  

اسبببة التحليليببة بدهنببا تقببوم باسببتخراجها وحسبباهبا وحتديببدها وتصببنيفها والتنبببؤ هبببا  وبالتببايل ميكببن  ن نعببر  احمل
تقنيببة ملعاجلببة املعلومببات املتحصبب  عليهببا مببن احملاسبببة العامببة  باإلضببافة إىل مصببادر أخببرى  وحتليلهببا مببن أجبب  
احلصببو، إىل نتببائج يتخببه علبب  ضببوئها مسببريوا املؤسسببة القببرارات املتعلقببة بنشبباطها  وتسببمح بدراسببة ومراقبببة 

ا أهنبببا تسبببمح  راقببببة املسبببؤوليات سبببواء علببب  مسبببتوى التنفيبببه أو املردوديبببة وحتديبببد فعاليبببة تنظبببي  املؤسسبببة. كمببب
 1مستوى اإلدارة.

 :  التحليلية المحاسبة أهداف -0    
 :  يف املؤسسة االقتصادية  مايلي التحليلية احملاسبة اليت تسع  إىل حتقيقها هدا األ بني من

 العمليبات مبن ويسه  كنمي التكلفة وسعر التكاليف حسا  التكلفة: إن وسعر التكاليف حسا  -1 
 التالية:

 التالية: الطرق احد بواسطة الدائ  اجلرد باستعما، وهها املخزون قيمة حتديد -
 أوال اخلار  و أوال الداخ  املخزون طريق (  fifo) 
 أوال اخلار  و أخريا الداخ  املخزون طريقة ( lifo ) 
 للمرجعة. الوسيلة التكلفة طريق 

 الربح التكلفة)هنائية(+هامش البي =سعر أن: سعر حي  املنتو  بي  سعر حتديد -
 واملسريون. النشاط مراقبة بغرض ومراقبتها التكاليف حتديد -

                                                           
  8991طبعة -اجلزائر -بن عكنون -الساحة املركزية -و يعقو  عبد الكرم  احملاسبة التحليلية  ديوان املطبوعات اجلامعية التحليلية احملاسبة  الكرم عبد بويعقو  -1
 .10ص
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 تسبجي  -بب:  وهها والتوزي  االستثمار سياسة  راقبة للمسري تسمح املردودية دراسة املردودية: إن دراسة - 2
 واملنتجات. الوظائف حسب املصاريف
 التكاليف. هه  خيف  أن اإلمكان بقدر املسري عل  والتوزي   اإلنتا  وين التكاليف: التم مراقبة -
 أسببا  فعلبب  التكلفببة  وسببعر البيبب  سببعر بببني الفببرق هببي املؤسسببة يف : النتيجببة املؤسسببة نتيجببة حسببا  -3

 املؤسسة. طر  من احملققة النتيجة أسا  عل  تتحدد فاملردودية وبالتايل البي   سعر يتحدد التكلفة سعر
 املالية. للدورة بالنتائج التنبؤ عل  التقديرية املوازنات إعداد التقديرية:  يساعد املوازنة إعداد -4
  عبى وحتليلهبا املؤسسبة ألنشبطة واملتابعبة التقديريبة املسبتويات من احملققة النتائج تقيي  التسيري: هي مراقبة -5

 روقات.الف حتلي  إىل باإلضافة فيها  والتحك  التكاليف مراقبة
 فيهببا جتببر  الببيت املرحلببة يف وذلبب  املمكنببة  احللببو، تقببدم يف التحليليببة احملاسبببة أمهيببة القببرار: تتجلبب  اختبباذ -6

 مسبامهة أو أمهيبة بدراسبة نقبوم سبو  وهلبها  2واملسبتقبلية احلالية القرارات اختاذ يف التكاليف أمهية دراسة عملية
 BENTAL مؤسسة حالة-اجلزائرية باملؤسسة القرار اختاذ عملية يف التحليلية احملاسبة

 طرق المحاسبة التحليلية: -3
 3:هي ثال  طرق أساسية تتعدد طرق احملاسبة التحليلية حي  تنقس  إىل  

 :الطرق خارج المحاسبة -أ 
 بببا أن احملاسببببة التحليليبببة ال ختضببب  إىل أيبببة إلزاميبببة قانونيبببة  فبببإن اثيلهبببا يفلببب  مبببن كببب  الشبببكليات البببيت 

ا املخطط احملاسيب  ويف هه  احلالبة تسبتعم  عبادة جبداو،  بدخ  مبزدو   حيب  حتتبو  األسبطر يفرضه
 .4عن عناصر التكاليف أو املبيعات  أما األعمدة فتحتو  عل  مواضي  احلسا  )املواد  املنتجات...(

حملاسببببة هبببه  الطبببرق خبببار  احملاسببببة بسبببيطة و سبببهلة االسبببتعما،  إال أهنبببا ال تسبببمح ببببالربط اجليبببد مببب  ا
العامببة  بالتببايل مببن الصببعب التنسببيق بببني النتببائج احملصبب  عليهببا يف احملاسبببة التحليليببة واحملصبب  عليهببا يف 

 احملاسبة العامة و هي نادرة االستعما،.
 :طريقة المحاسبة التحليلية المدمجة -ب    

(. فباإلضببافة إىل القيببد املببزدو   و يقصببد باإلدمببا  هنببا  مببز  القيببود املتعلقببة باحملاسبببتني )العامببة و التحليليببة
تعتمد علي  احملاسبة العامة كمبدأ من املبادئ اليت حتكمها  يسج  قيد ثالب  ميثب  احلسبابات اخلاصبة  اله 

 باحملاسبة التحليلية.

                                                           
 .2ص  1999 اجلزائر   احملمدية دار األو،  اجلزء التسيري  مراقبة تقنيات عدون  داد  ناصر -2

االقتصادية فرع  احملاسبة التحليلية  نظام معلومات للتسيري ومساعد عل  اختاذ القرار يف املؤسسة االقتصادية دراسة مقارنة  أطروحة دكتورا  يف العلوم  رمحون هال، - 3
 .741  ص4002اجلزائر   يوسف بن خدة   نقود ومالية   جامعة

4 G. RAIMBAULT, Comptabilité analytique et gestion prévisionnelle outils de gestion, Editions 

CHIHAB, Alger, 1994 , P. 45 
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 : 5 ميكن استعما، هه  الطريقة حسب أمهية املؤسسة
مبببن نفبببس اجلبببنس و البببيت ال ختضببب  بالنسببببة للمؤسسبببات الصبببغرية أو البببيت تصبببن  تموعبببة مبببن املنتجبببات  -

لعمليببة صببن  معقببدة  فيببت  ختصببي  األعببباء و النببواتج يف احملاسبببة العامببة و احملاسبببة التحليليببة يف  ن واحببد. 
هبها النظبام البسبيط يسبمح  سب  املخزونبات وختصببي  األعبباء و لكبن جيعب  مبن حتديبد النتيجبة التحليليببة 

 أمر معقد؛
لتخصببي  بشببك  متببزامن  و لكببن علبب  أسببا  رمببوز خمتلفببة  هببه  األخببرية يف املؤسسببات الكبببرية  يببت  ا -

 تسمح بتحديد التكاليف حسب عدة معايري: احلالة اجلغرافية  الزبائن  املنتجات  الوظائف.
 :طريقة المحاسبة التحليلية المستقلة -ج
مبة  ويبت  ذلب  مبن خبال،  س  حماسبة حتليلية منفصلة عن احملاسببة العا ينصح املخطط احملاسيب العام     

(. وجتبببد هبببه  90)الصبببنف  COMPTES RÉFLÉCHISمبببا يسبببم  باحلسبببابات االنعكاسبببية 
التسببمية أصببلها مببن أن هببه  احلسببابات تشببتغ  بطريقببة مقلوبببة مقارنببة حبسببابات احملاسبببة العامببة  حيبب  يببت  

سبببية تشبببم  نبببوعني مبببن التسببجي  احملاسبببيب باسبببتعما، مببببدأ القيببد املبببزدو   مببب  العلببب  أن احلسببابات االنعكا
 احلسابات:

 "؛09احلسابات االنعكاسية "
 "؛00إىل  01حسابات احملاسبة التحليلية "

 
 .مغنيببة  BENTAL مؤسسبببة حالبة دراسببة  القرار: اتخاذ في التحليلية المحاسبـة ثـانيــا: دور

 القرار: اتخاذ ماهية-0
 وظائفبببب : التخطبببيط   ختلبببف واملرتبطبببة املسبببري هببببا يقبببوم البببيت األساسبببية املهبببام مبببن القبببرار اختببباذ عمليبببة إن    

 مببن عليهبا احملصبلة والنتببائج املتخبهة القبرارات يف وكفاءتبب  املسببري قبدرة تتجلب  حبيبب  املراقببة  التوجيب   التنسبيق 
 الواق .  ارض عل  ذل  جراء

 القرار: باختاذ اخلاصة التعاريف بع  ندر  يلي وفيما القرار: اتخاذ تعريف-أ
 اختبباذ عمليببة وتتنبباو، البببدائ   مببن تمببوعتني بببني انبب "اختيار علبب  القببرار اختبباذ تعريببف ميكببن األول: التعريــف
 هببها أداريببة مسببؤولية علببيه  تقبب  أفببراد بواسببطة وذلبب  معببني تنظببي  إطببار يف اختببهت قببرارات اإلداريببة  القببرارات
 التنظي ".
 كب  يف يبؤثر متاحبة  ببدائ  عبدة بني )األنسب( من األمث   البدي "اختيار معنا  القرار اختاذ الثاني: التعريف
 6معينة" نتيجة حدو  عل  يؤد  مما للمنظمة  واخلارجية الداخلية البيئة من خمتلفة عوام  منهما

                                                           
5
-Ibid, P45. 

 .3ص  2001   اإلسكندريةللنشر  اجلامعية الدار القرارات  اختاذ يف العمليات حبو  ومناذ  اإلدارية احملاسبة  وزمالئ  مجعة إبراهي  إمساعي  -6
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القببرار مببا هببو إال عمليببة مفاضببلة بببني عببدة بببدائ   ذمببن خببال، التعببريفني السببابقني: نسببتطي  القببو، بببدن اختببا   
 ار بشك  واعي وعقالين. متاحة ملتخه القر 

 القرارات: تصنيف-ب
  للقرارات. أصنا  ثالثة Ansoff اقوح وقد 

 يف تتخبببه قبببرارات وهبببي للمؤسسبببة اخلارجيبببة العمليبببات ختببب  القبببرارات هبببه  االســـتيراتيجية: القـــرارات
 إنتاج . جيب اله  املنتو  اختيار فمثال الطوي  املدى

 املتاحببببة املببببواد تسببببيري بكيفيببببة تتعلببببق الببببيت للمؤسسببببة لداخليببببةا القببببرارات هببببي االســــتيراتيجية: القــــرارات
 )األمث (.  األحسن احل  عل  للحصو، أ  تكلفة  اق  لتحقيق أو ربح اكرب لتحقيق

 التكبرار القصبري املبدى علب  تبت  العمب (  مسبتوى )علب  التنفيهيبة بباإلدارة ترتبط وهي العملية: القرارات     
  7الروتينية. العمليات مراقبة أ  األسبوعية  أو اليومية ألمورا الغالب يف تعاجل فهي بكثرة
 8القرارات: اتخاذ خطوات -جـ      

 أن جيبب إذن واحبد  شبخ  مبن يصبدر قبد انب  مبن ببالرغ  مشبو  إنتبا  أو تضبامنية عمليبة هبو القرار - أ
 النهائيببة لببةاملرح فيهببا  ببا مراحبب  كبب  تتضببمن الببيت وهببي القببرارات  صببن  عمليببة مفهببوم بببني الفببرق نضبب 

 اإلدار  القائببد ببب  يقبوم الببه  العمب  مببن أكثبر يعببي ال والبه  القببرار اختباذ مفهببوم وببني القببرار  لصبدور
 ومير هها األخري  راح  أمهها: للقرار. إصدار من

 هبو املشبكلة يشخ  اله  فالشخ  احل   نفس هو املشكلة حتديد إن المشكلـة: تحديد -0-
 وحببى سببليمة غببري وجهببة إىل سببيتج  احلبب  فانبب  خطبببد  يشخصببها الببه  أمببا حيلهببا  إن احلبب   نفببس

   أوال. بوجودها تعي أن علي  مشكلة تشخ 
 املشكلة: حتديد خطوات 

 المشكلة: بوجود الوعيأوال:

 خال،: من املشكلة وجود معرفة وميكن حول  من واألحدا  للظواهر الفرد وفه  إدرا  هوو   

 وحتليلها. البيانات مج  -1
 راءة.الق -2
 األداء. مؤثرات دراسة -3
 املدلو .  رف  -4

                                                           
 .65ص  1986 القاهرة   صريةامل األجنلو مكتبة  االقتصادية الوحدة مستوى عل  اإلدارية القرارات اختاذ يف اإلدار  مدخ  االقتصاد  األدهن علي حممد رهادف -7
 .81.ص2007 مايو العربية  مصر وريةمجه القرارات  اختاذ يف العمليات وحبو  اإلحصاء دور املؤارات  أعما، اإلدارية للتنمية العربية املنظمة أفند  حسن عطية - 8

 المشكلة بوجود الوعي

 المشكلة تشخيص
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 أو فيبب  املرغببو  غببري الوضبب  أو للخلبب  الببدقيق التحديببد هببو املشببكلة : تشببخي المشــكلة تشــخيصثانيــا:      
 يلي: ما يشم  أن جيب للمشكلة الدقيق والتحديد السيئة. النتائج أو التوازن عدد أو االحنرا 

 ومكوناهتا. املشكلة نوع -1
 وصعوبتها. املشكلة حدة مدى -2
 ظهورها. تكرار إمكانية أو تكرارها مدى -3
 هلا. الزمي املدى -4
 أخرى. مواضي  إىل تشعبها مدى -5
 بشرية. موارد اوي   تسويق  الوظيفي: إنتا   تاهلا -6
 رقابة. توجي   تنظي   اإلدار : ختطيط  جاهلا- 7
 كليا. عنها التعبري إمكانية مدى -8
 عنها. معلومات توافر ىمد -0

 هبا. مرتبطة أخرى مشاك  وجود مدى -19
 املشكلة. وضوح أو غموض مدى -11
 9املشكلة. تعقد أو بساطة مدى -12

 قبرار أخبر  عبى املطروحبة  املشبكلة حلب  املبدير أمبام املتاحبة احلب  وسيلة يعي : وهوالحل بدائل -0
 مقوحة. أخرى قرارات جانب إىل االعتبار يف يؤخه مقوح

 حل أفضل واختيار البدائل تقييم -3               

  أ  ببببدي   كببب  بتقسبببي  القيبببام هبببي البديلبببة احللبببو، حتديبببد بعبببد تبببدي البببيت اخلطبببوة الببببدائ : إن تقيبببي 
 بدي . ح  لك  املتوقعة والعيو  املزايا حتديد

 فانب  حب  كب  وتقسبي  بديلبةال احللو، وتنمية وحتليلها املشكلة بتحديد القيام ح : بعد أفض  اختيار 
 مببن أحسببن حيقببق الببه  البببدي  أ  األفضبب  احلبب  حتديببد  حاولببة لبب  يسببمح موقببف يف يكببون املببدير
 املعببايري بعبب  هنببا  توجببد لكببن بالسببهلة العمليببة وهببه  القببرار يتخببه اجلهببا مببن الببيت األهببدا  غببري 
 ونهكرها: األفض  احل  اختيار عل  للمساعدة استخدامها ميكن اليت

                                                           
 .177ص  2007    اجلامعية الدار   واالبتكار العل  بني القرار اختاذ  ماهر محدأ-9
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 أفضب  اختيبار خطبوة بانتهباء تنتهبي القرار اختاذ عملية أن الكثريون يعتقد ومتابعته: القرار تنفيذ -2     
 التنفيببه  موضبب  القببرار بوضبب  إال تنتهببي ال احلقيقببة يف فالعمليببة صببحيح  غببري االعتقبباد هببها ولكببن بببدي  
 باملؤسسة.  العما، بواسطة ولكن املدير بواسطة يت  ال التنفيه ولكن

 :القرار واتخاذ التحليلية المحاسبة بين العالقة-0

 مييبز انب  حي  القرار  حتلي  وعملية احملاسبية البيانات بني العالقة عن نظريا وناي " حتليال "إيدر  لنا قدم
 القرار. اختاذ لعملية أساسية عوام  ثالثة بني التحلي  هها يف

 القرار. الختاذ هاعلي املتحص  واملعلومات : العوام القرار مدخالت -أ

 املتخه القرار : أ القرار مخرجات -ب

 ويكببون القببرار مببدخالت مببن وتموعببة القببرار بببني تببربط الببيت العالقببة الببه  يعببرب عببن  اختبباذ القببراركمببا أن 
 كاألي: القرار اختاذ تسلس 

 املالئمة. بالطريقة وحساهبا التكاليف حتديد يت  -1

 املشك . عناصر حديدلت ومقارنتها التكاليف هه  مراقبة يت  -2

 هبه  اخنفباض أو ارتفباع علب  املبؤثر العنصبر لتحديبد وذل    االستغال، تكاليف تطور متابعة -3
 التكاليف.

 االحنبرا  لتحديبد معبني نشباط مسبتوى عنبد التقديريبة التكاليف م  احلقيقية التكاليف مقارنة -4
 عن . املسؤو،

 عناصببر حتديببد عنببد دوريببة سببتنداتوم تقببارير شببك  يف وحتليلهببا التكبباليف علبب  احلصببو، يببت  -5
 إلنتببا  للمببواد  األفضبب  االسببتغال، حتقببق الببيت البببدائ  مببن تموعببة حتديببد إىل نلجببد املشببك 
 نوعية. بدحسن الالزمة الكمية

 اجلببدو، وفببق ذلبب  يف معببني قببرار الختبباذ مالئمببة تكببون التكبباليف حتليبب  طببرق مببن طريقببة وكبب  -6
 التايل: 
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 .القرار التخاذالمالئمة  التكاليف : طرق -1- رقم جدول

 المالئمـة التكاليف ريقةــط .المتخذ القرار وعـن

 اإلنتا . يف يساه  نشاط ك  تكلفة حتدد النشاط: كوهنا حماسبة معني نشاط إضافة أو إلغاء-

 لفوة البي  سعر حتديد -
 طويلة

 حج  ومعرفة حسا  تستطي  اليت الوحيدة املتغرية: هي التكاليف طريقة
 اد،.التع

 حج  ومعرفة حسا  تستطي  اليت الوحيدة املتغرية: هي التكاليف طريقة املردودية عتبة حتديد-
 التعاد،.

 أو املؤسسة هيك  تغيري-
 إبقائ 

 املتغرية. التكاليف طريقة

 استغال، فعالية حتسني-
 األقسام

 حتمي  طريق عن التنظي  فعالية مدى تبني العقالين: ألهنا التحمي  طريقة-
 الثابتة. التكاليف

 اإلنتا . يف يشار  قس  ك  تكلفة حتدد املتجانسة: ألهنا األقسام طريقة-

 للنشبببر  وائببب  داراألوىل   الطبعبببة  وحتليببب  قيبببا  التكببباليف حماسببببة حشبببيش  أببببو عبببواد : خليببب المصـــدر
 .18ص  2005

ة معينبببة ومالئمبببة مبببن مبببن خبببال، اجلبببدو، أعبببال  يالحبببا أن إختببباذ أ  قبببرار داخببب  املؤسسبببة يقابلببب  طريقببب 
 تعمبب  ال املعياريببة: فهببي التكبباليف طريقببة هببي القببرار الختبباذ اسببتعماال األكثببر الطريقببة وتبقبب التكبباليف   

 مب  التكباليف هبه  مقارنة أيضا تقوم ب  مستقبلي  بنشاط واملتعلقة فقط التقديرية التكاليف حسا  عل 
 اكبن وببهل  األقسبام مبن االسبتغال، فعاليبة مبدى ددحت اليت االحنرافات لتحديد وذل  احلقيقية التكاليف

 القبرارات يف الطريقبة هبه  ونسبتعم  املؤسسبة  فعاليبة ورفب  االسبتغال، لتحسبني تسبيريية إجراءات اختاذ من
 يف املعياريبببة التكببباليف طريقبببة بدراسبببة نقبببوم سبببو  ككببب . وهلبببها النشببباط تنظبببي  ختببب  البببيت اإلسبببواتيجية

 مغنية.  BENTAL مؤسسة
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 :بمغنية  BENTAL لمؤسسة الميدانية الدراسة-3

 :BENTAL مؤسسة تقديم-أ

 المؤسسة: تعريف-أوال

 مغنيببة(  )وحببدة-بنتببا، فببرع-احلديديببة غببري املنجميببة واملنتجببات النافعببة للمببواد الوطنيببة املؤسسببة تعتببرب      
 اجلزائر . بالغر  وجودا املؤسسات أقدم أحد

 وبعببد بفرنسببا  دراسببتها يببت  بببوغرارة محببام مقببال  مببن تسببتخر  ألما الوبببة كانبب   1950 سببنة فحببى      
 /OTA شبركة مب  بالتعباون املكبان ترببة"البانتوني " بعبني وحتليب  لدراسبة مركبب أو، أنشب  التباري  هبها

CECA سبونارام اسب  حتب  تدسيسبها مت حبني 1970 سبنة غاية إىل "الفرنسية "SONAREM "
 تغببري حيبب  1983 سببنة حببى املنببوا، هببها علبب  وسببارت املعببادن  عببن والتنقيببب للبحبب  الوطنيببة الشببركة
 بعببب  باسبببتغال، ختبببت  والبببيت واملنببباج   الطاقبببة وزارة وصببباية حبببى تعمببب  " والبببيتENOF" إىل أسسبببها
 كاربونببببات البانتويبببب   الرصبببباص  الزنبببب   منهببببا: الزئبببببق  مببببوردا 19 حبببببوايل تبلبببب  والببببيت املنجميببببة املببببوارد

                                                               الكالسيوم.               

 وهي: فروع 6 إىل ENOF تموعة وتنقس 

1- BENTAL                    4- SOMIBAR  

  5- DIATAL                   2- SOFELD 

6- SOALKA                   3- ALGRAN 

بنتبا،"  منهبا: "فبرع فبروع أربعة إىل 2000 سنة يف بعدها فرعلتت معينة موارد بإنتا  فرع ك  خيت  حي  
 مغنية. وحدة هلا التابعة اجلزائرية البانتوني  شركة

 ومها: وحدتني اىل بدور  الفرع هها وينقس 

 مغنية وحدة  BENTAL MAGHNIA 

 مستغامن وحدة BENTAL MOSTAGHANEM 

   وبالتحديد للجزائر  رنسيالف االحتال، سنوات منه نشاطها ممارسة مغنية وحدة بدأت
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ببببببببب:  للمؤسسبببببببة االجتمببببببباعي الرأمسبببببببا، ويبلببببببب  تقريببببببببا هكتبببببببار 2 مسببببببباحة علببببببب  توبببببببب   1952 سبببببببنة
 سببنة اإلنتببا  يف عامبب  88 بيببنه  مببن وعاملببة ( عببامال110) عماهلببا عببدد ويبلبب  د   60.000.000

2012. 

 البببيت األوليببة املببواد واحببد مهمببة تعتببرب والببيت املنتجبببات مببن أنببواع 3 بإنتببا  مغنيببة وحببدة ختببت  وكانبب     
 وهي:  عديدة صناعات يف تدخ 

 بونيبالبانت                         Bentonite 

 الكالسيوم كاربونات Carbonne de calcium 

  الديكولوران       TD terre décolorante   

 سببب  غنيبة بنتا، وحدة رمدي الثال  )الديكولوران ( وحسب املنتو  إنتا  عل  التخلي مت حاليا أن  إال
 وتوقببف العمب  يف حبواد  إىل يبؤد  ألنب  باملؤسسبة  العباملني علب  اخلبو  هبو املنتبو  هبها علب  التخلبي
 وكانب  املؤسسبة  مبيعبات مبن يرفب  كبان البه  هبو املنتبو  هبها أن ورغ   2003 سنة املنتو  هها إنتا 
 للخار . تصدر 

 تعتبببرب حيببب  احلفبببر  عنبببد امليبببا  تسبببر  ملنببب  وهبببها الببببوو،  رأببببا حبفبببر القيبببام عنبببد البانتونيببب  ويسبببتخدم
 يف أيضبببا يسبببتخدم كمبببا املنتبببو   هلبببها بالنسببببة املؤسسبببة هلبببه  الرئيسبببية الزببببائن إحبببدى سبببونطرا  مؤسسبببة
 (.peintures) والدهون الفخار صناعة

 -1-رق  وميكن توضيح اهليك  التنظيمي للمؤسسة من خال، الشك  البياين 
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 .ENOFتابعة جملموعة المغنية  Bentalاهليك  التنظيمي لوحدة  (:0رقم )الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2912: من وثائق اإلدارة العامة للمؤسسة المصدر
 التنظيمي الهيكل لعناصر مبسط شرح:   

مببن خببال، الشببك  البيبباين أعببال  املوضببح اهليكبب  التنظيمببي للمؤسسببة ميكببن الوقببو  علبب  توضببيح مبسببط مببن خببال، 
 لي:ماي

 املؤسسة. عن األو، املسؤو، الوحدة: هو مدير -1

 هبو ملبا مطبابق ليكبون العمب  طريقبة حيب  مبن املصباحل مجي  بني التنسيق اجلودة: مهمت  مراقبة مسؤو، -2
 دوليا. ب  معمو،

 املديريات. لكافة املديرية أمانة العامة: وهي األمانة -3

 السوق االستغال،   الصيانة اإلنتا   مصاحل عن املسؤو، املنسق -4

 طريبق عبن األوليبة املبوارد عبن والتنقيبب البحب  عبن املسبؤولة املصبلحة والتنقيبب: وهبي البح  مصلحة -5
 مغنية. مدينة من القريبتان صا   بي ومنطقة بوغرارة منطقة من احلفر

 يف وضببع  مت وعمشببر  فهببوترد متكاملببة  حتليليببة حماسبببة نظببام البب  ال أهنببا املؤسسببة هببه  علبب  الحظنببا  ومببا
 التكبباليف طريقببة بتطبيببق فقببط تكتفببي وهببي اآلن  حببد إىل املفعببو، سببار  غببري لكنبب   2004/2005 سببنة

 الوحدة رــمدي

العامة األمـانة الجودة مراقبة مسـؤول   

والتنقيب البح  مصلحة اإلنتا  ملصاحل ؤو،املس املنسق   

اإلنتاج مصلحة  مصلحة 

لصيانةا  

االستغال، مصلحة المخبر  

اآلمن مصلحة  املصلحة 
 االدارية

 

التموي  مصلحة التجارية املصلحة   احملاسبة مصلحة 
املاليةو   
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 وتضبمها منتجاهتبا ملختلبف البي  وأسعار تكاليف حسا  الكلية( يف التكاليف )طريقة املباشرة وغري املباشرة
 اجلديد. احملاسيب املخطط إطار يف املالية للمحاسبة

 :القرار اتخاذ في المعيارية التكاليف طريقة استخدام-ب

" تكاليف حمسوبة مسبقا مبن أجب  إعطباء أرقبام للحركبات الكميبة والقيمبة  أهناالتكاليف املعيارية تعر  عل       
 داخ  احملاسبة 

   10التحليلية من أج  إبراز اإلحنرافات بني األعباء احلقيقية واألعباء التقديرية."      

فها عل  أهنا ": تعترب التكاليف املعيارية  تكباليف تقديريبة حمسبوبة علب  أسبا  معبايري اقتصبادية و كما ميكن تعري
   وتستعم  التكاليف املعيارية يف حسا  اإلحنرافات ملعرفة مواطن اإلخفاق يف املؤسسة..11تقنية لنشاط عاد 

أ  أنب  ميثبب  ذلب  الفببرق  12يببة ".حيب  يعبر  االحنببرا  علب  أنبب  " االخبتال  بببني بيانبات حقيقيببة وأخبرى تقدير 
 13ببينما مت التخطيط ل  وما مت حتقيق  فعليا. ولك  إحنرا  أسباب  اخلاصة ب .

