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 الضمان االجتماعي في الجزائرواقع 

 
                                                                     1أ.   بن سعدة كريمة 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 تيارت. ،التجارية وعلوم التسيري، جامعة ابن خلدون االقتصاديةكلية العلوم ،  مساعدة قسم ب  ةأستاذبن سعدة كرمية،  1

 

 الملخص :
لصاحل العاملني وأسرهم واجملتمع بأكمله، فهو يؤدي إىل توفري السالم  اكبري   دورايلعب الضمان االجتماعي      

واحلماية االجتماعية هلم، كما انه جزء ال غىن عنه من السياسة االجتماعية للحكومات وأداة مهمة ملنع الفقر وختفيف 
قيق التكام  االجتماعي أثاره، كما ميكنه املسامهة يف احلفاظ على كرامة اإلنسان واملساواة والعدالة عن طريق حت
ولقد أدخ  هذه النظام إىل  واملشاركة يف حتم  األعباء وله أمهية كبرية يف حتقيق املشاركة السياسية وتطور الدميقراطية.

اجلزائر يف فرتة االستعمار الفرنسي، حيث عرف تطورات مرحلية إىل غاية االستقالل فأصبح للجزائر نظام ضمان 
بتعدد أنظمته، مما دفعها إىل تطبيق إصالحات جذرية حاولت من خالهلا تكييفه وجعله قاب  اجتماعي معقد ويتميز 

للتطبيق وشام  لكافة الفئات واألخطار، وكنتيجة هلذه االصطالحات مت إنشاء مخس صناديق تتكف  بتطبيق النظام 
لتأمينات االجتماعية للعمال غري وهي: الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، الصندوق الوطين ل

الصندوق الوطين للعط  املدفوعة األجر األجراء، الصندوق الوطين للتقاعد، الصندوق الوطين للتأمني على البطالة، و 
. وك  واحد من هذه الصناديق والبطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية لقطاعات البناء واألشغال العمومية والري

ينة من األخطار وفئة حمددة من املؤمنني باإلضافة إىل املزايا اليت يستفيدون منها سواء كانت عينية أو يتكف  بنوعية مع
 .نقدية

 
 

Résume : 
 

    La sécurité sociale d’un pays joue un  grand rôle pour l’instauration de la paix et de 
la protection sociale et est  d’une grande importance pour les travailleurs, leur famille 
et l’ensemble de la société. Elle est également un élément indispensable de la politique 
sociale des gouvernements et un outil important pour prévenir la pauvreté et atténuer 
ses effets, ce qui contribue à la préservation de l’égalité et de la dignité humaine et à la 
justice par l’intégration sociale et la participation dans le partage des charges sociales. 
Elle a aussi une grande importance dans la participation politique et le développement  
économique.    
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 تمهيد:
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و اليت ينص على أن   52و  52لقد جاء تعريف الضمان االجتماعي يف املادتني 

احلق يف مستوى معيشي كاف لضمان صحته و رفاهيته وصحة و رفاهية أسرته السيما فيما خيص  لك  شخص» 
الغذاء، السكن، العالج الطيب واخلدمات االجتماعية الالزمة، وله احلق يف الضمان االجتماعي يف حالة البطالة، املرض، 

 العطب، الرتم  و الشيخوخة، أو يف احلاالت 
و حسب «العيش اثر ظروف خارجة عن إرادته كما أن لك  شخص احلق يف التعليموسائ   األخرى عند فقدانه

ACOLIN  «  الضمان االجتماعي هو مؤسسة أو جمموعة من املؤسسات اليت تضمن لألفراد املوارد، من أج
 1«.التصدي ألي خطر اجتماعي

مدى أكثر من عشرية من االزدهار ولقد استطاع الضمان االجتماعي اجلزائري يف املاضي من حتقيق توسع سريع على 
االقتصادي )سنوات السبعينات(، وما أجنز من تزايد أجور اجملتمع الفاع ، و لكن مبا أن الضمان االجتماعي نظام 
متطور يتأثر بالظروف واألوضاع االجتماعية واالقتصادية وحىت السياسية اليت حتيط به، فإن أي تطور أو تغري يف هذه 

يعكس تطورا وتبدال يف أحكام النظام نفسه. وهو احلال بالنسبة للجزائر اليت حاولت تكييف هذا  األوضاع سرعان ما
 النظام مع التغريات اليت شهدهتا الساحة االقتصادية، االجتماعية ، السياسية وحىت القانونية.

 االجتماعي في الجزائر؟ "" ما هو واقع الضمان على ضوء ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية: 
 فرضيات البحث: 

 .يكتسي الضمان االجتماعي أمهية كبرية يف اجملتمع اجلزائري 
 .يعتمد الضمان االجتماعي اجلزائري يف متويله على اشرتاكات العمال 

Ce système qui a été introduit en Algérie durant la période coloniale et l’occupation 
française, a connu plusieurs changements jusqu’à l’indépendance, ou l’Algérie a hérité 
d’un système complexe qui se caractérise par de multiples systèmes. Ce qui a conduit  à 
l’application de réformes radicales pour l’adapter à la réalité algérienne et le rendre 
global et  applicable à toutes les catégories sociales et apte à la prise en charge de tous les 
risques possibles. Pour ce faire, l’Algérie  a crée 05 caisses pour la gestion et 
l’application de ce système: Caisse Nationale des Assurances Sociales des travailleurs 
salariés (CNAS), Caisse Nationale de sécurité Sociales des Non Salariés (CASNOS), 
Caisse Nationale d’Assurance-Chômage (CNAC) , Caisse Nationale de Retraites 
(CNR) et Caisse Nationale des Congés Payés et du Chômage Intempéries des Secteurs 
du Bâtiment ;  de Travaux Publics  et Hydrauliques (CACOBAPTH) . Chacune de ces 
caisses se charge d’une catégorie spécifique de risques à l’avantage de ses  adhérents  qui 
en bénéficient soit en nature soit en espèces.  
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  قدرة الضمان االجتماعي اجلزائري على مواجهة االحتياجات املتزايدة اليت تفرضها الظروف االقتصادية
 تماعية.واالج
 .حتقيق التوازن املايل هو شرط أساسي الستمرار ودميومة صناديق الضمان االجتماعي 

 أهداف البحث وأهميته:
هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على هذا املوضوع، و ضرورة البحث فيه خاصة بعدما أصبح الضمان االجتماعي 

ياء الفرد و تشكي  صورة واضحة عن الضمان االجتماعي وعن أداة للتحول االجتماعي والتقدم وذو أمهية كبرية يف ح
آليات عمله. وتربز أمهيته يف سعي منظومة الضمان االجتماعي الدءوب والدائم حنو التقدم و رفع مستواها عن طريق 

إلجياد  تطوير خدماهتا وتقدمي مزايا للمؤمنني واملنخرطني. كما أنه يعاين من مشاك  تدعونا إىل ضرورة البحث وبدقة
 احللول الضرورية للنهوض هبذا القطاع االسرتاتيجي و احلساس. 

 التطور التاريخي للضمان االجتماعي الجزائري أوال: 
لقد شهد نظام الضمان اجلزائري تطورات عديدة منذ االستعمار الفرنسي إىل غاية اآلن و لقد حاولنا إمجال هذه 

 كسنة فص  بني مرحلتني مهمتني يف تاريخ الضمان االجتماعي اجلزائري.  0791التطورات أخذين سنة 
 :0791نظام الضمان االجتماعي قبل سنة  -0

   0795 - 0381الضمان االجتماعي في الفترة 
، مل يكن للصحة العمومية و الضمان االجتماعي أي مضمون عقالين و 0381منذ االحتالل الفرنسي للجزائر سنة     

 0321دقيق، و حوادث األمراض مل تكن تتعلق إال ببعض األمراض البسيطة و معاجلات ال قيمة هلا. إىل غاية سنة 
لطبية هو قامت اإلدارة الفرنسية بتنظيم الطب االستعماري و أيضا خلق حميط طيب، و لقد كان هدف هذه املنظومة ا

تقدمي خدمات ذات نوعية للعسكريني و املستعمرين من جهة، و تأمني مستوى صحي فقط للعمال اجلزائريني الذين هم 
يف خدمة الفرنسيني )املستخدمني يف السكك احلديدية، الربيد و املواصالت، املناجم، نشاطات البحر(، و ذلك فقط 

 ادية هلم من جهة أخرى.                 من أج  الرفع من العوائد و اإلنتاجية االقتص
ومع تطور اهلياك  القاعدية و مستوى التغطية خاصة يف املناطق اليت يتمركز فيها املستعمرين األوربيني، و بعد احلرب 

 العاملية الثانية شهد وضع الشعب اجلزائري حتسينات عديدة.    
كامتداد للنظام الفرنسي، بعد أربع سنوات من خلقه يف فرنسا سنة و لقد أدخ  نظام الضمان االجتماعي يف اجلزائر       

جوان  01و املعلن عنه رمسيا وفقا للقرار التنفيذي املؤرخ يف  0797أفري   00املؤرخ يف  97/921) قرار رقم  0792
و يضمن هذا النظام تغطية خطر املرض، األمومة،  العجز و  0721أفري   01ليدخ  حيز التنفيذ يف  ،2(  0797

 .0728الوفاة ما عدا التأمني عن الشيخوخة الذي مل يؤسس له إال يف سنة 
قب  هذا التاريخ كانت بعض القطاعات قد استفادت من هذا التأمني،  مث  عمال السكك احلديدية، عمال مؤسسة و 
لكهرباء و الغاز اجلزائري. أما فيما خيص العمال غري األجراء ذوي املهن الصناعية، التجارية، احلرة، احلرفية و الزراعية فإنه ا

 .             3 0723مل يكن هلم احلق يف االستفادة من خدمات الضمان االجتماعي إال يف عام 
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 0728بعدما كان سنة  913.111أكثر من  0721 ةلسن لقد بلغ عدد املؤمنني و املستفيدين من النظام العامو 
وهذا النظام مل يكن إال بدي  و ليس منظم و منسق كما أنه حيتوي على بعض األنشطة اخلاصة،   . 4 839.929

ونطاق تطبيقه يقتصر فقط على املوظفني و األجراء الدائمني. كما أنه يتميز بتعدد أنظمته و وجود فروقات ما بني املزايا 
 .على شروط صعبة مل متكن اجلزائريني من االستفادةاملعروضة. و كذلك فيما يتعلق بالنظام الزراعي فقد كان حيتوي 

 0791 -0795الضمان االجتماعي في الفترة ما بين 
لقد شهد نظام الضمان االجتماعي تغيريات كبرية يف إطار اجلزائر املستقلة، حيث أصبح لديها ضمان اجتماعي خاص 

 سية و االجتماعية و الصحية.و خمتلف، و لقد عرف هذا النظام حتويالت كبرية إثر التوجهات السيا
نظاما،  00، حيث كان يوجد فيه 5و لقد متيز نظام الضمان االجتماعي املوروث بتعدد أنظمته و تعقد تنظيم هياكله 

 6و تتمث  هذه األنظمة يف: جهازا للتقاعد التكميلي. 00هيئة للضمان االجتماعي و  90
 الذي يغطي مجيع العمال األجراء .النظام العام: 

و الذي يغطي عمال القطاع الزراعي، و  ( CNMA)و املسري من طرف صندوق التعاون الفالحي  النظام الفالحي:
 ت عائلية كما أن شروط االستفادة منه تعترب تعجيزية.ءاهذا القطاع ال يقدم أدا

و الصندوق العام للتقاعد  (CSSF)و املسري من قب  صندوق الضمان االجتماعي و املوظفني  نظام الموظفين:
(CGRA.  و هو ميتاز بأن الدولة هي اليت تقوم بتسيري األداءات العائلية و حوادث العم ،) 

 .(CC)يسري من طرف صندوق مسريي السكك احلديدية نظام مستخدمي السكك الحديدية: 
وهذا النظام ميتاز بكونه  (،CSSMو يسري من قب  صندوق الضمان االجتماعي و املناجم ) نظام عمال المناجم:

 يتلقى دعما من الدولة يوجه إىل متوي  املعاشات القاعدية.
 و املسري من طرف صندوق التامني و الطوارئ لعمال نظام عمال شركة الكهرباء و الغاز الجزائرية: 

 . (EAPAS)الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز 
 .(ENMPطنية للبحارة و الصيادين )و املسري من قب  املؤسسة الو  نظام عمال البحر:

 (.CAVNOSاملسري من قب  صندوق تأمني الشيخوخة )نظام لغير األجراء: 
 ال مينح إال األداءات العينية اخلاصة بالتأمينات على املرض و األمومة. نظام الطلبة:

 و هو خيتلف عن بقية األنظمة و خاصة فيما يتعلق بالتقاعد.نظام العسكريين:  
 أي العاملني لدى الدولة و اجلماعات احمللية بشك  مؤقت. ص باألشخاص غير المرسمين:نظام خا

 .0791نظام الضمان االجتماعي بعد سنة   -5
 0738 – 0791الضمان االجتماعي في الفترة ما بين 

االستعمار و هذا إن التعقد و التعدد يف األنظمة و الصناديق ألزم ضرورة إصالح منظومة الضمان االجتماعي املوروثة من 
 7اإلصالح جاء بطريقة مرحلية:

( الذي أعاد تنظيم 0791أوت  0املؤرخ يف  91/002مت صياغة أول نص قانوين جزائري )املرسوم رقم : 0791سنة 
حتت وصاية وزارة واحدة و  مالصناديق و أنظمة الضمان االجتماعي، حيث قلص عددهم و وسع صالحياهتم ووضعه

 االجتماعية "  حيث أصبح عددهم مخس صناديق:هي " وزارة الشؤون 
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  ( الصندوق الوطين للضمان االجتماعيCNSS .) 
  ( الصندوق اجلهوي للضمان االجتماعيCASORAL  و اليت متث  اجلهات ) اجلزائر، وهران ، قسنطينة

 (. CAVNOSالشرقية، الغربية و الوسط.صندوق تأمني الشيخوخة لغري األجراء ) 
  ( صندوق الضمان االجتماعي للموظفني CSSF.) 
  ( صندوق الضمان االجتماعي لعمال املناجم CSSM.) 

، و الذي مبقتضاه أصبح القطاع 0790أفري   2مت إعادة تنظيم النظام الفالحي طبقا لألمر الصادر يف : 0790سنة 
 عي و املمنوحة للنظام العام.الفالحي يستفيد من نفس الشروط و األدوات املطبقة على الضمان االجتما

مت االستفادة من توسيع التأمني االجتماعي ) املرض، األمومة، حوادث العم  ...إخل ( على العمال غري  :0791سنة 
، علما أن هذه الشرحية مل تكن تستفيد من التأمني  على 0799سبتمرب  09األجراء عن طريق إصدار أمر بتاريخ 

 التقاعد.
وضع حتت وصاية وزارة العم  و الشؤون االجتماعية ك  هيئات الضمان االجتماعي  0799جوان  81و يف تاريخ 

باستثناء النظام الفالحي، كما وضع يف هذه السنة مشروع إصالح منظومة الضمان االجتماعي و الذي يعتمد على 
 كذا التوحيد يف متوي  املنظومة.  توحيد  خمتلف األنظمة املوجودة و جتانس األداءات املقدمة من طرف هذه األخرية و

 .0738الضمان االجتماعي بعد 
يف إطار السياسة االقتصادية اجلديدة اليت متتاز بوجهة اجتماعية، و مع بداية سنوات الثمانينات قررت السلطات 

كييفه و جعله العمومية تنمية نظام الضمان االجتماعي العام و تعميمه جلميع الشعب و أيضا إعادة تنظيمه، وحماولة ت
 8قاب  للتطبيق و يستند هذا القرار على املبادئ األساسية التالية:

 .مبدأ تعميم نظام الضمان االجتماعي 
 . مبدأ توحيد األنظمة، املزايا املمنوحة و طريقة التموي 
 مبدأ مشاركة ممثلي العمال يف تسيري هيئات الضمان االجتماعي عن طريق متثيلهم يف اجملالس اإلدارية. 