 هببببه  ملنتجببببات االحنرافببببات بتحليبببب  وذلبببب  املعياريببببة التكبببباليف طريقببببة باسببببتخدام سببببنقوم املرحلببببة هببببه  يف
 املباشببرة العاملببة ( واليببدCaCO3) الكالسببيوم ( وكاربونبباتBEN) البانتونيبب  يف تتمثبب  والببيت املؤسسببة 
 اثب  2011 ومعطيبات التقديرات هي 2010 سنة معطيات اعتربنا حي   2011-2010 لسنة وذل 

 املنتجة. الوحدات وعدد األولية باملواد اخلاصة املعطيات يبني التايل واجلدو، التحقيقات 

 2011-2010 سنة خالل المنتجة الوحدات وعدد المستعملة األولية : المواد-2-رقم جدول 
 طن-عدد الوحدات المنتجة دج-تكلفة الوحدة طن-عدد الوحدات المستعملة المنتجات

0202 0200 0202 0200 0202 0200 

 14331.59 17111.25 19251.56 8530.73 12351.56 19680.76 البانتونيت

كاربونات 
 الكالسيوم

6632.55 6335.55 4450.11 4235.55 17645.45 18677.85 

 . BENTAL  ؤسسة املالية و احملاسبة مصلحة طر  من مقدمة معطيات عل  اعتمادا الباحثني إعداد منالمصدر: 

                                                           
 .87  ص7112وحتسني أداء ومردود املؤسسة  تلة أحبا  إقتصادية وإدارية   العدد األو،  جوان  االحنرافاتزعبيط نور الدين  مراقبة التكاليف بتقنية  - 10

11
 - ZITOUNE, T, Comptabilité analytique, Berti édition, Alger,2003, P. 57 

12
 - Brigite DORIATH , Contrôle de gestion en 20 fiche , 5 

e
 édition , DUNOD , Paris , 2008 , p72. 

13
 - Héléne LONING, Le contrôle de gestion organisation, outils et pratiques, 3 

e
 édition, DUNOD, Paris, 2008, 

p119. 
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يالحبا زيبادة يف وتبرية االنتبا  خاصبة بالنسببة ملنتبو   من خال، اجلدو، أعال  وبتتب  نشاط املؤسسة         
باملقاببببب  اخنفبببب  إنتببببا   طببببن  لكببببن 18677.85طببببن علبببب   14331.59كاربونببببات الكاليسببببيوم مببببن 

 بسبب ارتفاع تكلفة املادة األولية املستعملة. 2911البانتوني  سنة 

 2011-2010 الفوة خال، املباشرة العاملة اليد ساعات: -3-رقم جدول

 التكاليف             

 السنوات

 ساعات عدد

 سا العمل

 الساعة تكلفة

 دج الواحدة

 اإلجمالية التكلفة

 دج

2010 253440 354.09 89740570.00 

2011 253440 363.21 92052141.41 

 السابق املرج  : نفسالمصدر

مببن خببال، اجلببدو، أعببال  يالحببا أن املؤسسببة عرفبب  ارتفبباع يف تكلفببة سبباعة اليببد العاملببة مبب  ثبببات         
ور واملببنح حمب  الدراسببة   ويرجبب  ذلب  إىل الزيببادة يف األجبب 2911عبدد سبباعات العمبب  خبال، السببنة املواليببة 
 مما رف  من تكلفة ساعة العم  الواحدة . 

 اإلجمالي: الفرق واستخراج المقارنة بطاقة إعداد

 BEN املنتبوجني لكبال النشباط بتوحيبد نقوم اإلمجايل الفرق واستخرا  املقارنة بطاقة إعداد إىل التطرق قب 
 (.2011 )سنة قيقيةاحل املنتجة الوحدات عدد أسا  عل  املباشرة العاملة واليد  CaCO3 و

 توحيد النشاط بالنسبة للبانتونيت:

17111.25              10689.76              x= 8953.19 T 

143331.54                     X       

 لكربونات الكاليسيوم: توحيد النشاط بالنسبة

17645.45                6632.55T                       

18677.854                          X                 x= 7020.60T 

 المباشرة: العاملة لليد بالنسبة النشاط توحيد
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 السنة: مدار عل  وذل  يوم 39ملدة  اليوم يف ساعات 8 يعملون عام  88اإلنتا   سنة يف يوجد

                                                        ساعات 8                 عام  1    
                   heurs X= 704   

                          ساعة X                   عام   88
 

704 x  30 =   21120 الشهر يف ساعة 
21120 x 12 = 253440 السنة يف ساعة  

 

89740570                253440 h  

                                                       X= 259968.20   heurs              

92052141.41 T                   X h   

 التكاليف حسا  يف املعيارية التكاليف طريقة استخدام: -4-رقم جدول

 االنحرافات التكاليف المعيارية التكاليف الحقيقية التكلفة عناصر

 QR 

Tonne 

PR 

DA 

CR 

DA 

QP 

Tonne 

PP 

DA 

CP 

DA 

 احنرا  

 موجب )+(

 احنرا 

 (-سالب) 

تكلفة المادة األولية 
 البانتونيت

 ب +59164033.16 76457825.54 8530.73 8050.10 126622758.4 19251.56 12351.56

تكلفة المادة األولية  
 كاربونات الكالسيوم

 -4471988.86 ب 31395627.67 4450.11 7929.69 26634538.8 4235.55 6335.55

 -1075.4 ب 02952130.04 354.90 250068.29 02951042.4 363.21 253449 لعاملة المباشرةاليد ا

 السابق. املرج  نفسالمصدر: 

من خال، اجلدو، أعال  يوضح أه  البيانات احملاسبية اليت خت  نشاط املؤسسة واليت تساعد متخه القرار باستعما، 
اليت هلا أمهية بالغة يف حتديد املسؤوليات واالخفاقات اليت حصل  اثناء تقنية التكاليف املعيارية يف حسا  االحنرافات 

 سري املؤسسة.
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البانتونيت: انحراف تحليل 

 إىل: األولية املواد احنرا  حتلي  ميكن

 تقديرية كمية  :QP                 حقيقية كمية  : QR              EQ الكمية احنرا  -1

 تقدير  سعر: PP                   حقيقي سعر:  PR               EP السعر احنرا  -2

 تقديرية تكلفة: CP                 حقيقية تكلفة:  CR       EQ/P املشو  االحنرا  -3

                                                                       2<E + )حالة غري مالئمة)حالة غري جيدة 

         =CR - CP                    E اإلحنرا :            

                                                                       2 >E -  )حالة مالئمة )حالة جيدة 

 

 الكمية:  انحراف 

EQ= (QR-QP) x PP 

EQ= (12351.56 – 8953.19) x 8539.73 

 EQ= + 29021162.24    مالئ  غري احنرا 

 السعر: انحراف 

EP= (PR - PP) x Qp 

Ep= (10251.56 – 8539.73) x 8953.19 

    Ep= - 15326339.24    مالئ  غري احنرا 

 المشترك: االنحراف 

EQ/P =(QR-Qp)x(PR-Pp)) 

EQ/P = (1235.56-8953.19)x(10251.56-8539.73) 



/ أوبختي نصيرة ، أ/ بن عزة محمدالمحاسبة التحليلية ودورها في عملية اتخاذ القرارات                                                                           أ  

 

  0202جانفي  20العدد                                                   جامعة المدية    -المستدامة ةمخبر التنمية المحلي -د والتنميةمجلة االقتصا

 
135 

EQ/P = 3398.37 x 171183 

 EQ/P = + 5817431.71 مالئ  غري احنرا 

 التمثي  البياين لفرق املادة ملنتو  البانتوني  (:0الشكل )                          

 السعر                                                                                      

     

                                                                              PR= 10251.56 

 

                                                                             8530.73  PP=   

 

                                                            Qp= 8953.19              QR= 12351.56الكميبة        
  

 (.4عل  معطيات اجلدو، رق  ) من إعداد الباحثني اعتمادا المصدر:

من خال، حسا  االحنرافات وكهل  الشك  البياين أعال  يالحا عدم مالئمة االحنرافات وميكن التطرق عل  
 أه  األسبا  اليت أدت إىل ذل  يف التحلي  الشام . 

ETQ/P = EQ+ Ep+ EQ/P 

ETQ/P =29021162.24- 15326339.24+ 5817431.71 

   ETQ/P =+50164933.19   مالئ  غري احنرا  

الكالسيوم: كربونات انحراف تحليل 

 الكمية:    انحراف 

EQ= (6335.55 – 7020.6) x 4459.11 

    EQ= - 3054713.3 مالئ  احنرا 

 

 

مشتركانحراف   

 

  انحراف على السعر

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر

 

الكميةانحراف على   

 

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر
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 السعر: انحراف 

EP= (4235.55 – 4459.11) x 7020.60 

 Ep= - 1569525.33   مالئ  احنرا 

 المشترك: انحراف 

EQ/P =(6335.55 – 7020.6) x (4235.55 – 4459.11)   

EQ/P = (-685.1) x (-223.56)) 

 EQ/P = + 153160.95  مالئ  غري احنرا 

ETQ/P = -3054713.3 – 1569525.33 + 153160.95 

 ETQ/P = - 4471077.68 مالئ  احنرا 

 يف الشك  البياين املوايل احملص  عليها وميكن اثي  االحنرافات

  لفرق املادة ملنتو  كاربونات الكالسيومالتمثي  البياين (:2الشكل )

 السعر                                                                                

 

            PR= 4459.11 

 

                             PP= 
4235.55                                                         

 

   الكمية        

            Qp= 7020.6          QR= 6335.55   

 من إعداد الباحثني. المصدر:

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر

 

الكميةانحراف على   

 

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر

 

الكميةانحراف على   

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر

 

الكميةانحراف على   

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر

 

الكميةانحراف على   

 

مشتركانحراف   

 

 انحراف على السعر

 

كميةالانحراف على   
  

الكميةانحراف على   
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شامل: تحليل 

  ن الكالسبببيوم( نالحبببا وكاربونبببات )البانتونيببب  املنتبببوجني لكبببال األوليبببة املبببواد الحنبببرا  حتليلنبببا خبببال، مبببن
 راجبب  وهببها املنتجببني لكببال بالنسبببة وذلبب  املؤسسببة  صبباحل يف ولببيس مالئبب  غببري احنببرا  هببو الكميببة احنببرا 
 منها: ألسبا 

 للمواصفات. مطابقة غري مواد استخدام -
 مدربة. غري عمالة استخدام -
 التشغي . أثناء املواد وتبهير تلف إىل املؤدية الرقابة غيا  -
 اإلنتاجية. اآلالت صيانة يف النق  -  

 العما، كفاءة يف نق  -
 املستخدمني. ومصلحة اإلنتا  تتحملها: مصلحة  ن ميكن فاتاالحنرا هه  مسؤولية أما
  المباشرة: العاملة اليدعلى  االنحراف تحليل 

 إىل: املباشرة العاملة اليد حتلي  ميكن-

 EQ الزمن احنرا  - ب

 EP األجر احنرا  - ت

 EQ/P املشو  االحنرا  -ث

  -ج

 الزمن: انحراف 

EQ= (Qr-Qp) Pp 

EQ= (253440 – 259968.2) 354.09 

 EQ= - 2311570.33        مالئ  ا احنر 

 األجر: انحراف 

  ُEp= (Pr – Pp) Qp 

Ep= (363.21 – 354.09) x 259968.2 
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 Ep=+ 2370905.98  مالئ  غري احنرا 

 المشترك: انحراف 

Ep/Q = (Qr-Qp) (Pr-Pp) 

EQ/P = (253440-259968.2) (363.21-354.09) 

EQ/P =(-6528.2)(128609.02) 

 EQ/P =-839585404.4  مالئ  احنرا 

  ُEt= EQ +Ep+ EQ/P 

 Et= - 839526064.8  مالئ  احنرا 

 وميكن اثي  حسا  االحنرافات السابقة من خال، الشك  البياين املوايل:

 التمثي  البياين لفرق اليد العاملة املباشرة. (:5الشكل )

    السعر                                                                                              

 

                        PR= 363.21                                                                       
                                      

 

PP= 354.09                                                                                                

                                                              

                             

               QR= 253440       Qp= 259968الكمية                     

 نفس املرج  السابق. المصدر:                                    

 

السعرفرق   

 

 

 فرق مشترك

 

 فرق الكمية
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 التحليل:

 بالنسببببة مالئببب  غبببري فبببرق هبببو األجبببر احنبببرا  أن نالحبببا املباشبببرة العاملبببة اليبببد الحنبببرا  حتليلنبببا خبببال، مبببن
 بينها: من تكون قد أسبا  لعدة ذل  يرج  أن وميكن للمؤسسة 

 العم ( من الساعة )األجر للمعد، بدقة املؤسسة حتديد عدم - ح
 االجتماعي. الضمان األجر  سياسة من تعديالت - خ
 للعما،. اإلضافية للساعات نتيجة املباشرة العم  ساعة أجرة رتفاعا - د
 العما، مصلحة اإلنتا   مصلحة التقنية  املصلحة تتحمل  أن فيمكن الفرق هها مسؤولية أما

 

 خــاتمـــة: 

مببن خببال، معاجلتنببا هلببها املوضببوع الببه  يكتسببي أمهيببة باللغببة باعتبببار أن احملاسبببة التحليليببة أصبببح         
 روررية يف تسيري املؤسسات االقتصادية   هبد  الوصو، عل  الكفاءة والفعالية املنشودة.ض

o :نتائج الدراسة 

لدور احملاسبة التحليلية يف اختاذ القرارات داخب  املؤسسبة االقتصبادية يف  الدراسة هه  من خال، توصلنا     
 اجلانب النظر  إىل النتائج التالية:

  نتيجبة حتديبد إىل الوصبو، منب  اهلبد  لبيس التكلفبة  وسعر التكاليف حسا  من اهلد 
 خببال، مببن أيضببا التكبباليف هببه  ورقابببة اإلنتاجيببة العمببالت رقابببة ببب  فحسببب  املؤسسببة
 االحنرافبات  أسببا  معرفبة إىل التوصب  مت ومبن الفورقبات لتحديبد املقدرة باملعايري مقارنتها
 عبن املسبؤولني وحماسببة والسرقة اإلسرا  من واحلد التكاليف هه  ضبط اج  من وهكها
 دقيقبببة  معطيبببات ضبببوء علببب  سبببليمة قبببرارات اختببباذ مبببن ميكبببن مبببا وهبببها االحنرافبببات هبببه 

 املتاحة. للمواد أمث  واستغال، كفاءة مستوى أقص  وحتقيق صحيحة

 اجلزائريببة  املؤسسببات التحليليببة( يف )احملاسبببة التكبباليف حملاسبببة الشببائ  لالسببتعما، ونظببرا 
 بعبب  ومعرفببة النتببائج  حتديببد ألجبب  فهببها إتباعبب  مت وإذا بعببد  يكتمبب  مل نظببامال هببها فببان

 تضبببط الببيت احملاسبببية اإلجببراءات تبببني جزائريببة مراجبب  توجببد فببال وبالتببايل فقببط  املعلومببات
 التكاليف. عناصر وتراقب
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 التالية: النتائج استخلصنا مغنية بنتا، مؤسسة يف ب  قمنا اله  البح  خال، ومن

 إىل وصبلنا الكالسبيوم  وكاربونات البانتوني  يف واملتمثلة األولية املواد الحنرا  ليلناحت عند 
 احتياطاهتببببا تضبببب  أن املؤسسببببة وعلبببب  الكميببببة فببببرق يف يتمثبببب  االحنرافببببات هببببه  سبببببب أن

 قبببدراهت  حسبببب املناسبببب مكببباهن  يف العمبببا، ووضببب  ورشبببتها علببب  اجليبببدة بالرقاببببة وذلببب 
 وكفاءهت .

 فقبط العامبة احملاسببة تسبتعم  هبي بب  التحليليبة احملاسبة تستعم  ال ؤسسةامل أن باإلضافة 
 املؤسسبببة يف يببنجح مل ولكنبب   2004/2005 يف لبب  خطبببط التحليليببة احملاسبببة ومشببروع

 طريقببببة بتطبيببببق فقببببط تكتفببببي وهببببي الفريببببق  اسببببتخدام يسببببتلزم املشببببروع هببببدا تطبيببببق ألن
 وأسبببعار تكبباليف حسببا  الكليببة( يف يفالتكببال )طريقبببة املباشببرة وغببري املباشببرة التكبباليف

 اجلديد. احملاسيب املخطط إطار يف املالية للمحاسبة وتضمها منتجاهتا ملختلف البي 

o التوصيات:   

 من خال، النتائج اليت توصلنا إليها   ميكن إعطاء بع  التوصيات كعصارة هها البح  كما يلي:

 العنببببا علبببب  بعبببب  املؤسسببببات مببببن خببببال، معاجلتنببببا حلالببببة املؤسسببببة حمبببب  الدراسببببة   وإط
االقتصببببادية اجلزائببببر   يتضببببح أن هلببببا إمكانيببببات ماديببببة وماليببببة معتببببربة  إال أن اسببببتغالهلا 
لضبببمان االسبببتمرارية  غببببري كبببا   لبببهل   مببببن األحسبببن إعبببادة النظببببر يف طريقبببة التسببببيري 

 واستعما، الطرق احلديثة يف هها اجملا، من أج  حتقيق األهدا  املرجوة.  

  إنشاء مكاتب دراسات متخصصة يف مراقبة التسيري وتقنينها من أج  إعطاء الوغيب يف
 اخلربات واملؤهالت للمؤسسات اليت حتتاجها لتطوير قدراهتا التسيريية.

  ضرورة تكوين ذو نوعية جيدة للمشرفني عل  مصاحل احملاسبة ومراقبة التسيري يف املؤسسات
 نمط امله  من التسيري.االقتصادية  ا يكف  التحك  اجليد يف هها ال
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 بطاقة األداء المتوازن وعالقتها بأنشطة التسويق البنكي 
براي الهادي 

                                                                          

 ص:لخم
تسويق املوضوع بطاقة األداء املتوازن والتسويق البنكي، فالعمل البنكي احلديث ال خيلو من أنشطة ال يتناول            

البنكي، ملا هلا من أثر على القطاع البنكي، وحتسني أداء البنوك، ويعترب األداء اجليد أساس النجاح والبقاء واالستمرار، 
وحىت يتسىن فهم األداء البد من توفر نظام للقياس ميكننا من تقييم األداء من جوانبه املختلفة، حيث تستعمل بطاقة 

هذا املوضوع إىل معرفة العالقة بني أنشطة التسويق يهدف احلديثة لتقييم األداء. ومنه األداء املتوازن كأحد األدوات 
مفهوم و  مفهوم األداء،متكاملة، عاجلنا فيها  ستة محاورالبنكي ومنظورات بطاقة األداء املتوازن، وذلك من خالل 

مث  اتيجية كشكل جديد لبطاقة األداء املتوازن املتوازن، مث اخلرائط اإلست  األداء بطاقة منظوراتو  بطاقة األداء املتوازن،
منهج التسويق البنكي ببطاقة األداء املتوازن. باستخدام  مدخل حول التسويق البنكي، وصوال إىل دراسة عالقةتناولنا 
أهداف التسويق البنكي تتقاطع مع األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها منظورات بطاقة األداء أّن واستنتجنا . وصفي

 وأن حتليل األداء وفقا ألنشطة التسويق البنكي يساعد على معرفة اجلوانب اإلجيابية والسلبية يف هذا األداء. ملتوازن،ا
 خرائط اإلستاتيجية، تسويق بنكي. بطاقة األداء املتوازن،الكلمات المفتاح: 

Abstract : 

               The subject deals with the Balanced Scorecard, marketing, banking, 

Banking business Not without marketing activities for its impact on the banking 

sector, and improving the performance of the banks, and the performance is a good 

basis for success and survive and viability, and we can understand the performance 

of the measurement system available we can measure the performance of its 

various aspects, using the Balanced Scorecard as a tool to measure performance. 

The aim of this subject is to know the relationship between the Bank and the 

perspectives of marketing the Balanced Scorecard through six complementary 

axes, we dealt with the concept of performance, the concept of the balanced 

scorecard, The form of the Balanced Scorecard, and then the strategy maps as a 

new form of the Balanced Scorecard; then we approached the entrance about 

marketing banking, to study the relationship of marketing banking and the 

                                                           
  جامعة املديةكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلو التسيري، ، الهادي برايد.ط 
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Balanced Scorecard. Using Method Descriptive. We conclude that the marketing 

banking goals intersect with the objectives pursued by the perspectives of the 

balanced scorecard and performance analysis in accordance with the marketing 

activities of the Bank helps to determine the positive and negative aspects in this 

performance. 

Key words: the Balanced Scorecard, strategic map, marketing banking. 

 

  مة:مقد

يعترب األداء موضوعا مهمًا جبميع أبعاده ومكوناته، ألنه يرتبط جبوانب مهمة من مسرية البنك، وجناح البنك 
َِكن من احلصول على صورة   أو فشله يف حتقيق أهدافه، ويعتمد األداء على توفر نظام قياس وتقييم جيِّد لألداء، ميم

الزوايا اليت ميكن من خالهلا تقييم األداء يف البنوك، ويف الوقت كلية وشاملة وواضحة عن صحة أداء البنك، وختتلف 
احلايل مل تعد عملية تقييم األداء تقتصر على البعد املايل واستخدام مقاييس مالية، بل أصبحت عملية التقييم 

كأحد   تستخدم مقاييس غري مالية، وتتعدى إىل جوانب خمتلفة من األداء، حيث تستعمل بطاقة األداء املتوازن
 األساليب احلديثة لعملية تقييم األداء، وحتسينه ورفع مستواه.

ومن جهة ثانية، ميمثل الّتسويق البنكي حمور نشاط أيِّ بنٍك وأداته الديناميكية يف حتقيق أهدافه وحتسني 
 تعمل فيها. وعلى أداءه، كما أنه عبارة عن أداة تساعد البنوك على التأقلم مع مجيع املتغريات اليت تشكل البيئة اليت

هل هناك دور للتسويق البنكي في تحسين أداء بطاقة األداء : "هذا األساس ارتأينا طرح اإلشكالية كما يلي
 المتوازن؟ ". 

 وبغية اإلجابة على هذه اإلشكالية، نقوم بتتّبع خطوات الدراسة وفق ما يلي: 

   مفهوم األداء 
  مفهوم بطاقة األداء املتوازن 
 املتوازن  األداء قةبطا منظورات 
  اخلرائط اإلستاتيجية 
  مدخل نظري للتسويق البنكي 
 .التسويق البنكي كمدخل لتحسني بطاقة األداء املتوازن 
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 األداء:  مفهوم -0

حيمل األداء يف طياته نكهة العمل وديناميكيته واجلهد اهلادف، وهو يقتح فصل العمل اجليد عن العمل 
ات األداء مؤشر عن مدى جناح املنظمة وبقائها واستمرارها، وهناك مداخل متعددة يتم السيئ ويتيح تقييمه، فمخرج

النظر منها لألداء، وأول هذه املداخل مدخل اهلدف الذي يعترب األداء بلوغ املنظمة ألهدافها، أما املدخل الثاين 
قدرة املنظمة يف احلصول على مواردها فيدعى مبدخل املوارد ويؤكد على العالقة بني املنظمة وبيئتها ويعترب األداء 

والعمل على إدامتها، يف حني أن املدخل الثالث يدعى مدخل العملية وهو يعترب األداء انعكاس لسلوك املسامهني يف 
املنظمة، كما يوجد مدخل آخر يدعى مبدخل املقوم الذي مييز األداء بكونه مفهوما متعدد األبعاد والتقييمات. ومن 

. وقد عرف األداء من خالل مدخل الكفاءة iانونية فإن األداء هو أداء الفعل املطلوب مبوجب العقدالناحية الق
 ضمن النتائج على النتائج، بينما تشري الفعالية إىل احلصول إىل للوصول للموارد إدارة والفعالية، فتعين الكفاءة أفضل

يث ال ميكن احلكم على املنظمة اليت بلغت أهدافها بارتفاع ، وهذه املعايري ال ميكن حتقيقها معا، حبiiاحملددة األهداف
األداء إذا كان ذلك قد كلفها الكثري من املوارد يفوق مثيالهتا، وال على املنظمة اليت متكنت من توظيف كامل مواردها 

 .iiiدون بلوغ األهداف املتوخاة أو االقتاب بنسب مرضية

 على وقدرهتا واستمرارها املنظمة جناح يعكس الذي املستمر يلالشمو  النشاط ذلك األداء وعلى العموم ميثل
 وعلى نشاطها، ملتطلبات ووفقا املنظمة تضعها حمددة ومعايري أسس وفق وانكماشها، فشلها أو البيئة، مع التكيف

 .ivاألجل طويلة األهداف ضوء

 لقيام املبذولة واجلهود تلفةاملخ النشاط وأوجه الالزمة الوسائل جمموعة إىل البنكي األداء مفهوم وينصرف
  .vاألهداف حتقق اليت البنكية اخلدمات تقدمي أجل من احمليطة البيئة ظل يف وظائفها بدورها، وتنفيذ البنوك

 بطاقة األداء المتوازن:  مفهوم -0

منوذج لقياس األداء   (Kaplan Robert S, Norton David P)قدم كل من  0991يف عام  
داء املتوازن، لقي انتشارا وروجا كبريا يف الكثري من املنظمات اليت قامت بتطبيقه، ويستمدا فكرهتما يتمثل يف بطاقة األ

هلذا النموذج من استخدام قائد الطائرة جمموعة من املقياس لقيادة الطائرة حيث ال ميكن االعتماد على عامل واحد 
احلامسة مثل مستوى االرتفاع والتوجيه، وكمية الوقود، فقط مثل سرعة الريح، بل جيب النظر إىل جمموعة من العوامل 

وباملثل ال ميكن لإلدارة االعتماد على املقاييس املالية لتوجيه املنظمة بل حتتاج املنظمة إىل النظر يف عوامل هامة مثل 
 . viرضا العمالء، الكفاءة التشغيلية واملوظفني
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املالية،  وغري املاليةجمموعة من املقاييس  على حيتوي اءاألد لقياس عبارة عن نظام املتوازن األداء وبطاقة
واألهداف، املستمدة من رؤية املنظمة وإستاتيجيتها، واليت تعرض األداء التنظيمي من خالل أربعة منظورات هي: 

لنتيجة، والنمو. ضمن افتاضات السبب وا منظور التعلمو  الداخلية، منظور العمليات العمالء، منظور ،املنظور املايل
ملقاييس التكمل ومبا حيقق التوازن على الصعيد الداخلي واخلارجي، والتوازن بني األهداف طويلة وقصرية األجل، 

 .viiاملالية من األداء يف املاضي مع مقاييس وتدابري تقود لألداء املستقبلي

لة املتعلقة برؤية استخدام األسئ 0991عام (Kaplan and Norton)  الورقة األوىل اليت قدمها واقتحت
 :viiiوأهداف املنظمة للمساعدة يف اختيار املقاييس اليت يتعني استخدامها يف كل منظور من املنظورات األربعة هي

 :كيف ننظر إىل املسامهني؟  المنظور المالي 
 :كيف ينبغي أن تظهر املنظمة لعمالئها؟  منظور العمالء 
 :أن تتفوق فيه؟ ماذا جيب على املنظمة منظور العمليات الداخلية 
 :كيف ميكننا أن نستمر يف حتسني وخلق قيمة؟  منظور التعلم والنمو 

 املتوازن: التقييم بطاقة يوضح (0التايل رقم ) والشكل
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 : بطاقة األداء املتوازن(0شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  Kaplan Robert S, & Norton David P. Using the Scorecard as a Strategic Management 
System. Harvard Business Review. 1996, January- February, 1996, P76 

 كيف تظهر ماليا : للنجاحالمنظور المالي
 أمام املسامهني؟ املنظمة

 املبادرات دفاملسته املقاييس األهداف

    

 املسامهني رضا لتحقيق الداخلية: منظور العمليات
 فيها؟ التميز جيب اليت التشغيل عمليات هي ما والعمالء

 املبادرات املستهدف املقاييس األهداف

    

 

كيف  العمالء رضا حتقيق العمالء: منظور
 عمالئها؟ أمام املنظمة تظهر

 املبادرات ستهدفامل املقاييس األهداف

    

الرؤية 
 اإلستراتيجية

 املنظمة إستاتيجية لتحقيق والنمو: التعلم منظور
 والتحسن؟ التغيري قدراهتا حنو على حتافظ كيف

 املبادرات املستهدف املقاييس األهداف
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 المتوازن: األداء بطاقة منظورات -3

 يتم النظر يف بطاقة األداء املتوازن من خالل أربعة منظورات خمتلفة تتمثل يف: 

 :المالي المنظور -3-0

املالية احملققة احلصيلة ملتوازن هو حتقيق األهداف املالية، وتعترب النتائج إن اهلدف النهائي لبطاقة األداء ا
النهائية لنجاح إستاتيجية البنك وأنشطته، وتكشف عن مدى مسامهة إستاتيجية البنك يف التحسني املستمر ألهدافه 

واملقاييس املالية اليت متثل مقياس  وحيتوي املنظور املايل يف بطاقة األداء املتوازن على األهداف والتدابري وعملياته،
النجاح النهائي للمنظمات اليت تسعى للربح، وتتمثل مقياس األداء يف الدخل التشغيلي، والعائد على االستثمار، 

 مستوى الرحبية، صايف الدخل، القيمة االقتصادية املضافة، منو التدفقات النقدية املتولدة من نشاطات التشغيل...