و لقد مت تأسيس نظام محاية اجتماعي صحي عام وشام  جلميع املنتمني للنظام على اختالف قطاعاهتم و مهنهم. و 
 يغطي مجيع أصناف الشعب حىت املعاقني و األشخاص كبريي السن، و اإلصالحات اليت شهدهتا هذه الفرتة تبني ذلك:

و  0738جويلية  5مخس قوانني جاءت كلها بتاريخ إصالحات نظام الضمان االجتماعي جاء يف شك  : 0738سنة 
 هي تتمث  يف:

املتعلق بالتأمينات االجتماعية و الذي يغطي أغلب األخطار املرتبطة حبياة األجراء و غري األجراء، : 38/00قانون رقم 
 9حيث يتميز هذا القانون بثالث جوانب و هي كالتايل:

  :على كافة العمال األجراء و أشباه األجراء إىل حيث يطبق من جانب المستفيدين من التأمين
جانب اجملاهدين، ذوي احلقوق، األشخاص املعاقني بدنيا و ذهنيا و الذين ال ميارسون أي نشاط مهين 

 باإلضافة إىل طلبة اجلامعات و املرتبصني مبراكز التكوين املهين.
 :إنتاجية أو غري إنتاجية لقواعد  ختضع كافة اهليئات عامة أو خاصة، من جانب الخاضعين للتأمينات

 التأمينات االجتماعية مبا فيهم الفالحني و احلرفيني.
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 :حيدد القانون نوع اخلدمات اليت يستفيد منها املؤمنون وهي تتمث  يف  من جانب نوع الخدمات
 اخلدمات النقدية و اخلدمات العينية.

جويلية  02املؤرخ يف  09/72لقد عدل باألمر رقم  كما ميتاز هذا النظام بأنه نظام إجباري و نظام تسامهي و  
0772. 

املتعلق بالتقاعد و يهدف هذا القانون إىل إنشاء نظام وحيد للتقاعد مركزا على توحيد القواعد : 38/05قانون رقم 
 باإلضافة إىل تقدير معاش التقاعد . 10املتعلقة باحلقوق و االمتيازات و قواعد التموي  أيضا 

املتعلق حبوادث العم  و األمراض املهنية، حيث يهدف هذا النص إىل تغطية املخاطر الناجتة عن : 38/08قانون رقم 
 حوادث العم  و األمراض املهنية اليت يتعرض هلا العام  مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمي إليه. 

للضمان االجتماعي، حيث يتعني مثال على املتعلق بتحديد التزامات املكلفني و اخلاضعني : 38/01قانون رقم 
 املستخدم إيداع تصريح لدى اجلهاز يف مدة أقصاها عشرة أيام من بدء النشاط. 

و حيتوي هذا التصريح على عدد العمال املشتغلني باملؤسسة و منذ ذلك التاريخ يلتزم رب العم  بتسديد حقوق 
 11اإلخالل بااللتزام. االشرتاك حتت طائلة التعرض لعقوبات جزائية يف حالة

  يلي: املتعلق مبنازعات التأمينات االجتماعية، و يهدف هدا القانون إىل ما: 38/02 قانون رقم
 .جتنب املستفيدين من اللجوء الدوري للعدالة اليت تتطلب أجال و مصاريف و شكليات معقدة 
  يضمن الصندوق السري احلسن إجبار صناديق الضمان االجتماعي على إعادة دراسة امللفات، و بذلك

 ملصاحله.
 .إشراك املستفيد يف تسيري أجهزة الضمان االجتماعي 

املتعلق بالتنظيم اإلداري للتأمينات  حيث حدد  0732أوت  51بتاريخ  32/558 مت إصدار مرسوم رقم: 0732سنة 
 وجود ثالث صناديق:

  ( الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراءCNAS ).   
 ( الصندوق الوطين للتقاعدCNR).    
 ( الصندوق الوطين للتأمينات لغري األجراءCASNOS). 

املتضمن الوضع القانوين لصناديق الضمان  0775جانفي  19املؤرخ يف  75/19مث إصدار مرسوم رقم :  0775سنة 
اإلدارة"  و أيضا تسيريه يتم عن طريق االجتماعي و التنظيم اإلداري و املايل هلا، عن طريق جملس يسمى " جملس 

 . 12شخص مؤه  لذلك يسمى " املدير العام "
كما أن هذا املرسوم وسع من جمال الصندوق الوطين للتقاعد الذي أصبح يتضمن إضافة إىل التقاعد العادي التقاعد 

 املسبق.
 0779جويلية  2يف  79/033إصدار مرسوم رقم  :0771سنة 

 
 .( CNACالذي أنشأ صندوق الوطين للتأمني على البطالة  ) 

الذي أنشأ مبوجبه الصندوق الوطين للعط   0779فيفري  9املؤرخ يف  79/99إصدار مرسوم رقم :  0779سنة
 .(CACOBATPHاملدفوعة األجر و البطالة النامجة عن سوء األحوال يف قطاعات البناء و األشغال العمومية )
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 األخطار التي يغطيها الضمان االجتماعي: ثانيا
 يغطي الضمان االجتماعي األخطار التالية: 

 تأمين المرض و األمومة: -0
  :املرض يتميز خباصيتني أساسيتني: عدم التأكد، التكلفة. فاملرض هو حادثة غري متوقعة ال يربمج تأمين المرض

التأمني على املرض كضمان ضد املخاطر الناجتة  هلا، و أيضا التكلفة فيها ختتلف حسب نوع املرض. إذن يعترب
على احلاالت املرضية اليت ميكن أن يتعرض هلا املستفيدين و بالتايل مساعدهتم على مواجهة نفقات العالج، و 
أيضا محايتهم من ضياع جزء أو ك  الدخ  الناتج عن نشاطهم. و هذا ما يعرب عنه تقنيا بالتعويضات العينية أو 

 لتعويضات النقدية.املادية و ا
األصناف املستفيدة من التأمني على املرض )املعاقني، اجملاهدين،    املتدربني و  38/00و لقد حدد قانون 

 13املرتبصني و الطلبة، العائالت املستفيدة من الشبكة االجتماعي و البطالني(. 
 14و يتم التكف  مبصاريف العالج الطيب للمستفيد أو لذويه بطريقتني إما: 

 .أن يسدد املعين مصاريف العالج مث يطلب التعويض لدى الصندوق املؤه  إقليميا 
  أن يقصد املؤمن أو ذوي احلقوق املصاحل الطبية و الصيدلية اخلاصة أو العمومية اليت تربطها اتفاقيات

 لفة.مع الصندوق املعين،  لالستفادة اجملانية من العالج و متطلباته حيث ال يدفع املعنيون أي تك
  :االجتماعي  إىل محاية املرأة و طفلها املولود، لذلك متارس هيئات الضمان هذا التأمني يهدفتأمين األمومة

عينية تشابه تلك  هذا التأمني على تعويضات احرتام القواعد الطبية املقررة و حتص  املستحقة مبوجب رقابة على
عليهن  تؤدى إال للسيدات العامالت املؤمن النقدية فهي الاملرض. أما التعويضات  املمنوحة مبوجب التأمني عن

 .الالحقة على وضع احلم  للعاملة يف الفرتة السابقة و و هتدف هذه التعويضات ضمان دخ  بدي 
 15تأمين العجز:  -5

أي أن لديه القدرة اجلسدية و الذهنية قادر يرتبط مفهوم العجز بالنشاط املهين، حبيث ميكننا القول عن شخص أنه 
 أي أن تضيع لديه هذه القدرة على القيام بالنشاط املهين.عاجز للقيام بنشاط مهين، و العكس صحيح أن يكون 

تقاس القدرة على حتقيق قيمة اقتصادية على أساس املداخي  احملققة من هذه األنشطة، و العجز يقاس على أساس 
 ئي هلذه املداخي .التضييع الكلي أو اجلز 

التأمني على العجز جاء من أج  التعويض على هذا الضياع  و ذلك يف إطار التضامن، و هو ميث  ضمان ضد املخاطر 
 الناجتة عن العجز الكلي أو اجلزئي، و بالتايل مساعدة املستفيدين من أج  استخدام املداخي  املعوضة.

فيفري  00املؤرخ يف  39/59فإن املشرع اجلزائري يف املرسوم رقم و ختتلف درجة العجز من شخص إىل أخر و هلذا 
 عرف هذا املفهوم كمايلي: 0739

% قدرته على العم  أو على حتقيق الربح، أي ضمان 21" تعترب حالة العجز فيما إذا املؤمن ينقص على األق  نصف 
 دخ  أعلى من نصف الدخ  القاعدي ...". 

      العجز الناجتة عن املرض، األمومة، الشيخوخة أو احلوادث املهنية أو غري املهنية.  التأمني على العجز يغطي حاالت
   و تقدير العجز هو من صالحيات الطبيب و الذي يستشار من طرف هيئة التأمني،  و أيضا يشرتط تقدمي ملف طيب
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أصناف  8و هناك  .لقدرة على العم و رقابة صارمة على حالة العجز. و يعترب قرار الطبيب مهم جدا يف تقدير عدم ا
 من العجز:
  :و هم العمال العاجزين و لكنهم قادرين على تكملة القيام بنشاطهم األويل أو أي نشاط الصنف األول

 مطابق حلالة عجزهم.
 :و هم العمال العاجزين و غري القادرين على القيام بنشاطهم األساسي أو أي نشاط أخر  الصنف الثاني

 مأجور.
 :و هم العمال العاجزين ليس فقط على القيام بأي نشاط مأجور، و لكن أيضا حيتاجون إىل  الصنف الثالث

 أشخاص آخرين يساعدوهنم يف حياهتم اليومية كالتغذية، الكساء و حتقيق حاجياهتم الطبيعية...إخل.
 

8-
 تأمين حوادث العمل:  

دنية ناجتة عن سبب مفاجئ و خارجي طرأ يف إطار عالقة يعرف املشرع اجلزائري حوادث العم  على  أهنا " إصابة ب
العم  أو خارج هذه العالقة، و طبقا لتعليمات رب العم  كممارسة انتداب نقايب أو انتخايب، أو يف املسافة اليت تفص  

 العام  عن مكان عمله ".
  مبناسبة األداء املباشر للعم  داخ  و املشرع اجلزائري يوسع من نطاق التغطية و ال حيصرها فقط يف احلوادث اليت حتص

 38/08املصنع أو الورشة، و لكنه من جهة أخرى يقرتح نظام وقائي من هذه احلوادث. و تتمث  الوقاية حسب قانون 
يف جمموعة اإلجراءات و التدابري و األعمال اليت ترمي إىل تفادي وقوع حوادث العم  أو التخفيف من حدهتا و التقلي  

جيب أن يكون التصريح حبادث العم  من طرف صاحب العم  أو املؤمن شخصيا أو مفتش العم  يف  من عددها.و
 ساعة(، بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار باالستالم.  59اقرب وقت ممكن) 

1-
 تأمين األمراض المهنية:  

يقصد باألمراض املهنية العل  اجلسمانية اليت تنشأ بسبب العم  خالل فرتة من الزمن، كامتصاص اجلسم ملواد ضارة ال 
من قانون  28تظهر أعراضها إال بعد مدة تطول أو تقصر حسب ظروف العم . و لقد عرفها املشرع اجلزائري يف املادة 

 .لتسمم، التعفن و االعتالل اليت مصدرها العم  " على أهنا " تعترب أمراض مهنية ك  أعراض ا 83/08
 16أصناف: 8و تنقسم األمراض املهنية حسب أسباهبا إىل 

  :و املتعلق بأمراض التسمم، و قد تصيب املشتغلني مبصانع الزئبق أو الرصاص أو املواد اليت الصنف األول
 تنبعث منها الغازات مثال.

  :املعدية و اليت تظهر يف املخابر و املستشفيات.و املتعلق باألمراض الصنف الثاني 
 :و املتعلق باألمراض الناجتة عن أثار احمليط، و تتمث  يف األمراض الغبارية املنبعثة من املناجم و  الصنف الثالث

املقالع واحملاجر، األمراض الصوتية الناجتة عن ضجيج اآلالت املختلفة، األمراض النامجة عن العوام  اجلوية  
 تهاب املفاص  أو القصبات الرئوية.كال

 8يوما و  02و جيب التصريح شخصيا من طرف املصاب و ليس من طرف رب العم ، و يتم حتديد مدة التصريح بني 
 .17أشهر على األكثر من تاريخ الكشف الطيب و تشخيص املرض
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 تأمين التقاعد: -2
شة لألشخاص الذين بسبب بلوغهم سن معينة مل يهدف هذا التأمني إىل ضمان دخ  حيقق حد أدىن من مستوى املعي

املتعلق  38/05يعودوا قادرين على مواصلة العم  بنفس القوة اليت كانوا عليها قب  بلوغ هذا السن. و هو ما اقره قانون 
اللذان وسعا من قاعدة املستفيدين من امتيازات التقاعد إىل  79/08و  72/03بالتقاعد و الذي عدل باألمرين رقم 

 ئات أخرى حيث أدخ  التقاعد املسبق و التقاعد دون شرط السن.ف
 18و يستفيد العام  مهما كان قطاع نشاطه من هذا احلق إذا توفرت الشروط التالية:

 السن:
 بالنسبة للتقاعد العادي: -0

  22سنة للنساء بالنسبة للعمال األجراء، و  22سنة للرجال و  21لقد حدد املشرع سن التقاعد بـ 
 سنة للنساء بالنسبة للعمال غري األجراء. 21للرجال و سنة 
 .اجملاهدون يستفيدون من إسقاط لسنة مقاب  ك  سنة مشاركة يف الثورة التحريرية 
  7النساء الاليت ربني ولدا واحدا يستفيدون من سنة واحدة ختفيض عن ك  ولد أو عدة أوالد طيلة 

 سنوات(. 8سنوات )على أساس و لد لك  
 22 .سنة بالنسبة لألشخاص الذين ميارسون بعض األعمال اليت تتميز بظروف ينتج عنها ضرر خاص 

 بالنسبة للتقاعد بدون شرط السن: -5
 هنا ال يشرتط بلوغ العام  السن القانونية للتقاعد، و لكن شروط أخرى لالستفادة من هذا احلق. و

 بالنسبة للتقاعد النسبي : -8
 .للنساء ةبالنسب 92بالنسبة للرجال و سن  21قد بلغ سن و فيه يشرتط أن يكون العام  

 مدة النشاط :
  بالنسبة للتقاعد العادي: -0

 سنة دون انقطاع و بصفة فعلية. 02جيب أن يكون العام  قد اشتغ  على األق  
 بالنسبة للتقاعد بدون شرط السن: -5

 .سنة 85جيب أن ال تق  مدة النشاط عن 
 

 بالنسبة للقاعد النسبي: -8
 سنة. 51أن يكون العام  قد اشتغ  على األق  جيب 

 19و حيسب املعاش على أساس :

  :لالستفادة من معاش التقاعد ميكن للعام  االعتماد على مجيع الفرتات اليت قضاها يف عدد سنوات االشتراك
 النشاط املأجور أو غري املأجور على شرط تسديد ك  اشرتاكاته.

سنة من االشرتاك فله احلق يف االستفادة  02سنة و مل يستويف  21تقاعد و بالنسبة للعام  الذي يبلغ سن ال
 (. 9.2من منحة التقاعد على شرط أن يكون قد دفع اشرتاك سبع سنوات و نصف ) 
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  :من  5.2لك  سنة اشرتاك معتمدة تساوي السنة احملددة ب نسبة االستحقاق السنوي القابل للتصفية %
الذي يأخذ كأساس حلساب املعاش، أما بالنسبة للمجاهدين فان هذا املعدل  الدخ  السنوي اخلاضع لالشرتاك

 %. 8.2قد حدد ب 
 :ميث  الوعاء الذي حتدد على أساسه معاش التقاعد أجر املنصب الشهري املتوسط وعاء حساب االشتراك

 سنوات األفض  دخال طيلة فرتة نشاطه.  8للسنوات الثالثة األخرية، على أساس 
 البطالة:تأمين  -9

بدأ التفكري يف التأمني على البطالة خالل فرتة حتول االقتصاد اجلزائري من املركزية وحتكم الدولة يف ك  القطاعات 
ألف  911وتسيريها إىل الدخول يف اقتصاد السوق، الذي مح  يف طياته حتوالت اجتماعية وعمالية مست أكثر من 

ص املؤسسات املستخدمة، وال ذنب هلم يف ذلك. ومن هنا، قررت عام  فقدوا عملهم ألسباب مالية اقتصادية خت
السلطة السياسية يف البالد اإلقدام على تطبيق هذه اآللية اجلديدة، ألن عالقات العم  وسوق العم  تغريت ودفع 

لذلك صدر  العمال الثمن، بعد أن كانوا يشاركون يف اإلنتاج الوطين ونظام االشرتاكات اخلاصة بالتأمني االجتماعي،
مرسوم رئاسي بإنشاء الصندوق الوطين للتأمني على البطالة ليكف  هلؤالء العمال تعويًضا مالًيا على األعمال اليت فقدوها 

 بغري إرادهتم احلرة، وخاصة أهنم كانوا يسامهون يف دفع ضريبة التأمني على فرتات العم  القانونية هلم. 
در بشأن إنشاء الصندوق الكيفيات واملعايري اليت يسريها الصندوق والقواعد الصا 79/00وحدد املرسوم الرئاسي رقم 

اليت يتم وفقها تأمني التعويض عن البطالة فقط بالنسبة للعمال الذين فقدوا أعماهلم، بناء على أسباب اقتصادية أو 
، 00/71ت اليت سرحتهم طبًقا للقانون قانونية تتعلق باملؤسسة املشغلة، وثبت قانونًيا أهنم كانوا ينتمون إىل تلك املؤسسا

ألن التغيريات االقتصادية اجلديدة فرضت اللجوء إىل التقليص يف عدد العمال وحىت غلق العديد من املؤسسات، وهذه 
الظاهرة ال ختص اجلزائر وسوق العم  اجلزائرية وحدها، ب  هي ظاهرة مست ك  الدول اليت كانت تسري يف فلك النظام 

 20الشرتاكي الشمويل يف أحناء العامل. االقتصادي ا
  21وجيب أن تتوفر يف األجري الشروط التالية من أج  االستفادة من نظام التأمني على البطالة :  

  سنوات على األق . 8أن يكون منتسبا إىل نظام الضمان االجتماعي العام ملدة إمجالية قدرها 
  أشهر على األق  قب  إهناء عالقة العم . 2البطالة منذ دفع االشرتاكات بانتظام لنظام التأمني على 
 .أن ال يكون قد رفض عمال أو تكوينا حتويليا قصد شغ  منصب 
 .أن ال يكون مستفيدا من دخ  ناتج عن أي نشاط مهين بعد االنتساب 
  مفتشية العم .أن يورد امسه يف قائمة العمال الذين هم حم  تسريح أو إهناء نشاط صاحب العم  حتم  تأشرية 
  أشهر على األق . 8أن يكون مسجال كطالب للعم  لدى املصاحل املختصة من 
  .أن يكون مقيما باجلزائر 

 : آليات عمل  الضمان االجتماعي الجزائريثالثا
يرتكز عم  الضمان االجتماعي على آلية جتميع االشرتاكات من طرف العمال و أرباب العم ، و إعادة توزيعها على 

 تفيدين يف حالة وقوعهم يف اخلطر على شك  تعويضات.املس
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 تمويل الضمان االجتماعي الجزائري -0
 االشتراكات:

تعين فكرة االشرتاكات االجتماعية مسامهة ك  مؤمن اجتماعي يف متوي  الضمان االجتماعي قب  االستفادة من احلماية 
 دمة االجتماعية اليت يستفيد منهاو اخل االجتماعية، وهذا ما يفسر أنه توجد عالقة بني قيمة مسامهته

 
و هذه النسبة مشرتكة بني العمال و املستخدمني  ،من األجور %82و اعتمدت اجلزائر نسبة اشرتاك  إمجالية تقدر بـ 

 على النحو التايل:
على عاتق صناديق  على عاتق العامل على عاتق رب العامل الفرع

 اإلعانات االجتماعية
 المجموع

 %09.11 - %0.21 %05.2 التأمينات االجتماعية
العم  واألمراض  حوادث

 املهنية
 
0.52% 

 
- 

 
- 

 
0.52% 

 %09.52 %1.21 %2.92 %01.11 التقاعد
 %0.21 - %1.21 %0.11 تأمني البطالة
 %1.21 - %1.52 %1.52 التقاعد املسبق

 %1.21 %1.21 - - السكن االجتماعي
 %82.11 %0.11 %7.11 %52.11 اجملموع

Resource: Ministre du travail ; de l’emploi et de la sécurité sociale -Présentation du 
système de sociale algérien 2010-  P05 ; PDF. 

 22تحصيل االشتراكات:
اليت يوم  81، ك  مستخدم البد أن يرس  خالل  15/19/0738املؤرخ يف  38/09من قانون  09تطبيقا للمادة 

تلي هناية السنة املدنية إىل اهليئة املختصة بالضمان االجتماعي بتصريح امسي لألجري و األجراء مبني األجر احملص  عليه 
 ما بني أول و أخر يوم عن ك  ثالثي و كذلك مبلغ االشرتاكات.

هذا التصريح يشك  الوثيقة األساسية لك  نشاط الضمان االجتماعي فيما خيص التحصي ، و يسمح لنا بتحديد مبالغ 
 االشرتاك املستحقة و يكون كمرجع ملتابعة مهنة املؤمن و خاصة عند اإلحالة إىل التقاعد. 

 و هناك طرقتني لتحصي  اشرتاكات الضمان االجتماعي و مها:
 :اعتبار املستخدم هو املدين الوحيد هليئة الضمان االجتماعي فيما خيص االشرتاكات بالتحصيل العادي

العمالية، فعليه أن يدفع  مبالغ اشرتاك املستخدمني و العمال ك  ثالثي، كما جيب على املستخدم إرسال 
 أيام اليت تتبع التوظيف. 01التصريح لوكالة الضمان االجتماعي لك  أجري يف 

دج، و لك  عام  غري  2111يف عملية االنتماء يف األج  احملدد تؤدي إىل عقوبة تقدر مببلغ  كما أن التقصري
لك  شهر مؤخر بالنسبة إلدارات التعليم العايل و التقين و التكوين املهين أو  51منتمي يساوي مبلغ العقوبة 

ت يف اآلجال احملددة، و يف يوما. جيب أن يدفع املستخدمون االشرتاكا 51أشباههم، حتدد مدة التصريح ب 
 حالة العكس حيق للمؤسسة استعمال وسائ  تغطية، أي قبض االشرتاكات بطريقة جربية عن طريق املنازعات.
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 :التحصيل الجبري 
 يتم التحصي  اجلربي لالشرتاكات عن طريق:

   جدول اشرتاكات للعمال و املستخدمني املستحقة للمؤسسة و الذي يصبح تنفيذيا بقرار من الوايل، و حيص  و
 كأنه نوع من الضريبة.  

  قرار اجلرب املستخرج من مدير اهليئة الدائنة يصبح تنفيذي بأمر من رئيس احملكمة املتصرف كرئيس للدرجة األوىل
 ق املعارضة أمام حمكمة الدرجة األوىل.للضمان االجتماعي و يبقى للمدين ح

 يف حالة إنكار املدين توجد إجراءات خمتلفة تتمث  يف: 
  رفع دعوى من طرف هيئة الصندوق على شك  عريضة افتتاحية مرفوقة جبدول الديون، توضح فيها أسباب هذه

م احملكمة مع خمتلف اإلنذارات الدعوى و خمتلف املخالفات اليت قام هبا املستخدم املتماط  يف سداد الديون أما
 املرسلة إليه قصد تسديد الديون.

  عن طريق اإلكراه  أو األمر باألداء بعد أن ترفق جبدول املستحقات الكاملة مبا فيها زيادات التأخري و اإلنذارات
  إىل املتكررة املرسلة إىل املدين من أج  إخطاره هبذه الديون. بعد أن ميضى من طرف هيئة الصندوق يرس

رئيس احملكمة من أج  أن يؤشر على هذه االكراهات واألمر باألداء، حيث أن اإلكراه طريقة و األمر باألداء 
طريقة أخرى ليصبح بعد ذلك تنفيذي. تقدم هذه االكراهات و األمر باألداء بعد التأشري عليها من رئيس 

 ين .     احملكمة إىل احملضر ألج  تنفيذها، ك  األتعاب  يتحملها املد
 تعويضات الضمان االجتماعي -5

 يستفيد املؤمن من التعويضات النقدية و ذلك حسب األخطار اليت يتعرض هلا:: التعويضات النقدية
 23بالنسبة للمرض:

و هي تعويضات مقررة مبوجب القانون، تصرف للمستفيد دون عائلته، و هي عبارة عن مبالغ تدفع للعام  الذي توقف 
( من 02املرض تأسيسا على املرتب الذي يتقاضاه، و تكون بنصف األجر من اليوم اخلامس عشر )عن عمله بسبب 

(، و قد تدوم االستفادة من األداءات اليومية طول 02توقفه عن العم  مث يدفع له األجر كامال من اليوم السادس عشر )
تمرة للحالة الصحية من طرف هيئة الضمان ثالث سنوات ك  ذلك حسب الشروط الواردة يف القانون مع املراقبة املس

االجتماعي. و يستحق املؤمن هذا التعويض بعد إشعار هيئة الضمان االجتماعي و ذلك بإيداعه وثيقة التوقف عن 
العم  أو إرساهلا  مع إشعار االستالم، و تكون هذه الوثيقة يف نسختني إحدامها لصاحب العم  و الثانية للضمان 

 االجتماعي.
 24سبة لألمومة:بالن

أسبوعا متتالية، و هو تعويض  09تستفيد املرأة اليت تنقطع عن العم  بسبب الوالدة بتعويض يساوي كام  أجرها ملدة 
% من األجر اليومي بعد اقتطاع مبلغ االشرتاك و الضريبة بشرط أن تتوقف عن مزاولة أي عم  011يومي يساوي 

 09متت الوالدة قب  التاريخ احملتم  للوضع ال تقلص فرتة التعويض أي تبقى  مأجور أثناء فرتة التعويض، و إذا حص  أن
 أسبوعا .
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 :بالنسبة للعجز
حتسب منحة العجز على أساس األجر القاعدي و هذا األخري ميكن أن يكون أخر أجر سنوي حتص  عليه املؤمن قب  

األحسن أجرا خالل احلياة املهنية للمؤمن: و  حدوث العجز، أو ميث  متوسط األجور السنوية لثالث سنوات األخرية
 25مبلغ منحة العجز يقدم حسب أصناف العجز.

 : بالنسبة للعمال األجراء 
 % من األجر القاعدي. 21حيص  املؤمن يف هذه احلالة على الصنف األول: 
 % من األجر القاعدي.31حيص  املؤمن يف هذه احلالة على  الصنف الثاني:

 % من األجر القاعدي.91% باإلضافة إىل 31حيص  املؤمن يف هذه احلالة على الصنف الثالث: 
 :بالنسبة للعمال غير األجراء 

% من األجر السنوي املصرح به و اخلاضع لالشرتاك و 31فالصنفني األول و الثاين يستفيد املؤمن من نسبة 
 كأقصى حد. SNMG مرات من  3الذي ميث  

% من األجر السنوي 31الصنف الثالث، فيستفيد املؤمن باإلضافة على نسبة  أما إذا كانت حالة املؤمن من
 % كإضافة. إذا كان املؤمن يف سن التقاعد، فان منح العجز تتحول إىل معاش تقاعد. 91املصرح به بنسبة 

 بالنسبة لحوادث العمل و األمراض المهنية:
 :األول الذي يلي تاريخ التوقف، و يتكف  صاحب يكون التعويض ابتداء من اليوم  26في حالة العجز المؤقت

 العم  بتعويض اليوم الذي وقع فيه احلادث.
 :) يستفيد املؤمن من منحة مناسبة خلطورة العجز الذي حيددها  27في حالة العجز الدائم ) الكلي أو الجزئي

 الطبيب االستشاري لصندوق الضمان االجتماعي وفقا جلدول خاص.
 