ت أو البنوك صياغة إستاتيجيتها وتنفيذها لزيادة األداء املايل من خالل منهجني أساسني وميكن للمنظما
 :ixمها: حتسني اإلنتاجية، وزيادة منو اإليرادات

 تحسين اإلنتاجية: -أ

حتاول املؤسسات حتسني اإلنتاجية من خالل عنصرين اثنني، العنصر األول: خفض التكاليف عن طريق   
رة وغري املباشرة، والعنصر الثاين: من خالل االستفادة من األصول املالية واملادية اخلاصة هبا خفض النفقات املباش

 وذلك بتخفيض رأس املال العامل والثابت الالزمة لدعم مستوى معني من األعمال.أكثر كفاءة، 

 : توليد ونمو اإليرادات -ب

و يف اإليرادات من خالل زيادة اإليرادات من ميكن للمؤسسات توليد املزيد من اإليرادات لديها وحتقيق من
العمالء احلاليني، بيع منتجات وخدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع على أول منتج يشتونه، طرح منتجات 

 جديدة، البيع إىل عمالء جدد، توسيع العمليات، ودخول أسواق جديدة...إخل

ط املنظمة أو البنك، ولِعمل املنظورات الثالثة األخرى ضمن ويعترب املنظور املايل هو احملصلة  النهائية لنشا
نتيجة اليت تربط املنظورات األربعة مع بعضها البعض  كما ترتبط هذه املنظورات بعالقة تبادلية فيما -القاعدة سبب

طة األساسية بينها، فتخفيض مستوى التكاليف وزيادة منو املبيعات، ميثل ضمان توفري التمويل الالزم لإلنفاق األنش
 يف البنك وباقي املنظورات.
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 :العمالء منظور -3-0

تعمل املنظمات بصفة عامة ومن بينها البنوك على وضع متطلبات وحاجات العمالء يف قلب إستاتيجياهتا، 
الذي ينظر إىل العميل على أنه سبب وجود وأساس بقاء املنظمات، ويتحقق ذلك من خاصة بعد التوجه احلديث 

 تتميز أن للمنظمات ميكن كيف منظور العمالء ويمَشِخصدمي منتجات متميزة جبودة عالية وبأسعار معقولة، خالل تق
 حتليالً  يتضمنو املستهدفني،  الزبائن مع العالقات وتعميق هبم، واالحتفاظ الزبائن جذب خالل من منافسيها عن

 العمالء.  وفئات وطبيعة السوق ملكونات تفصيلياً 

ملنظور العمالء مؤشر رئيسي للتاجع املقبل حىت وإن بدت الصورة املالية احلالية جيدة، نخفض إن األداء امل
اخلاصة هبذا املنظور جند: مقاييس  املؤشراتبني  ومنحيث تبذل املنظمات والبنوك جهود كبرية إلرضاء العمالء. 

مجايل السوق املمكن الوصول إليها، االحتفاظ ، إمجايل السوق املتاحة، إالعمالء من العالمة التجارية، احلصة السوقية
بالعمالء، رضا العمالء، استنزاف العمالء، مدة بقاء الزبون، املبيعات لكل موظف، ورحبية العميل من قبل قناة 

 ( يوضح مؤشرات منظور العمالء:1، والشكل التايل رقم )xاملنتج...اخل
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 تباطها باملنظور املايل ومنظور العمليات الداخلية: مقاييس منظور العمالء وار (0شكل رقم )

 المالي المنظور

 

 العمالء منظور مقاييس

 

 

 

 

 

 الداخلية العمليات منظور 

Source: Kaplan Robert S, & Norton David P. Linking The Balanced scorecard to 
strategy. California Management Review, 1996, Vol 39, NO1, P59. 

 التوليفة خالل من وصفها ميكن للعمالء، واليت املقدمة القيمة يف تسويقية إستاتيجية أية جوهر وينصب
 مع تعامله خالل من للعميل املقتحة القيمة الزبائن، وتتحدد مع والعالقة واخلدمات واألسعار املنتجات لنوعية املميزة

 من عليه حيصل ما قيمة للعميل املتوقعة بالقيمة ويمقصد ،بتقدميها تقوم اليت اخلدمات أو املنتجات يف املؤسسة
يف املنظمة أو البنك  وهناك جمموعة من اخلصائص اليت حتكم حمركات القيمة من وجهة نظر العميل املؤسسة أو البنك.

 وهي:

 :اجلودةتشمل اجلانب الوظيفي للمنتج أو اخلدمة بالنسبة للعميل و  سمات أو خصائص المنتج أو الخدمة 
 اخلدمة  أو املنتج لتقدمي املناسب والوقت والسعر

 :وتشمل على تسليم املنتجات أو اخلدمات للعمالء، ومدى استجابة البنك لطلبات  العالقة مع العمالء
 العميل، والثقة وسهولة التعامل 

 رحبية العمالء
 احلصة السوقية

فظة على العمالءاحملا  اكتساب عمالء جدد 

 احلصة من العمالء

 رضا العمالء
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  نافسني، وقدرته قدرة البنك بالتعريف بنفسه وخدماته، وإبراز السمات اليت متيزه عن باقي امل الذهنية:الصورة
 على إجياد صورة ذهنية مدركة.

 واألرباح النتائج حتسني إىل الرّامية الداخلية العمليات ربط تساعد يف ألهنا حامسة للزبائن املقدمة القيمة وتعد
 ( يوضح حمددات القيمة لدى لعميل:3والشكل التايل رقم )، xiالعمالء من

 

 : القيمة املقتحة للعميل(3شكل رقم )
 

 

 

 

  

 = القيمة                                                                                       

 

االستجابة    الثقة    سهولة التعامل      العالمة التجارية           الزمن    السعر   اجلودة   اخلصائص الوظيفية    
 امليزة 

Source: Kaplan Robert S, & Norton David P. Linking The Balanced scorecard to 
strategy. Op. cit, P62. 

 :الداخلية العمليات منظور -3-3

اإلستاتيجية الالزمة لتوفري قيمة مضافة للعمالء وزيادة ثروة املسامهني،  العمليات الداخلية منظور يِصفم 
األنشطة القائمة من تطوير  ويتم حتسني امهني.وينطوي على العمليات الالزمة اليت تؤثر على رضا العمالء واملس

، ضمن سلسلة القيمة الداخلية، حيث متر سلسلة xiiللمنتجات واإلنتاج، التصنيع والتسليم وخدمات ما بعد البيع
 القيمة الداخلية بثالثة مراحل وهي:

    

 

                                                               +                                          +

                   

 االحتفاظ بالعمالء

 رضا العمالء
 اكتساب زبائن

 جدد

لعالقات ا
 مع الزبائن

الصورة 
 الذهنية 

 

خصائص املنتجات 
 واخلدمات
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 :حاجات  تسمى مرحلة اإلبداع أو البحث والتطوير، حيث تبحث املنظمات والبنوك يف دورة اإلبداع
العمالء وتسعى إىل إجياد منتجات وعمليات تتناسب واحتياجات الزبائن، ويتم وفق هذه الدورة حتديد 
حجم السوق وطبيعة العمالء فيه، مث إجراء دراسات السوق، وحتديد القطاعات السوقية املستهدفة، ووضع 

 خطة املنتج اجلديد ونوعيته واملدة الزمنية الالزمة لإلنتاج 
 أو مرحلة اإلنتاج، حيث يتم حتديد التصميم املطلوب للمنتج أو اخلدمة، وأسلوب اإلنتاج،  عمليات:دورة ال

 وحتديد التكاليف اخلاصة باإلنتاج 
 :وهي املرحلة األخرية، واليت تتكز فيها األنشطة على حتديد طبيعة ونوعية املنتجات  دورة ما بعد البيع

هده املرحلة املدة الزمنية احملددة لتقدمي املنتجات، والتويج واخلدمات املقدمة للعمالء، ويدخل ضمن 
 للمنتجات، باإلضافة إىل استقبال شكاوى العمالء والعمل على حلها ومعاجلتها. 

 (:4رقم ) ويضمن هذا املنظور املسار الذي يسلكه املنتج حىت يصل للزبون، وهو ما يوضحه الشكل التايل

 اخليةسلسلة القيمة الد(: 2شكل رقم )

 

 

 

 

 

Source: Kaplan Robert S, & Norton David P. Caudro de Mando Integrak, The 
Balanced Scorecard. 2Edition. Barcelona (Spain): GESTION2000, 2002, P110 

 :والنمو منظور التعلم -3-2

سة داخل املنظمة،  حيث مع التطور الكبري يف بيئة األعمال ظهرت احلاجة إىل تقييم األصول غري امللمو 
مثل: املهارات، القدرات، اخلربات، الثقافات، والوالء، جانبا مهما يف أداء املنظمات وحتقيق  تلعب هذه األصول

وتسعى املنظمات إىل اكتشاف بعض الثغرات بني  غايات نتائج العمليات، والعمالء واملسامهني يف هناية املطاف،
)رأس املال البشري( ونظم املعلومات )رأس املال املعلومايت(، ية من مهارات املوظفني البنية التحتية التنظيمية احلال

دورة خدمات                                                                                       
دورة اإلبداع              دورة العمليات             ما بعد البيع                              

                    
            
 
 

حتديد 
حاجات 
ومتطلبات 

 الزبائن

خلق 
املنتجات 
 واخلدمات

بناء 
املنتجات 
 واخلدمات

تسليم 
 املنتجات

 خدمة الزبون

إرضاء 
حاجات 

 الزبون
حتديد 
 السوق
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والبنية املطلوبة للحفاظ على النجاح )رأس املال التنظيمي( من خالل منظور التعلم والنمو، فعملية التقييم هلذا املنظور 
، ويتحقق التعلم التنظيمي والنمو من xiiiسوف تساعد املنظمة على سد تلك الفجوة وضمان أداء مستدام للمستقبل

 خالل ثالثة موارد أساسية هي:

  قدرات العاملني ويتم قياسهما من خالل رضا العاملني، درجة االحتفاظ بالعامل، إنتاجية العامل 

  قدرات أنظمة املعلومات 

 .اإلجراءات التنظيمية واملتمثلة بالتحفيز والتمكني واالندماج 

 ظهر العالقة بني مكونات بعد التعلم والنمو( ي5رقم) والشكل التايل

 املقاييس املستخدمة حملور التعلم والنمو (:5شكل رقم )

    

 

 

 

Source: Kaplan Robert S, & Norton David P.CAUDRO de MANDO 
INTEGRAK. Op. cit, P142 

املني ومستويات مهاراهتم، هو تركيزه على االهتمام بالقدرات الفكرية للع التعلم والنمووملخص هذا منظور 
ونظم املعلومات، واإلجراءات اإلدارية داخل التنظيم، الواجب تنميتها وحماولة تكييفها مع البيئة املتغرية، لتحقيق 
أهداف املنظمة يف األجل الطويل، حيث تتطلب املنافسة أن تعمل املنظمات باستمرار على تنمية قدراهتا، واليت 

 ظورات األخرى.  تنعكس نتائجها على املن

 الخرائط اإلستراتيجية: -2

انتقل مفهوم بطاقة األداء املتوازن من أداة لقياس األداء إىل اخلارطة اإلستاتيجية وهي عبارة عن منوذج 
افتاضي لألنشطة اليت تقوم هبا املنظمات، وأداة توفر متثيل مرئي لكل من اإلستاتيجيات والعمليات والنظم اليت 

 النتائج

العاملني إنتاجية االحتفاظ بالعاملني  
العاملنيرضا   

 مناخ عملي فعال
 قدرات العاملني البنية التحتية التكنولوجية
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فيذ اإلستاتيجية حنو حتقيق األداء التنظيمي، من خالل روابط السبب والنتيجة، واليت تربط اإلستاتيجية تساعد يف تن
 (:6، وهو ما يوضحه الشكل التايل رقم )xivباملنظورات األربع لبطاقة األداء املتوازن

 : اخلارطة اإلستاتيجية لبطاقة األداء املتوازن(6شكل رقم ) 

  

 املنظور  

 املايل  

 

 منظور 

 العمالء 

 منظور  

 العمليات

 الداخلية 

 منظور 

 التعلم 

 والنمو 

 

Source: Kaplan Robert S, & Norton David P. The Strategy Map: guide to aligning intangible 
assets. Strategy & Leadership, 2004, Vol 32, No 4, P12.   

 

 

 

 حتسني هيكل
 التكلفة

خلق القيمة للمسامهني يف 
 األجل الطويل

 استخدامزيادة 
 األصول

تعزيز القيمة 
 للعمالء

توسيع فرص 
 اإليرادات

اإلنتاجيةاإلستاتيجية   إستاتيجية النمو 

القيمة املقدمة للعمالء                                                           

 

 

صورة                          عالقة                                                                                ت/اخلدماتاملنتجاخصائص                        
                                                                                        

 خدمة اختيار
عالمة 
 اجلودة التوفر الوظائف شراكة جتارية

 السعر

 إدارة عمليات التشغيل

التوزيع -  تموينال -  
إدارة    -   اإلنتاج -

  املخاطر

 إدارة عمليات العمالء

االحتفاظ -     اختيار -  
النمو -اكتساب   -  

 العمليات التنظيمية واالجتماعية عمليات االبتكار

تصميم وتطوير-الفرص-  
 حقيبة البحوث والتطوير

إطالق املنتج-  

التشغيل –البيئة       -   
اجملتمع -السالمة     -  

 
-     

 

 

 رأس املال البشري   

ملعلومايتارأس املال   

رأس املال التنظيمي                                                                 
ثقافةال قيادةال  اجلماعي العمل   التنظيم 
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 مدخل نظري للتسويق البنكي: -5

 يفة التسويق من الوظائف األساسية يف أي مؤسسة سواء كانت صناعية أو جتارية أو خدمية.تعترب وظ

 مفهوم التسويق البنكي: -5-0

يرى حمسن أمحد اخلضريي يف التسويق البنكي بأنه ذلك النشاط الذي يشمل كافة اجلهود اليت تؤدَّى يف 
قدمها البنك إىل العميل سواء إقراضاً أو اقتاضاً، أو إيداعاً البنك، واليت تكفل تدفق اخلدمات واملنتجات البنكية اليت ي

وخدمات بنكية متنوعة، ويعمل التسويق على إشباع رغبات واحتياجات ودوافع هذا العميل بشكل مستمر يكفل 
 .xvرضاه عن البنك واستمرار تعامله معه

تخصصة واملتكاملة اليت توجه من أمَّا ناجي معال فيعرف التسويق البنكي على أنه جمموعة من األنشطة امل
خالهلا موارد البنك وإمكانياته ضمن صياغات خالقة، تستهدف حتقيق مستويات أعلى من اإلشباع حلاجات 

 .xviورغبات العمالء احلالية واملستقبلية واليت تشكل دائماً فرصا سوقية ساحنة يستطيع من خالهلا البنك حتقيق الربح

ميكن القول أن التسويق البنكي عبارة عن جمموعة من األنشطة املتخصصة  بناء على التعريفات السابقة
واملتكاملة واليت يقوم هبا البنك من أجل دراسة السوق البنكية والزبون املستهدف، وضمان تدفق اخلدمات البنكية، 

 حيقق أهداف البنك.من أجل حتقيق مستويات أعلى من اإلشباع حلاجات ورغبات العمالء احلالية واملستقبلية، ومبا 

 خصائص التسويق البنكي: -5-0

 :xviiينفرد التسويق البنكي ببعض اخلصائص اليت يتميز هبا عن تسويق باقي املنتجات واخلدمات من بينها 

 تعترب النقود املادة األولية للعمل البنكي، مع ما تتميز به من مواصفات، واليت تقوم حمل السلع املادية   -

شريعات واللوائح سواء احلكومية أو الصادرة عن السلطات واهليئات املالية والنقدية، يف العروض تؤثر القوانني والت -
 اليت تقدمها البنوك، وكذلك يف حتديد أسعار تلك العروض 

تعدد أنواع مجهور املتعاملني مع البنك سواء كانوا مقتضني أو مودعني أو غريهم والذين يأخذون صفة عمالء أو  -
نا يستعمل التسويق البنكي من جهة جلذب الودائع واملدخرات كمواد أولية، ومن جهة ثانية لتقدمي زبائن، ومن ه

 القروض ومنح اخلدمات البنكية كمنتجات، وهذا يعين ازدواجية التسويق البنكي 

 تسود السوق منافسة غري تامة، وهذا راجع لوجود القوانني وكذلك الدخول املتخصص لبعض األسواق  -
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 البنكية قريبة من الزبائن، بينما مراكز القرارات تكون بعيدة عن انشغاالهتم وتطلعاهتم الفروع  -

يتطلب احلصول على اخلدمة البنكية حضور املستفيد ملقر البنك وحدوث تعامل مباشر مع موظفيه، وعالقة  -
 مستمرة بينه وبني البنك 

 ط بيع اخلدمة أماكن اإلنتاج هي نفسها أماكن التوزيع، واليت تتمثل يف نقا -

 احتكار كل مؤسسة بنكية لشبكة توزيع خاصة هبا  -

يشتط يف أي دولة احلصول على إذن مسبق من البنك املركزي قبل فتح بنك أو الفروع اجلديدة له، أو تغيري  -
 مكان البنك أو أحد فروعه 

األمر الذي يستدعي  تتعامل البنوك قي أسواق متعددة ومنتشرة جغرافيا، ولكل سوق خصائص معينة وخمتلفة، -
 تصميم مزيج تروجيي يالءم خصائص كل منطقة.

 المزيج التسويقي البنكي: -5-3

تقوم سياسة املزيج التسويقي البنكي على فكرة مفادها عدم قدرة مكون واحد أو عنصر وحيد على حتقيق 
ة املناسبة لبلوغ أهدافها األهداف والغايات بأفضل األشكال وأحسن السُّبل، حيث تسعى البنوك إلجياد التوليف

 ومواجهة حاجات عمالئها والعمل على إشباعها.

ويقصد باملزيج التسويقي جمموعة من األنشطة التسويقية املتكاملة واملتابطة واليت تعتمد على بعضها البعض 
ن يشتمل بغرض أداء الوظيفة التسويقية على النحو املخطط هلا، وعلى ذلك فإن أي نشاط تسويقي حقيقي جيب أ

على قدر مناسب من عناصر املزيج اليت تشكل إطار اخلطة التسويقية املتكاملة، وحيتوي كل مزيج على جمموعة من 
 .xviiiالسياسات الفرعية اليت تضمن جناح كل إستاتيجية يف ظروف التطبيق املختلفة

 المنتج الخدمي البنكي:  -5-3-0

مون النفعي الذي يتصف بتغلب العناصر مليات ذات املضيعرف املنتج اخلدمي البنكي بأنه جمموعة من الع
غري امللموسة على العناصر امللموسة واليت تدرك من قبل األفراد أو املؤسسات من خالل داللتها وقيمة املنفعة اليت 
تشكل مصدرا إلشباع حاجاهتم املالية واالئتمانية احلالية واملستقبلية، واليت تشكل يف الوقت نفسه مصدرا لرحبية البنك 

 .xixك من خالل عالقة تبادلية بني الطرفنيوذل
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 تسعير الخدمات البنكية: -5-3-0

مفهوم السعر يف التسويق البنكي يشري إىل معدالت الفوائد على الودائع والقروض، الرسوم، العموالت 
يلة ، وغالبا ما تتضمن أهداف التسعري اخلطط طو xxواملصروفات األخرى اليت يتحملها البنك لقاء تقدمي اخلدمة

 األجل للبنك واليت تكون عادة متسقة مع املهمة واألهداف العامة للبنك.

 توزيع الخدمات البنكية: -5-3-3

يعترب التوزيع أحد الوظائف التسويقية، اليت تربط بني البنك وأسواقه املختلفة، من خالل كافة اجلهود  
 ملناسبة ويف األوقات املناسبة.التسويقية اليت يبذهلا البنك ألجل توصيل خدماته إىل األماكن ا

وتعترب الوكاالت البنكية الشكل األكثر استعماال من أجل توزيع اخلدمات البنكية، وتتميز باالتصال املباشر 
مع الزبائن وبدون وساطة، كما تقدم صورة وفكرة حول البنك وتعامالته. كما يستطيع البنك توزيع خدماته بإدراج 

دية، وكل ما يتعلق بذلك من بطاقات بنكية،  وتستعمل هذه الوحدات للتعامل بصفة موزعات آلية لألوراق النق
أساسية يف املناطق اليت يصعب فتح وكاالت بنكية فيها، أو استخدامها يف املواعيد اليت يغلق فيها البنك أبوابه، أو 

 لتخفيف الضغط على البنك.

 ترويج الخدمات البنكية: -5-3-2

التصالية اليت هتدف إىل حتقيق التواصل مع العمالء بشكل كفؤ وفعال، وتعريفهم هو جمموعة األنشطة ا 
خبدمات البنك، واملنافع اليت ميكن أن تتحقق من ذلك ومن مث اختاذ قرارهم بالتعامل مع البنك. وحيتوي املزيج 

لتوجيية، وختتلف هذه التوجيي على جمموعة من األساليب اليت تتوازن وتتناسق بطريقة فعالة لتحقيق األهداف ا
األساليب يف التأثري على العمالء باختاذ قرارهم بالتعامل مع البنك، وأهم هذه األساليب التوجيية جند: اإلعالن، 

 الدعاية والنشر، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات، التسويق املباشر، العالقات العامة.

 : الدليل المادي -5-3-5

أثناء إنتاج وتسليم اخلدمة،  حيث يكون هناك تفاعل بني البنك والعمالء اخلدمة، هي البيئة اليت تنفذ فيها 
 : xxiمضافا إليها عناصر ملموسة تستخدم لالتصال ودعم دور اخلدمة، ويتجسد الدليل املادي يف
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  ،املظهر اخلارجي للبنك: الذي يشمل تصميم املظهر اخلارجي للبنك، واللوحة املكتوب عليها اسم البنك
 ر البنك، والبيئة احمليطة لعملية تسليم اخلدمة للزبون.وشعا

  ،املظهر الداخلي للتسهيالت: يشمل تصميم املظهر الداخلي للبنك من حيث املكاتب وتوزيع العاملني
 وصالة االنتظار وجتهيزاهتا، واملعدات املستخدمة خلدمة الزبائن مباشرة، أو املستخدمة من قبل إدارة البنك.

  :تتضمن املظاهر األخرى كل من: البطاقات االئتمانية والتقارير، ومظهر العامل كاللباس مظاهر أخرى
 املوحد الذي يوحي للزبائن بتصورات إجيابية عن العاملني يف البنك.

 : العنصر البشري -5-3-6

لوصل بني هم كافة املوظفني يف البنك واملشاركني يف تقدمي اخلدمات للعمالء، ويعترب هؤالء األفراد حلقة ا
البنك وبني البيئة اليت يعمل فيها، وهلم تأثري كبري يف تكوين انطباعات جيِّدة أو سيِّئة عن البنك، وذلك من خالل 
الطريقة اليت يتعامل هبا هؤالء املوظفني مع العمالء، فالعميل يعمم إدراكه وانطباعاته عن املوظف إىل البنك الذي 

ظفي البنك على أساليب وفنون التعامل مع اجلمهور وتنمية مهاراهتم يعترب أمرا يعمل فيه، ويف هذا الصدد تكوين مو 
فالبنوك تتطور جبهود وأفكار موظفيها، ولكي حيققوا هذا ، ضروريا لبناء الصورة اإلجيابية للبنك يف أذهان اجلمهور

 .xxiiوظائفهمالدور املنوط هبم ينبغي أن يكونوا على مستوى عاٍل من الكفاءة والفعالية يف أداء 

  :العمليات -5-3-7

، وتضم عملية تقدمي اخلدمة أشياء xxiiiتعرف العملية بأهنا الكيفية اليت يتم من خالهلا تقدمي اخلدمة للزبائن 
يف غاية األمهية مثل اإلجراءات املتبعة من طرف البنك لضمان تقدمي اخلدمة إىل الزبائن، كما تشمل على إجراءات 

النشاطات، وحرية التصرف من قبل القائمني على تقدمي اخلدمة، وكيفية توجيه الزبائن  أخرى مثل املكننة، وتدفق
 وحتفيزهم على املشاركة يف عملية تقدمي اخلدمة.