 بالنسبة للتقاعد:
 أما اجملاهدين 92% من متوسط األجر و حيدد املبلغ األدىن بـ 31لنسبة لألجراء حيدد املبلغ األقصى بـ با ،%

 .SNMGمرة من  5.2% أما املبلغ األدىن فيساوي 011فيستفيدون بنسبة 
  من الدخ  السنوي املصرح به.31أما فيما يتعلق بغري األجراء فيمث  مبلغ التقاعد % 

  28بالنسبة للبطالة:
مرات من  8و ال أكثر من  SNMG% من 92يعترب التعويض عن البطالة حمدود، فهو ال ميكن أن يكون أق  من 

SNMG ، شهر كأقصى حد حبساب شهرين عن ك  سنة اشرتاك و على أن ال  82و تص  التكفالت باملؤمن إىل
 شهر كحد أدىن، وفقا للنسب التنازلية التالية: 05يق  عن 
 011%  املرجعي خالل الربع األول من مدة التكف .من األجر 
 31. من األجر املرجعي خالل الربع الثاين من مدة التكف % 
 21. من األجر املرجعي خالل الربع الثالث من مدة التكف % 
 21. من األجر املرجعي خالل الربع الرابع من مدة التكف % 
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 كما يلي:  SNMGو ميث  األجر املرجعي متوسط األجر الشهري اخلام و الـ 
 SNMGاألجر الشهري الخام +                        

                                       5 
  29بالنسبة إلى التأمين على الوفاة:

( مرة مبلغ األجر الشهري األكثر نفعا، املتقاضى خالل السنة السابقة لوفاة 05يقدر مبلغ رأمسال الوفاة باثين عشرة )
 و املعتمد كأساس حلساب االشرتاك.املؤمن له 

 التعويضات العينية
 30بالنسبة للمرض:
 املـواد الصيدالنية، النظـارات، التـداوي بامليـاه املعــدنية، عـالج الفحـوص الطبيـة،: ٪ لكـ  مـن 31التعـويض بنسبـة 

 األسنـان واستخالفها االصطناعي ...إخل.
املستفيـديـن مـن مسـاعدات  األشخـاص الطبيعيني غيـر األجـراء، اجملـاهدين املعـوقني،األداءات العينيـة  يستفيـد مـن هـذه

الـدولـة، املتمتعـون بامتياز التأمينـات االجتماعية، كمـا يستفيـد منهـا ذوي حقـوق املـؤمن له )زوج املـؤمن إذا لـم يكـن 
 . املكفولني( املكفولني واألصول أو مستفيـد مـن امتياز الضمـان االجتماعي، األوالد عـامـال

 31بالنسبة لألمومة:

و يتعلق األمر مبصاريف العم  و تبعاته وتعوض املصاريف الطبية و الصيدالنية ومصاريف إقامة األم و املولود يف 
و تكون املراقبة اليت جتريها هيئة الضمان االجتماعي  ،%011أيام، ويكون التعويض على أساس  13املستشفى ملدة 

قب  الوضع و بعده، ويتعني على األم احلام  يف هذه احلالة أن تعلم مصاحل الضمان االجتماعي حبالة احلم  اليت تتم 
ة، أشهر من تاريخ توقع الوضع الذي يذكره الطبيب املختص يف الشهاد 12معاينتها من قب  طبيب خمتص و ذلك قب  

 كما يستلزم على املعنية أن جتري فحوصا أربعة قب  وضع احلم .
 بالنسبة للبطالة:

العينية للتأمني على األمومة و املرض طوال فرتة التكف ، و يستمر دفع هذه األخرية إىل ما يستفيد املؤمن من األداءات 
 شهر. 05احلياة العملية ثانية و ذلك ملدة بعد هناية احلق يف التأمني على البطالة، إذا مل يتمكن من االندماج يف 

 بالنسبة لحوادث العمل و األمراض المهنية:
وهو يشم  تعويض مصاريف العالج الطبية و اجلراحية، الصيدلية، اإلستشفائية، التحليلية و كذلك املصاريف املرتتبة عن 

 %.011العالج باحلمامات املعدنية و يكون التعويض بنسبة 
 المنح العائلية: 

سبتمرب  10، اليت أدخلت حيز التطبيق يف 0790جوان  01ماي و  12لقد أسس نظام املنح العائلية طبقا للقرارات 
 . 0790، غري أن هذا النظام استبعد عمال القطاع الزراعي إىل غاية 0790

تأسيس صندوق مركزي للتنسيق و تعويض  املتعلق بتشريع املنح العائلية، مت يف اجلزائر 0792أكتوبر  19و طبقا ألمر 
املنح العائلية، الذي كان دوره ضمان تعويض األعباء بني خمتلف الصناديق التابعة له و املصاحل اخلاصة، و كذا تنسيق 

 نشاطات و مصاحل هذه الصناديق.
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انضمت املنح العائلية إىل احن  هذا الصندوق و كذا الصناديق التابعة له، و ابتداءا من هذا التاريخ  0729و يف عام 
هو  CNASو بعد االستقالل و اإلصالحات اليت شهدها الضمان االجتماعي أصبح  32أجهزة الضمان االجتماعي.

حيث تكفلت اخلزينة العمومية مبيزانية املنح العائلية  0772املسئول عن هذه املنح و كانت تعترب تعويضات، إىل غاية 
 ني اخلزينة العمومية و املؤمن .، و الصندوق أصبح جمرد وسيط ب33

سنة و قد متتد إىل  09و املنح العائلية هي عبارة عن منحة تقدم للمؤمن املتزوج، و يكون له أوالد ال تزيد أعمارهم عن  
دج على ك  طف  يف حالة ما إذا  211سنة يف حالة مواصلة الدراسة اجلامعية. و مبلغ هذه املنحة يقدر ب  50غاية 

فانه متنح له عن ك  طف   دج02111دج، أما إذا كان أجر املؤمن أكثر من 02111ؤمن أق  من كان أجر امل
دج عن ك  طف . هذا 811فما فوق يأخذ  12فانه ابتدءا من الطف   12دج. و إذا تعدى عدد األطفال 811

لغ منحة الطف  ال تتجاوز يف معظم بالنسبة للعمال داخ  اجلزائر، أما املغرتبني يف فرنسا ووفقا لالتفاقيات الدولية فإن مب
 دج على ك  تلميذ. 311دج. و هناك أيضا املنحة الدراسية ك  سنة 9211الشركات 

 مشاكل الضمان االجتماعي و اإلصالحات المطبقة. رابعا:
 مشاكل الضمان االجتماعي. -0

املالية و التنظيمية اليت أثرت يعرف قطاع الضمان االجتماعي باجلزائر جمموعة من االختالالت و املشاك  خاصة منها 
سلبا على الوضعية االجتماعية بالبالد، فرغم العدد املصرح به من طرف وزير العم ، التشغي  والضمان االجتماعي ، بأن 

( مليون جزائري و جزائرية  يف جمال التأمني و التقاعد و تغطية املنح املوجهة 51الصناديق تضمن التكف  بعشرين )
زين عن العم ، إال أن الواقع يكذب ذلك، حيث حيرم عدد كبري من العمال و املستخدمني بالتصريح لدى للعمال العاج

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و بالتايل حرماهنم من االستفادة من أي محاية أو رعاية اجتماعية عالوة على أن 
و أن عدد العمال غري املصرح هبم لدى مصاحل  املنخرطني منهم ال يستفيدون على النحو الكام  من هذا النظام،

، كما يالحظ بشك  عام هترب 5112من األجراء يف اجلزائر حسب إحصائيات سنة  59الضمان االجتماعي ميث  
العديد من املشغلني يف خمتلف القطاعات من التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، و عدم 

لعم  للعمال وبالتايل ضياع جزء من معاشهم عند التقاعد، و كذا عدم االنتظام يف تسديد التصريح جبميع أيام ا
مستحقات الصندوق مما جيعله  يعاين من مشاك  التموي . و قد أكدت دراسة أجراها خرباء بالصندوق الوطين للضمان 

 34 العمق، و يتعلق األمر:مشكلني يهددان توازناته املالية يف 5118االجتماعي أن الصندوق يواجه منذ سنة 
 مليار دج سنة  90.2، 5118مليار دج سنة  07 االرتفاع السريع لفاتورة تعويض األدوية فبعدما كانت

وذلك من أص   5119مليار دينار مع بداية سنة  29وصلت  5112مليار دينار يف هناية  21.2، 5119
، يف  % 92الجتماعي وهو ما ميث  نسبة   مليار دج اخلاصة بالنفقات العامة للصحة والضمان ا 090.85

 35 .%03.3الوقت الذي اخنفضت فيه نسبة تكاليف التعويض إىل 
وقد أثبتت خمتلف الدراسات اليت أجراها الضمان االجتماعي و هيئات أخرى بوضوح األثر البارز لعام  

الضمان االجتماعي يف جمال املواد مقارنة مع العوام  األخرى، على التطور املطرد والسريع لنفقات   السعر،
سنويا، بينما تظهر التجربة الدولية يف أغلب البلدان أن تطور هذه النفقات % 51الصيدالنية و الذي يقدر بـ 

 36 .% 2أو   2ال يتعدى 
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إن التفاوت الكبري يف األسعار بالنسبة لنفس الصنف من الدواء أصليا كان أم جنيسا، ضف إىل جانب 
الساري املفعول على سعر البيع العمومي، و يف غياب آليات تشجع على وصف و استهالك و التعويض 

استرياد وإنتاج األدوية اجلنيسة اليت هي أق  تكلفة كما هو معروف، كلها عوام  تسببت يف جزء غري مستهان 
تنتمي ألنواع من من النفقات اليت ليست هلا جدوى من حيث الفعالية الطبية و إمنا هي فقط نتيجة كوهنا 

التسميات التجارية املستهلكة اليت ال ختتلف ال من حيث النوعية و ال من حيث درجة الفاعلية الطبية و ال من 
 حيث اآلثار الثانوية.

  ارتفاع مصاريف صندوق التأمينات االجتماعية بسبب زيادة حوادث العم  و األمراض املهنية اليت وصلت
. و كان اجمللس االجتماعي و االقتصادي وصف يف تقرير له نشر 5118ئري سنة دينار جزا 2.3فاتورهتا إىل 

ارتفاع حوادث العم  باخلطر الذي يهدد التوازنات املالية لصندوق التأمينات االجتماعية. حيث  5119مطلع 
خذة من قب  ما تزال حوادث العم  و األمراض املهنية حتصد مئات الضحايا من العمال، بالرغم من التدابري املت

احلكومة ملواجهة الظاهرة على غرار إعادة بعث املركز الوطين للوقاية من حوادث العم  و النظافة و األمن يف 
 929حادث عم  عرب الرتاب الوطين تسبب يف مقت   21179أماكن العم . وضمن هذا السياق مت تسجي  

 .5112طاعات خالل حالة وفاة فورية، إثر حادث عم  يف خمتلف الق 222شخص بينهم 
حالة وفاة فورية يف حوادث التنق  إىل العم  اليت يغطيها القانون، و لقد جاء  011من بني الوفيات مت تسجي  

 598قطاع البناء و األشغال العمومية يف مقدمة القطاعات املعروفة بكثرة األخطار هبا، حيث سج  لوحده 
كما ذكر نفس التقرير أنه من بني العدد  الوفاة املسجلة. من العدد اإلمجايل حلاالت 82.7حالة وفاة أي 

ألف حادث أدى إىل توقيف عن العم   53املصرح هبا، هناك أكثر من  98.892اإلمجايل حلوادث العم  الـ 
حادث خطري تسبب يف العجز الدائم خالل سنة  9099و إىل دفع أويل للتعويضات اليومية، كما مت تسجي  

ألف يوم عم  بسبب حوادث العم  املختلفة، فقد خصص  211اة مع ضياع مليون و .  و باملواز  5112
، 5112ماليري دينار يف سنة 01.9الصندوق الوطين للضمان االجتماعي يف تكفله هبذه احلوادث ما يزيد عن 

 سنوات فقط . 9و هو ما يعين  أن الفاتورة تضاعفت يف ظرف 
للضمان االجتماعي إىل التفكري يف بدائ  كمصدر لتموي  صناديق  و تدعو الوضعية احلالية للصندوق الوطين

الضمان االجتماعي للحفاظ على دميومتها، ألن اشرتاكات العمال و املستخدمني لن تعطي مستقبال هلذه 
 النفقات املتزايدة. و كذا إعادة النظر يف اآلليات التنظيمية اليت يعم  وفقها الصندوق حاليا حيث يعاين من:

 التسيري املايل و احملاسيب للصناديق و غياب احملاسبة التحليلية. ضعف 
 .ضعف مستوى التأهي  و الكفاءة لعمال الضمان االجتماعي 
 .البريوقراطية و تأخر معاجلة امللفات، خصوصا على مستوى الوكاالت 

 اإلصالحات المطبقة في مجال الضمان االجتماعي.  -5
نظرا للصعوبات اليت تواجهها منظومة الضمان االجتماعي على املستوى املايل و اإلداري، فإن العديد من صناديقها تلجأ 
إىل تطبيق بعض اإلصالحات على مستوى تسيريها هبدف مواجهة هذه العراقي . و ممكن أن نذكر أهم هذه 

 اإلصالحات املطبقة يف اآلونة األخرية: 
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 للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء يف العم  بصفة تدرجيية جبهاز الطبيب املعا،ج، و شروع الصندوق الوطين 
. حيث يكون الطبيب املعا،ج على إطالع 5101مارس  81ذلك حسب البيان الصادر عن الصندوق بتاريخ 

ة و يساعدهم يف دائم بامللف الطيب للمريض املؤمن له اجتماعيا و ذوي احلقوق، حيث يقدم هلم النصائح الطبي
  37الوقاية من خطر بعض األمراض.

و يتم اختيار الطبيب املتعاقد مع الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء الكائن مقر عيادته 
على مستوى والية إقامة املستفيدين، حبيث ميكن للمؤمن له اجتماعيا اإلطالع على القائمة املتضمنة أمساء 

ء املتعاقدين على مستوى مركز الدفع الذي ينتسب إليه أو لدى الصيديل الذي يقتين منه األدوية. و هؤالء األطبا
إذا اعتاد املؤمن له اجتماعيا متابعة العالج لدى مؤسسة استشفائية عمومية، ميكنه اختيار طبيبه املعا،ج لدى 

 إحدى هذه اهلياك  العمومية.
  من قب  الغري فإن املؤمن له اجتماعيا لن يقوم بالدفع املسبق ملصاريف فيما يتعلق باالستفادة من نظام الدفع

األتعاب الناجتة عن الفحص املقدم له، و لن يتم دفع أي مقاب  إذا كان املؤمن له اجتماعيا مستفيدا من نظام 
إذا كان املؤمن له اجتماعيا مستفيدا من   51، يف حني يتم دفع نسبة 011الدفع من قب  الغري بنسبة 

   .38 31نظام الدفع من قب  الغري بنسبة 
  إنشاء خلية على مستوى الوزارة مهمتها القيام بدراسات استشرافية حول كيفية ضمان التموي  لصناديق الضمان

اء مديرية االجتماعي، حيث استفاد خرباء جزائريون من تكوين يف هذا اجملال بسويسرا كمقدمة إلنش
لالستشراف على مستوى الوزارة قب  أن يتم تعميمها على مستوى ك  صناديق االجتماعي، حيث تكمن 

 39مهمتها يف متابعة تطور وضعها املايل.
 :40احملافظة على التوازنات املالية للضمان االجتماعي من خالل ترشيد النفقات، و ذلك عن طريق 

 من دون املساس بقابلية احلصول على العالج، جمال الصحة  التحكم و ترشيد النفقات اليت تنفق يف
وهو ما سريفع عدد األدوية  002بعد أنه كانت  572حيث بلغت عدد التسميات الدولية املشرتكة 

 89دواء، يف حني أحصت القائمة اجلديدة لألدوية القابلة للتعويض  5022املعنية من ألف إىل 
مراض املزمنة منها أربعة أدوية ملعاجلة مرضى السكري دخلت تسمية دولية مشرتكة ختص معاجلة األ

 ·سوق األدوية باجلزائر حديثا
  تشجيع األدوية اجلنيسة للتقلي  من نفقات الصحة و الضمان االجتماعي على غرار الدول املتقدمة

يسة يف السوق أكثر مث  بريطانيا و الواليات املتحدة األمريكية و أملانيا وكندا اليت متث  نسبة األدوية اجلن
 . 21من 
  حتسني عالقات أعوان الصناديق مع املؤمنني مع إعالمهم مبحتوى القائمة اجلديدة لألدوية املعوضة اليت

دواء بعد  8583وهو ما ميث   0089تسمية دولية مشرتكة بعد أن كانت  0077ارتفعت لتص  إىل 
 دواء 8011أن كان 

  مراكز جهوية للكشف باألشعة بك  من الغرب، الشرق، الوسط  و اجلنوب البالد  9برجمة إنشاء
جمهزة بأحدث التجهيزات من أج  الوقاية من األمراض عن طريق التشخيص املبكر و خاصة فيما 
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خيص سرطان الثدي. كما سيتم مستقبال إخضاع النساء اللوايت جتاوزنا سن األربعني إىل الكشف 
 41شعة كإجراء وقائي للحد من تنامي عدد حاالت سرطان الثدي.باأل

  ألف دينار جزائري سنة  02إىل  5119ألف دينار جزائري سنة  05الرفع من احلد األدىن لألجر املضمون من
، و ذلك بعد دراسة األجور يف منطقة املغرب العريب خاصة املتعلقة باحلد األدىن يف بعض البلدان، و 5117
ان البد للجزائر أن يكون هذا احلد األدىن لألجر يساوي أو يكون أكثر مما هو موجود يف هذه بالتايل ك