 التسويق البنكي كمدخل لتحسين بطاقة األداء المتوازن: -6

يف البنوك على رسم يعترب التسويق البنكي أداة حتليلية رئيسية يف فهم النشاط البنكي، ويساعد العاملني 
السياسات، ووضع اإلستاتيجيات، ومراقبة ومتابعة العمل البنكي، واحلكم على أدائه من جوانبه املختلفة، حيث 

 :xxivيرتبط التسويق البنكي بأداء املنظورات األربعة لبطاقة األداء املتوازن من خالل
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 قدمي املنتجات واخلدمات والوصول ألسواق يعتمد البنك على إستاتيجية املنتج اخلدمي من أجل التوسع يف ت
جديدة ومستهلكني جدد،، تدعم سلسلة القيمة الداخلية وتولد دافع االستخدام لدى العميل، ويؤدي ذلك 

 إىل منو العوائد وتعظيمها 
  يقتضي منظور العمالء أن حيدد البنك قطاعات العمالء والسوق املستهدف، ويقدم املنتجات ذات القيمة

 الوقت احملدد ويتبعها خبدمات ما بعد البيع، فمن خالل البيع للسوق حيصل البنك على العوائد، األعلى يف
 وبالتايل هناك عالقة سببية بني رضا العمالء، الوالء، احلصة السوقية، وإيرادات وأرباح البنك 

 تم حباجات املستهلكني كانت املنظمات والبنوك تركز على عملياهتا الداخلية وقدراهتا ومنتجاهتا، ومل تكن هت
إال بعد ظهور املنافسة واملنافسني الذين يقدمون نفس املنتجات أو اخلدمات جبودة عالية، وبالتايل أضحى 
لزاما على البنوك أن تغري سياستها الداخلية لتنعكس على اهتماماهتا اخلارجية، وتتبىن سياسات التسويق 

الء يف جوهر أهدافها، والقيام بتوجيه موظفيها للتكيز على البنكي، وتقوم بإعداد إستاتيجيات تضع العم
 حاجات ورضا العمالء 

 وجودة عالية وبوقتها احملدد وقت احلاجة إليها،  أسعار مناسبةيرغب العميل يف احلصول على منتج أو خدمة ب
 مبا حيقق هلا أقصى األرباح وبدون أدىن خطأ، وتعمل البنوك على تلبية حاجات العمالء و 

 كن استعمال إستاتيجيات التسعري من أجل زيادة عوائد البنك، من خالل زيادة أسعار اخلدمات مي
واملنتجات اليت يقدمها، أو تقدمي خدمات لفئات ميسورة من اجملتمع واليت ال هتتم بالسعر، كما يستطيع 

بأسعار منخفضة أو  البنك رفع أسعار املنتجات ذات العالقة بفئة معينة من العمالء، أو الدخول للسوق
 مناسبة لفئات عريضة من املستهلكني 

  تستخدم البنوك أكثر من قناة توزيع لتوصيل خدماهتا أو منتجاهتا للعمالء، حيث يوجد هلا أكثر من فروع
منتشرة يف املناطق اجلغرافية، ومنها من يعتمد بطاقة الصراف اآليل، وأيضا التعامل اإللكتوين أو عن طريق 

 الربيد اإللكتوين،ويؤدي حتسني قنوات التوزيع إىل تقليل التكاليف وزيادة اإلنتاجية   اهلاتف أو
  يدخل التوزيع ضمن منظور العمليات الداخلية للبنك والذي يضمن توافر اخلدمة للعميل يف األماكن املناسبة

د من القيمة املقدمة ويف األوقات املناسبة، حيث تنتج اخلدمات البنكية وتوزع يف نفس املكان، مما يزي
 للعميل، وحيقق أداء جيد ملنظور العمالء 

  ،إىل التأثري على العمالء يؤدي اعتماد البنك على مزيج تروجيي متنوع من أجل التعريف بالبنك ومنتجاته
 باختاذ قرارهم بالتعامل مع البنك، مما يزيد من أداء منظور العمالء 
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 لعمالء عن جودة اخلدمة املقدمة إليهم، وزيادة إدراكهم هلا، مما تؤثر عملية تقدمي اخلدمة على تصورات ا
 يضيف ميزة تنافسية للبنك، وحتقق أداء كل منظور العمليات الداخلية ومنظور العمالء 

  يتم اشتقاق أغلب العمليات الداخلية من إستاتيجية البنك املعلنة ملقابلة حاجات ومتطلبات العمالء
البحث عن العمليات اليت يتفوق فيها البنك ويتفوق من خالهلا، مما يؤدي إىل خلق واملتعاملني مع البنك، و 

ميزة تنافسية، فيقوم البنك باستحداث قسم خاص بالبحث والتطوير ويهتم باإلبداع ودراسة حاجات 
وتوقعات العميل والتأثري هبا وكذلك التأثري حباجات املستهلك املستقبلية، فهده الطرق تدخل عمليات 

ديدة للبنك قد يتفوق فيها، وبالتايل يقوم البنك بعمل أهداف جديدة ميكن اشتقاقها من خالل التسلسل ج
 اهلرمي لإلستاتيجية وترمجتها إىل أهداف عملية 

  إن قدرة البنك على بلوغ أهدافه بالطريقة املناسبة يعتمد أساسا على قدرات البنك بالتعلم والنمو، ويستمد
تعلم من املوظفني، األنظمة، والتكيف التنظيمي أي اإلجراءات التنظيمية واستجابتها، البنك قدرته على ال

ويتطلب ذلك االستثمار يف املوارد البشرية واألنظمة والعمليات وبناء قدرات البنك بشكل عام، فيكون 
عمليات البنك مضطرا عند إجياد أي قصور إىل تعزيز قدرات املوظفني واألنظمة ذات العالقة وكذلك ال

التنظيمية وهذه مجيعها البد من فهمها واستيعاهبا من قبل العنصر البشري يف البنك ألنه سوف يطبقها، 
 وبالتايل يؤدي التعلم التنظيمي إىل حتقيق األداء املتميز يف املستقبل 

 صورة إجيابية  يعمل فيها البنك، واليت تؤثر يف حكم الزبائن على البنك وخلق األدلة املادية هي البيئة اليت
ومدركة عن البنك وخدماته، كما أن البنك من خالل إبرازه للدليل املادي يستطيع إضفاء شيٍء من 

 امللموسية أثناء تسويق خدماته 

  التسويق اخلارجي هو العالقة السببية اليت تربط منظور العمليات الداخلية مبنظور العمالء، من خالل ربط
تعرف على احتياجات العمالء ورغباهتم، والتعريف خبدمات البنك وخلق صورة البنك بأسواقه املستهدفة وال

 قوية مدركة للبنك 
  التسويق التفاعلي هو العالقة السببية اليت تربط منظور التعلم والنمو مبنظور العمالء، من خالل العالقة بني

اخلدمة واملستفيد ضمن سلسلة  العنصر البشري والعمالء، ويؤدي إىل التكيز على عملية التفاعل بني مقدم
 القيمة الداخلية ملنظور العمليات الداخلية 
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   يدعم التسويق الداخلي فلسفة اإلدارة من أجل تطوير أداء منظور التعلم والنمو حيث يتم النظر إىل املوظفني
وظفني كما يتم النظر إىل العمالء ومع اهلدف العام، وذلك من خالل جذب وحتفيز وتطوير واستبقاء امل

فالبنوك تتطور جبهود وأفكار موظفيها، الذين يكونون على مستوى عاٍل من الكفاءة والفعالية يف املؤهلني، 
  أداء وظائفهم

  تدعم أنظمة املعلومات أداء املنظورات األربعة من خالل توفري املعلومات عن البيئة اليت يزاول فيها البنك
 أعماله، لتستعمل يف عملية اختاذ القرار.

 خاتـمة:

يشكل التسويق البنكي نظاما متكامال تتفاعل من خالله جمموعة من األنشطة املتكاملة واملتخصصة، 
واهلادفة ضمن إستاتيجيات حمددة تعتمد على دراسات متخصصة، تضمن جناح البنك واستمراره، وتتمثل أهداف 

مات متميزة وذات جودة عالية، كما يهدف التسويق البنكي يف تلبية احتياجات العميل وحتقيق رضاه، وتقدمي خد
 التسويق البنكي إىل تطوير كل من رأس املال البشري واملعلومايت، مما ينعكس يف األخري بتحقيق نتائج مالية مرضية.

وبالتايل فإن هناك عالقة تبادلية وتكاملية متداخلة بني التسويق البنكي ومنظورات بطاقة األداء املتوازن، 
هداف التسويق البنكي مع األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها منظورات بطاقة األداء املتوازن، وعليه حيث تتقاطع أ

 ميكن القول أنه التسويق البنكي هو املسار الواجب إتباعه لتحقيق أداء منظورات بطاقة األداء املتوازن.

جيابية والسلبية يف هذا األداء، إن حتليل األداء وفقا ألنشطة التسويق البنكي يساعد على معرفة اجلوانب اإل
 ومن مث حتسينه، ومساعدة اإلدارة يف اختاذ قراراهتا.
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 ادارتهاالمشتقات المالية و مخاطر 

                                                                                                     عيساوي سهام / أ 

 

  ملخص

بنك لل فيمكندارة املاار.  جتدها أدوات مفيدة إل املشاركني يف السوق املشتقات املالية إىل أن يشري قوة منو
إلدارة  املشتقات املالية استادامبنك االستثماري ميكن لل، كما ق.وضه حمفظة إلدارة خمار. هااستادامالتجاري 
التأمني، وصناديق  ش.كة مثل) املستثم.ون هاويستادم األوراق املالية، االكتتاب يف عند اليت يتكبدها املاار.
تشكل  إال أن املشتقات املالية تتميز مباار. مجة لذلك فهي  ون هلاملاار. املالية اليت يتع.ضا للتافيف من( التحوط
فيجب على املشاركني يف السوق فهمها ودراستها ملواجهة خمار. استادام هذه  ،اخلاصة هبا إدارة املاار. حتديات

املشتقة وكيفية  األدوات  وهتدف هذه الورقة البحثية مع.فة  املاار. املتعددة اليت يتع.ض  إليها مستادمي األدوات
 املاار. املالية املتعلقة هبا  إدارة

 إدارة املاار. املالية، املشتقات املاليةالكلمات المفتاحية: 

Research Summary : 

The striking growth of financial derivatives suggests that market participants 

find them to be useful tools for risk management. A commercial bank can use it to 

manage the risk of its loan portfolio, An investment bank can use financial 

derivatives to manage the risks it incurs when underwriting securities, and 

Investors (such as the insurance company,hedge funds), used financial derivatives 

to mitigate the financial risks faced by them. However, financial derivatives pose 

risk management challenges of their own. Participants must understand and study 

it to face the risks of using these tools. The aim to this paper is knowing multiple 

risks that are exposed derivatives Dealers and how to manage the financial risks 

related thereto. 

Key words: financial derivatives, financial risk management. 
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 المقدمة: 

، وأسعار الفائدة يف أسعار الص.ف بسبب التغريات كبرية بس.عة واألسواق املناخ االقتصادي ميكن أن يتأث.
 بشكل مناسب اإلعداد هلا،إدارهتا املالية و  حتديد املاار. لضمان، فمن املهم ونتيجة لذلك وأسعار السلع األساسية،

 .إلدارة مالية املاار. هو أحد املكونات ال.ئيسية عدادفاإل

رة املاار. املالية وذلك هبدف ونتيجة لالنفتاح االقتصادي ألسواق املال تزايد يف العقود األخرية االهتمام بإدا
احلماية من التأثريات اخلارجية لالستثمارات املتح.كة عرب الدول  ويف ظل التقلبات الشديدة يف أسعار الفائدة وأسعار 
العمالت واألسهم والسندات  وبالنظ. لتداعيات األزمة املالية العاملية األخرية أصبح جليا أنه من املمكن خسارة 

ية حتققت عرب جمهود عقود يف مهب ال.يح بني يوم وليلة إذا مل يتم وضع موضوعية إلدارة املاار. مكتسبات تنمو 
املالية، ولذلك سارعت العديد من املؤسسات املالية لتطوي. مشتقات مالية هبدف محاية أوضاعها االقتصادية من 

من األحيان التحوط من املاار. قد تصبح  االهنيار واإلفالس بال.غم أن نفس هذه املشتقات اليت ي.اد هبا يف كثري
نفسها مصدر خط. وعدم استق.ار إذا مل يتم فهم ربيعتها وجتنبها من سوء استادام املضاربني واملغام.ين الذين 

 ويف هذا اإلرار ميكن ر.ح اإلشكالية التالية:  يهدفون من ورائها حتقيق أرباح قصرية املدى

 الية؟ وكيف يتم إدارتها؟ما هي مخاطر استخدام المشتقات الم

وتندرج حتت هذا السؤال ال.ئيسي أسئلة ف.عية عديدة سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذا البحث لعل 
 أمهها:

 ما املقصود باملشتقات املالية؟ وما هي أهم أنواعها واستاداماهتا؟  1
 كيف تتم إدارة املاار. املالية؟  2
 شتقات املالية؟ما هي املاار. اليت يتع.ض إليها مستادمي امل  3
 كيف نستطيع التافيف والتقليل من خمار. األدوات املشتقة؟  4

 خطة ومنهجية البحث: 

 احملاور التالية:وستتم دراسة هذا البحث واإلجابة على األسئلة السابقة من خالل 

 احملور األول: مفاهيم عامة حول املشتقات املالية وإدارة املاار. املالية



عيساوي سهامأ/                        مخاطر المشتقات المالية وادارتها                                                                                                

 

 0202جانفي  20العدد                                                   جامعة المدية    -المستدامة ةمخبر التنمية المحلي -د والتنميةمجلة االقتصا
  

 
166 

 املشتقات املالية احملور الثاين: خمار.

 احملور الثالث: إدارة خمار. املشتقات املالية 

 المحور األول: مفاهيم عامة حول المشتقات المالية وإدارة المخاطر

منذ أن ظه.ت املشتقات أثارت الكثري من اجلدل سواء من الناحية القانونية أو االقتصادية  فبحسب القانون 
ها التسليم وإمنا التسوية على ف.وق األسعار تعد من ال.هان والقمار الذي ال يعرتف فان العقود املؤجلة اليت ال ي.د من

به القانون العام  ومن ناحية اقتصادية فإن هذا التعامل ال خيتلف عن القمار ألنه ال يولد قيمة مضافة بل جم.د مبادلة 
وأصول مهمة ومؤث.ة يف النشاط ي.بح ر.ف وخيس. آخ.، بل قد يكون أسوء أث. من القمار، ألنه يتعلق بسلع 

 iاالقتصادي ويتض.ر من ج.اء تقلباهتا الكثرية 

 أوال: مفهوم المشتقات المالية

املشتقات املالية أوراق مالية ال تنشأ من تلقاء نفسها بل تعتمد يف وجودها على وجود أصل مايل أو مادي 
  وبذلك ع.فت بأهنا "عقود iiأصل آخ. موجود موجود بالفعل ولذلك يطلق عليها أوراق مالية مشتقة أي تشتق من

تشتق قيمتها من قيمة األصول املعنية )أي األصول اليت متثل موضوع العقد( واألصول اليت تكون موضوع العقد تتنوع 
ما بني األسهم والسندات والسلع والعمالت األجنبية   ، وتسمح املشتقات للمستثم. بتحقيق مكاسب أو خسائ. 

  iiiداء األصل موضوع العقد"اعتمادا على أ

بأهنا أدوات مالية ت.تبط بأداة مالية معينة أو SNA  اجملموعة االستشارية لنظم احملاسبة القوميةكما ع.فتها 
مؤش.، أو سلعة، واليت من خالهلا ميكن بيع أو ش.اء املاار. املالية يف األسواق املالية, وقيمة األداة املشتقة تتوقف 

املؤش.ات حمل التعاقد  وعلى خالف أدوات الدين فليس هناك ما يتم دفعه مقدما ليتم على سع. األصول أو 
اسرتداده وليس هناك عائد مستحق على االستثمار  وتستادم املشتقات املالية لعدد من األغ.اض وتشمل إدارة 

 iv املاار.، والتحوط ضد املاار.، وامل.اجحة بني األسواق وأخريا املضاربة 

عقود تتوقف وهو تع.ف بنك التسويات الدولية التابع له، إذ ع.فها بأهنا  FMIق النقد الدويل وع.فها صندو 
قيمتها على أسعار األصول املالية حمل التعاقد ولكنها ال تقتضي أو تتطلب استثمارًا ألصل املال يف هذه األصول  
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فإن أي انتقال مللكية األصل حمل التعاقد وكعقد بني ر.فني على تبادل املدفوعات على أساس األسعار أو العوائد، 
 والتدفقات النقدية يصبح أم.اً غري ض.وري 

 مايل، مؤش. أو عقد معدل أو سع. من قيمتها تشتق مالية املايل أداة من خالل التع.يفات السابقة فاملشتق
 مؤش. أو فائدة لمعد أو سلعة سع. أو أجنيب ص.ف سع. أو حمدده مالية ورقة سع. يكون أن ميكن السع. وهذا

 امليزانية خارج بفق.ات تتعلق مالية عقود عن عبارة وهي املشتقة املالية األدوات هي فاملشتقات .معدالت أو أسعار
 .vوآجاهلا وخمار.ها ربيعتها وفق العقود هذه وتتنوع

ات املالية املشتق وصل معدل منووقد شهدت أسواق املشتقات املالية منوا مضط.دا يف السنوات األخرية إذ 
منذ عام  إىل أعلى مستوى له ارتفع يف مجيع أحناء العامل يف أسواق البورصة النظامية التداول، و 2212يف   26%إىل

  2222يف  %1,,1يف البورصات العاملية باملقارنة  عقود املشتقات بليون عقد من 22,4وج.ى تداول  2224
 vi ة املتداولة يف البورصات العاملية والشكل املوايل يوضح جمموع عقود املشتقات املالي

 

Source : The World Federation of Exchanges WFE. 

 ثانيا: أنواع عقود المشتقات المالية

 هناك أربعة أنواع رئيسية لعقود املشتقات وهي: 
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: هي عقود بني ر.فني أساسيني إما لبيع أو لش.اء أصل معني Forward Contractsعقود اآلجلة   1
خ معني يف املستقبل، وتستادم البنوك واملستثم.ون هذه العقود لتفادي تع.ضها ملاار. تقلبات أسعار الص.ف وبتاري

   vii يف جمال االستثمارات الدولية

وكل عقد آجل هو عقد قانوين ملزم مفصل حسب متطلبات املشرتكني يف العقد، أي أن العقود اآلجلة ليست 
للتحويل إال مبوافقة الط.فني  وتكون العقود اآلجلة عادة بني مؤسستني ماليتني أو  موحدة التفاصيل كما أهنا غري قابلة

بني مؤسسة مالية وأحد عمالئها، وال يتم تداوهلا عادة يف أسواق رأس املال، ويتاذ أحد الط.فني يف العقد األجل 
. حمدد اتفق عليه  أما الط.ف م.كزا رويال ويوافق على ش.اء األصل حمل العقد يف تاريخ مستقبلي حمدد مقابل سع

الثاين فيتاذ م.كزا قصريا ويوافق على بيع األصل يف التاريخ نفسه مقابل السع. نفسه ويشار للسع. احملدد يف العقد 
  األجل باسم سع. التسليم 

وتتم تسوية العقد اآلجل عند استحقاقه، حيث يسلم حائز امل.كز القصري )البائع( األصل إىل صاحب امل.كز 
الطويل )املشرتي( مقابل مبلغ نقدي مساوي لسع. التسليم  ومن املتغريات ال.ئيسية اليت تق.ر قيمة أي عقد آجل يف 

 viii وقت ما السع. السوقي لألصل 

: هو التزام منطي إما لبيع أو لش.اء اصل معني بسع. حمدد وبتاريخ مستقبلي Futuresالعقد املستقبلي   2
ستقبل والعنص. األساسي يف هذا العقد هو أن السع. واألصل والكمية يتم االتفاق حمدد أي أن يتم التنفيذ يف امل

  ixعليها عند توقيع العقد بينما أما دفع الثمن وتسليم األصل املتفق عليه يف املستقبل

ويتم التعامل يف أسواق العقود املستقبلية بط.يقة املزاد املفتوح عن ر.يق وسطاء أو بيوت مقاصة توكل إليها 
عادة تنظيم التسويات اليت تتم يوميا بني ر.يف العقد بعد األخذ يف احلسبان اآلثار اليت ترتتب على حق كل منهما 
بسبب التقلبات السع.ية اليت حتدث يف سع. العقد  ولتنفيذ االلتزام املتبادل بني ر.يف العقد يلزم كل منهما عادة بأن 

من القيمة اإلمجالية للعقد وال يتم اسرتداده  %15-5ترتاوح قيمته بني  يسلم الوسيط بتاريخ نشوء العقد هامشا معينا
إال عند تصفيته العقد  ويقوم الوسيط عادة بإج.اء تسوية يومية بني ر.يف العقد تعكس التغريات السع.ية اليت حتدث 

 xعلى سع. العقد ومن مث عكس أث. ذلك على رصيد كل منهما يف سجالته 

ذات  هناك ش.كتني مثالف بني الط.فني، املطالباتتبادل هذه العقود ل يتم إنشاء: Swapsالعقود املبادلة   3
 يورو 1222222 من ائتمان)أ( حصلت على  اخلاصة، فش.كة اتفاقات مع البنوك خمتلف يف املنشأ الورين دخلت
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خلت يف )أ( د ش.كةال لنف.ض أن روسيا، يف روبل 1522222 ائتمان )ب( قد حصلت علىش.كة يف أملانيا و 
 وبالتايل .يوروال وحتتاج أملانيا يف وأن الش.كة )ب( تستثم. ب.وبل،من السهل عليها تسديد الديون ب.وسيا و استثمار 

مطالبهما، فالش.كة )أ( تدفع ديون الش.كة تبادل ليقوما ب مع بنكيهما، ويتم االتفاق مبادلة تدخالن يف عقدفالش.كتان 
)نظ.ا دفع الفائدة تبادل ل، وسيكون هناك املبادلة عقد يتم االتفاق عليها يف زمنية خالل فرتة)ب( والعكس صحيح، 

 xi تفاق السابق( لال

إذن فعقد املبادلة التزام تعاقدي بني ر.فني يتضمن مبادلة نوع معني من تدفق نقدي أو أصل معني مقابل 
لة ربيعة األصل وقيمة املدفوعات تدفق أو أصل آخ. ومبوجب ش.وط يتفق عليها عند التعاقد  وحتدد عقود املباد

  وي.ى البعض أن املبادالت تنطوي بشكل عام على مبادلة xiiوالسع. اآلجل ملبادلة العملة املتفق عليها وفرتة العقد
خمار. تقلبات أسعار ص.ف العمالت األجنبية أو معدالت الفائدة أو كالمها بني مقرتضني أو أكث.، وذلك من 

لنقدية املتوقعة يف املستقبل والذي يتسم خبصائص معنية إىل تيار آخ. من التدفقات النقدية خالل تيار من التدفقات ا
 نوعني رئيسيني لعقود املبادلة وهي:  وهناك xiiiيف املستقبل خبصائص أخ.ى خمتلفة

مبادلة أسعار الفائدة هي اتفاقية بني ر.فني يوافقان مبوجبها على تبادل  :عقود مبادلة أـسعار الفائدة أ 
فوعات الفائدة وفقا لصيغ معينة  أي أهنا عقد بني ر.فني يوافقان مبوجبه على تبادل مدفوعات فائدة م.تبطة بسع. مد

   xivمعوم بأخ.ى م.تبطة بسع. ثابت أو معوم أيضا، وحتسب الفائدة على مبلغ حمدد متفق عليه بينهما
ء واآلخ. عقد بيع, وقيمة كل تتضمن حت.ي. عقدين متزامنني أحدمها عقد ش.ا: عقود مبادلة العمالت ب 

من العقدين واحدة إال أن تاريخ استحقاقهما خمتلف ويفصل بينها فرتة زمنية, كأن يربم عقد بيع مبلغ مليون جنيه 
دوالر للجنيه بيعا فوريا, ويف نفس الوقت يربم عقد ش.اء مبلغ مليون  2مليون دوالر أي بسع.  2إسرتليين مقابل 

مبعىن تتم مبادلة إسرتليين مقابل دوالر  .دوالر للجنيه 12 2ثة شهور مقابل الدوالر بسع. إسرتليين يسلم خالل ثال
س تاريخ العقد األول( أعيد نفويف العقد الثاين )يف  .ففي العقد األول مت بيع اإلسرتليين .بتح.ي. عقدي بيع وش.اء

سمى الف.ق بني سع. الش.اء وسع. البيع بسع. وي .ش.اء املبلغ باإلسرتليين ولكن التسليم مت حتديده بعد ثالثة أشه.
وسع. املبادلة هو ف.ق سع. ، وهي قيمة العالوة اليت احتسبت لإلسرتليين 12 2= 2–12 2ويبلغ يف املثال:  املبادلة

 xv.الص.ف أي الف.ق بني السع. الفوري والسع. اآلجل للعملة
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تنفيذ عملية ما بيعا أو ش.اء ألصل مايل يف هي عقود حيق مبوجبها تنفيذ أو عدم  :Optionsالعقود اخليار   4
تاريخ الحق وبسع. حمدد وقت التعاقد، وذلك نظري دفع عالوة للبائع عند حتديد العقد ال تكون قابلة لل.د سواء مت 
تنفيذ العقد أو مل يتم تنفيذه، ويلتزم بائع حق اخليار بإيداع هامش لدى بيت السمس.ة اليت يتم التعامل معه يف حالة 

دم احليازة الفعلية لألصل حمل التعاقد أو يف حالة عدم وجود رصيد له لدى بيت السمس.ة بنا يعادل قيمة تنفيذ ع
   ومن أهم أنواع عقود اخليار:xvi الصفقة

 أنواع عقود اخليار على أساس نوع الصفقة: .أ 

 الختيار بني ش.اء أصل : وهو عقد بني ر.فني، مينح فيه حم.ر العقد للط.ف اآلخ. احلق يف اعقود خيار الشراء
معني أو عدم التنفيذ، وذلك يف تاريخ مستقبلي حمدد وبسع. حيدد مسبقا يف العقد ومقابل ذلك حيصل املشرتي 

على العالوة أو سع. اخليار  ويتم تنفيذ العقد ويشرتي األصل إذا ارتفع السع. املستقبلي عن سع. التنفيذ احملدد يف 
  xviiالعقد

  ارتفع فإذا بذلك، االلتزام دون معني بسع. األصل بيع يف احلق للبائع اخليار هذا طيويع: عقود خيار البيع 
  بالبيع االلتزام عدم اخليار صاحب حق من يكون عليه املتفق السع. عن األصل سع.

 أنواع عقود اخليار على أساس تاريخ االتفاق أو التنفيذ: .ب
 :أسهم، سندات،   (  مايل أصل بيع أو ش.اء يف قاحل اخليار ملشرتى يعطى عقد هو عقد الخيار األمريكي(

 حىت االتفاق إب.ام منذ متتد اليت الفرتة خالل وقت أي يف التنفيذ يتم أن على مقدما عليه متفق اخليار بسع. حم.ر من
 xviii  األم.يكي اخليار عقد صالحية فرتة انتهاء تاريخ
 :يار احلق يف ش.اء أو بيع األصول من حم.ر هو ذلك العقد الذي يعطي ملشرتي اخل عقد الخيار األوروبي

 .xixاخليار بسع. متفق عليه مقدما على أن يتم التنفيذ يف التاريخ احملدد النتهاء العقد
 Financial Risk Management ثالثا: طبيعة إدارة المخاطر المالية 

اق املسموح به، ولكن كثريا ما تتع.ض املؤسسات اليوم للعديد من املاار. املالية اليت قد تكون مقبولة يف النط
تتفاقم هذه املاار. لتتاطى هذا النطاق لتمثل إشكالية تستوجب ض.ورة التعامل معها مبنظور وظيفي يسمى اآلن 

الذي احتل مكان الصدارة يف الق.ن احلادي والعش.ين الذي يصاحب تداعيات منظور منظور إدارة املاار. املالية 
 تية واملع.فة وغري ذلك من التحديات األخ.ى املستجدة  وإف.ازات العوملة واملعلوما
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I. مفهوم المخاطر المالية 
 الذي الشيء تعين الوقت نفس يف وهي فيه، م.غوب غري أو خطري شيء حدوث إمكانية تع.ف املاار. بأهنا

متوقعة  يجةنت إىل يوصل الذي الط.يق عن االحن.اف احتمال تتضمن اليت احلالة" وهي .نفسه اخلط. يسبب أن ميكن
  كما تعين املاار. أيضا عدم التأكد بشأن التدفقات النقدية، وينظ. اليها على أهنا مقياس نسيب ملدى xx"مأمولة أو

 xxi تقلب العائد أو التدفقات النقدية الذي سيتم احلصول عليه مستقبال 
اار.، وهو أن يكون ا احتمال وقوع خسارة  وقد اهتم هذا التع.يف بش.ط تع.يف املبأهن املاار. تع.فو 

  وبذلك فان املاار. املالية متثل إمكانية اخلسارة املالية، إذ xxii احلادث احتمايل وليس مؤكدا أو مستحيل احلدوث
تنشأ من خالل عمليات ال حص. هلا ذات ربيعة مالية شاملة املبيعات واملشرتيات واالستثمارات والق.وض واألنشطة 

 املاتلفة األخ.ى لألعمال 
   ؟المخاطر المالية تنشأ كيفولكن  
، البيع والش.اء، مبا يف ذلك ذات الطابع املايل املعامالت عدد ال حيصى من من خالل املاار. املالية تنشأ

مشاريع القانونية، و  املعامالت تنشأ نتيجة ميكن أنو  األخ.ى  األنشطة التجاريةخمتلف و ، والق.وضواالستثمارات 
أصحاب املصلحة، واملنافسني، اإلدارة، و  من خالل أنشطة أومتويل الديون، لك، و والتمجديدة، وعمليات الدمج 

 واحلكومات األجنبية 
تؤث. سلبا تقلص العائدات، وبذلك تزيد من التكاليف و ، ميكن أن املالية بشكل كبري عندما تتغري األسعارف

وختصيص رأس ، واخلدمات، للسع. موازنةب.امج و  وضع جتعل من الصعب املالية وهذه التقلبات املؤسسة، رحبية على
 xxiv وبذلك من أهم مصادر املاار. املالية: .xxiiiاملال

  املاار. املالية الناشئة عن تع.ض املنظمة لتغريات يف أسعار السوق 
  املاار. املالية الناشئة عن أعمال وعمليات مع منظمات أخ.ى مثل الباعة والعمالء 
 اخلية أو فشل املنظمة وخاصة األف.اد والعمليات والنظم املاار. املالية الناشئة عن أعمال د 

II. مفهوم إدارة المخاطر المالية 
 األسواق املالية، واليت تنطوي على النامجة عن حاالت عدم اليقني التعامل مع عملية يه إدارة املاار. املالية

املاار.  حول تنظيمية اختاذ ق.ارات لية  كما تتطلب إدارة املاار. املااملنظمة املالية اليت تواجهها تقييم املاار.
  xxvليست كذلك تلك اليت يف مقابل تكون مقبولة احملتملة اليت قد
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وي.تكز مفهوم إدارة املاار. على جمموعة من األساليب العلمية اليت جيب أخذها يف احلسبان عند اختاذ الق.ار 
تملة ومن مث احلد من ظاه.ة  عدم التأكد، كما ملواجهة أي خط. وذلك من أجل منع أو تقليل اخلسائ. املادية احمل

ي.تكز هذا املفهوم على خفض التكاليف املصاحبة للاط. ومن هنا ميكننا تع.يف إدارة املاار. "أهنا تنظيم متكامل 
يهدف جملاهبة املاار. بأفضل الوسائل واقل التكاليف وذلك عن ر.يق اكتشاف اخلط. وحتليله وقياسه وحتديد وسائل 

  xxviته مع اختيار انسب هذه الوسائل لتحقيق اهلدف املطلوب" جماهب
حب هذا وبني املاار. اليت تصا االستثماربأهنا العالقة بني العائد املطلوب على وتع.يف إدارة املاار. املالية 

االستثمار، وذلك بقصد توظيف هذه العالقة مبا يؤدي إىل تعظيم قيمة ذلك االستثمار من وجهة نظ. أصحابه 
وميكن تع.يفها أيضا بأهنا إدارة األحداث اليت ال ميكن التنبؤ هبا، واليت قد يرتتب عليها خسائ. حمتملة احلدوث يف 

 .xxviiاملنشأة، إذا مل يتم التعامل معها بشكل مناسب
أن إدارة املاار. املالية باملنشأة تتضمن القيام  Williams, Smith, & Young 1995وي.ى 

باألنشطة اخلاصة بتحديد املاار. اليت تتع.ض هلا املنشأة ، وقياسها ، والتعامل مع مسبباهتا، واآلثار املرتتبة عليها  
كني املنشأة من التطور وحتقيق أهدافها بشكل أكث. وأن الغ.ض ال.ئيسي إلدارة املاار. املالية باملنشأة يتمثل يف مت

 فعالية وكفاءة 

مصطلح " إدارة املاار. املالية " يتضمن كافة األنشطة اليت حتاول تغيري شكل العالقة بني العائد وبذلك ف
عنه هذا  املتوقع ودرجة املاار.ة امل.تبطة بتحقيق هذا العائد املتوقع، وذلك هبدف تعظيم قيمة األصل الذي يتولد

xxviiiالعائد . وحدد   Patrick Conned & Keith Blacker :إرار إدارة املاار.   