وهذا ما أثر على معاشات .البلدان.ألنه أحد املؤشرات ذات األثر االقتصادي و على القضايا االجتماعية
 42دينار جزائري. 521ألف و  00أالف حاليا إىل  01املتقاعدين حيث ارتفعت من 

  مشروع قانون إللغاء نظام التقاعد النسيب و بدون شرط السن، و هو النظام الذي يسمح للعام  الذي إعداد
 21سنة على األق  و بلغ  51سنة أن خيرج إىل التقاعد بناء على طلبه، و أيضا للعام  الذي أمت  85قضى 

مالية على الصندوق الوطين  سنة للمرأة أن يطلبا التقاعد النسيب، وهذا ما تسبب يف آثار 92سنة للرج  و 
 مليار دينار جزائري وهو أيضا يؤثر على القدرة الشرائية للمتقاعدين. 821للتقاعد بلغت أكثر من 

  ومن أج  حتفيز املؤمنني على دفع مستحقات االشرتاك السنوي قام الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية
 ر منها:للعمال غري األجراء مبجموعة من اإلجراءات و نذك

  حتسني األداءات حبيث قام الصندوق بتعميم دفاتر الدفع من قب  الغري يف أربع واليات  منوذجية يف
 .إطار تعميمها على كافة الواليات

 .إعفاء املنخرطني من دفع غرامات التأخري 
 .اجناز هياك  جديدة هبدف تقريب الفروع و الشبابيك من املواطنني 
  حتديث نظام التسيري، و ذلك عن طريق اجناز شبكة املعلومات الداخليةintranet  و عصرنة ،

 التجهيز بأجهزة اإلعالم اآليل.
  توسيع االستفادة من نظام الدفع من قب  الغري إىل املصابني بأمراض مزمنة كضغط الدم والربو ومرض كرون

(maladie de crohn مما جع  عدد املستفيدين من ) إىل  5115سنة  299.273هذا النظام يرتفع من
 5119.43سنة  0.211.111أزيد من 

  من اجلباية البرتولية ضمانا لدميومة  %2إنشاء الصندوق الوطين الحتياط التقاعد والذي خصص لتمويله
باحلكم يف إطار احلكم الراشد الذي يقتضي  ،املنظومة الوطنية للتقاعد وذلك بقرار من فخامة رئيس اجلمهورية

مبعطيات الغد ملواجهة أزمات قد تقع يف املستقب . و أوضح السيد لوح أن إنشاء هذا الصندوق كان بغرض 
احملافظة على مبدئي التضامن و التوزيع، مذكرا بأن نسبة االشرتاك يف الضمان االجتماعي العامة رفعت من 

02  09.52إىل 44منظومة الوطنية للتقاعد.لرفع التقاعد حفاظا على التوازنات املالية لل 
   إن الرعاية الصحية للعام  و ذوي حقوقه من شأهنا أن ترفع من مستوى مردو ديته، و من هذا املنطلق مت العم

على احلفاظ على حقوق ك  مستعملي الضمان االجتماعي و ذوي احلق منهم من خالل تكريس مبدأ الضمان 
له املؤسسية و املادية و البشرية و تبسيط إجراءاته و تقريبه من االجتماعي يف خدمة مؤمنيه، بواسطة دعم وسائ

املواطن و عصرنته. و يف هذا السياق قام الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء عن طريق 
مديرية النشاط االجتماعي و الصحي باجناز عيادات متخصصة لفائدة املؤمن هلم اجتماعيا طبقا ألحكام 
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حيدد أشكال النشاط الصحي و االجتماعي  5112فيفري  12املؤرخ يف  27-12م التنفيذي رقم املرسو 
حيدد شروط إنشاء و تنظيم و سري  511245جوان  00هليئات الضمان االجتماعي ، و كذا القرار املؤرخ يف 

 اعي.و متوي  اهلياك  و الصيدليات املكلفة بالنشاط الصحي و االجتماعي هليئات الضمان االجتم
 
 

 اآلليات الجديدة في مجال الضمان االجتماعي ) بطاقة الشفاء (:خامسا:
استفاد قطاع الضمان االجتماعي يف السنوات األخرية من أنظمة عم  حديثة سهلت على املستفيدين من خدماته مهمة 

يف إدخال أنظمة اإلعالم  الدفع و اسرتجاع مستحقاهتم دون الوقوف لساعات طويلة يف الطوابري، و تتمث  هذه اآلليات
اآليل، و خاصة البطاقة االلكرتونية اليت تعترب مشروعا رياديا يف إفريقيا والعامل العريب و متث  مفتاحا يصدره الصندوق 

 الوطين للتأمينات االجتماعية.
 نظام بطاقة الشفاء -0

  لمحة تاريخية عن  بطاقة الشفاء:
، و كان دخول البطاقات األوىل يف 5112أوت ضمان االجتماعي إىل تعود فكرة استحداث البطاقة االلكرتونية لل

و مست العملية يف شطرها األول أربع واليات جتريبية وهي بومرداس، عنابة، املدية، أم  5119أفريل اخلدمة يف شهر 
من و ماليني مؤ  2ألف مؤمن،  قب  أن يتم تعميمها  يف ثالث سنوات لتشم   221البواقي و تلمسان مع ختصيص 

 46تطبق يف إطار نظام الدفع من أج  الغري. 5101يف سنة 
املكم  لنصوص القانون  5113جانفي  58املوافق ل  0757حمرم  02املؤرخ يف  13/00و يعترب القانون رقم 

 املتعلق بالتأمينات االجتماعية، الوعاء التشريعي الذي يقر تطبيق استعمال بطاقة الشفاء. هذه األخرية هتدف 38/00
يف األساس إىل االنتقال من النظام القدمي إىل نظام جديد عصري يرتكز على تقنيات حديثة تعتمد يف األساس على 

 املعاجلة اآللية للمعلومات املتوفرة لدى الضمان االجتماعي. 
ولقد مت افتتاح أول مركز تسيري البطاقة االلكرتونية للمؤمنني االجتماعيني حتت إشراف وزير العم ، التشغي  و الضمان 
االجتماعي " الطيب لوح " باجلزائر الذي أكد على أن اهلدف من إصدار هذه البطاقة االلكرتونية هو عصرنة املنظومة 

دارة و القضاء على البريوقراطية من جهة أخرى، و يتواجد هذا املركز اجلديد من جهة و التخفيف من معاناة املواطن و اإل
و الوحيد على مستوى قارة إفريقيا باملركز العائلي مبحاذاة املديرية العامة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي و يعترب من 

 .  التكنولوجيات املتطورة يف جمال معاجلة املعطيات اخلاصة بالضمان االجتماعي
حتتوي هذه البطاقة على معلومات شخصية للمؤمن حول صحة املريض و املتابعة الطبية و تعويضات األدوية و 
الفحوصات الطبية، كما تتوفر على عدة  مفاتيح من أج  تسهي  املهمة على الفاعلني يف امليدان من صيادلة و أطباء و 

عي و متابعته بشك  جيد و توجيهه يف وقت وجيز، و مت مستشفيات و كذا أعوان الصندوق خلدمة املؤمن االجتما
التأكد على أن هذه البطاقة آمنة حيث توجد بعض املعلومات اخلاصة بصحة املريض ال ميكن اإلطالع عليها إال من 

 طرف الصندوق أو الطبيب املعا،ج حىت حيافظ على ملف السر الطيب للمريض.
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 47تعريف بطاقة الشفاء:
الشفاء بكونه نظام عصري يرتكز على آليات تقنية تستعم  فيها تقنيات حديثة. فهي بطاقة مزودة  يعرف نظام بطاقة

حتتوي على معلومات إدارية و طبيعة املؤمن االجتماعي و ذوي حقوقه، هذه املعلومات خمزنة يف صفيحة الكرتونية، كما 
استعمال البطاقة االلكرتونية الشفاء من طرف  أهنا حتتوي على سائر املعلومات الشخصية للمؤمن اجتماعيا و كيفية

 ممتهين الصحة.
 48الغرض من استعمال بطاقة الشفاء هو :

 . عصرنة تسيري الدفع و من شأنه تقليص جهد العضلي واملادي 
 .إلغاء العديد من اخلطوات اليت كان مير هبا املؤمن سابقا كم ء بطاقة الطلبات 
 ضافة إىل كون البطاقة آلية حيث أهنا تستخدم آليا و يتم دفع التعويضات تسه  عم  املوظفني يف مراكز الدفع إ

أوتوماتيكيا، هناك تواصال مباشرا بني الصيدالنيني و مسريي الشركات الصيدالنية و كذلك مع بنك املعلومات 
ض باعتبارهم متعاقدين مع صندوق الضمان االجتماعي.فمثال حتول الدفرت الذي كان مينح ألصحاب األمرا

املزمنة فيتعاملون عن طريقه مع الصيديل إىل بطاقة آلية سه  عم  الصيادلة خبصوص التعويضات اليت يدفعها 
صندوق الضمان االجتماعي نيابة عن املرضى فاستعمال بطاقة الشفاء وضع حدا لقدم دفرت الدفع من قب  

 ين يف حالة متزقه. الغري، إضافة إىل ختليص مراكز الدفع من جتديد شراء دفاتر أخرى للمع
سنوات حتتوي على قدرة ختزين معلومات  12بطاقة " الشفاء " املصممة يف غاية الدقة تص  مدة صالحيتها إىل غاية 

، مما يسمح هلا بتحمي  أكرب قدر من املعلومات اخلاصة باملؤمن  و خمتلف الفواتري كما ميقا اكتاك 85يقدر حجمها بـ 
 العاملية.تستجيب ملعايري اجلودة 

و هناك نوعني من بطاقات الشفاء منها البطاقة العائلية اليت حتتوي على معلومات و بيانات املؤمن و ذوي احلقوق، و 
 بيانات. 01تتضمن معلومات مفصلة عن ك  فرد له حق االستفادة من اخلدمة و يص  عددها إىل 

طني: إما أن يكون من يستفيد من خدماهتا يعاين من أما بطاقة الشفاء الشخصية لذوي احلقوق فإهنا تستخرج وفق شر 
مرض مزمن يستوجب عليه الرتدد على العالج، أو أن يكون مقيم يف مكان غري املكان الذي يقيم فيه صاحب البطاقة، 
يد و ذلك بغرض تسهي  العملية دون عناء التنق  يف ك  مرة حيتاج فيها إىل البطاقة. و تسمح البطاقة االلكرتونية بتحد

هوية املؤمن و إمضائه و ذوي حقوق، و تعم  بطاقة الشفاء على حفظ البيانات اإلدارية، معلومات عن نسبة حق 
التعويض و كذلك معلومات طبية مستعجلة و جمم  العمليات الطبية املعوضة باإلضافة إىل املعلومات التقنية اخلاصة 

 بالعملية. 
 49عليها و خفية تظهر يف جهاز الكمبيوتر:حتم  بطاقة الشفاء معلومات شخصية ظاهرة 

 المعلومات الظاهرة:
 .اسم و لقب املؤمن 
 .صورة مشسية 
 .تاريخ و مكان االزدياد 
 .رقم انتساب املؤمن الشخصي 
 une puce.معا،ج دقيق ختزن املعلومات املرسخة يف البطاقة 
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 المعلومات الخفية:
  31املستفيدين بنسبة  011أو. 
 .احلالة العائلية 
 .االنتساب 
 .احلقوق: تاريخ بدايتها و تاريخ هنايتها 
 .نوع احلساب: حساب بريدي أو بنكي 

 50يرس  استدعاء للمؤمن إلحضار ملف يتكون من الوثائق التالية: من أج  احلصول على بطاقة الشفاء
 .صورة مشسية 
 .صورة طبق األص  لبطاقة التعريف الوطنية أو شهادة ميالد 
    .بطاقة الزمرة الدموية مرفقة  باالستدعاء 

 51مميزات بطاقة الشفاء:
 .البطاقة االلكرتونية مستند يثبت االشرتاك يف التأمني االجتماعي 
  متكن البطاقة االلكرتونية من احلصول على خدمات مرتبطة بالعالج قابلة للتعويض من قب  الضمان

 االجتماعي.
  احملافظة على توازن صندوق الضمان االجتماعي.تساهم البطاقة االلكرتونية يف 
 .سهولة التعرف على املؤمن و ذوي حقوقه 
  استعمال تكنولوجيا جديدة تساعد يف اخلفة و السرعة يف العم  و التخلص من االكتظاظ يف مؤسسة الضمان

 االجتماعي.
 .التخلص من الغش 
 م و األخصائيني.اتفاقيات واسعة تشم  ك  الصيادلة و األطباء العموميني منه 
 .إمكانية الفحص و احلصول على الدواء يف ك  مكان و من ك  مكان أو باألحرى من ك  واليات الوطن 
  احلصول على البطاقة و تقدميها يف ك  مراكز العالج يساعد ماديا يف التكاليف الطبية و حىت الفحص باألشعة

 و الفحص بالتحالي  و جراحة األسنان.
 طاقة عند املؤمن و عند الطبيب و عند مؤسسة الضمان االجتماعي و هذا يكمن يف بساطة استعمال الب

املعلومات املدرجة يف البطاقة االلكرتونية احلاملة لك  املعلومات اليت تربمج يف جهاز الكمبيوتر فقط عندما 
 تدخ  رقم املؤمن أي رقم انتسابه. 

 تطبيقات بطاقة الشفاء و الهياكل المتدخلة فيها:  -5
 52بيقات نظام بطاقة الشفاء:تط

عرفت خدمة بطاقة الشفاء توسعا و جناحا كبريين بسبب إقبال املؤمنني على اخلدمة اجلديدة بسبب سهولة استعماهلا و 
مزاياها العديدة. ومن جهة أخرى فإن العديد من األطراف الفاعلة يف العملية من أطباء مراكز استشفائية و صيادلة 

 ة العملية قد انضمت إىل النظام املستحدث.لقناعتهم مبدى فعالي
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 :تتضمن العملية تعاقدا مع األطباء اخلواص، و شرع يف العم  هبا كذلك مع فئة  بطاقة الشفاء و نظام التعاقد
املتعاقدين و ذوي احلقوق بالنسبة للوكاالت النموذجية اخلمسة. و يهدف نظام التعاقد مع األطباء إىل متكني 

العام من املتابعة الصحية للمريض بالتنسيق مع الطبيب األخصائي و الطبيب املستشار الطبيب املعا،ج 
للصندوق، و حتسني األداءات و التكف  األمث  باملؤمن اجتماعيا من خالل االستفادة من نظام الدفع من قب  

ألخصائي مبا يؤدي الغري للفحص الطيب املقدم، إىل جانب ترشيد نفقات العالج و كذلك اللجوء إىل الطبيب ا
هذه اإلجراءات اليت يقوم هبا  إىل تفادي تكرار وصفات العالج و كذلك اللجوء إىل وصفات األدوية اجلنيسة.

الصندوق هي مبثابة إصالح للمنظومة االجتماعية على درب التكف  األمث  باملؤمن اجتماعيا و ذوي احلقوق يف  
التفاقيات املربمة و النهج التعاقدي الذي يتم العم  به على ك  ما يتعلق باجلانب الصحي، و ذلك من خالل ا

 مستوى الصيادلة املتعاقدين و األطباء املعاجلني و سائر املصاحل االستشفائية العمومية.
 :تطبق حاليا على مخس مستشفيات عمومية مت تزويدها  المؤسسات االستشفائية و استعماالت بطاقة الشفاء

امج باستعمال البطاقات االلكرتونية الشفاء عند مكاتب دخوهلا، فبفضلها يتم معرفة هوية باملفاتيح املهنية و الرب 
املؤمن و ذوي احلقوق، إذ جند مثال املستشفى العمومي لعني طاية، و املؤسسة االستشفائية بالرويبة، الثنية و 

تقوم بإعداد الفواتري و إرساهلا إىل  املصلحة االستشفائية بربج مناي  و دلس مت تزويدها كلها بربامج الكرتونية و
 مكاتب الضمان االجتماعي بطريقة إلكرتونية من خالهلا يتم إحصاء عدد املرضى يوميا.