   تع.يف املاار. اليت يقصد هبا فهم املاار. والتع.ف على النتائج غري املالئمة 

  .تقدي. املاار. وهو تقدي. احتماالت حدوث اخلط. ووصف اخلط 

 .مع املنافع املتأنية  تقييم املاار. وهي تقدي. أث. املاار. ومقارنة املاار 

  احلد من املاار. ويعين اختاذ الق.ار املناسب بشأن املاار. إما بقبوهلا أو التأأمني ضأدها أو ختفيضأها أو وضأع
 xxixإج.اءات رقابية للوقاية منها    

 المحور الثاني: مخاطر المشتقات المالية 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
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املاار. املاتلفة يف األسواق، إال أن على ال.غم من أن نشوء املشتقات املالية سببه استادامها إلدارة 
 من العديد فقد كشف  االستادام الكبري والسيئ هلا نتج عنه عديد من املاار. اليت قد يتع.ض هلا مستادميها

 أحد "دارك. بيرت"الشهري النمساوي الكاتب مقدمتهم ويف املشتقات، تسببها اليت املاار. حجم عن الغ.بيني الكتاب
 مالية مشتقات الغالب يف كانت املاضية عاما الثالثني خالل ظه.ت اليت املنتجات أن ي.ى الذي يثةاحلد اإلدارة رواد

 كارلو، مونت"يف عليها التعامل جي.ي اليت القمار أدوات من علمية أكث. تكن مل أهنا حني يف علمية، أهنا زعموا
  xxx القمار للعب وبيت املقام.ة، من نوع بأنه املشتقات سوق آخ.ون ووصف ،"فيجاس والس

وميكن تقسيم املاأار. الأيت يتعأ.ض هلأا مسأتادمو األدوات املشأتقة إىل خمأار. ائتمانيأة، وخمأار. السأوق قانونيأة، خمأار. 
 أث. ال.فع املايل و  ، خمار. التسوية تشغيلية ورقابية، خمار. السيولة

 أوال. المخاطر االئتمانية: 

 وتع.ف .موعدها يف بالتزاماته الوفاءوعدم  (العميل) ط.ف املقابلتنشأ من مجيع األنشطة اليت تعتمد على ال و
 عقود أحد الناشئة عن بالتزاماته الوفاء عن األر.اف أحد نكوص عن الناجتة اخلسائ. "بأهنا االئتمان خمار.

 xxxi"املشتقات

تع.يفات ملاار. هناك العديد من الوتنتج املاار. االئتمانية ختتلف حسب درجة اجلدارة االئتمانية للمقرتض، 
االئتمان واليت تعتمد على املصادر احملتملة للاط.، والذي قد يكون العميل والذي يستادمه  والبنوك على وجه 
اخلصوص تك.س قدرا كبريا من الوقت والتفكري يف حتديد وإدارة خمار. االئتمان، وهناك مصدرين أساسيني ملاار. 

املايل، والتغري يف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية )اليت تنتج  تقصري من جانب أي ر.ف يف العقد االئتمان:
ويعترب هذا النوع من املاار. أكث.   xxxii عن التغريات يف ظ.وف السوق املالية، والتغريات يف البيئة االقتصادية  اخل(

لني يف السوق املوازية بتقييم اجلدارة انتشارا يف السوق املوازية منها يف البورصات األم. الذي يقتضي اهتمام املتعام
  أما يف البورصة فيتم حص. كمي ملاار. اخلسارة بتسوية تغريات يف xxxiii االئتمانية لألر.اف اليت تتم التعامل معها

قيمة م.اكزهم يوميا من املاار. االئتمانية امل.تبطة ببعض األدوات املالية املشتقة، وتتم هذه التسوية وفقا لقواعد حمددة 
  xxxiv يف البورصة

 ثانيا. مخاطر السوق:
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وأسعار  ص.ف العمالت األجنبية أسعار وهي درجات التغري اليت حتدث يف متغريات السوق كأسعار الفائدة، 
خمار. أسعار  هياار. السوق ال.ئيسي مل املتغري  و على أرباح وعوائد املؤسسات تؤث. سلبااألصول املالية، واليت 

 ختالفات بنيا من ، وتنشأ خمار. أسعار الفائدة-أسعار الفائدة وائد املتصلة بالتغريات يفالع اخلط. على - الفائدة
مباار. أسعار  ت.تبط ارتبارا وثيقا أما خمار. األسعارتوقيت التدفقات النقدية  و  التغريات يف أسعار األصول توقيت
 xxxvاملالية  قيمة األدوات التغريات يف النامجة عن على األرباح خط.، وهو الفائدة

 األدوات هذه أن إذ األسواق، يف األدوات املالية املشتقة أسعار لتقلب نتيجة تظه.وبذلك فماار. السوق 
 حمل الضمين املوجود قيمة يف بسيطا كان ولو تغري أي فإن وبذلك السوق، لظ.وف كبرية بصورة حساسة تكون
وتكون هذه التغريات يف القيمة داخل السوق نتيجة ملا   xxxviاملشتقة األداة قيمة يف أكرب تغري إىل يؤدي قد التعاقد

 :xxxviiيلي
التقلبات يف مستوى األسعار كنتيجة للتغريات يف معدالت الفائدة أو أسعار الص.ف األجنيب أو أسعار   1

 األصول امل.تبطة باألداة املالية املشتقة، مما يؤث. يف قيمة عقود املشتقات املالية نفسها 
الرتفاع أو االخنفاض يف قيمة عقود املشتقات، وبني مقدار االخنفاض أو عدم تناسب بني مقدار ا  2

االرتفاع يف قيمة األصول اليت حتميها تلك العقود مع األخذ يف االعتبار أن حجم التعامل يف األدوات املشتقة يفوق 
 مب.احل حجم األصول امل.تبطة هبا 

ند احلاجة لذلك بسبب وجود خلل يف معدالت عدم املقدرة على تسييل األداة املشتقة بالتالص منها ع  3
 الطلب على تلك األداة أو بسبب عدم رغبة الط.ف املتعامل معه استنادا على خلل يف العقد ذاته 

 حتافظ بيوت أن أيضا يتطلب كما السوق، لظ.وف شامل موضوعي تقييم السوق خمار. من احلد يتطلب و
 السوق، يف واملشرتي البائع بني كوسيط أدائها كفاءة على كذا و لديها السيولة من مناسب أدىن حد على التسوية
 .xxxviiiمستم.ة بصفة بالتزاماهتا الوفاء على قادرة تكون وحبيث
 

 المخاطر القانونية:  .ثالثا
ت.تبط هذه املاار.ة باخلسائ. ال.اجعة لتص.ف قانوين أو تنظيمي يبطل صالحية العقد أو حيول دون أداء 

 بعض ي أو الط.ف املقابل له وفقا لش.وط العقد أو ت.تيبات التصفية ذات الصلة، وكذلك غموضاملستادم النهائ
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العقود، مثل هذه املاار.ة ميكن أن تنشأ من عدم كفاية  تنفيذ صعوبة إىل يؤدي مما للمشتقات القانونية اجلوانب
 xxxixتوثيق العقد أو عدم القدرة على ت.تيب تصفية للعقد يف حالة اإلفالس  

ا أن التغريات يف البيئة القانونية كإدخال تغيريات عكسية يف قوانني الض.ائب أو وجود قوانني حتظ. على كم
املنشآت االستثمار يف أنواع معينة من األدوات املالية أو غريها من التعديالت تؤدي إىل بعض املاار. ومن الض.وري 

العقود، ذلك ألن خمار.ة عدم القدرة على التنفيذ تعين أن عقدا حتديد ومعاجلة القضايا اليت تؤث. يف القدرة على تنفيذ 
ما يتمتع باملزايا االجيابية غري أنه ال ميكن تنفيذه  وقد يعزى ذلك على عدم ختويل الط.ف اآلخ. بالصالحيات الالزمة 

 xlللتعاقد أصال أو من اإلعالن عن أن جمموعة من العقود قد غدت فجأة غري قابلة للتنفيذ  
 
 

 المخاطر التشغيلية والرقابية:بعا. را
 كفاءة وضعف املدي.ين وفشل املشتقات جمال يف العاملني األف.اد بأخطاء تتعلق اليت املاار. تلك وهي 
هبا، وذلك كما هو احلال  والتعامل املشتقات إدارة عن املسؤولني لتص.فات املتابعة وضعف وال.قابية اإلدارية األنظمة

املسؤولني عن التعامل يف أسواق املشتقات املالية، و بني املسؤولني عن القيد واإلثبات بالدفات.  يف غياب التنسيق بني
 حتققت وقد صحيحة بصورة إدارهتا الصعب من جيعل املالية اهلندسة أدوات تعقيد زيادة أن كما املالية للمنشأة 

 .xli اإلدارة لسوء نتيجة كبرية خسائ.
املاار. املتعلقة بأي خسائ. ناجتة عن فشل نظام ال.قابة الداخلية للمنشأة يف منع أما املاار. ال.قابية هي تلك 

أو اكتشاف أي أخطاء أو مشكالت قد تعوقها عن حتقيق أهدافها التشغيلية أو املالية أو القانونية من حيازة عقود 
ة املنشأة للاصائص االقتصادية لعقود املشتقات املالية وي.جع الفشل يف هذه احلالة إىل عدم الفهم الكايف من قبل إدار 

 ونظم الداخلية ال.قابة ضعف أمثلة ومن  xlii املشتقات املالية مما يؤدي إىل تصميم غري مناسب لنظم ال.قابة عليها
 من أنه إذ الوقت، نفس يف املعامالت بتسوية والقيام السمسار دور مبمارسة بالبنك واحد ملسؤول السماح العمل،

 التع.ض ميكن اليت اخلسائ. إخفاء و التالعب دون للحيلولة معا، الدورين بني واحد شاص معجي ال أن الض.وري
 xliii.هلا

 خامسا. مخاطر السيولة: 
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 قبل من بأول أول االلتزامات تسديد على القدرة عدم أي السيولة، توف. عدم بسبب تنشأ اليت املاار. وهي
وتشمل خمار. السيولة عدم القدرة على  .صعوبة أكث. األدوات ذههب املتاج.ة جيعل مما املشتقات، سوق يف املتعاملني

تنشأ أيضا من  إدارة االخنفاضات الغري خمطط هلا أو التغيريات يف مصادر التمويل وتسمى خمار. سيولة التمويل  كما 
سائ. يف عدم القدرة على التعامل مع التغريات يف ظ.وف السوق اليت تؤث. على تسييل األصول بس.عة وبأقل اخل

القيمة وتسمى خمار. سيولة السوق  ومجيع املؤسسات العاملة يف جمال املشتقات تواجه هذين النوعني من خمار. 
 السيولة 

I.  :متطلبات   و بتكلفة معقولة متطلبات التمويل على تلبية املتعاملني هو احتمال عدم قدرةخمار. سيولة التمويل
على  وركزت  اخليارات، وممارسة املبادلة للمشتقات خاصة عقود ق النقديالتدف عدم التطابق من تنشأ هذه التمويل

قد تتطلب  ،هلذه الصكوك النقد تدفق تأثري على اهتماما متزايدا يف السنوات األخرية للمشتقات املالية النمو الس.يع
 للعقد  اهلوامش اإلهناء املبك. تنتج عن السيولة النقدية اإلضافية اليت احتياجات

II. .وبكميات  ، بس.عة تبادل امل.اكز أو على اخل.وج من العقد عدم قدرة املتعامل هي خمار.سيولة السوق:  خمار
السوق،  الوصول إىل املتعامل عدم قدرة أو ،، واختاللهعمق السوق عدم هذا ي.جع إىل  و معقول وبسع. كافية

 ميكن لألسواق عادةف كني يف هذا السوق املشار قلة  بسبب عمقال تفتق. إىل غ.يبة أو اجلديدةأسواق املنتجات الف
يف أكتوب.  اهنيار سوق األوراق املالية، )فعلى سبيل املثال السوق اضط.اب خالل فرتات سائلةغري  تصبح أن السائلة
 xliv ( أكث. من املشرتين البائعني وسببه أن ,121

 هبا تتمتع اليت العالية السيولة ورغم ،املشتقات املالية أسواق يف املتعاملني من العديد وجود من ولذلك فبال.غم
 وذلك نتيجة املمكنة، بالس.عة العقود بعض تسييل إمكانية بعدم تتعلق مشكلة هناك تبقى أنه إال األدوات، هذه

 مما العوامل، من وغريها والطلب الع.ض من السوق ظ.وف بسبب أو العقود هذه بطبيعة تتعلق قد متعددة لعوامل
باإلضافة إىل ذلك فإن خمار. السوق   xlv بس.عة م.اكزها بتسييل ت.غب اليت لألر.اف خسائ. حدوث إىل يؤدي

املتعلقة باملشتقات قد تزداد خطورة يف ظل ت.ابط األسواق املالية بدرجة أكرب، مما يؤدي إىل سهولة انتقال املاار. اليت 
املتعاملني يف جمال عقود املشتقات يكونوا يف  قد يتع.ض هلا سوق مالية معينة إىل األسواق املالية األخ.ى  ومن مث فان

حاجة ماسة إىل حتديد عناص. هذه املاار. وفهم كيفية تفاعلها مع بعضها البعض، وبالتايل فإن تقدي. خمار. السوق 
ه املتعلقة باملشتقات املالية إمنا يعتمد على التقييم امل.تبط بالسوق، وأيضا على األدوات اليت تستادم كوقاية من هذ

 xlviاملاار.  
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 أثر الرفع المالي:و  سادسا. مخاطر التسوية
إحدى واجهات هذه املاار.ة يف كون القليل من املعامالت املالية تتم تسويته بنفس اليوم متثل خمار. التسوية  

ىت تاريخ وآنيا، ففي األسواق املالية األم.يكية، مثال متتد مدة تسوية قيمة األسهم إىل مخسة أيام )من تاريخ البيع ح
التسوية الفعلية(  ولذلك فإن أحد األر.اف قد يتع.ض للاسارة إذا كان السع. الذي باع به يعترب م.تفعا، ولكن 
الط.ف املقابل ي.فض التسديد يف التاريخ احملدد للتسوية  أما أكرب خمار.ة تسوية فتتمثل يف يوم التسوية ذاته، حيث 

املاار.ة، عندما ال يتوافق تسليم الورقة مع استالم ما يقابلها نقدا من أموال  تكون كل قيمة األوراق املالية حتت رمحة
 مستحقة 

وميكن تقليل خمار.ة التسوية يف املشتقات املالية لدرجة كبرية باستعمال "ش.وط تصفية التسويات" يف 
الكثري من معامالت املشتقات االتفاقيات الشاملة  وهذا ما يقلل من خمار.ة التسوية اليت تتم بنفس العملة  كما أن 

)مثل مبادالت أسعار الفائدة( ال يتم فيه تبادل أصل املبلغ بتاريخ االستحقاق  غري أن مقاصة التسويات ال تعاجل 
مشكلة التسديد بأكث. من عملة واحدة  فهناك خمار.ة كبرية هنا تتمثل بسبب التسديد بالعمالت األجنبية، سواء 

 xlviiآنيا أو آجال 
 هذه مجيع بني مشرتك العايل املايل ال.فع فأث. أيضا، املشتقة األدوات خمار. بني . ال.فع املايل تعترب منأما خمار

 أو يشرتيها اليت العقود قيمة ( من2% حىت  أو 5 األحيان بعض يف)  10%ببسارة يودع فاملستثم. .األدوات
  xlviiiالتعاقد حمل األصل باع أو اشرتى أنه لو من أكرب م.ات 10 خيس. أو ي.بح أن ميكنه و يبيعها،

 المحور الثالث: إدارة مخاطر المشتقات المالية

، وهأو علأى حتملهأاإىل الطأ.ف األقأدر الأ.اغبني يف تقليلهأا ثريا مأا يأرتدد أن املشأتقات املاليأة تنقأل املاأار.ة مأن ك
لط.ف اجملأازف يف املشأتقات افرتاض حبت، فهناك ف.ق جوه.ي بني ال.غبة يف حتمل املاار.ة وبني القدرة على ذلأك  فأا

ال ريب أنه راغب يف حتمل املاار.، لكن هذا ال يعين بالض.ورة أنه قادر بالفعل على حتملهأا، كمأا أشأار لأذلك ضأمنا 
آالن ج.ينسأأبان الأأ.ئيس السأأابق جمللأأس االحتيأأاري الفيأأدرايل حأأني قأأال "إن رايتنأأا الحتأأواء املاأأار. قائمأأة علأأى أسأأاس 

الذين لديهم ال.غبة ويفرتض أن لديهم القدرة، على حتملها" وبطبيعأة احلأال فأإن هأذا االفأرتاض نقل املاار. إىل أولئك 
ال يلأأزم حتققأأأه بالضأأأ.ورة، يوجأأأد مأأأن اجملأأأازفني مأأأن ميلأأأك ال.غبأأة يف حتمأأأل املاأأأار.ة مأأأع كونأأأه األقأأأل قأأأدرة علأأأى حتملهأأأا  

تدفعأه لتحمأل خمأار. ال يسأتطيع احتماهلأا  وحيث أن املشتقات تولد دخال حاض.ا للطأ.ف اجملأازف، فاحلاجأة اآلنيأة قأد
 لذلك جيب أن متلك كل مؤسسة وسيلة فعالة لقياس وم.اقبة املاار. املتعلقة باملشتقات   xlixبسبب نقص السيولة
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 كيف نقوم بإدارة المخاطر المالية الخاصة بالمشتقات المالية؟ولكن  

املاار. ويتم دارة املالية أدوات مفيدة إل املشتقاتيف  جيدون املشاركني يف السوق املايل من الواضح أن
 ومع ذلك، .واملستثم.ينبنوك االستثمار، البنوك التجارية و  :املشاركني يف السوق ثالثة أنواع من من قبل استادامها

خاصة  اخلاصة هبا  ولنأخذ كمثال خمار. االئتمان لفهم هذا التساال دارة املاار.إل تشكل حتديات املشتقات املاليةف
تعترب املاار. االئتمانية للمشتقات املالية من أكث. املاار. اليت يتع.ض إليها مستادميها، خاصة مشتقات أهنا و 

OTC كان حجم تداول املشتقات يف السوق املنظم ال   ,222، فهي تعترب من أكث. األدوات تداوال, فاالل سنة
ت.يليون دوالر  022سوق الغري املنظم فهي تتجاوز ت.يليون دوالر أم.يكي أما العقود املتداولة يف ال 12يتجاوز 

  أم.يكي  لذلك سن.كز هنا حول إدارة املاار. االئتمانية للمشتقات املالية

 قد ال تكون معقدة بط.ق خمار. االئتمان ، فاملشتقات تقوم بتحويلاالئتمان ر.ااأربعة حتديات مل فهناك 
مناذج معقدة  تعتمد على وبذلك جيب فهمها  واملشتقات معقدة نخمار. االئتما سهلة الفهم، وبذلك ميكن أن ختلق

 هذا التعقيد تفسري وكاالت التصنيف االئتماين  كما هناك نموذج املاتارهذا ال خط.، مما يؤدي إىل الستادامها
  خمار. ، ونتيجة ذلك قد ختلق عدة تصنيفاهتا أن يساء فهم، ولكن ميكن للمستثم.ين

I. ونتيجة لذلك، نقلها ج.دتقوم مب اار. االئتمان إمناامل ال تزيل فاملشتقات املالية واقعال : يفمخاطر االئتمان ،
اخلسائ.  ال ميكنها القضاء على املشتقات املالية فعلى ال.غم من أن .خيس. املال، سوف يف مكان ما، و شاص مان إف

مثل عقود مبادلة أسعار  .سهلة الفهم  تكونقد ال معقدة بط.ق اار.امل حتول، فإهنا ميكن أن خمار. املالية النامجة عن
 لماار. املتعلقةل تع.ضهم املشاركني يف السوقيعي  الفائدة أو اتفاقات حول معدالت الفائدة اآلجلة    هل

حامسة  ال توجد وسيلة، سوق الذين ينشطون يف املشاركني يف السوقتساع نطاق نظ.ا ال املعقدة؟ املشتقات املاليةب
 للماار. التع.ض تعي متاما ال املشاركني يف السوق بعض إىل أن أن نشري ومع ذلك، ميكن .السؤالل.د على هذا ل

، أم.يكان اكسربيس "خس. مئات املاليني من الدوالرات على 2221في عام سوق املشتقات  ف مشاركتها يف نتيجة
التنفيذي لش.كة أم.يكان  " ونقلت الصحيفة عن ال.ئيس CDOاالستثمارات يف التزامات الديون املضمونة 
 هلا   CDO اكسربيس قوله انه "مل يفهم خط." ملمتلكات

II.  التقصري نتيجة  مشتق االئتمان عقد الط.ف املقابل يف هي خمار. قابل هلذا اخلط.وامل :المقابل لهذا الخطر
ال بد  ممه خط. هو ماار. الط.ف املقابلف _،OTCمشتقات  خاصة عقود_ مبوجب العقد ما ميلكه دفعوعدم 



عيساوي سهامأ/                        مخاطر المشتقات المالية وادارتها                                                                                                

 

 0202جانفي  20العدد                                                   جامعة المدية    -المستدامة ةمخبر التنمية المحلي -د والتنميةمجلة االقتصا
  

 
179 

خمار.  للحد من ضمانات يستادمون تجارن أغلب الإذلك فل  أكث. ب.وزا هذا اخلط.أصبح أن تدار حيث  من
من عقود املشتقات مضمونة من خط. الط.ف  %03ن إ، ف ISDA 2006اإليسداسح الط.ف املقابل، ووفقا مل

التحديات  هناك بعضاهلامش، و  للضمانات االستادام الواسع النطاق، على ال.غم من ومع ذلكهلذا العقد  املقابل 
وأمهها هو مقاييس التع.ض خلط.  .املشتقات االئتمانية على خمار. الط.ف املقابل امل.تبطة إلدارة املاار. اهلامة

املشتقات املعقدة، وإحدى هذه املقاييس ال.ئيسية هي "االحتمال التع.ض هلا اخلط." فهو يأخذ بعني االعتبار 
قبلية احملتملة هلوامش االئتمان أو االفرتاضات املستقبلية اليت ميكن أن ختلق خمار. أكرب إذا حت.ك التح.كات املست

لذا فاملشاركني يف السوق يدركون احلاجة لقياس التع.ض احملتمل ملاار. االئتمان للمشتقات  .السوق لصاحل التاج.
 . املعقدة يف املستقبل وكذلك الصعوبات

III.  :نموذجال خط.مما يؤدي إىل  وللتحوط لتقييمل مناذج معقدة ات املالية املعقدة تتطلبشتقاملأخطار النموذج ،
وبالفعل حتققت هذه املاار. املتعلقة خبط. النموذج  ط. خب يطلق عليه معيب منوذج اخلسارة النامجة عناط. ف

رجة االستثمار،  حت.كت بعد ختفيض التصنيف االئتماين  جن.ال موتورز إىل وضع أقل من د 2225النموذج يف ماي 
أسعار السوق لبعض مؤش.ات االئتمان القطاعية بط.ق من شأهنا أن تعترب إما غري قابل للتصديق للغاية أو مستحيلة، 

 .وفقا مناذج معينة كانت تستادم لتقييم وإدارة املاار. يف ذلك الوقت

IV.  :أن يساء فهمقات ولكن ميكن فوكاالت التصنيف تلعب دورا هاما يف سوق املشتوكالة تصنيف المخاطر 
  ففي تق.ي. حبثي للبنك امل.كزي األم.يكي، يف سوق التمويل املنظم، مبا املاار.، مما قد تساعد على خلق تصنيفاهتا

(  فكثريا من 2225يف ذلك سوق املشتقات، واليت تعتمد اعتمادا كبريا على تقييمات )جلنة النظام املايل العاملي، 
على وكاالت التصنيف لتقييم خمار. االئتمان يف معاملة خاصة نظ.ا للطبيعة املعقدة للمشتقات   املستثم.ين يعتمدون

ومع ذلك، وفقا لذلك التق.ي.، فاملؤسسات االستثمارية الكبرية ال تعتمد فقط على التصنيفات الختاذ الق.ارات 
 l.االستثمارية، وهذا ما يدل على فهمها اجليد لوكاالت التصنيف

وجيب السيط.ة حبكمة  يكون لكل مؤسسة وسيلة فعالة لقياس وم.اقبة خمار. االئتمان واملشتقات،فيجب أن 
  :على بيئة هذه العقود وجيب أن تشمل ما يلي

  ال.قابة الفعالة من ر.ف جملس اإلدارة 

 السياسات واإلج.اءات فعالة  
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 قوة امل.اجعة االئتمانية، واملوافقة، وحدود العمليات.  

 نظم قياس املاار. دقيقة والتحقق من صحتها جيب أن تكون.  

 كما جيب أن تصل يف الوقت املناسب  .فعالية تقاري. املاار.، وال.صد، وعمليات املوافقة استثناء  

 املعايري السليمة اليت تقوم عليها وثائق االئتمان جيب أن تكون  

 أن تسرتشد أنشطةاملستقلة، و ال.مسية و  ناالئتما عملية بدقة من خالل املاار. االئتمانية فيجب السيط.ة على
املوافقة  وظيفة وينبغي أن تكون، تضارب املصاحل للتافيف منو  السياسات واإلج.اءات فعالة  االئتمان من خالل

 تقييمكل من ال  استقالل جيب احلفاظ علىكما   موظفني مؤهلني،يعمل به و  املاار. وحدة مستقلة عن على االئتمان
 .االستثناءات واملوافقة على التع.ض، واإلبالغ عن، وال.صد الط.ف املقابل خطوط ائتمانوإنشاء  ،الئتماناألويل ل

 .وعادة ما يتم تنفيذ هذه املهام من قبل قسم االئتمان يف املؤسسة وخالبا ما تكون هذه املؤسسات عبارة عن بنوك

، جيب أن ميتلك املوظفني املسؤولني عن وألجل فعالية تقييم التع.ض للماار. وتعيني حدود االئتمان املناسبة
املوافقة وم.اقبة خمار. االئتمان الفهم اجليد للمشتقات املالية، ومصدر التع.ض هلذا اخلط.، وعوامل السوق اليت تع.ض 

كما ينبغي ملوظفي االئتمان تلقي التدريب املستم. على األدوات املالية املشتقة، وتقنيات  املؤسسة خلط. االئتمان 
وينبغي أيضا أن تستع.ض دوريا اجلدارة االئتمانية لألر.اف املقابلة  .ارة املاار.، وأساليب قياس خمار. االئتمانإد

 تقييم مدى مالءمة أن وضع ضوابط أيضا مشتقة جتارعلى  جيبكما  لألدوات املشتقة وتعيني تصنيفات خمار.هم 
 .liلألر.اف املقابلة لعقودهم عامالت احملددةامل

 خالصة:

النمو  هذا قادو  املليارات من الدوالرات عش.ات املشتقات قبل عقد من الزمن إىل الكبري يف سوق النمووصل 
جمموعة  العثور على ويبدو أن، واملستثم.ين، وبنوك االستثمار البنوك التجاريةالسوق، مبا يف ذلك  هذا يف ةمشاركلل

 عدد من ، فهي حتوي علىإلدارة املاار. وخاصة ة هبمخاصغ.اض قد تكون مفيدة أل املشتقة متنوعة من املنتجات
حتمل الكثري  املشتقات املالية، فيف الوقت نفسه ولكن  املاتلفة إلدارة املاار. اليت تستادم الط.ق واالسرتاتيجيات

 جعدم نضو  تعكس هذه التحديات من كثريو  اخلاصة هبا، إلدارة املاار. الكبرية التحديات بعض تط.حمن املاار.ة و 
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إدارة يف  هلذه التحدياتتنمية هذا السوق للتصدي تطوي. و  املشاركني يف السوق جيب على ولذلك سوق املشتقات،
 . باستادام املشتقات املالية املاار
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 دور التسويق االلكتروني في تنشيط السياحة بالجزائر
 

 ملوك جهيدة 
 الملخص:

تعد اجلزائر من أهم الدول اليت تتمتع مبقومات سياحية متنوعة تؤهلها الحتالل مراكز متقدمة يف جمال صناعة  
لدعم وجهة اجلزائر  السياحة اليت أصبحت اليوم يف مقدمة الصناعات يف االقتصاد العاملي. وتتطلب هذه املقومات

السياحية وتنشيطها العديد من االسرتاتيجيات لتحقيقها، ومن بينها التسويق اإللكرتوين املعتمد على تكنولوجيا 
اإلعالم واالتصال كشرط أساسي يف ترويج املقومات الطبيعية، اخلدمات السياحية والفندقية عرب اإلنرتنت على نطاق 

 زائر وتنميته.واسع ودفع قطاع السياحة يف اجل
 السياحة، التسويق السياحي، التسويق اإللكرتوين للسياحة . الكلمات المفتاحية:

 
Résumé: 

L'Algérie est parmi le plus important des pays qui a les éléments d'une 

variété de touristes se qualifier pour occuper des positions avancées dans le 

domaine de l'industrie du tourisme qui est aujourd'hui à la pointe de l'industrie dans 

l'économie mondiale. 

Et Pour soutenir et stimuler la destination touristique en Algérie il exige la 

présence de nombreuses stratégies par exemple E-marketing basée sur 

l'information et la technologie de communication comme une condition préalable 

au renforcement des ingrédients naturels disponibles, les Services touristiques et 

hôtel en ligne largement, et de faire progresser  le secteur du tourisme en Algérie et 

le développé. 

Most- clés: tourisme, marketing touristique, E-marketing du tourisme. 

 
 

 

                                                           
 جامعة البويرة  طالبة دكتوراه  ملوك جهيدة dj-melouk@outlook.fr 



/ ملوك جهيدة  ط.د                                                                       زائر                       التسويق االلكتروني في تنشيط السياحة بالجدور   

 

  0202جانفي 20العدد                              امعة المدية                         ج -المستدامة ةمخبر التنمية المحلي -د والتنميةمجلة االقتصا

 
185 

  مقدمة:
يعترب قطاع السياحة من أهم القطاعات يف العامل، حيث أصبحت صناعة السياحة ظاهرة حضارية واجتماعية متثل 

نمية املستدامة وتلعب دورا احملور األساسي يف أنشطة اخلدمات، وأحد أسرع القطاعات منوا، وأداة فعالة لتحقيق الت
مهما يف عملية التنمية االقتصادية، فهي قادرة على جلب مداخيل هامة من العملة الصعبة وامتصاص البطالة وترقية 
مناطق بأكملها. ولقد أصبح العامل يعرف تغريات عديدة، احتلت فيه االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الصدارة يف 

ألعمال ومنها قطاع اخلدمات، وصناعة السياحة من بني الصناعات اليت ارتبطت ارتباطا اهتمامات خمتلف قطاعات ا
وثيقا بالتقدم يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت، حيث أصبحت اخلدمات السياحية اإللكرتونية شرطا 

لغي فيها عنصري املسافة والوقت مهما من شروط تقدمي خدمات سياحية تنافسية ذات جودة عاملية يف بيئة تسويقية أ
بني مقدم اخلدمة وطالبها، هذا التحول يف البيئة دفع باملؤسسة السياحية لتتبىن التسويق اإللكرتوين للنشاط السياحي 

 للتمكن من املنافسة يف هذه البيئة التسويقية اجلديدة.
 

 المحور األول: مفاهيم عامة حول للسياحة 
العديد من التعاريف حول مفهوم السياحة والسائح، اختلفت حسب الزاوية اليت ينظر لقد وردت تعريف السياحة :  .0

منها الباحثون واملختصون، ولكنها تتكامل لتعطي يف النهاية تعريفا واسعا وشامال للسياحة، وعليه نستعرض أهم 
 التعريفات اليت وردت فنذكر منها ما يلي:

أهنا "ظاهرة من ظواهر العصر اليت نشأت عن احلاجة املتزايدة ب 5091سنة   Guyer Freuler عرفها األملاين
للحصول على الراحة، االستجمام، تغيري اجلو، اإلحساس جبمال الطبيعة، الشعور بالبهجة واملتعة باإلقامة يف مناطق 

وعة بأهنا عبارة عن "جمم 5001سنة  Maclntosh كما عرفها   iذات طبيعة خاصة وهي مثرة تقدم وسائل النقل".
الظواهر والعالقات الناجتة عن عمليات التفاعل بني السياح ومؤسسات األعمال والدول واجملتمعات املضيفة وذلك 

 iiهبدف استقطاب واستضافة هؤالء السياح والزائرين".
 و من خالل كل ما سبق ميكن تعريف السياحة على أهنا: "جمموعة من النشاطات الناجتة عن سفر و إقامة األفراد   

ساعة وأقل من سنة يف مكان معني داخل الوطن أو خارجه وال تكون بغرض العمل  42يف بلد معني لفرتة أكثر من 
 أو اإلقامة الدائمة".

غري أن التصنيف املبين على  iiiلقد حاولت العديد من الدراسات تصنيف السياحة على عدة أسس،أنواع السياحة:  .0
 شيوعا من غريه والسياحة وفقه تنقسم إىل ما يلي: الدوافع أو اهلدف من الرحلة يعد األكثر
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هي كل نشاط استجمام يرتكز أساسا على املواقع األثرية، املعامل التارخيية، ومواقع األحداث السياحة الثقافية:  -
 ivوالتعرف على احلضارات والثقافات اإلنسانية والعادات والتقاليد.

ارسه السياح خالل إقامتهم باملواقع الساحلية أو باملؤسسات وهي" كل نشاط استجمامي مي السياحة الترفيهية: -
 vالسياحية، مثل حظائر التسلية والرتفيه واملواقع اجلبلية واملؤسسات الثقافية والرياضية".

  viويطلق عليها السياحة الشعبية أو سياحة اإلجازات. السياحة االجتماعية: -
قوم على انتقال السائحني من أماكن إقامتهم إىل مناطق هي ذلك النشاط السياحي الذي يالسياحة الدينية:  -

أخرى بقصد القيام بزيارات ورحالت دينية داخل وخارج الدولة لفرتة من الوقت، وجترى يف بعضها شعائر دينية، 
  viiوزيارة أماكن خاصة ذات طابع ديين كاحلج والعمرة.

 كثري من دول العامل املتقدمة سياحيا ومصدرا حيث تعد أحد أهم أنواع النشاط السياحي يفالسياحة العالجية:  -
 viiiهاما من مصادر الدخل السياحي.

 ixهذا النوع من السياحة خيتص بتنظيم املؤمترات والندوات واللقاءات على كافة املستويات.سياحة المؤتمرات:  -
ناسبة يف امارسة هتدف السياحة الرياضية إىل إشباع رغبات السائحني وهتيئة الظروف املالسياحة الرياضية:   -

رياضتهم املفضلة سواء أكانت حتتاج إىل استغالل عناصر طبيعية مثل التزجل وغريها، أو تلك اليت تتطلب 
 xإمكانيات مادية خاصة مثل املالعب والصاالت الرياضية،..اخل. 

للطبيعة  هي منط سياحي يقوم على استغالل املساحات الصحراوية وما حتتويه من سحرالسياحة الصحراوية:  -
 xiبغية إطالق برامج سياحية تستهوي طبقة كبرية من األفراد.

 xiiهي منط سياحي حديث ناتج عن التطورات التكنولوجية احلديثة وغزو الفضاء.السياحة الفضائية:  -
 ميكن إدراج أمهية السياحة كما يلي: أهمية السياحة: .3

ل االستثمارات املختلفة املوجهة إىل القطاع تؤدي السياحة دورا هاما يف حتقيق التنمية االقتصادية من خال -
 xiiiالسياحي، وترجع أمهية السياحة يف اجملال االقتصادي إىل تأثرياهتا االقتصادية العديدة؛

تساهم السياحة بتوفري مداخيل من العمالت الصعبة، مثل مسامهة رؤوس األموال األجنبية يف القطاع السياحي  -
 xivل مقابل منح تأشريات لدخول البالد  وغريها؛واملدفوعات اليت حتصل عليها الدو 

تعتمد السياحة على العنصر البشري بشكل كبري، لذلك تعمل على حتقيق فرص عمل كثرية وتقليص معدالت  -
 البطالة ؛

 تؤدي تنمية قطاع السياحة إىل زيادة االستثمارات يف البىن التحتية؛ -
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 ؛تساعد السياحة على تنمية املناطق النائية والريفية -
هو ذلك النشاط اإلداري والفين الذي تقوم به املؤسسات السياحية داخل الدولة المقصود بالتسويقي السياحي:  .2

وخارجها لتحديد األسواق السياحية املرتقبة والتعرف عليها والتأثري فيها هبدف تنمية وزيادة احلركة السياحية القادمة 
 xvالرغبات والدوافع للشرائح السوقية. منها وحتقيق التوافق بني املنتج السياحي وبني 

 
 المحور الثاني: مفهوم التسويق اإللكتروني للسياحة

فرضت املتغريات التكنولوجية والتطورات يف تقنيات املعلومات واالتصاالت صورا حديثة للتعامل، يف مقدمتها     
ال ميكن ألي نشاط سياحي جتاهله اخلدمات السياحية اإللكرتونية اليت أصبحت يف الوقت احلايل ضرورة حتمية 

وأصبح  احلديث عن مثل هذه اخلدمات من األمور اليت تثري اهتمام العاملني يف جمال السياحة يف حماولة منها لتنشيط 
السياحة فلم يعد التسويق التقليدي يكفي للرتويج والتنشيط السياحي وإمنا اعتمد مؤخرا على التسويق اإللكرتوين 

 من أجل الرفع من عائد السياحة.للقطاع السياحي 
 تعريف التسويق اإللكتروني للسياحة .0

يعترب مفهوم التسويق اإللكرتوين للسياحة من املفاهيم احلديثة يف علم السياحة الذي يتداخل بشدة مع مفهوم    
مالته اليت تتم بني التجارة اإللكرتونية، ويعرف التسويق اإللكرتوين للسياحة على أنه" منط سياحي يتم تنفيذ بعض معا

مؤسسة سياحية وأخرى، أو بني مؤسسة سياحية وسائح من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبيث 
تتالقى فيه عروض اخلدمات السياحية من خالل شبكة اإلنرتنت مع رغبات جمموعة من السائحني الراغبني يف قبول 

 xviإلنرتنت".هذه اخلدمات السياحية املقدمة عرب شبكة ا
كما ميثل التسويق اإللكرتوين ختطيط وتنفيذ الفعاليات التسويقية املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي للخدمة السياحية     

لإليفاء حباجات الزبون ورغباته وحتقيق أهداف املؤسسة السياحية من خالل التقنيات املستخدمة أو عرب وسيلة 
 xviiاإلنرتنت.

تعريف التسويق اإللكرتوين للسياحة على أنه "استعمال اإلنرتنت يف جمال السياحة،  من خالل ما سبق ميكن   
وتوظيف أدوات التسويق اإللكرتوين يف عرض اخلدمات واملعلومات السياحية اليت تقدم للسائح باستخدام الطرق 

تسهيالت أكثر فعالية للزبائن  التكنولوجية واإللكرتونية احلديثة من أجل تفعيل عمل املوردين السياحيني والوصول إىل
 السياحيني". 
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يقدم التسويق اإللكرتوين العديد من اخلصائص واملزايا خصائص ومزايا التسويق اإللكتروني للسياحة:  .0
 للسياحة، ميكن تلخيصها فيما يلي:

 xviiiيتميز التسويق اإللكرتوين للسياحة خبصائص أمهها:أوال: خصائص التسويق اإللكتروني للسياحة: 
يتميز التسويق اإللكرتوين للسياحة بأنه يقدم خدمة واسعة، حيث ميكن للزبائن املتعاملني مع  :دمة الواسعةاخل -

 املوقع التسويقي التعامل معه يف أي وقت؛
ال تعرف احلدود اجلغرافية،  اإللكرتوين للسياحة يقإن الوسائط املستخدمة يف التسو  اإللكرتوين: عاملية التسويق -

 حبيث ميكن للزبون أن يقوم بالتسويق من خالل حاسوبه الشخصي ؛
بسرعة تغري املفاهيم وما يغطيه من أنشطة وما حيكمه  اإللكرتوين للسياحة يتميز التسويق سرعة تغري املفاهيم: -

وتقنيات املعلومات اليت  اإللكرتوين من قواعد، ذلك أن التجارة اإللكرتونية مرتبطة بوسائل وتقنيات االتصال
سارع لذلك فإن الرتتيبات القانونية اليت ختضع هلا قابلة للتغري السريع بشكل متوافق مع تتغري وتتطور بشكل مت

 تطورات االتصاالت واملعلومات؛
اإللكرتوين، تلعب االختالفات  للتسويق مع الطبيعة الدولية عرب اإلنرتنت: السياحي تقبل وسائل الرتويج -

احلضارية والثقافية دوراً مهماً يف ذلك، وخصوصاً بالنسبة للطرق املتبعة بالرتويج حبيث ميكن لبلد ما أن تتوافق 
 فيه الوسائل الرتوجيية مع الثقافة السائدة يف ذلك البلد.

 xixوتتمثل فيما يلي:  اإللكتروني للسياحة:ثانيا: مزايا التسويق 
توفري املعلومات اليت حيتاجها السائح حول املقاصد السياحية واخلدمات اليت تعرضها من فندقة وإطعام وترفيه  -

 وغريها إضافة إىل املعلومات حول حجوزات السفر وصرف العمالت وطرق الدفع؛
ة بشبكة االنرتنت وتصفح املواقع السياحية املختلفة عرب توفري اجلهد والوقت إذ ميكن للسائح االتصال مباشر  -

العامل وإجراء املقارنات بينها فيما يتعلق باألسعار وطرق احلجز والدفع متجنبا بذلك التكلفة املادية للزيارة 
 امليدانية لوكاالت السفر وشركات الطريان؛

 ير اخلدمات السياحية.ختفيض مصاريف الرتويج واإلعالن عن املنتج السياحي وحتسني وتطو  -
يعتمد التسويق اإللكرتوين على استخدام شبكة أهمية استخدام التسويق اإللكتروني للمعالم السياحية:  .3

اإلنرتنت يف الرتويج للمنتج السياحي مبختلف أحناء العامل على أوسع نطاق وإمكانية وصول املعلومات أو 
يسهل عملية اختاذ القرارات الشرائية بواسطة الزبائن  الصور إىل كل مكان وسرعة تلقيها وسهولة بثها اما

  xxالسياحيني، ويفتح أوسع اآلفاق أمام حركة السياحة العاملية.
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 xxiللتسويق اإللكرتوين أمهية كبرية يف قطاع السياحة، ميكن إبرازها فيما يلي:   
ثرية الغائبة متاما على اخلرائط السياحية يتيح التسويق اإللكرتوين فرصا كبرية إلبراز احملميات الطبيعية واملواقع األ -

 واليت ال جتد التسويق الكايف وال يعلم السائحون عنها إال القليل سواء بالداخل أو اخلارج؛
التسويق اإللكرتوين لألنشطة واملنتجات السياحية عرب وسائل التسويق االجتماعي كالفيس بوك وغريها ميكن  -

 أبواب تعليمية وتربوية وأخرى ترفيهية؛ أن يكون مشروعا جريئا ومبادر لفتح
استخدام التسويق اإللكرتوين يف التنشيط السياحي وإنشاء املواقع اإللكرتونية، باإلضافة إىل أنظمة احلجز  -

اإللكرتوين يوفر الكثري من الوقت واجلهد، حيث يتيح املوقع اإللكرتوين للمؤسسة السياحية عرض كتالوج 
ة والتعريف باألنشطة واخلدمات السياحية املقدمة من املؤسسة للسائحني واالتصال إلكرتوين للمعامل السياحي

مبنظمي الرحالت والتواصل والتنسيق فيما بينهم، باإلضافة إىل جذب زبائن جدد والوصول إىل شرائح 
 جديدة.

 المحور الثالث: دور التسويق اإللكتروني في دعم السياحة بالجزائر
اإللكرتوين يف جمال السياحة أمهية بالغة، خاصة مع النمو اهلائل يف التكنولوجيات احلديثة لقد احتل التسويق      

وتزايد استخدام اإلنرتنت، إذ أصبح اجملال األكثر منافسة يف بيئة التسويق السياحي يف العصر احلديث، ودوره يف ترقية 
 ه التسويق اإللكرتوين يف دعم السياحة.السياحة، و من خالل هذا احملور سيتم التعرف على الدور الذي يلعب

تتمتع اجلزائر مبقومات خمتلفة للسياحة، جعلتها حتوز على كل أسباب تطوير المقومات السياحية للجزائر:  .0
النشاط السياحي لو أهنا استغلت هذه املقومات االستغالل األمثل، من خالل العمل على تطوير إسرتاتيجيتها 

 ية.التسويقية ملواقعها السياح

وتتعلق باملساحة، املناخ والتضاريس املميزة للجزائر اليت مجعت بني إفريقيا ودول البحر أوال: المقومات الطبيعية: 
 xxiiاألبيض املتوسط وأهم هذه املقومات، ما يلي:

كلم، يطل على البحر األبيض   5499ميتد الشريط الساحلي للجزائر على مسافة   الشريط الساحلي: -
 شواطئ وخلجان، فضال على الثروة البحرية اهلائلة من املرجان والثروات احليوانية.املتوسط تتخلله 

 يتصف املناخ اجلزائري باملتوسط أساسا وآخر قاري، كا يلي: المناخ: -
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املناخ املتوسط: ويشمل املنطقة الساحلية من الشرق إىل الغرب بدرجات حرارة سنوية متوسطة تقدر بــ  .أ 
، وعليه املناخ يف هذه املنطقة يتميز باحلرارة °21شهر جويلية وأوت إىل ، وتبلغ ذروهتا خالل 51°

 والرطوبة؛
املناخ شبه احلار: وحيوي منطقة اهلضاب العليا، ويتميز بفصل بارد طويل، ورطب أحيانا إذ يستمر من شهر  .ب 

 أكتوبر إىل شهر ماي.
هي السلسلة اجلبلية الساحلية، تتشكل تضاريس اجلزائر من أربع جمموعات طبيعية متميزة و التضاريس:  -

السهول واهلضاب العليا، سلسلة اجلبال الداخلية ومنطقة الصحراء، وأهم املناطق اجلبلية يف اجلزائر، جبال 
 م وكذا مرتفعات األوراس واهلضاب العليا. 5159الشريعة الواقعة بوالية البليدة اليت تصل إىل علو 

من الصحراء متفرعة إىل أربع مناطق صحراوية  4مليون كلم 94حويل  اجلزائر ترتبع علىالصحراء الجزائرية:  -
 وميكن أن تستغل فعال يف النشاط السياحي وهي:

بتعداد سكاين قدره ألف نسمة وحتتوي على مناطق طبيعية  4كلم  240999منطقة أدرار: مساحتها  .أ 
 خالبة؛

هذه املنطقة باحلظرية الوطنية منطقة إيليزي: وتشمل الطاسيلي والذي يقع يف أقصى اجلنوب، وتعرف  .ب 
 للطاسيلي؛

منطقة ميزاب: صنفت هذه املنطقة ضمن الرتاث العاملي فيما خيص اجلانب الثقايف والتارخيي واحلضري  .ج 
 واهلندسي وتقع بوالية غرداية؛

وحتتوي على حيوانات ونباتات  5010منطقة تامنراست "اهلقار": حتتوي على حديقة وطنيىة أنشأت سنة  .د 
 نادرة  جدا تعود إىل العصور القدمية.ونقوش  

تتوفر اجلزائر على جمموعة من احلمامات املعدنية منتشرة على خمتلف مناطق البالد، الحمامات المعدنية:  -
تكون خمزون سياحي ميكن استغالله لزيادة العرض السياحي، وقد أحصت املؤسسة الوطنية للدراسات 

 xxiiiي:مصدر مائي معدين وه 494السياحية حوايل 
 حمطات للمياه املعدنية املهيأة؛ 90 .أ 
 منبع ذو أمهية حملية؛ 531 .ب 
 مصدر ذو أمهية جهوية؛ 11 .ج 
 منابع ذات أمهية وطنية. 91 .د 
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إن أمهية هذه املنابع جعلت الدولة تقيم مؤسسات سياحية وصحية جبوارها قصد تسهيل عملية االستفادة منها،    
 قور بسطيف، محام ريغة بعني الدفلى ومحام بوحنيفية مبعسكر...إخل.وأهم هذه املنابع محام دباغ بقاملة، محام قر 

إن املعامل التارخيية واحلضارية املتنوعة اليت تنفرد هبا اجلزائر جعلتها شاهدا حيا  ثانيا: المقومات التاريخية والثقافية:
الوثائق التارخيية املوجودة يف اجلزائر على انتمائها للفضاء اإلسالمي، املتوسطي واإلفريقي، فاملعامل األثرية، املتاحف و 

تشهد على عراقة وعظمة احلضارات املتعاقبة، من األمازيغية إىل الفينيقية إىل البيزنطية والرومانية وأخريا اإلسالمية اليت 
 xxivفرضت نفسها على التاريخ.

 xxvمة اليونسكو واملتمثلة فيما يلي:تزخر اجلزائر مبعامل سياحية متنوعة ومن أمهها جند املعامل املصنفة من طرف منظ   

 م وهي تقع بباتنة؛599تيمقاد: مت إنشاؤها من طرف اإلمرباطور ترجان سنة  .أ 
 تيبازة: وهي من املدن الرومانية العتيقة؛ .ب 
 مجيلة: وهي تقع يف سطيف، وهي من أقدم املدن الرومانية باجلزائر؛ .ج 
ملناخ، وهجرة احلياة البشرية يف الصحراء لوحة تعكس حتوالت ا 51999الطاسيلي: وحتتوي على أكثر من  .د 

 سنة قبل امليالد؛ 1999خالل 
م وكانت عاصمة للدولة 5990قلعة بين محاد: تقع ببشارة باملسيلة وهي من املدن اإلسالمية، تأسست سنة  .ه 

 احلمادية؛
 قصر ميزاب: أنشأ من قبل اإلباضيني؛ .و 
 إسالمية.القصبة: توجد باجلزائر العاصمة وهي ذات هندسة معمارية  .ز 

يعترب النقل الشريان احلقيقي لقطاع السياحة، واجلزائر تتوفر على جمموعة من ثالثا:المنشآت القاعدية للنقل: 
املنشآت ميكن استغالهلا لتطوير النشاط السياحي بداية من الشبكة الوطنية للنقل اليت تتعدى مئة ألف كلم، كما 

 xxviتتوفر على: 

مطار لالستعمال احملدود  50مطار جهوي،  52مطارات وطنية،  91مطار دويل،  53مطار منها  13 .أ 
 مطارات خاصة بالنشاط الطاقوي؛ 92و

كلم طرق ترابية صاحلة للسري واحلركة   31599كلم من الطرق الربية من الشمال إىل اجلنوب،   592متتلك  .ب 
 وطرق متوسطة النوعية؛ 
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كلم خط مكهربة، كلها ذات اجتاه وحيد، وتستغل   451كلم، منها   2199 شبكة للسكك احلديدية بطول .ج 
قطار  510عربة وتوظف  59399هذه الشبكة من طرف املؤسسة الوطنية للسكك احلديدية اليت متتلك 

 مدينة كربى ومتوسطة؛ 50يوميا يربط 
 لنقل احملروقات. 94ي وميناء للصيد البحري وموانئ صغرية للرتفيه السياح 50ميناء متعدد اخلدمات و 53 .د 

على الرغم من سنوات اجلمر اليت عرفتها اجلزائر فهي تتمتع باستقرار سياسي مقبول يف رابعا: المقومات السياسية: 
السنوات األخرية، قلل من األزمة األمنية وأذهب الرعب واخلوف عن األفراد اما ميكن اعتباره حافز من حوافز 

 السياحة.

إن املزايا الكثرية اليت يقدمها التسويق اإللكرتوين ني في تفعيل السياحة بالجزائر : دور التسويق اإللكترو  .0
للصناعة السياحية بوجه عام، ميكن إبرازها يف تأثريه على عناصر املزيج التسويقي السياحي، ويف ترقيته للنشاط 

 السياحي كما يلي:
 ي السياحي أوال: تأثير التسويق اإللكتروني على عناصر المزيج التسويق

 وذلك كما يلي:   
بفضل استخدام اإلنرتنت، أصبح بإمكان املؤسسة السياحية عرض اخلدمات السياحية اليت تقدمها، المنتج:  -

وسهولة تطوير املنتج السياحي وظهور أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح السائحني املختلفني وذلك من 
معرفة التوجهات السياحية اجلديدة واخلدمات األساسية  خالل قياس الرأي العام الذي ميكن من خالله

 xxviiواملكملة اليت حيتاجها السائحون.
من أبرز تأثريات التسويق اإللكرتوين أهنا أسهمت يف تقليص دور وأمهية الوسطاء التقليديني، وبروز التوزيع:  -

أمثلتها قناة الكتالوجات،  مصطلح جديد عرف باسم القنوات اإللكرتونية كبديل عن القنوات التقليدية، ومن
  xxviiiقناة الوسيط اإللكرتوين، املوقع اإللكرتوين للمؤسسة السياحية...اخل.

أسهم التسويق اإللكرتوين يف إحداث ثورة حقيقية يف جمال هيكلة األسعار وديناميكيتها وأساليبها  التسعير: -
 وإجراءاهتا حيث ميكن إجياز ذلك كاآليت:

 البديلة وتفحصها؛ دراسة اسرتاتيجيات التسعري .أ 
 دراسة تكاليف إنتاج اخلدمة السياحية وتوزيعها وعالقتها بالطلب على املنتج؛ .ب 
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تطبيق نظام السمسرة السياحية على شبكة اإلنرتنت بعرض غرف فندقية بأسعار منخفضة على املواقع  .ج 
 xxixاإللكرتونية.