 :مت اعتماد نظام التعاقد مع الصيادلة يف إطار نظام الدفع من قب   الصيادلة و كيفية التعامل مع بطاقة الشفاء
صيدليا متعاقدا يستعملون هذه  522الية بومرداس هناك ، فعلى مستوى و 0773الغري حتديدا منذ سنة 

البطاقة بعد أن مت تزويدهم مبفتاح خاص يسمح هلم باستعمال نظام شفاء. يتضمن املفتاح ك  البيانات اليت 
متكنه من قراءة املعلومات الواردة يف البطاقة ليتعام  مع الزبون على أساسها، و ميكنه أيضا الكتابة عليها أي 

 التعديالت. وواضح أن الغرض من استعمال البطاقة هو عصرنة تسيري الدفع كما سبق و أن ذكرنا. إضافة
 :هناك جزء من املؤمنني تأقلموا مع هذه التكنولوجيا بسرعة للضرورة خاصة ذوي  بطاقة الشفاء و المؤمن

 األمراض املزمنة، يف حني هناك نوع من التجاه  لدى البعض اآلخر و عدم درايتهم هبذه البطاقة. 
  

 الخاتمة:
شريعات تصبو إصدار قوانني وتلقد حاولت اجلزائر منذ االستقالل مواكبة املسرية املتقدمة للضمان االجتماعي عن طريق 

تعميمه جلميع الشعب. وهلذا الغرض مت إنشاء مخس صناديق تتوىل تطبيق هذا تنظيمه و  تسعى إىلإىل حتقيق أهدافه، و 
 .ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية:النظام 
  تنظيمه وتطويره وأيضا تكييفه حسب لقد أعطت السلطات اجلزائرية أمهية كبرية للضمان االجتماعي وحاولت

املتغريات االجتماعية والسياسية وحىت الصحية، باعتباره حق أساسي من حقوق اإلنسانية ووسيلة خللق 
 التماسك االجتماعي الذي يؤدي إىل توفري السالم والتضامن.
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 دة اإلنتاجية عن طريق إذا كان هناك تسيري جيد لنظام الضمان االجتماعي وبطرقة سليمة، فانه يؤدي إىل زيا
توفري الرعاية الصحية وتأمني الدخ  واخلدمات االجتماعية، ويعترب أداة لتحقيق التطور االجتماعي واالقتصادي 

 خصوصا إذا صاحبه منو اقتصادي ونشاط لسياسات سوق العم .
 عاملني يف أماكن تسعى اهليئات اجلزائرية إىل جع  نظام الضمان االجتماعي شام  ويضم ك  الفئات سواء ال

العم  الصغرية، العاملني حلساب أنفسهم وحىت األفراد املاكثني يف البيت، الطلبة وأيضا حتديد نسب اشرتاك 
 خمفضة تتالئم  ووضعياهتم.

  يغطي الضمان االجتماعي اجلزائري الرعاية الصحية ويوفر احلماية لألسرة، كما يوفر تأمني الدخ  يف حالة
العجز، األمومة، التقاعد  لقد كانت اجلزائر السباقة يف تغطية خطر البطالة، فهي تعد  املرض، حوادث العم ،

 األوىل عربيا والثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
 التوصيات:
  على السلطات العمومية العم  على خلق ضرائب جديدة ختصص لتموي  الضمان االجتماعي وهو ما يطلق

هذا من شأنه إحداث نوع من التوازن امللي بني التطور املفرط للنفقات ، و  La Fiscalisationعليه اسم 
 والنمو الضئي  لإليرادات.

  جيب على الدولة القيام باالستثمارات من اج  خلق مناصب شغ  جديدة، و بالتايل توسيع وعاء االشرتاكات
 ) األجور ( مما يؤدي إىل زيادة املوارد.

 قتصاد غري الرمسي،وهذا يستلزم تدعيم اجملموعات اليت تنتمي إىل هذا وضع سياسات لتشجيع االبتعاد عن اال
االقتصاد مبشاركة اجملتمع بأكمله، ألن إدماج االقتصاد غري الرمسي يف االقتصاد الرمسي من شأنه حتقيق املساواة و 

 التماسك االجتماعي.
  ورية ك  ما اقتضى األمر و ينبغي عم  جيب القيام بالدراسات االكتوارية بشك  منتظم و إجراء التعديالت الضر

 دراسات اكتوارية ألي إصالح يراد القيام به يف النظام قب  إصدار التشريعات اجلديدة.
  جيب أن يكون هناك تصور اسرتاتيجي عام لدور نظام الضمان االجتماعي، وهذا من شأنه أن يساعد يف وضع

ون هناك حوار اجتماعي يتم االسرتشاد به يف عملية التقييم و  خطط لتطوير النظام ومده باملوارد املالية، و أن يك
 كذلك حوار حول اخليارات املتاحة ملواجهة حاالت عدم التوازن بالنسبة للتموي .

  إتباع مبدأ تعدد السنواتpluriannuelle   يف قانون املالية املتعلق بالضمان االجتماعي ، كما هو احلال يف
، وذلك بوضع أهداف للصحة العمومية و أيضا التوازن املايل و الذي ال ميكن  LOLFفرنسا و املسمى بالـ 

 أن حيدث يف سنة واحدة.
  جيب إعطاء جوهر وهدف ملا يصوت عليه من قب  الربملان فيما يتعلق بالضمان االجتماعي، وذلك من خالل

ى حدى ) لنفقات ك  فرع  عل  Butsوأيضا أهداف  Programmes، برامج Missionsوضع مهام 
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الشيخوخة ، العائلة ، حوادث العم  ...إخل (، و هذا ما يسمح بقياس فعالية و كفاءة هيئات تسيري الضمان 
 االجتماعي.

  تأهي  عمال صناديق الضمان االجتماعي عن طريق تنظيم دورات تكوينية إلطالعهم على أهم التعديالت يف
جمال الضمان االجتماعي، ونذكر على سبي  املثال كيفية العم  القوانني كذلك التقنيات اجلديدة املستخدمة يف 

ببطاقة الشفاء، وكذا تطوير أنظمة اإلعالم اآليل من أج  ربح الوقت يف معاجلة امللفات، وكذا تكثيف الرقابة 
 من أج  حماربة البريوقراطية.

 عملية التأمينية و ذلك لتحسيسهم القيام بربامج التوعية للمستفيدين من مزايا الضمان االجتماعي و بأبعاد ال
بأمهية هذا النظام يف حياهتم االجتماعية وحتفيزهم للقيام بالتصريح بنشاطهم وأجورهم و كذلك االنتساب إىل 

 الضمان االجتماعي.
  عند وضع التشريعات املتعلقـة بالضـمان االجتمـاعي، لكـي تسـتطيع أن تواكـب بالتعـدي  جيب مراعاة طابع املرونة

ــــة وتتناســــب معهــــا ومــــع ترتيبهــــا وتصــــنيفها وحتديــــد الصــــالحيات  والتطــــوير املســــتجدات االقتصــــادية واالجتماعي
واملسؤوليات املمنوحة مبوجبها حبيث ال يقع أي ازدواج أو تداخ  فيهـا مبـا يـؤدي إىل ضـياع املضـامني حتـت ضـغط 

 التفاصي  املرتاكمة.
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 رأس المال المخاطر في المصارف اإلسالمية واقع 
 في تمويل القطاعات التنموية

  1الصادق بوشنافة /أ.د
 2بوزياني جيالليأ/                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 ية، العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة المدية.كلية العلوم اإلقتصادأستاذ التعليم العالي،، الصادق بوشنافة /أ.د  

2
 ، أستاذ مؤقت، جامعة خميس مليانة.أ/ بوزياني جياللي  

 

 ملخص:

 حيث، ذلك أجل من هبا تلتزم ضوابط ضمن اإلقتصادية وظيفتها تأدية إطار يف اإلسالمية املصارف تعمل    
والزا  يتملزل أساسزا  املخزاط  املزا  رأس علز  الرتكيزز أمههزا ومزن الزوور، هزاا تأديزة يف املصزارف بزاق  عزن هبزا تتميزز
التمويزل الزال م   وتطزوم والصزناع  الزراعز  الطازا  ملزل التنمويزة لتمويزل الطااعزا  آليزة املازاربة واملرزاركةيف 

 يت حتتاج إىل متويال  باملراركة يف رأس املا .للمؤسسا  الصغرية واملتوساة ال
ألهنزا متتزا  دعزو  م تفزز   اديةاإلقتصزة التنميزاألجززل مزوم أكلز  عمليزة  ومزن جهزة أىز إ  زلت التمزويال  طويلزة     

 من األرباح وبالتايل تعمل عل   يادة الناتج الوطين أكل  من غريها وهاا مايتميز به رأس املا  املخاط .
 

Résumé: 

         Les banques islamiques opèrent suivant des règles spécifiques qu’elles 

doivent respecter qui leur distinguent des banques classiques. Parmi ces 

spécificités on note le capital risque qui apparait essentiellement sous forme de la 

spéculation et l’actionnariat aux capital dans les différents secteurs d’activité 

économiques, tel que l’agriculture et  l’industrie, ainsi que le financement  des 

petites & moyennes entreprises qui le nécessite. 

       D’autre part le financement à long terme sert beaucoup plus l’opération du  

développement économique d’une manière globale, vu qu’elle se caractérise d’un 

taux de rendement élevé, qui contribue à l’augmentation du PIB plus que les 

autres types de financement, et ça ce qui distingue le capital risque des autres 

formes. 
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 مقدمة:
تصاديا  املختلفة من ىال  الوظائف اليت تطوم هبا، حيث تطوم بتسهيل تؤد  املصارف دورا هاما يف االق

عمليا  التباد  التجار ، وتساهم يف  يادة االستلمار بتمويل املراري  املختلفة، وهاا يكوت بعو جتمي  املوارد املالية 
 من أصحاب الفوائض مما يسمح باالنتفا  من املوارد العاطلة.

من كغريه من اجملتمعا  يسع  إىل حتطيق تنمية اقتصادية شاملة جلمي  الطااعا ، كات   باعتبار اجملتم  اإلسالم 
إجياد مصارف بويلة للمصارف التطليوية للتخلص من ال با  ظه   املصارف اإلسالمية اليت تتوا ق املناسب له 

 ة اإلسالمية.أسسها م  هاا الوور واناالقا من أهوا ها التنموية واالجتماعية املستموة من الر يع
العمل  هلا، ولك  تتمكن  تطييم الوور ينبغ  دراسته بعناية من أجل بوياللاا أصبحت املصارف اإلسالمية 

 هاه املصارف من م اجعة سياساهتا املتبعة إذا كانت ال تتوا ق م  األهواف اليت وضعتها.
من ىال  التطيو باوابط ال ذلك إرف اإلسالمية ولكن ال يتحطق  وعم التنمية اإلقتصادية من أهواف املصا

 ىاصة وأهنا تعمل يف دو  معظمها حتتاج إىل عملية دعم ومسانوة لتحطيق التنمية اإلقتصادية.اقتصادية 
م  العلم أت هاه املصارف قو جنحت يف استطااب أموا  ضخمة يف اجملتم  اإلسالم  الا  ي  ض التعامل 

صارف ال تتعامل بال با  طط، بل هلا دور  عا  يف اجملا  االقتصاد  إذا بال با لكن املصارف اإلسالمية ليست جم د م
وظفت هاه األموا  يف ىومة عملية التنمية من ىال  التزام بالاوابط اإلقتصادية، اليت تتملل يف الرتكيز عل  أسلويب 

من ىال  ر وعا  املنتجة،املراركة واملااربة وهاا ما يوع  ب أس املا  املخاط ، الا  يساهم يف إدارة وترغيل امل
لطااعا  األساسية كالزراعة والصناعة، واالهتمام إىل ا ىاصة إذا ُوِجه رأس املا  املخاط   يادة اإلنتاج احلطيط 

شكالية ط ح اإل ميكنومن هنا  باملؤسسا  الصغرية واملتوساة ملا لويها من أمهية اقتصادية يف اجملتمعا  اإلسالمية.
 المخاطر  لتمويل القطاعات التنموية؟ المال مصارف اإلسالمية في استغالل آليات رأسهل نجحت الالتالية: 

ليا  رأس ا  التنموية بواساة الرتكيز عل  آيف دعم الطااع ملصارف اإلسالميةاواق  هتوف هاه الوراسة إىل تطييم و 
يف املصارف اإلسالمية، دوت يل لعمليا  التمو  التطييم االقتصاد  إىلالوراسة وسنتا ق يف هاه  املا  املخاط .

، 0229، 0228)رمل  رتة الوراسة ثالث سنوا  واالجتماعية، كما ت لتطييم اجلوانب املص  ية، الفنيةالتا ق 
 العناص  التالية: التع ض إىل (، وذلك من ىال 0202
 .ضوابط التمويل يف املصارف اإلسالمية -
 .مفهوم رأس املا  املخاط  يف املصارف اإلسالمية -
 .آليا  رأس املا  املخاط  -
 .مؤش ا  قياس أداء املصارف اإلسالمية يف متويل الطااعا  التنموية -
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I.  المصارف اإلسالمية التمويل في المصارف اإلسالميةضوابط: 
إت املوا نة بني احلطوق والواجبا  وااللتزاما  الر عية املف وضة عل  استلمارا  املصارف اإلسالمية وأوهلا جتنب     
ل با واالعتماد عل  ال بح كبويل لتحطيق الوور التنمو  للمصارف اإلسالمية وعليه السالمة الر عية ت تكز عل  آلية ا

 ال بح، الا  ميلل عنوات وجودها وبطائها.
 :ضوابط تحريم المعامالت الربويةأوال:

  قسمني:ربا النسيةة وربا الفالال با يف اللغة معناه الزيادة وهو يف الر    يادة يف أشياء خمصوصة، وينطسم إىل
اللاين: ما كات يف بي  كل  املعس  أماوهو التأىري وهو نوعات: أحومها قلب الوين عل   النسء با النسيةة مأىوذ من  

 جنسني اتفطا يف علة ربا الفال م  تأىري قباهما أو قبض أحومها.
حلويث عبادة بن الصامت رض  اهلل عنه ، وضنيوهو عبارة عن الزيادة يف أحو الع الفالوربا الفال مأىوذ من 

بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح؛ مثاًل  الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعيرم  وعا: "
بمثل، يًدا بيد"، رواه اإلمام أحمد ومسلم، فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب؛ إال مثاًل بمثل، يًدا 

سواء، وعن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر؛ بجميع أنواعها، والملح بالملح؛ إال بيد، سواء ب
"،  ويطاس عل  هاه األشياء الستة ما شاركها يف العلة  يح م  يه متساوية، مثال بمثل، سواء بسواء، يًدا بيد

ا؛ كاألوراق النطوية املستعملة يف هاه األ منة، التفاضل  العلة يف النطوين اللمينة،  طياس عليهما كل ما جعل أمثان
  يح م  يها التفاضل إذا بي  بعاها ببعض م  احتاد اجلنس؛ بأت تكوت صادرة من دولة واحوة.