وين، حيث مت استخدام اإلنرتنت يف وهو من أكثر عناصر املزيج التسويقي تأثرا بالتسويق اإللكرت الترويج:  -
جمال اإلعالن السياحي بواسطة مؤسسات السياحة عن طريق توظيف الصور اجلميلة واجلمل املختصرة اليت 
أدت إىل تشجيع الزبائن احملتملني على القيام بشراء املنتج السياحي املعروض بصورة فورية عرب شبكة 

 xxxاإلنرتنت.
تسويق اإللكرتوين يف إحداث تغيري نوعي كبري يف عنصر البيئة املادية أو الدليل لقد أسهم ال البيئة المادية: -

 املادي، حيث مسح بـــ :
 التحول من البيئة املادية إىل البيئة االفرتاضية؛ .أ 
ظهور تقنيات الوسط املتعددة، للتعويض عن البيئة املادية، فقد أصبحت كل اخلدمات السياحية تقريبا تقدم  .ب 

 ة االفرتاضية.من خالل البيئ
قد أثر التسويق اإللكرتوين على مزودي اخلدمة حيث مت تقليص عددهم باألجهزة واملعدات  العنصر البشري: -

والربجميات، أما خبصوص متلقي اخلدمة )السائح(، فقد أصبح اتصاهلم مع مزودي اخلدمة يتم عرب الربجميات 
ات بني متلقي اخلدمة وصارت تتم على مستوى واألجهزة واملعدات، وقد ساهم أيضا بتوسيع نطاق العالق

 العامل من خالل حلقات النقاش اإللكرتونية، وغرف احملادثة. 
أصبحت عملية توصيل وتقدمي اخلدمة أو تسليمها تتم عرب تقنيات االتصال  عمليات تقديم الخدمة: -

لة قابلة للتطبيق وقيام األعمال املختلفة بدءا من االتصال املباشر، ومع حتول االنرتنت إىل قناة تسويقية بدي
 باستغالل الشبكات اإللكرتونية أدى إىل حتول اخلدمة السياحية إىل اخلدمة السياحية اإللكرتونية.

 ثانيا: دور التسويق اإللكتروني في ترقية النشاط السياحي بالجزائر              
 xxxiاحي من خالل ما يلي:يلعب التسويق اإللكرتوين دورا هاما يف ترقية النشاط السي   

تيسري تقدمي املعلومات اليت تعتمد عليها صناعة السياحة، حيث تتسم اخلدمات السياحية بأهنا منتجات  -
تتباين فيها املعلومات بشكل كبري فال ميكن قياس جودهتا إال بالتجربة وأهنا تعتمد باألساس على ثقة السائح 

زبون السياحي يستطيع احلصول على مجيع البيانات يف جودة اخلدمات السياحية، ومن هنا أصبح ال
واملعلومات اليت حيتاجها عن املنتج السياحي من خالل شبكة اإلنرتنت، ويشمل ذلك: معلومات عن الطريان 

 والفنادق والربامج السياحية وأماكن تأجري السيارات...إخل؛
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لك من خالل إمكانية قيام السائح بإجراء املسامهة يف حتقيق رغبات السائح وإرضاء احتياجاته األساسية، وذ -
العديد من املقارنات بني املواقع السياحية املختلفة واختيار األنسب منها دون أن حيتاج إىل االنتقال من 
مكان إىل آخر، وتتيح شبكة اإلنرتنت ذلك من خالل أشكال متعددة تشمل املعلومات التفصيلية املصورة 

ا زيارة أو تصفح املنتج بنفسه أو ح ى إمكانية قيامه بتصميم الربنامج واليت يستطيع السائح من خالهل
 السياحي الذي يرغب فيه؛

ختفيض تكاليف اخلدمات السياحية املقدمة ومن مث متتع املنتج السياحي مبيزة مقارنة نتيجة الخنفاض األسعار،  -
التسويق السياحي، تكاليف فمن شأن استخدام السياحة عرب التسويق اإللكرتوين التقليل من تكاليف 

اإلنتاج، التوزيع...إخل، فعلى سبيل املثال ميكن للسائح تسلم تذاكر الطريان اإللكرتونية أو قسيمة التبادل 
 اخلاصة حبجز أحد الفنادق من خالل بريده اإللكرتوين.

ين من فرص كبرية بقدر ما يوفر التسويق اإللكرتو تحديات التسويق اإللكتروني للنشاط السياحي بالجزائر:   .3
ومتنوعة يف ظل االجتاه حنو العوملة والتحول إىل االقتصاد الرقمي، بقدر ما يواجه بعض التحديات والصعوبات 

لكل من املؤسسات السياحية و السياح يف ظل العوملة وبيئة األعمال  اليت حتد من استخدامه واالستفادة منه
 xxxiiاملتغرية، كما يلي:

تنمية األعمال من خالل التسويق اإللكرتوين حيتاج إىل إحداث تغيريات جوهرية يف  إنالتحديات التنظيمية:  -
البنية التحتية يف اهليكل واملسار والثقافة التنظيمية للمؤسسات، فهناك حاجة ماسة إىل إعادة تنظيم هياكلها 

يجيتها التقليدية مع حتديث ودمج األنشطة والفعاليات االتصالية التسويقية اخلاصة بالتسويق اإللكرتوين بإسرتات
 إجراءات العمل هبا مبا يتماشى مع التطورات التكنولوجية املتجددة .

إن إنشاء موقع إلكرتوين على اإلنرتنت أشبه ما يكون بإنشاء ارتفاع تكاليف إنشاء المواقع اإللكترونية:  -
إىل خرباء متخصصني وإىل درجة  وبناء موقع مادي، حيث أن تصميم وإنشاء وتطوير املواقع اإللكرتونية حيتاج

عالية من الكفاءة وكذلك احلاجة إىل دراسات تسويقية وفنية حبيث تكون تلك املواقع اإللكرتونية جذابة 
ومصممة بشكل قادر على جذب انتباه الزبائن وإثارة اهتمامهم، كما جيب أن يكون املوقع مؤهاًل لتقدمي 

 زة تنافسية عن اآلخرين.قيمة إضافية للزبون مبا حيقق للمؤسسة مي
إن سرعة التطورات التكنولوجية يف جمال تصميم وتطوير املواقع تطور تكنولوجيا المواقع اإللكترونية:  -

اإللكرتونية وتعزيز فعاليتها وقدرهتا التنافسية يعد من أهم التحديات اليت تواجه استمرارية هذه املواقع وجناح 
 التسويق اإللكرتوين من خالهلا.
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إن اللغة والثقافة من أهم التحديات اليت تعوق التفاعل بني كثري من الزبائن وبني ق اللغة والثقافة: عوائ -
العديد من املواقع اإللكرتونية، لذا فهناك حاجة ملحة لتطوير برجميات من شأهنا إحداث نقلة نوعية يف ترمجة 

ثقافية والعادات والتقاليد والقيم حبيث ال النصوص إىل لغات يفهمها الزبائن، كذلك ضرورة مراعاة العوائق ال
 xxxiiiتكون عائقاً حنو استخدام املواقع التجارية.

تعد السرية واخلصوصية من التحديات اليت تعوق وتؤثر على تقبل بعض الزبائن لفكرة الخصوصية واألمن:  -
البيانات من الزبائن التسوق عرب اإلنرتنت وخاصة أن عملية التبادل اإللكرتوين حتتاج إىل احلصول على بعض 

مثل االسم، النوع، اجلنس، العنوان، طريقة السداد وغريها، لذا فهناك ضرورة الستخدام برجميات خاصة 
 .Cookiesللحفاظ على سرية وخصوصية التعامالت التجارية اإللكرتونية مثل برنامج 

االئتمان عرب اإلنرتنت هو أكثر إن أسلوب الدفع بواسطة بطاقات  عدم الثقة في وسائل الدفع اإللكترونية: -
أشكال الدفع ارتباطًا بالتسويق اإللكرتوين، وتعترب عملية حتويل النقود يف صلب أي معامالت جتارية عرب 
اإلنرتنت من أكثر التحديات اليت تواجه التسويق اإللكرتوين، لذا أصبح هناك اجتاه حنو استخدام برجميات 

 .Secure Electronicين، وترسيخ ثقة الزبائن هبا مثل برنامج خاصة لتأمني وسائل الدفع اإللكرتو 
Transactions 

 وتتمثل فيما يلي:تحديات خاصة بالدول النامية:   -
 غياب البنية التحتية الضرورية هلذا النوع من التسويق؛ .أ 
 عدم وضوح الرؤية املستقبلية للتسويق اإللكرتوين لدى مدراء املؤسسات؛ .ب 
 ة للتحول إىل التسويق اإللكرتوين؛ارتفاع التكلفة املادي .ج 
عدم تقبل الزبائن لفكرة الشراء عري اإلنرتنت إلحساسهم باملخاطر املتعلقة جبودة املنتجات ورغبتهم يف  .د 

 فحصها قبل الشراء؛
 عدم توافر أجهزة احلاسوب لدى نسبة كبرية من األفراد يف الدول النامية؛ .ه 
 دول النامية؛عدم انتشار اإلنرتنت بصورة كبرية يف بعض ال .و 
 بطء شبكة اإلنرتنت وصعوبة التنقل عرب املواقع اإللكرتونية يف بعض الدول النامية. .ز 

                                                           
 ص بجهاز الحاسوب، يسمى تضع معظم مواقع ويب على القرص الصلب الخاعبارة عن ملف صغير    Cookie أما ملفات ،Cookies فهي عبارة  
  عن ملفات نصية، فهي ليست برامج أو شفرات برمجية تهدف إلى جمع بعضا لمعلومات عن الفرد المستخدم للحاسوب.
  Secure Electronic Transaction (SET): is a system for ensuring the security of financial transactions on the 

Internet. 
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 خاتمة: 

يعد التسويق اإللكرتوين أحد املفاهيم األساسية املعاصرة اليت استطاعت خالل السنوات القليلة املاضية القفز      
ت معاصرة تتماشى مع العصر احلايل ومتغرياته وذلك مبجمل اجلهود التسويقية، ومبختلف األنشطة إىل اجتاها

 باالستعانة مبختلف األدوات والوسائل املتطورة والتكنولوجيا احلديثة يف تنفيذ العمليات واألنشطة التسويقية. 

إن التسويق اإللكرتوين للسياحة يهدف إىل تقدمي قيمة متميزة للزبون من خالل تكنولوجيا املعلومات وشبكة      
نرتنت، حيث يعترب رضا السائح عن اخلدمات املقدمة نقطة البداية والنهاية للنشاط السياحي، وهذا ما جعل من اإل

الضروري على املؤسسات السياحية أن تكون هلا مقدرة واسعة يف استيعاب أحدث وسائل التكنولوجيا يف تسويق 
وتصميم وتقدمي اخلدمة السياحية واالستعانة بتقنيات  منتجاهتا باالستعانة باألجهزة واملعدات اإللكرتونية يف إنتاج

 التسويق اإللكرتوين يف هذا اجملال ملا له من أثر اجيايب يف تنشيط السياحة باجلزائر.
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Relation Université-Environnement Économique  
 


DJAIDER H. 

 

 

Résumé : 

La présente contribution essaye d’établir est ce qu’il existe une relation 

entre l’université et son environnement, et plus particulièrement avec son 

environnement économique. Dans la littérature économique, la majorité des 

d’études empiriques se sont concentrées sur l’étude de cette question à travers 

l’analyse de l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur. Mais 

rarement des études empiriques se sont intéressées à la question, en analysant 

la relation qui existe où non entre le type de diplôme universitaire des 

créateurs d’entreprises et le type d’activité des l’entreprises créées par ces 

derniers.  

Pour ce faire, à travers l’approche que nous proposons, nous essayons 

d’apporter les premières réponses à cette problématique et ce, à travers l’étude 

d’un échantillon constitué de 721 diplômés de l’enseignement supérieur ayant 

créés leurs entreprises dans le cadre du dispositif ANSEJ durant l’année 2007. 

 

 : ملخص

 

 حميطهالصوصا مع  و عالق  بني اجلامع  وحميطها، وجودإثبات ادالة  امل ههذ يف حاولسن
دراس  حتةيل و من لالل  و لكن املسأل  يف معظمها تطرقت إىل هذهاالقتصادي   الادراسات إناالقتصادي. 

جانب  لت هذه القضي  منتناو  دراسات جتريبي  هنالك اإىل أن نادرا ملرجيي التعةيم العايل.  عناد توظيفال
 نشاطال ونوعسؤسس  امللةمنشئ امعي  اجلشهادة العالق  بني نوع  إثبات وجود حماول  لالل ألر أي من

 .املستحادث  سؤسس مل

لريج  127من  تتكون عةى هذا السسؤال، من لالل دراس  عين   نحاول تقادمي إجابو لذالك س
 لاللالوكال  الوطني  لادعم تشغيل الشباب  ةى مستوىعالذين متكنوا من إنشاء مسؤسسات  تعةيم العايلال

 .2001سن 

 

 

                                                           
 DJAIDER Hassane, Enseignant à l’Université de Médéa, djaider64@yahoo.fr 

 

  

mailto:djaider64@yahoo.fr


Relation Université – Environnement Economique                                                  DJAIDER H.                    
 

Revue de l’économie et du développement- Laboratoire LDLD, Médéa     Numéro 02 jan. 2014
  
 8 

1- Introduction : 

 

Examiner la question de l’emploi des diplômés de l’enseignement 

supérieurs. Nécessite un réexamen profond de la relation qui existe entre 

l’université et son environnement et plus particulièrement avec le secteur 

économique et administratif. Partant de cette dernière problématique, 

l’ensemble des études essayent de répondre à cette interrogation à travers 

l’étude de l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur. 

La chute des prix du pétrole et la politique de désinvestissement prônée 

par les pouvoirs publiques depuis le début des années quatre-vingt, ainsi que 

les politiques successives d’ajustements structurels, misent en place par 

l’Algérie depuis la fin des années quatre-vingt, ont précipité la rupture de 

l’équilibre qui prévalait d’une certaine façon sur le marché de l’emploi et du 

travail, et principalement celui des diplômés de l’enseignement supérieur. Ces 

changements, qui sont intervenus sur le marché de l’emploi et du travail, ont 

amené les pouvoirs publiques à partir du début des années quatre-vingt-dix à 

mettre en œuvre un ensemble d’actions et de dispositifs en faveur de la lutte 

contre le chômage et surtout pour la création d’emploi plus particulièrement 

par le biais de la création de nouvelles entreprises. 

Ainsi, après analyse des causes profondes du chômage et notamment 

les causes du chômage chez les jeunes, un certains nombres de dispositifs 

d’emplois d’attentes et d’insertion, ainsi que des dispositifs 

d’accompagnements à la création d’entreprises ont vu le jour tel que : 

1- L’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ, 

depuis1996) 

2- L’Agence Nationale de Gestion de Micro Crédit (ANGEM, depuis 

2004) 

3- La Caisse Nationale d’Allocation Chômage (CNAC, depuis 2004) 

Seulement, il a été relevé, dans la réalité, qu’un faible nombre de 

diplômés universitaires s’orientent vers la création d’entreprises, puisque nous 

enregistrons à titre d’exemple dans le cadre du dispositif ANSEJ (voir tableau 

ci-dessous), des taux annuels des créateurs d’entreprises universitaires qui 

oscille entre 10 à 13% de l’ensemble des créateurs. 
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Tableau 01 : Evolution des taux annuels de création d’entreprises par 

les universitaires
1
 

Années 2005 2006 2007 2008 

Nombre d’entreprises 

créées 
10.549 8.645 8.102 10.634 

Nombre d’entreprises 

créées par des 

universitaires 

1.165 910 867 1.342 

Taux des entreprises 

créées par des 

universitaires 

11% 10 ,53% 10,70% 12,62% 

Source : ANSEJ 

Ainsi, le but de cette contribution  est d’essayer de répondre à la 

problématique signalée ci-dessus à travers l’analyse de l’existence où non de 

relation entre d’une part, le type de diplôme des promoteurs créateurs 

d’entreprises diplômés de l’enseignement supérieur et d’autre part, le type 

d’activité créée par ces derniers en prenant comme exemple le cadre du 

dispositif ANSEJ. Ainsi la réponse à cette question permet d’apporter des 

éléments de réponse à notre principale question, mais d’une autre façon. 

 

2- Approche Méthodologique : 

 

Pour répondre à la question de notre communication, et afin de mesurer 

le degré de relation entre l’université et l’environnement économique, on 

considèrera deux variables, l’une représente le type  de diplôme universitaire 

du promoteur, et l’autre variable représente le secteur d’activité de la micro 

entreprise créée dans le cadre du dispositif ANSEJ. Il est évident que ces deux 

caractères sont de nature qualitative où les modalités de chacune sont données 

dans les deux tableaux suivants : 

 

 

 

 

                                                           
1
 Les données sur les universitaires créateurs d’entreprises ne sont disponibles au niveau de l’ANSEJ que 

pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008. 
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Tableau 02 : Type de diplôme 

 

Variable 1 : Type de diplôme Modalité 

1 Technique 

2 Sciences de la nature 

3 BTPH 

4 Sciences médicales 

5 Sciences humaines 

6 Finance et comptabilité 

7 Autres diplômes 

Source : Les Auteurs 

Tableau 03 : Type de secteur d’activité 

Variable 2 : Type de Secteur 

d’activité 

Modalité 

1 Services 

2 Industrie 

3 Santé 

4 Professions Libérales 

5 BTPH 

6 Maintenance 

7 Agriculture 

8 Informatique, Electrique et 

Electronique 

9 Artisanat et Culture 

Source : Les Auteurs 

Dans la pratique, il existe plusieurs indicateurs statistiques permettant 

de répondre à la question objet de notre étude, tels que le coefficient de KHI-2 

et le coefficient de contingence. Ces derniers sont calculés pour établir où non 

l’existence d’une relation entre deux variables qualitatives. 
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Dans la logique d’un test statistique, il y’a toujours deux hypothèses à 

tester, l’hypothèse de la recherche est son alternative, ce qui nous amène à la 

réalisation du test d’hypothèse suivant :  

 La première hypothèse : l’hypothèse alternative  noté généralement H0- est 

comme son nom l’indique, une hypothèse qui postule que la relation entre 

les deux variables, c'est-à-dire comme dans le cadre de notre étude entre le 

type de diplôme des promoteurs universitaires et l’activité créée par ces 

derniers est due au hasard, autrement dit qu’il n’y a pas de relation (c'est-à-

dire absence de relation entre les deux variables) ; 

 

 La seconde hypothèse : l’hypothèse de base notée généralement H1 – 

correspond à l’hypothèse de la recherche. Contrairement à l’hypothèse 

alternative, cette hypothèse suggère que la relation entre le type de 

diplôme des promoteurs universitaires et l’activité créée par ces derniers 

ne peut être attribuée au hasard, donc, il existe un lien entre les deux 

variables au sein de la population de l’échantillon étudié. 

 

 On considère une marge pour lequel le risque d’erreur est maximum, en 

général ce risque  est fixé à 5% (seuil de signification). 

3- Source des données : 

 

Les deux variables « Type de Diplôme » et « Type de Secteur 

d’Activité » utilisés dans le cadre de cette communication, ont été observés 

sur un échantillon de 721 individus universitaires financés, dans le cadre du 

dispositif ANSEJ, au cours de l’année 2007. Le champ couvert par cette base 

de données couvre les 48 wilayas du pays. Les statistiques descriptives 

concernant les deux variables sont données par les tableaux suivants : 

 

Tableau 04 : Fréquence type de diplôme par modalité 
Modalité Fréquence Pourcentage % 

Technique 111 15,40 

Sciences de la nature 92 12,76 

BTPH 216 29,96 

Sciences médicales 176 24,41 

Sciences humaines 57 7,91 

Finance et comptabilité 54 7,49 

Autres diplômes 15 2,08 

TOTAL 721 100 
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Source : Les Auteurs 

De la lecture du tableau ci-dessus, il ressort clairement que les jeunes 

universitaires diplômés  des spécialités relevant du BTPH, des sciences 

médicales, ceux options techniques, et des sciences de la nature sont ceux qui 

s’orientent le plus vers la création d’entreprise; en effet, ils représentent 

respectivement 29,96%, 24,41%, 15,40% et  12,76% soit 82,53 % du total des 

créateurs. 

Tableau 05 : Fréquence Type de secteur d’activité par modalité 

 

Modalité Fréquence Pourcentage % 

Services 121 16,78 

 Industrie 26 3,61 

Santé 177 24,55 

Professions Libérales 49 6,80 

BTPH 203 28,16 

Maintenance 22 3,05 

Agriculture 52 7,21 

Informatique, Electrique et 

Electronique 

53 7,35 

Artisanat et Culture 18 2,50 

TOTAL 721 100 

Source : Les Auteurs 

De l’analyse du tableau ci-dessus, il ressort clairement que les activités 

relevant des secteurs du BTPH, de la santé, des services, sont les plus prisés 

par les jeunes universitaires porteurs de projets ; elles représentent 

respectivement 28,16%, 24,55% et 16,78%, soit 69,49% du total des projets 

financés, bien que l’on relève, aussi, l’orientation des jeunes universitaires 

vers les secteurs relevant de l’agriculture, de l’industrie et de la profession 

libérale. 

 

3-1- Procédure théorique de réalisation du test de Khi² 

 

On ne peut poursuivre la communication, sans la présentation de la 

procédure permettant la réalisation du test du Khi², supposons que nous ayant 

des données observées sur un échantillon tiré au hasard dans une population 
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donnée, et on veut tester est ce qu’il existe une relation entre deux 

observations (variables X et Y) ce qui revient à poser les hypothèses suivantes 

: 

H0 : Les variables X et Y sont indépendantes 

H1 : Les variables X et Y sont dépendantes 

 

Avec comme remarque importante les variables X et Y  sont 

qualitatives 

Sous l'hypothèse H0, la distance entre les deux tableaux (c.à.d. entre le 

tableau des observations et le tableau théorique calculé à partir du tableau des 

observations) suit une loi du Khi² à ddl degrés de liberté. Ce dernier est 

calculé par la formule suivante :  

ddl = (Nombre de modalités lignes -1)*(Nombre de modalités colonnes 

-1)  

On choisit un seuil de signification (généralement égale à 5%) et on lit 

dans une table de Khi² la valeur théorique correspondante au croisement de la 

valeur du seuil de signification avec la valeur du degré de liberté (ddl) 

Graphe n ° 01 : Loi du khi-2 

 

H0 retenue                   H0 rejetée ; H1 retenue 

   Valeur de Khi² théorique   

Si  la valeur du Khi²  observée (calculée) est très supérieure à la valeur 

du  Khi²  tabulée ou théorique : On retient  l'hypothèse H1 (c'est-à-dire qu’il 

existe un lien entre les deux variables étudiées). Sinon on rejette l’hypothèse 

H1 et on accepte l’hypothèse H0. 

 

4- Résultats et Discussions des résultats 

 

4-1- Les résultats des tests statistiques 

 



Relation Université – Environnement Economique                                                  DJAIDER H.                    
 

Revue de l’économie et du développement- Laboratoire LDLD, Médéa     Numéro 02 jan. 2014
  
 14 

L’utilisation du logiciel SPSS, nous a permis d’avoir les résultats 

suivants : 

 

4-4-1- Test d’indépendance (Test de Khi²) entre le type de diplôme et le type 

d’activité créée 

 

Tableau 06 : Les résultats du test Khi 

 

Tests du Khi-deux 

 Valeur Ddl Signification asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 1894,19 48 ,000 

Khi-deux de Pearson 

théorique 
65.17 48  

Rapport de 

vraisemblance 
1504,14 48 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 
57,95 1 ,000 

Nombre d'observations 

valides 
721 

  

   128 Cellules (44,4%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L’effectif théorique minimum est de ,37 

De notre étude, il ressort clairement que la valeur du Khi² observée 

(1894,19) est supérieure à la valeur du Khi² théorique (65.17), avec un degré 

de signification égale à 0,00 ( c'est-à-dire la probabilité de commettre une 

erreur est inférieur à 0,05)  Ainsi, nous pouvons conclure
 
qu’il existe bien une 

relation entre les deux variables, c'est-à-dire entre, d’une part, les types de 

diplômes délivrés par les universités, et d’autre part, les activités créées par 

les promoteurs. 
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4-4-2- Coefficient de contingence 

Tableau 07 : Les résultats calcul coefficient de contingence 

Mesures symétriques 

 Valeur Signification 

approximée 

Nominal par 

Nominal 

   

Coefficient de 

contingence 
,851 ,000 

   

Nombre d'observations valides 721  

a. L'hypothèse nulle n'est pas considérée. 

b. Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothèse 

nulle. 

Le calcul du coefficient de contingence fait apparaitre, aussi, un résultat 

très proche de 1 (égale à 0,851), la probabilité d’erreur est significative (elle 

est égale à 0,00), ce qui démontre qu’il existe une très forte corrélation entre 

les formations dispensées par les universités et par conséquence les types de 

diplômes délivrés et ce que les diplômés créent comme activité sur le terrain. 

 La réalisation du test de Khi² et le calcul du coefficient de contingence, 

permettent d’affirmer l’existence d’une relation très forte entre le type de 

diplôme délivré par les universités et le type d’activités créées par les 

promoteurs universitaires et ce dans le cadre du dispositif ANSEJ, donc on 

peut dire qu’il y’a effectivement une certaine relation entre l’université 

algérienne et son environnement, et plus particulièrement avec son 

environnement économique. 

 

 

5- Conclusion 

 

Depuis l’indépendance et jusqu'à une période récente, l’université 

Algérienne s’est cantonnée essentiellement à former des cadres nécessaires et 

indispensables au développement et au fonctionnement de la sphère de 

production de biens et de services. Cette situation a conduit inévitablement 

l’université à négliger son rôle à former également des porteurs de projets. 
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Néanmoins, durant les dernières années, mais surtout depuis 

l’introduction du système LMD
2
, il est apparu au sein de l’université 

algérienne des questionnements sur : 

1- L’existence où non d’une relation entre l’université et son 

environnement surtout économique ; 

2- Quels sont les besoins de l’économie en matière de formations 

universitaires ? 

Notre étude a permis de répondre indirectement et positivement à la 

première question. Concernant la deuxième question, les universités 

algériennes ont pris conscience d’une nécessité pour développer une politique 

et une démarche de mise en place des formations professionnelles qui 

permettent aux diplômés de s’insérer facilement dans la vie active (ceci peut 

être considérer comme  un des points positifs du système LMD). Et c’est dans 

ce cadre, que l’entrepreneuriat est apparu comme une spécialité qui devrait 

faire partie du cursus de formation universitaire. C’est dans ce sens que 

l’université de Médéa a mis en place une  formation en Entrepreneuriat 

« Licence Professionnelle en Entrepreneuriat » et ce, depuis 2008.  

Néanmoins, Il serait souhaitable de mettre parallèlement à cette 

formation, une politique visant à développer l’esprit entrepreneurial au sein de 

l’université algérienne, qui doit passer nécessairement par la mise en place 

des actions suivantes : 

1- Un module sur la création d’entreprise qui doit être dispensé à titre 

facultatif à l’ensemble des étudiants, qui le souhaite, et surtout pour ceux qui 

sont en fin de cursus et ce, pour leur faire découvrir qu’il existe une autre 

façon de décrocher un poste d’emploi et ce, à travers la création de son propre 

emploi par le biais de la création d’une entreprise ; 

2-Une structure à l’intérieur de l’université (genre d’incubateur ou 

centre d’accompagnement), qui permet aux porteurs d’idées de projets de 

création d’entreprise de valider au moins du point de vue scientifique et 

académique leur action entrepreneuriale : 

- Approfondissement et adaptation des idées des porteurs de 

projets à la personnalité de l’individu – c'est-à-dire étude de la 

compatibilité individu-projet ; 

- Accompagnement des étudiants pour réaliser des études de 

marché, des plans financiers, des plans stratégiques, business 

plan…etc. ; 

- Accompagnement des étudiants dans leur processus de 

création d’entreprise. 

En conclusion de notre communication, nous dirons que l’ouverture de 

l’université algérienne sur son environnement, principalement 

l’environnement économique, doit se concrétiser en réalité par la formation : 

                                                           
2
 Licence, Master, Doctorat 
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1-  des cadres performants qui sont indispensables à la sphère de 

production ; 

2- mais en même temps l’université doit, aussi, s’orienter vers la 

formation des étudiants porteurs des projets, des projets qui doivent être 

économiquement viable et socialement utile. 
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Annexe 

 

Tableau 08 : Tableau croisé 

 

 

 

 

Diplôme 

 

 

Secteur  

D’Activité 

Techniques Sciences 

de la 

nature 

BTPH Sciences 

médicales 

Sciences 

humaines 

Fiances et 

Comptabilité 

Autres 

Diplômes 

TOTAL 

Services 32 19 16  22 28 4 121 

Industrie 5 12 4  1 3 1 26 

Santé  1  176    177 

Professions 

Libérales 

3 6 4  28 8  49 

BTPH 2 6 187  3 3 2 203 

Maintenance 16 4 2     22 

Agriculture 4 41 1  2 4  52 

Informatique 47 1 1   4  53 

Artisanat et 

Culture 

2 2 1  1 4 8 18 

TOTAL 111 92 216 176 57 54 15 721 

Source : Les Auteur
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Recherche de l’adéquation entre formation et emploi 

                              

 GUENDOUZ Amina 

          

 

Résumé 

Dans le cadre de notre bref exposé, nous allons nous limiter à faire 

quelques remarques à propos de la cohérence entre l’emploi et la formation en 

Algérie, dans l’espoir d’inciter les spécialistes de la question et les honorables 

chercheurs de donner plus d’éclairage sur le sujet au cours des débats ou à 

d’autres occasions.   Notre modeste contribution sera basée sur quelques 

éléments de réflexion en ce qui concerne la recherche des facteurs devant 

permettre de moduler la formation aux conditions du marché de l’emploi, 

sachant que cette question est devenue une préoccupation à laquelle est 

confrontée l’université algérienne. C’est donc à la problématique suivante que 

nous allons essayer de trouver quelques pistes d’exploration pour arriver à 

une adéquation entre une offre constituée de cadres et profils issus des 

différentes cohortes de sortants et diplômés de l’université et un marché du 

travail restreint et aux besoins difficiles à cerner. 

 : الملخص
اخلاصة بالتوافق بني العمل  النقاطبعض  إىلوف نكتفي بالتطرق س ،هذا املختصر إطار حبثنايف 

ط الضوء على يتسل إىل باإلضافة ،يف هذا اجملالالباحثني  و األخصائينيحتفيز يف  منا أماليف اجلزائر،  والتكوين
، ومشاركتنا املتواضعة سرتكز على بعض عناصر التفكري فيما أخرىملوضوع من خالل نقاشات ومناسبات هذا ا

أصبح الشغل الذي حسب ظروف الشغل،  اجلامعي تكييف التكوينخيص البحث عن العوامل اليت متكننا من 
 معادلة إىلسريها للوصول اليت سوف حناول تف اإلشكاليةهذه هي  إذن، اجلزائريةالشاغل الذي تواجهه اجلامعة 

وفئات شبابية حاصلة على شهادات جامعية و سوق عمل مبسطة  إطاراتل من شك  املعرض البني 
 .وباحتياجات يصعب حصرها

 

 

 

                                                           
  املدية جامعة ، أستاذة مساعدة قسم"أ" ،قندوز أمينة، california04mimii@yahoo.fr  
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L’introduction 

La recherche des facteurs devant permettre de moduler la formation aux 

conditions du marché de l’emploi est devenue une préoccupation à laquelle 

doit répondre l’université algérienne. C’est à la problématique d’une 

adéquation entre une offre constituée de cadres et profils issus des différentes 

cohortes de sortants et diplômés de l’université et un marché du travail aux 

besoins difficiles à cerner. 

En effet, l’université algérienne est aujourd’hui à la croisée des chemins 

pour s’inscrire dans une démarche nouvelle qui tient compte des nouvelles 

qualifications exigées par l’économie et les cursus d’enseignement à 

dispenser aux étudiants à même de leur permettre d’acquérir les compétences 

nécessaires. 

Il s’agira donc de trouver les mécanismes à mettre en place pour 

faciliter l’insertion des sortants du système supérieur dans le marché du 

travail en leur donnant les qualifications suffisantes de leur employabilité 

dans leurs postes d’emploi.  

Le système LMD dont les résultats n’ont pas encore fait l’objet 

d’évaluation, est supposé permettre de satisfaire aux nouvelles conditions 

imposées et des changements induits par la conjoncture économique nationale 

marquée par une plus grande ouverture sur l’Extérieur, C’est donc la 

problématique que nous allons nous répondre c’est : Emploi-formation : 

quelle adéquation? 

 

I. L’université et l’environnement 

Ironie du sort, qui suscitent la controverse sont les changements dans 

l'environnement politique et économique , tant au niveau local ou au niveau 

international , au niveau mondial a entraîné la domination d’un seul pole c’est 

le pole libéral, et parmi ses caractéristiques :la mondialisation , qui est connue 

par l’économie libre, et au niveau local l’entrée de  l'Algérie dans l'économie 

de marché et l'abandon de économie planifiée, ces changements doit s'adapter 

à d'autres institutions de l'État et surtout l’université , car elle est considéré 

comme un fournisseur réel que soit du côté ressources humaines ou en 

recherches scientifique et cela aussi pour enrichi l’environnement extérieur, 

sauf que l’université algérienne est encore restée jusqu’à maintenant sans 
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adaptation avec l’environnement, car il existe maintenant une grande fissure 

entre l’université et son environnent soit économique ou administratif. 

Et dans l’économique, l’université ne connait pas ses besoins ni de 

moyen ni de long terme du côté formation et recherches scientifiques et les 

services qu’il lui faut. 

 Et la relation entre l’université et l’administration locale, elle est restée 

jusqu’à maintenant vue de l’administration (l’université) comme un outil à 

objectif politique et non comme un outil de développement de 

l’environnement, et pour cela il faut revoir et d’une façon radicale cette 

relation pour qu’elle aura un rôle qui s’adaptera avec l’environnement visé.
1
  

I.1  Analyse de l’environnement externe    

L’état de l’enseignement supérieur  en Algérie a été touché par une 

panoplie  de problèmes économiques et sociaux : un faible taux de 

scolarisation  à tous les niveaux ; les infrastructures institutionnelles délabrées 

; l’enseignement supérieur bénéficie d’un soutien économique, politique et 

logistique insuffisant de la part des  gouvernements africains et des 

entreprises ; un faible  soutien de la part du secteur privé et une culture de non  

contribution privée aux universités ; des relations non- étroites entre les 

universités, l’industrie, les gouvernements et les secteurs sociaux et productifs 

de l'économie ; et les problèmes de capacité humaine comme le  

vieillissement des professeurs d’université et  la « fuite des cerveaux. »   

Il existe globalement une tendance vers le développement rapide des 

TIC et la création des réseaux de production et de diffusion des 

connaissances. Cependant, le fossé entre l’Algérie et les pays industrialisés 

dans le domaine des TIC et des activités portantes sur la Recherche et le 

Développement (R&D) continue d’élargir. En général, le continent est à la 

traîne en ce qui concerne la révolution mondiale des technologies de 

l’information et de la communication. Les établissements d’enseignement 

supérieur sont mal préparés et mal équipés pour jouer un rôle de leadership en 

raison du développement inadéquat de leur propre infrastructure 

d’information.    

Au même moment, les conflits et les guerres continuent d’accélérer 

l’exode des cerveaux et de perturber les travaux académiques. Le maintien 

des régimes répressifs, la restriction de la liberté d’expression et la culture de 

la corruption constituent des contraintes à la production et à l’application des 
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connaissances et  freinent le développement socio-économique. Cela souligne 

un besoin pour une plus grande autonomie des établissements d’enseignement 

supérieur en Algérie, ainsi que la coopération entre eux dans les domaines de 

la formation et de la recherche, l’échange du personnel universitaire et des 

étudiants et des réformes harmonisées des programmes d'études.
2
 

 

II. La relation entre la formation et l’emploi. 

II.1Offres de formation et monde du travail.   

Le passage du « programme de formation » à celui de « l’offre de 

formation» marque un changement d’attitude de la part des universités. 

 En effet
3
, dans l’optique des programmes de formation, les universités 

sont dans « leurs tours d’ivoire » et conçoivent des modules de formation en 

précisant leur articulation et leurs volumes horaires ; dans cette dispensation, 

il existe très peu de liens entre le monde du travail et les universités ;  - dans 

l’optique des offres de formation, les universitaires considèrent que leurs « 

clients » se trouvent dans le monde du travail qui comprend : l’administration 

publique (fonction publique centrale et déconcentrée ; collectivités locales ; 

établissements publics à but non lucratif ou non), entreprises privées, 

organisations non gouvernementales (ONG) et organismes internationaux. 

Dans cette perspective, les universités doivent concevoir des programmes de 

formation pertinents, en l’occurrence des offres de formation qui répondent 

aux attentes des différents segments de la clientèle constituée par le monde du 

travail (ou monde socio-professionnel). Cette attitude a conduit les universités 

à mettre en place des organes de concertation universités-monde du travail. 

II.2 La spécialité de formation 

Depuis de nombreuses années, l’un des objectifs des politiques 

éducatives est de développer les formations afin de permettre au plus grand 

nombre de poursuivre des études et de répondre aux attentes du système 

productif. Cet objectif national est aujourd’hui largement transposé au niveau 

européen. La spécialité de formation est supposée déterminante ici pour 

accéder à un emploi de spécialité similaire. Cette hypothèse souvent qualifiée 

« d’adéquationniste » est largement discutée. Être formé dans une spécialité 

de formation n’exclut pas de travailler ensuite dans une autre sans que cette 

inadéquation soit nécessairement pénalisante. Dans les faits, quelle que soit la 
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mesure de l’adéquation entre spécialité de formation et spécialité d’emploi 

utilisée et le type de formation, celle-ci concerne rarement plus de 50% des 

jeunes d’une génération, même cinq années après leur sortie du système 

éducatif. Certaines formations professionnelles demeureraient donc en grande 

partie transférables. En d’autres termes, ces formations ne sont pas aussi 

« spécifiques » à un domaine de spécialité d’emploi que ne le donne à penser 

l’hypothèse adéquationniste. Dans ce contexte, il semble important de 

préciser le rôle des différentes spécialités de formation au cours de l’insertion 

professionnelle. C’est l’objectif de cet article qui propose une analyse fondée 

sur une enquête représentative des sortants du système éducatif de la 

génération 98 observés pendant leurs trois premières années de vie active. 

L’étude se focalise sur les formations professionnelles pour lesquelles la 

spécialité de formation prend tout son sens. Les autres formations ont, en 

effet, en théorie au moins, une vocation plus générale. 

Dans un premier développement, les éléments théoriques essentiels qui 

explicitent le rôle, ou plutôt les différents rôles de la spécialité de formation, 

sont exposés. 

Dans la section suivante, les déterminants de l’adéquation entre 

spécialité de formation et spécialité d’emploi sont examinés en fonction des 

spécialités et de différents éléments caractérisant l’individu et l’emploi 

occupé. 

Si autant d’individus ne travaillent pas dans leur spécialité de formation 

c’est probablement, en partie au moins, parce qu’ils n’y trouvent pas 

d’avantage particulier. Dans ce domaine, le rendement salarial de la spécialité 

de formation joue un rôle essentiel. Ainsi, l’étude des salaires fait l’objet de la 

troisième section.  

L’impact de chaque spécialité de formation sur le salaire est susceptible 

d’emprunter deux voies. La première est indirecte. Il s’agit du rendement de 

l’adéquation entre spécialité de formation et spécialité d’emploi qui diffère 

selon la spécialité et d’autres déterminants de l’adéquation évoqués plus haut. 

Ce rendement « indirect » via l’adéquation caractérise la formation 

professionnelle que nous qualifierons de « spécifique » car celle-ci est 

valorisable uniquement dans un emploi de même spécialité. A contrario, 

l’effet direct de la spécialité de formation sur le salaire estimé ceteris paribus, 

c’est-à-dire indépendant de la spécialité d’emploi et de l’adéquation, reflète le 
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contenu transférable des spécialités de formation professionnelle. La dernière 

section synthétise et commente les estimations de ces différents impacts des 

spécialités sur le salaire.  

La conclusion, confronte les résultats aux différentes hypothèses 

théoriques, afin d’éclairer le rôle de la spécialité de formation. Les constats 

effectués amènent à relativiser l’hypothèse adéquationniste en précisant les 

politiques éducatives qui en découlent.
4
 

II .3 Une difficile adaptation du système éducation – formation au 

monde du travail 

L’université a toujours constitué le lieu fondateur, fédérateur et 

formateur de la société. C’est elle qui prépare, accompagne et anticipe le 

changement. Plus que jamais l’adaptation du système d’éducation et de 

formation est urgente et impérieuse. Elle doit tenir compte des mutations en 

cours, en fonction des exigences de l’économie nationale en facilitant et en 

accélérant son insertion dans l’économie mondiale. 

En règle générale, la mission que s’assigne l’université dans ses 

différentes composantes vise à la fois une scolarisation des individus et le 

développement du sentiment de leur appartenance à la société. Il s’agit en 

somme pour abonder dans le sens de Alain MICHEL de « s’assurer que 

chaque étudiant sortant du système éducatif dispose d’une trousse d’outils 

intellectuels lui permettant de maximiser ses chances d’insertion dans la vie 

en société » Dans cet ordre d’idées, le système éducatif sous la pression de 

divers facteurs a fait l’objet de réformes successives pour favoriser son 

adaptation aux nouvelles exigences politiques, économiques, sociales et 

technologiques. 

Ces réformes posent la nécessité de passer d’une logique de 

l’enseignement à une logique de l’apprentissage ou l’élève doit être au centre 

du système éducatif. Pour l’essentiel 

l’adaptation des programmes et leur contenus aux nouvelles exigences de 

libéralisation de l’économie et de démocratisation de la société, l’introduction 

des méthodes pédagogiques et de moyens didactiques nouveaux et une 

politique cohérente et ordonnée de formation des formateurs constituent les 

axes majeurs de cette reforme. 

Dans le même temps, la formation supérieure est également interpellée. 

L’impact des réformes successives qui ont touché ce secteur ont amené le 
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système universitaire à connaître des mutations profondes sur une période très 

courte.  

C’est un lieu commun de dire que le développement de la formation 

supérieure a entraîné une série de conséquences qui se traduisent par un 

encadrement de rang magistral insuffisant et des méthodes d’enseignement 

inadaptées. 

  

Si jusqu’à une date récente, le marché du travail a permis l’absorption 

de la quasi totalité des diplômés, sans que les profils de qualification ne 

répondent aux exigences de qualification requises, il y a lieu de constater que 

les diplômés trouvent de plus en plus des difficultés à trouver un emploi. Plus 

précisément encore ces dysfonctionnements sont exacerbés du point de vue de 

l’adéquation avec l’emploi. Une étude sur l’insertion professionnelle des 

diplômés montre les difficultés pour ceux –ci d’être opératoires au moment de 

leur recrutement.(5) 

 

II.4 La formation et l’emploi en Algérie 

Depuis l’indépendance de l’Algérie Les universités ont fait des efforts 

considérables pour faire face à la massification – 0888 milles d’étudiants 

aujourd’hui (sur un total de 1.2millions d’étudiants dans l’enseignement 

supérieur) – en développant des formations qui favorisent l’insertion 

professionnelle des étudiants. On ne le souligne pas assez, elles contribuent 

très largement à travers leurs filières non sélectives à l’intégration sociale de 

nos concitoyens issus de toutes les minorités sociales. Elles sont un lieu de 

savoir et d’excellence où se développent la recherche et la production de 

connaissances qui font de l’Algérie une nation respectée au sein du concert 

des nations.  

Toutefois, le service public de l’enseignement supérieur doit avoir 

davantage le souci de l’insertion professionnelle et du devenir des étudiants 

dont l’État lui confie la charge. Les taux d’échec dans certaines filières, ou 

l’existence d’effectifs importants dans des filières avec très peu de débouchés, 

constituent un gâchis humain et fragilisent l’ensemble de notre système 

d’enseignement supérieur. alors on doit arriver par tout les moyens a donner 

des propositions, et les propositions que nous formulons c’est de créer une 

commission qu’on appellera « Université-emploi » visant à réduire 
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drastiquement les taux d’échec en redéfinissant les procédures d’orientation 

pré – et post-bac et à améliorer la dimension professionnelle des formations 

universitaires par le rapprochement durable de l’université et du marché de 

l’emploi.
5
 

   Alors L’université algérienne dispense des formations qui ne sont pas 

adaptées aux besoins du marché national de l’emploi. Plusieurs experts, 

enseignants universitaires, chercheurs et économistes ont dressé ces dernières 

années ce constat amer. Mais cette fois-ci, c’est le secrétaire général du 

Syndicat national des enseignants universitaires, Messaoud Amarna, qui est 

monté au créneau pour réclamer des changements et une nouvelle stratégie. 

En effet, cet enseignant syndicaliste a reconnu qu’il est devenu 

aujourd’hui urgent et nécessaire d’adapter les offres de formation 

universitaire aux besoins du marché de l’emploi. Faute de quoi, l’université 

algérienne continuera à former des chômeurs diplômés dont la formation ne 

correspond en rien aux besoins des entreprises qui activent dans divers 

secteurs. Dans ce sens,  Messaoud Amarna  a estimé qu’il était nécessaire 

d’établir des ponts entre l’université et les opérateurs économiques et sociaux. 

Le secrétaire général de ce mouvement syndical affilié à l’Union générale des 

travailleurs algériens (UGTA) a affirmé également que la question d’ouvrir 

l’université sur l’environnement économique, social, politique et culturel était 

décisive et vitale. 

Il est à souligner que plusieurs chercheurs universitaires ont estimé que 

la  crise de l’université algérienne est née en premier lieu de l’absence d’une 

politique de l’enseignement supérieur qui fixe les priorités et les missions de 

l’université en rapport avec les  besoins sociaux, économiques et culturels de 

notre société. “La seule et unique préoccupation des pouvoirs publics depuis 

un certain nombre d’années reste la gestion des flux d’étudiants qui est une 

conséquence de la massification de l’enseignement supérieur en Algérie”, 

avait dénoncé récemment Farid Cherbal, Enseignant chercheur à  l’USTHB, 

qui a réclamé d’organiser en urgence “les états généraux de l’université 

algérienne”.
6
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III. La recherche de l’adéquation entre formation et emploi à 

l’université algérienne : le cas de l’université D
r
. Yahia Farès de 

Médéa : 

En effet, l’université algérienne est aujourd’hui à la croisée des chemins 

pour s’inscrire dans une démarche nouvelle qui tienne compte des nouvelles 

qualifications exigées par l’économie et les cursus d’enseignement  dispensés 

aux étudiants à même de leur permettre d’acquérir les compétences exigées 

par le marché du travail. 

Il s’agira donc de trouver les mécanismes à mettre en place pour 

faciliter l’insertion des sortants du système supérieur dans le marché du 

travail en leur donnant les qualifications suffisantes de leur employabilité 

dans leurs postes d’emploi. 

Le système LMD dont les résultats n’ont pas encore fait l’objet 

d’évaluation, est supposé permettre de satisfaire aux nouvelles conditions 

imposées par l’environnement mondial et aux changements induits par la 

conjoncture économique nationale marquée par une plus grande ouverture sur 

l’Extérieur. 

Cela suppose une plus grande ouverture de l’université sur son 

environnement économique local puis régional et national en réalisant, par 

exemple, des partenariats avec les opérateurs économiques publics et 

privés.  Ce qui doit se traduire par l’implication des partenaires dans tous les 

processus de stages et de formation des étudiants en leur ouvrant les portes de 

leurs unités dans la perspective de leur recrutement. 

Il n’est plus rationnel de se contenter à faire de la formation et de la 

délivrance de diplômes qui ne tiennent pas compte de la réalité de 

l’environnement économique où certains profils sont considérés comme ceux 

de l’avenir, notamment ceux concernant les domaines de la robotique, les 

énergies renouvelables, les technologies spatiales, le numérique, les 

nanotechnologies, etc. 

Il est donc pressant pour que soit dépassée la vision basée sur le seul 

aspect quantitatif de la formation universitaire qui voit chaque année des 

cohortes de sortants sans réelles possibilités de débouchés et aller vers une 

démarche où doit prévaloir l’aspect qualitatif afin que le diplôme devienne un 
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véritable gage de savoir et de connaissances pour son détenteur à même de lui 

permettre une insertion rapide dans le monde du travail. 

 Il convient à ce niveau de la réflexion de signaler que l’expérience 

récente mise en œuvre par l’université de D
r
.Yahia Farès de Médéa de créer 

conjointement avec l’antenne locale de l’agence nationale de l’emploi des 

jeunes une maison de l’entreprenariat au niveau de pôle universitaire, est à 

suivre avec intérêt. La décision de ce partenariat participe d’une démarche 

visant à encourager les porteurs d’idées de projets dans les différents 

domaines du savoir et de la connaissance. La collaboration de l’agence 

consiste à accompagner les projets intéressants jusqu’à leur maturation et à 

assurer la couverture financière de leur concrétisation. 

L’initiative qui a été bien accueillie n’exclue d’ailleurs pas les 

enseignants et les encadreurs de mémoire de fin d’études d’être partie 

prenante du projet pour bénéficier des avantages consentis en faveur du projet 

retenu par la maison de l’entreprenariat. 

Ainsi, cette idée de financement via l’ANSEJ est aussi un mécanisme 

qui vient conforter les ambitions des étudiants en fin de cursus pour pouvoir 

se lancer dans la réalisation de leurs projets et par conséquence de créer de 

l’emploi et de la richesse. 

L’ouverture d’une filière d’entrepreneuriat doit contribuer à la 

créativité des étudiants en leur apprenant les mécanismes relatifs à 

l’entrepreneuriat et à la gestion de leurs projets, en forgeant chez eux la 

culture de l’initiative et en leur apprenant aussi à aller au bout de leurs idées. 

Il s’agira par exemple d’encourager les idées innovantes en rapport avec 

l’artisanat, l’e-commerce, le développement durable, l’industrie de pointe, 

etc.      

Pour revenir à la problématique de l’emploi-formation, nous nous 

intéressons à la question à partir de quelques données statistiques d’ordre 

macroéconomique publiées par les organismes publics spécialisés. Dans ce 

cadre, il y a lieu de rappeler que notre économie est assise sur les revenus 

générés par les hydrocarbures qui, rappelons-le, représentent près de 98% de 

nos exportations. Le produit intérieur brut(PIB), agrégat macroéconomique 

mesurant la richesse créée pendant une année, a été de l’ordre 188,6 milliards 
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de dollars en 2012. Et que les réserves de change ont atteint 190 milliards de 

dollars selon la Banque d’Algérie. 

Les dernières publications relatives à la population et l’emploi de 

l’Office national des statistiques (ONS) s’établissent ainsi qu’il suit : 

 Population au 1
er
 janvier 2013: 37,9 millions. 

 Taux de chômage: 10% environ. 

 Population active: 11,5 millions en 2012.  

 Population occupée dans l’informel : 50%. 

Le chômage touche plus particulièrement la catégorie des jeunes, c’est 

un fléau qui est d’ailleurs constaté dans la quasi-totalité des pays du monde. Il 

est 3 à 4 fois plus important que celui des adultes. Le phénomène du 

chômage concerne plus particulièrement les primo-demandeurs parmi la 

catégorie des moins de 35 ans.
7
 

A propos des cursus universitaires: 

Il convient de faire remarquer que les métiers pour lesquels l’université 

forme ne sont pas en adéquation avec la demande, d’autant que l’Algérie a 

beaucoup perdu de son potentiel industriel des suites de fermetures de 

plusieurs unités de production. L’ouverture de l’économie a donc été pour 

beaucoup dans l’importation de marchandises et de produits de bazar. En 

d’autres termes, l’Algérie a contribué à maintenir l’emploi chez ses 

fournisseurs au détriment de sa main-d’œuvre locale. 

Parmi les implications de cette politique encourageant les importations 

au détriment de l’investissement de substitution, il y a celui de l’incapacité de 

l’économie à créer des emplois à même d’éponger les flux de sortants du 

système de formation universitaire. Car, comme le fait remarquer le 

professeur Abdelhak Lamiri dans une tribune publiée dans le quotidien El- 

Watan du 07/10/2013, à propos de nos importations qui ont atteint 60 

milliards de dollars : « nous avons un secteur de production atrophié, trop 

petit par rapport aux besoins de la population. Nous disposons de quelques 

670.000 PME/PMI, alors qu’une économie comme la notre nécessite au 

moins 1.500.OOO…Nous avons un retard énorme dans ce domaine comblé 

par l’importation. »
8
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Selon le même expert, il y a nécessité de revoir certains mécanismes de 

gestion pour asseoir une économie productive de substitution de l’importation 

en revoyant le foncier, les crédits, la bureaucratie, la stratégie et le 

développement humain.       

 L’université algérienne qui a pour mission de former des compétences, 

a aussi pour responsabilité de former des diplômés capables de devenir des 

entrepreneurs qui s’investissent dans la vie économique. 

L’Etat auquel revient le  rôle de mettre en place les stratégies de 

développement du pays, pourra lancer des projets structurants de travaux 

publics, de constructions de barrages et d’infrastructures routières et 

ferroviaires, industries pharmaceutiques et technologies de pointe, énergies 

renouvelables, recherche-développement, secteurs à même de  mobiliser les 

compétences nationales qui sortiront des universités et du système de la 

formation professionnelle. 

C’est à ce prix que le pays réduira sa dépendance de l’extérieur pour son 

approvisionnement par la création de nouvelles sources de richesses en 

comptant sur ses propres compétences et en valorisant ses ressources 

humaines pour sortir de la dépendance des hydrocarbures et de la  rente. 

Conclusion 

L’adéquation entre la formation reçue et l’emploi visé n’est en effet, 

pas l’objectif premier du jeune détenteur d’un diplôme, qui recherche plutôt 

un ‘bon emploi,’ comme le  montrent notamment les études de Stéphane 

Beaud et d’Henri Eckert. L’urgence à décrocher un emploi stable peut ainsi 

conduire un jeune à saisir la première opportunité. N’oublions pas enfin que 

le jeune peut avoir choisi par défaut sa filière de formation. L’adéquation 

formation-emploi n’est pas non plus toujours le principal critère de 

recrutement des entreprises : l’influence des réseaux familiaux dans 

l’obtention du premier emploi n’a pas diminué pour les salariés les moins 

qualifiés et pour les autres on assiste depuis plusieurs années au 

développement des curriculum vitae, des lettres de motivation et des 

entretiens d’embauche. Les entreprises peuvent d’ailleurs avoir intérêt à 

trouver les compétences dont elles ont besoin chez des individus ne les ayant 

pas acquises par leur formation, ce qui permet de réduire leur coût salarial. La 

relation formation-emploi est également « introuvable » en raison d’une 
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évolution de la structure des offres d’emploi faites aux jeunes, plus rapide que 

celle de la structure des sorties par niveau et spécialité de formation.   

L’université algérienne doit s’ouvrir sur son environnement 

économique local puis régional et national en réalisant des partenariats avec 

les opérateurs économiques publics et privés.  Ce qui doit se traduire par 

l’association des partenaires qui doivent être impliqués dans tous les 

processus de stages et de formation des étudiants en leur ouvrant leurs unités 

dans la perspective de leur recrutement. 

Il n’est plus rationnel de se contenter à faire de la formation et de la 

délivrance de diplômes qui ne tiennent pas compte de la réalité de 

l’environnement économique où certains profils sont considérés comme ceux 

de l’avenir  tels que la robotique, les énergies renouvelables, les technologies 

spatiales, le numérique, les nanotechnologies, etc. 

Il est donc pressant pour que soit dépassée la vision basée sur l’aspect 

quantitatif de la formation universitaire pour aller vers une démarche où doit 

prévaloir l’aspect qualitatif afin que le diplôme devienne un véritable gage de 

savoir et de connaissances pour son détenteur à même de lui permettre de 

s’intégrer rapidement dans le monde du travail. 

  La décision prise par l’université de D
r
. Yahia Farès de Médéa de créer 

conjointement avec l’antenne locale de l’agence nationale de l’emploi des 

jeunes une maison de l’entreprenariat au niveau de pôle universitaire participe 

de la démarche visant à encourager les porteurs d’idées de projets dans les 

différents domaines du savoir et de la connaissance. La collaboration de 

l’agence consistera à accompagner les projets intéressants jusqu’à leur 

maturation et à assurer la couverture financière de leur concrétisation. 

L’initiative qui a été bien accueillie n’exclue pas les enseignants et les 

encadreurs de mémoire de fin d’études d’être partie prenante du projet pour 

bénéficier des avantages consentis en faveur du projet retenu par la maison de 

l’entreprenariat. 

Ainsi, cette idée de financement via l’ANSEJ est une nouveauté qui 

vient conforter les ambitions des étudiants en fin de cursus pour pouvoir se 

lancer dans la réalisation de leurs projets et par conséquence de créer de 

l’emploi et de la richesse. 
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