 والعلة يف بطية األصناف الستة: الرب، والرعري، والتم ، وامللح: ه  الكيل أو الو ت، م  كوهنا ماعومة.
أت  يه أكاًل ألموا  الناس بغري حق؛ ألت امل ايب يأىا منهم ال با من غري أت يستفيووا  واحلكمة يف حت م ال با:      

شيةا يف مطابلة، وأت  يه إض ار بالفط اء واحملتاجني دااعفة الويوت عليهم عنو عجزهم عن تسويوها، وأت  يه قاعا 
ا لباب الط ض احلسن، و تحا لباب الط ض بالفائ وة اليت تلطل كاهل الفطري، و يه تعايل للمع وف بني الناس، وسوًّ

للمكاسب والتجارا  واحل ف والصناعا  اليت ال تنتظم مصاحل العامل إال هبا؛ ألت امل ايب إذا حتصل عل   يادة ماله 
بواساة ال با بووت تعب؛  لن يلتمس ط قا أى إ للكسب الراق، واهلل تعاىل جعل ط يق تعامل الناس يف معايرهم 

تكوت استفادة كل واحو من اآلى  يف مطابل عمل يطوم به حنوه أو عني يو عها إليه، وال با ىا  عن  قائما عل  أت
لنه جيب وعليه  ، (0)ذلك؛ ألنه عبارة عن إعااء املا  مااعفا من ط ف آلى  بووت مطابلة من عني وال عمل

ود يف حت ميها ملا  يها من أض ار يتجنب الوقو  يف ال با بأصنا ها، حيث ح مها الر   وش أت لمص ف اإلسالم ل
 عل  الف د واجملتم .
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 :ثانيا: ضوابط تحديد الحد األعلى للربح في المصارف اإلسالمية
حتويو ال بح وعل  املصارف اإلسالمية أت تتطيو باوابط عكس الفائوة اللابتة واملامونة  ميتا  ال بح بتغريه عل 
   من ىال  طلب قور كبري منهوعوم اإلض ار باجملتمباعتباره هوف مر و  

البو من م اعاة ضوابط عامة عنو حتويو هامش ال بح يف استلمارا  املصارف اإلسالمية م  رعاية مصلحتها  
 (0)ومصلحة اجملتم ، ومن هاه الاوابط مايل  .

 .االعتوا  يف حتويو نسبة ال بح -
 .التوا ت بني درجة املخاط ة وهامش ال بح -
 .ا  عل  هامش ال بحتأثري  رتة دورات رأس امل -

 ا: اجتناب الغرر في استثمارات المصارف اإلسالميةثالث
يع ف الغ ر بأنه كل عملية تباد  احتوإ عطوها عل  جهالة أو تامن ىا  حلق أحو املتعاقوين مما يؤد   

غ ر جيب أت طبطا لطواعو وضوابط الر يعة اإلسالمية  لت الإىل ضيا  ماله أو كله بالباطل من قبل الا ف اآلى  و 
املصارف اإلسالمية من بيو  ومراركا  ب التمويل اخلاصةيزا  يف مجي  املعامال ،  الغ ر ميكن أت يوىل يف عطود 

من األمور اليت يغتف   يها إذا كات يعترب الغ ر اص ة للغ ر ملل التأمني التجار ،  وغريها، كما أت هناك عوة صور مع
 .(3)يف كوت هاا األىري ىارج عن العطو م يف املعامال  وخيتلف عن التغ ي  ا كات كبريا  لنه حمإذا ، أميسريا 

II. مفهوم رأس المال المخاطر في المصارف اإلسالمية 
قو ع ف رأس املا  املخاط  يف بواية نرأته عن ط يق تطوم أ  اء أغنياء هلاا املا  مث ظه   مؤسسا  رأس          

 ة واملالية واإلسالمية  تعتمو عليه من ىال  املراركة يف ملكية املر وعا .املا  املخاط ، أما املؤسسا  املص  ي
ميكن تع يف رأس املا  املخاط  بأنه مصور متويل  قائم عل  غري أساس أوال: تعريف رأس المال المخاطر: 

ىال  البورصة،  املواينا ، وهو بويل املصارف التطليوية سواء الط وض البنكية أو األسهم والسنوا  واملتواولة من
ويأىا رأس املا  املخاط  شكل امللكية، سواء من ىال  األسم العادية، أو املمتا ة الطابلة للتحويل ألسهم ش كا  
مسجلة يف البورصة، والعائو عل  هاه األسهم يكوت عل  األرباح الناجتة عن الف ق بني ما مت اإلكتتاب عليه يف بواية 

 (4)   املر و  بعو جناحه.ملر و  من أموا  وبني قيمة بي
صاحب العمل املخاط  يرارك يف إدارة املر و  املمو ، ويطوم تسهيال  ىاصة بالتسويق والعمالة والتخايط 
والتكنلوجيا، والعالقة بني صاحب املر و  وبني صاحب رأس املا  املخاط  ه  عالقة ش كاء وليس جم د صاحب 

 (5)بني امللكية واإلدارة.مر و  ممو ، وبالك ال يكوت هناك إنفصا  
 ميكن استنتاج ىصائص رأس املا  املخاط  من التع يف كما يل :

 (6)املراركة من قبل صاحب رأس املا  يف إدارة املر و  املمو ، ألنه مالك يرارك يف ال بح واخلسارة. -
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 م حلة التجويو، دور ش كا  رأس املا  املخاط  ال يطتص  عل  تويل م حلة اإلنراء وحسب بل ميتو أياا إىل -
 وكاا متويل التوس  والنمو وهو ما يطا  تطوم خماط تنمية من ط ف املؤسسة.

تعتمو املر وعا  املمولة عن ط يق رأس املا  املخاط  عل  املراركة اليت تفيو يف التنمية اإلقتصادية وترج   -
 .(7)غري انتاجيةج غري حطيط  أو ق وض عل  النمو م  حفظ اإلستط ار املايل لعوم وجود انتا 

تعترب املصارف اإلسالمية الوسيلة التمويلية ل أس ثانيا: دور المصارف اإلسالمية في دعم رأس المال المخاطر: 
 املا  املخاط  ويالحظ ذلك من ىال : 

اعتماد املصارف اإلسالمية عل  صيغة املراركة واملااربة يف متويلها واليت تعترب من آليا  رأس املا   -
 املخاط .

ال تكوت أموا  املص ف اإلسالم  مستحطة أو واجبة األداء إذا كانت حالة املر و  ال تسمح بابك  -
 عل  اعتبارها أهنا أصبحت تركل جزءا من أمواله اخلاصة.

ال تتوقف مراركة املص ف اإلسالم  عل  اجلانب املايل، إمنا تكوت مصحوبة باملتابعة والنصح، ىاصة إذا  -
 تابعة اإلجيابية املستم ة للمر و .تبىن املص ف سياسة امل

 ثالثا: أهمية رأس المال المخاطر في تمويل التنمية اإلقتصادية.
 :(8)يف ما يل أمهية رأس املا  املخاط   تظه عل حسب ماتطوم 

جنو أت الوو  اليت تابق ب امج اإلصالح اإلقتصاد ، حتتاج إىل رؤوس  :تدعيم برامج اإلصالح اإلقتصادي -
  طبيعة ىاصة تطومها مؤسسا  رأس املا  املخاط ، وتطوم الوعم ملؤسسا  الطاا  العام املخوصصة أموا  ذا

 واليت حتتاج إىل هيكلة مالية و نية.
ملا  املخاط  حيث تطوم ميلل دعم املؤسسا  اجلويوة اجملا  الابيع  ل أس ا دعم تمويل المؤسسات الجديدة: -

 اإلرشاد للمؤسسا  اجلويوة ، ىاصة يف بواية إناالقها. يل والفين واإلدار  وحىتالوعم املا
تساهم مؤسسا  رأس املا  املخاط  يف تو ري الوعم املايل والفين الال م وكالك  دعم المؤسسات المتعثرة: -

اإلدار  للمؤسسا  املتعل ة وجاب اإلستلمارا  إليها، ألهنا ش يكة  يها  ه  حت ص أشو احل ص عل  املتابعة الفنية 
واملالية الا ورية إلصالح مسارها، لتحفيز املستلم ين عل  اإلستلمار لإلستفادة من ال بح ال أمسايل املتوق  أت حيوث 

 يف املستبل بعو أت ينمو نراطها ويزده .
 رابعا:عالقة االستثمار طويل األجل برأس المال المخاطر:

وتوجيه عملية اإلستلمار إىل تنمية الااقا  همية الر يعة اإلسال تتوا ق م  مصاحللاوابط واالساليب اليت إت ا
اإلنتاجية و طا ألولويا  التنمية اإلقتصادية من ىال  توظيف األموا  يف مراري  إقتصادية وإجتماعية هبوف حتطيق 

املصارف اإلسالمية تسع  إىل توظيف ما لويها من أموا  من ىال    ت اكم رأمسا  جويو، وتعويض ال أمسا  الطوم.
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إلستلمار إما يف موة قصرية من أيام معوودة إىل حوايل سنة  هاا ما يسم  باإلستلمار قصري األجل وإما يف موة من ا
سنة إىل مخس سنوا  هاا ما يسم  باإلستلمار متوسط األجل، أما إذا كانت هاه املوة أكرب من مخس سنوا  

ويل األجل إىل غاية ثالث سنوا ، أما اإلستلمار طويل والبعض يعترب موة اإلستلمار طاألجل،  يعترب إستلمارا طويل 
األجل  يكوت أكرب من ثالث سنوا ، وقو إعتمونا يف دراستنا عل  املعيار االويل، كما ميكن إدراج اإلستلمارا  اليت 

 ليس هلا تاريخ استحطاق م  اإلستلمارا  طويلة األجل .
قتصادية، حيث أت هاه اإلستلمارا  تؤمن التمويل أما عن دور اإلستلمارا  طويلة االجل يف التنمية اإل

الال م هلا طوا  موة املر و ، كما ميتا  دعو  م تف  من االرباح اليت إت استغلت ه  األى إ يف مراري  طويلة 
 األجل تساعو عل   يادة الناتج الوطين أكل  من املراري  اليت تكوت موة حياهتا قصرية األجل.

III. خاطر في المصارف اإلسالميةآليات لرأس المال الم 
صيغة املراركة واملااربة من الصيغ اليت أق هتا الر يعة اإلسالمية يف استخوام األموا   واليت تعترب األداة 
األساسية اليت يتم من ىالهلا جتنب التعامل بال با، م  كوهنا تؤد  إىل حتطيق عوائو مناسبة، للمص ف واملستلم ين 

بكل اجملاال  سواء كانت جتارية أو صناعية أو  راعية وغريها، حيث يو  ها املص ف من  العمالء كما أهنا ن تبط
جهة، وعمالء املص ف يو  وت اليو العاملة واخلربا  العملية، وعل  هاا يطوم املص ف بوور املمو  املرارك  ه  

  املصارف اإلسالمية.األداة املناسبة لالك و ق أحكامها الر عية وهاا ما يسم  ب أس املا  املخاط  يف
 أوال: التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالمية

يعترب التمويل باملراركة أحو أهم أدوا  التمويل اليت تابطها املصارف اإلسالمية واليت ميكن أت تتخا عوة أنوا      
م وش وط ىاصة وأشكا  من ىال  متويال  املص ف اإلسالم ،  ه  تتملل يف صيغ ش عية متعودة تتعلق بأحكا

 نتيجة تاور يف املص ف اإلسالم  .
 :تعريف المشاركة في المصارف اإلسالمية-0

يرري التمويل باملراركة إىل ات املص ف يطوم حصة إمجايل التمويل اال م لتنفيا عملية )صفطة أو مر و  أو 
ضا ة إىل قيام اخلري )يف ب نامج(، عل  أت يطوم الر يك اآلى  )طلب التمويل من مص ف( احلصة املكملة، باإل

الغالب( بلدارة عملية املراركة واإلش اف عليها، وبلعتبار املص ف ش يكا  لنه اليتطاض   ائوة ثابتة أو عائوا ثانيا كما 
 (9)هو احلا  يف التمويل باق وض، ألت ذلك هو عني ال با.

 :(02)منها تتميز عطود املراركة كأدوا   توظيف مص  ية دجموعة من اخلصائص، ناك 
نظ ا االحتما  حووث اخلسارة ووقوعها عل  مجي  الر كاء كل حسب حصته،  لت دراسة املر وعا  قبل املراركة  -

  يها دراسة دقيطة ووا ية تأىا أمهية قصوإ يف اماذ الط ار االستلمار .
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  إىل حتطيق التوا ت بني ما حيططه مراركة املص ف بأمواله اخلاصة م  أموا  املودعني لويه يف االستلمارا  املختلفة تؤد -
املص ف من أرباح ملسامهة وبني ما يو عه املص ف من أرباح ملودعيه يف حا  ال بح ويتحمل اجلمي  اخلسارة حا  

 وقوعها.
من ىال  هاه اخلصائص نالحظ أت املراركة هلا نفس مفهوم رأس املا  املخاط  لاا  ه  تعو من آليا  التابيق  -

 ا  املخاط ، هلاا نرري يف ما يل  إىل كيفية تابيق املصاريف هلاه اآلية.املص يف ل اس امل
 شروط وأركان تطبيق المشاركة في المصارف اإلسالمية:-5

 تتعلق ش وط املراركة بر وط العاقوين، ورأس ما  املراركة، وش وط ال بح واخلسارة والر وط التنفياية.
أهال للتوكيل ومعىن ذلك ات يكوت الر يك ممتعا باألهلية الكاملة يررتط يف كل ش يك ات يكوت  شروط العاقدين: -

 (00)اليت جتعله أهال للتص ف باألصالة وبالوكالة يف آت واحو.
 يررتط يف راس املا  مايل : شروط رأس المال: -

وال أت يكوت املا  معلوما وقت العطو، حاض ا عنو  البي  أو الر اء،  ال تصح الر كة دا  غائب وال دين * 
 (00)ذمة.

وإذا كانت حصة بعض الر كاء عينية  يجب تطييمها بوقة  ركة من النطود احملودة واملع و ة،أت يكوت رأس ما  املرا* 
 (03)م اعاة للعو  يف تطوي  وتطييم حصص الر كاء.

 (04)شروط التوزيع )الربح أو الخسارة(:تتمثل هذه الشروط فيما يلي:  -
  يتعلق بتو ي  ال بح املرا  بني الر كاء جتنبا للخالف مستطبالأت يكوت العطو واضحا  يما 
 .أت يكوت نصيب كل ش يك يف ال بح بنسبة شائعة منه وال يكوت مبلغا حمودا 
 وجيو  ات تزيو حصة أحو الر كاء يف ال بح عن  ال بح اليررتط املساواة يف حصص ال بح وجيو  أت تزيو حصة

يك عامال يف الر كة، وذلك مكا أة له وتعوياا عن عمله وبويال عن حصة يف رأس املا  إذا كات هاا الر  
  .اج ه

 . جيب ات تكوت الوضعية، أ  اخلسارة بطور حصة كل ش يك يف رأس املا 
جيو  البي  والر اء باللمن احلاض  واملؤجل كله أو بعاه أصالة عن نفسه أو نيابة *ناك  منها مايل  :  شروط التنفيذ: -

يطوم بكل عمل يعتاده العاملوت يف ذلك اجملا  ويط ه ع  هم طاملا وجو ذلك مصلحة للا  ني  عن املص ف وله أت
 وض ورة لسري العملية.

أما ما الجيو  للر يك عمله هو د   ما  الر كة مااربة لغريه أو توكيل غريه بالعمل يف املا  بووت إذت الر يك،  *
 دا  املراركة دوت إذت صاحبه.-ك بهغري املا  الا  شار -كالك ال جيو  ىلط ماله اخلاص
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 ثانيا: التمويل بالمضاربة في المصارف اإلسالمية 
 تعريف المضاربة في المصرف اإلسالمي: -0
تع ف املااربة عموما عل  أهنا مراركة ط  ني أو أكل  حبيث يكوت املا  مطوما من ط ف والعمل مطوم من     

ط يق املااربة إذا كات هو الا ف الا  يطوم املا  إىل ط ف آى  سواء  الا ف اآلى ،  املص ف اإلسالم  ميو  عن
أ  اد أو ش كا  واليت متلل جانب العمل، م  العلم أت املص ف يتح إ يف اىتياره أصحاب اخلربة واألمانة للحفاظ 

 عل  أمواله من الايا .
 أحكام تطبيق المضاربة في المصارف اإلسالمية: -5

ن احلكام املااربة منها مايتعلق ب أس االما  ومنها ما يتعلق بالعمل ومنها ما يتعلق بال بح هناك ثالثة جمموعا  م
 واخلسارة ويكوت تفصيل ذلك عل  النحو التايل:

 وتكوت احكام رأس املا  كالتايل:أحكام رأـس المال :  - أ
ال إذا إااربة بالع وض )السل ( يررتط يف املا  ات يكوت من األمثات كالاهب والفاة أو النطود العامة، والتصح امل -

 (05)إتفطا عل  تطوميها دبلغ معني.
 .(06)ا يف ذمة املاارب، وأت يسلم إليهأت يكوت رأس املا  عينا حاض ا ال دين -

 : وتكوت أحكام العمل كالتايل: أحكام العمل - ب
، ألنه يعمل يف املا  جبزء من الينفق العامل من ما  املااربة اللسف  واللغريه إال إذاا غررتط عل  صاحب املا  ذلك

رحبه،  ال يستحق  يادة عليه إال بر ط، إال أت يكوت هناك عادة يف ملل هاا  يعمل هبا، ال جيو  للعامل ات يأىا 
 (07)مااربة من شخص آى  إذا كات ذلك يا  باملاارب األو  إال بلذنه.

 .(08)صيبه من تلف إال بعو أو تف يطمايأت املاارب امني عل  ما  قبض من ما  وبالتايل  لنه اليامن  -
 ميكن حص  األحكام اخلاصة بال بح واخلسارة كما يل : أحكام الربح والخسارة: -ج

الة العطود أت يكوت  مطواره معلوما بنسبة معينة لكل من املاارب ورب املا ، لن العطود عليه هو ال بح وجه -
 .(09)عليه توجب  ساد العطو

ال إيف املااربة عل  إنفق عليه، ويتختص رب املا  وحوه باخلسارة وال خيس  العامل  تو ي  ال بح بني الا  ني -
 جهوه.

IV. مؤشرات قياس نسبة رأس المال المخاطر من إجمالي التمويالت في المصارف اإلسالمية 
  وميكن تطوم هاه املؤش ا  يف العناص  التالية:
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 :يالتالتمو إلى إجمالي  المضاربة والمشاركةمؤشر نسبة  -0
ميكن تع يف هوا املؤش  بأنه مطوار ما يوظف املص ف من موارده يف جماال  إستلمارية من ىال  الصيغ املعتموة 
عل  املراركة وملااربة، دعىن الوىو  يف عنص  املخاط ة، وانتظار النتائج بناء عل  دراسا  اجلووإ اإلقتصادية 

صيغ التمويلية املعتموة عل  الويوت، ملل الط وض التطليوية للمر و ، خبالف التوظيف غري املخاط  من ىال  ال
سابطا وميكن التع ف عل  هاه النسبة من ىال  مع  ة نسبة املراركا  واملااربا  إىل إمجايل االستلمارا  يف الصيغ 

 .(02)اإلسالمية
 : مؤشر نسبة االستثمار طويل األجل إلى إجمالي االستثمارات -5

حيات عل  االستلمارا  اإلسالمية، ولكن هوا ال يكف  باعتبار التنمية كلري من األ  تعتمو هاه املصارف يف
حتتاج إىل استلمارا  طويلة، لاا يعكس هاا املؤش  اعتماد املص ف عل  االستلمارا  اليت تكوت موهتا  ةاالقتصادي

هاه النسبة بطسمة ألكل  من مخس سنوا ، وموإ مسامهته من ىالهلا يف التنمية اإلقتصادية، حيث تطاس 
 االستلمارا  اليت تتم يف  رتة تساو  أو أكرب من مخس سنوا  عل  إمجايل االستلمارا  واليت تتم بالصيغ اإلسالمية.

: هاا املؤش   يعين نسبة ما يوظف املص ف من مؤشر االستثمارات الموجهة غلى القطاع الزراعي والصناعي -3
صاد  بلضا ة حطيطة يف اإلنتاج بواساة استخوام صيغ االستلمار املتاحة لويه، موارده يف جما  يؤث  يف النراط االقت

وهاا يتماش  وما كانت تعلنه املصارف اإلسالمية، حيث يطيس هاا املؤش  نسبة االستلمارا  املوجهة إىل الطاا  
فعة  غن هاا يعين مسامهة الزراع  والصناع  من إمجايل االستلمارا  بالصيغ اإلسالمية،  كلما كانت هاه النسبة م ت

 .(00)اإلقتصادية بورجة أكل  من غريها املصارف اإلسالمية يف حتطيق التنمية
: إت املؤسسا  الصغرية واملتوساة تلعب دورا نوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطةمؤشر نسبة التمويل المم -4

عليه االهتمام هباه   وعم عملية التنمية  ينبغهاما يف حتطيق التنمية اإلقتصادية، لاا باعتبار املص ف اإلسالم  ي
املؤسسا  ألث ها املباش  عل  املتولني وعل  اإلقتصاد وحلساب هاه النسبة تطوم بطسمة جممو  االستلمارا  املوجهة 

 هلاه املؤسسا  عل  إمجايل االستلمارا  بالصيغ اإلسالمية.
V. جمالي التمويالت في المصارف اإلسالمية.نتائج تطبيق مؤشرات قياس نسبة رأس المال المخاطر من إ 

كات اعتمادنا يف هاه الوراسة عل  أربعة مصارف إسالمية واليت تعو من أشه ها: جمموعة الربكة املص  ية يف 
البح ين ومص ف ال اجح  يف اململكة الع بية السعودية واملص ف األردت اإلسالم  ومص ف قا ، إال أنه جتور 

البيانا  املالية يف تطسيما  هاه املصارف حيث يعترب هاا من املراكل اليت واجهتنا يف  اإلشارة إىل عوم توا ق
 .ذلك
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 نتائج تطبيق مؤشر نسبة رأس المال المخاطر:أوال:
 (5101-5112-5112) أسلوب االستثمارالمتوسط النسبي المشترك لتمويالت مصارف الدراسة حسب (:0الجدول رقم)
 نو  التمويل          
 ص فامل

 اجملمو  أى إ املااربة واملراركة االجارة االستصنا   امل احبا 

 %022 %2,95 %0,3 %04,56 %4,60 %67,54 مص ف قا  اإلسالم  
 %022 %0,09 %03,00 %2,00 %2,04 %85 جمموعة الربكة اإلسالمية

 - - - - - - *مص ف ال اجح 
 - - - - - - *مص ف األردت اإلسالم 

 %022 %0,00 %7,2, %00,4 %0,40 %76,07 املتوسط

 من إعداد الباحثين باإلعتماد على التقارير السنوية للمصارف المذكورة في الجدول.المصدر:
( لعوم توا ق الصيغ الواردة يف تطاري  مص ف ال اجح  ومص ف 0مل تتو   املعايا  الال مة لتوحيو بيانا  اجلوو ) *

اعتمو الباحلني حلساب هاا املؤش  عل  معايا  التطاري  السنوية ملص ف  أردت اإلسالم  حلساب هاه النسب لاا
 قا  اإلسالم  وجمموعة الربكة املص  ية  طط.

وال تبر  دعو  جيو ملستوإ أداء هاه املصارف، وإت كانت النسبة  %(7,2,) تعو هاه النسبة ضةيلة     
تنحوا منح  االستلمار بامل احبة، وهاا يؤد  إىل ت اج   معتولة يف جمموعة الربكة املص  ية، إال أت أغلب املصارف

 يف مصواقيتها وبالتايل ت اج  مستوإ أدائها واحن ا ه يف االستلمار عما نُظ   له.
قام هبا عود من املتخصصني يف االقتصاد اإلسالم  لتطوم الوور اليت  السابطة وراسا ال بعضما توصلت ك 

حيث بلغت نسبة املااربة واملراركة يف عود من املصارف اإلسالمية نسبة  ،(00)للمصارف اإلسالمية التنمو 
 أهوا ها وال جتسو الف ق بينها وبني املصارف التطليوية.ضةيلة جوا ال تعكس 

وعليه  لت غالبية املصارف اإلسالمية مل حتطق النجاح املنرود يف ممارستها العملية، وأساليب متويلها      
ية يف تابيق أسلوب املااربة عل  الودائ  واملراركة يف نتائج االستلمار، حيث أظه   جت بة للعمليا  االستلمار 

 .ه املصارف ىال  رب  الط ت املاض  ها
ت أغلبية هاه املصارف قو أعات األولوية يف استلماراهتا ألسلوب امل احبة بوال من الرتكيز عل  أسلويب إ   

 طو أعلن معظم ىرباء منط التمويل للمصارف التطليوية،  ها ق يبة جوا مناملااربة واملراركة وهاا األداء جيعل
املصارف اإلسالمية أهنا احنا   إىل التمويل بامل احبة عل  حساب املراركة واملااربة، أ  أت مبادئ وأهواف 

عل  أرض توا ق ما هو ممارس اآلت تمنرورا  املصارف نفسها ال يف املصارف اإلسالمية املوضوعة واملنصوصة 
 الواق  وهاا لعوة أسباب أد  هلاا االحن اف.

ميكن ذك  أهم األسباب اليت أد  باملصارف اإلسالمية بالعزوف عن االستلمار ب أس املا  املخاط  واالجتاه حنو 
 أسلوب امل احبة كما يل :
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سة املصارف حتطيق امل احبة رحبا معطوال للمص ف يف األجل الطصري متكن املصارف اإلسالمية من منا  -
 التطليوية  يما خيتص جباب الودائ  عن ط يق استخوام دا   احلصو  عل  عوائو جمزية.

اخنفاض املخاط ة  يما خيص االستلمار بأسلوب امل احبة،   بح املص ف حمود مسبطا وال ي تبط بنتيجة نراط  -
 العميل، وكلما قص   موة ملكية املص ف للسلعة كلما اخنفات املخاط .

للسيا ة عل  خماط  عوم السواد، إذ  -العينية والرخصية -ة االعتماد عل  الامانا  التطليويةإمكاني -
 تتحو  العالقة بعو البي  إىل عالقة دين.

الكلري من املص  يني العاملني يف حطل املصارف اإلسالمية جاءوا إليها من مصارف تطليوية تتعامل بال با  -
 . آث وا امل احبة عل  غريها من الصيغ

ت سيخ سلوك انتظار ال بح الس ي  لوإ املودعني وجتنب املخاط  يؤد  إىل سيادة معيار أساس  للتطييم  -
 ي تكز عل  معوال  ال بح احملططة دوت النظ  إىل غريها من املعايري.

ة اإلج اءا  الكلرية من ض ورة التسيري واستم ار ال قابة اليت تصاحب االستلمار بأسلوب املراركة واملاارب -
باإلضا ة إىل إمكانية املراركة يف ىسائ  املر و  إت وجو ، كل هاه املخاط  د عت املصارف اإلسالمية 

 باهل وب إىل األساليب األكل  أمانا وىاصة أسلوب امل احبة والسلم والبي  اآلجل.
 : نتائج تطبيق مؤشر نسبة االستثمار طويل األجل:ثانيا

 (0202-0229-0228)حسب املوة مصارف الوراسة يال  رتكلتمو (:املتوسط النسيب املر0اجلوو  رقم)
 املص ف

 موة االستلمار
مص ف االردت  مص ف ال اجح  جمموعة الربكة مص ف قا 

 *االسالم 
 املتوسط

 %2723 - %00,09 %0,50 %4,28 طويلة االجل
 %94,27 - %88,8 %97,47 %95,90 قصرية ومتوساة األجل

 %022 - %022 %022 %022 اجملمو 
 .املصور:من إعواد الباحلني باإلعتماد عل  التطاري  السنوية للمصارف املاكورة يف اجلوو 

مت حساب النسبة املررتكة بني مص ف قا  و ال اجح  وجمموعة الربكة املص  ية دوت املص ف األرد  لعوم ورود   *
 لني باملتوسط النسيب للمصارف اللالثة السالفة الاك .املعايا  الال مة يف التطاري  املالية هلاا املص ف لاا اكتف  الباح

( يتاح لنا أت االستلمارا  الطصرية واملتوساة األجل قو استحوذ  عل  0من ىال  بيانا  اجلوو  رقم) 
 %94.27الو ت النسيب الكرب من استلمارا  املصارف اإلسالمية املستخومة يف الوراسة دتوسط نسيب بلغ 

جل بر ء ياك ، وقو قور متوساه ورة ، ويف نفس الوقت مل حيظ االستلمار طويل األلللالث سنوا  املاك
 للالث سنوا . %5.93النسيب 
هاا يعين أت املصارف اإلسالمية أىفطت يف تو ري التمويل طويل األجل امل تبط بتمويل النراطا  اإلنتاجية      

تجارية، وهو األم  الا  ي تبط بالنتيجة السابطة، مما جل وامل تبط بالنراطا  الوالرتكيز عل  التمويل قصري األ
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يعين اإلىفاق يف أداء دورها االقتصاد  كطائو لعملية التنمية، املنالق من مبادئها الر عية اإلسالمية بتطوم 
فر تطبيق نموذج البنوك قد أساملصلحة العامة وهاا ما أشار إليه الوكتور أمحو عبو العزيز النجار بطوله" ... 

، فبعض ا والبد من تصحيح تلك االنحرافاتاإلسالمية عن العديد من االنحرافات ال يمكن إنكاره
 .(03)القائمين على تلك البنوك لم يلتزموا بالقواعد اإلسالمية في إدارة أموالها...".

 من بني األسباب اليت جعلت املصارف اإلسالمية ت كز عل  أساليب االستلمار قصرية األجل:
عامل املخاط ة بلتبا  أساليب االستلمار قصرية األجل، وح ص اإلدارة العليا عل  عوم تع يض م كز اخنفاض  -

سيولة املص ف أل  ىا  حمتمل، هاا  اال عن االهتمام بفك ة اسرتداد األموا  املستلم ة بأقص   رتة 
 (04)ممكنة.

ا س يعا، يااف إىل ذلك رغبة اإلدارة االهتمام املف ط بتمويل املر وعا  ذا  اجلل الطصري ألهنا تور عائو -
 (05)العليا يف تو ي  األرباح احملططة بركل دور  عل  املسامهني واملودعني.

أت معظم موارد املصارف اإلسالمية ه  قصرية األجل، وي ج  ذلك إىل طبيعة هاه املصارف غالبا ما تكوت  -
مما أوقعها يف أ مة عوم املواءمة بني هاه  يها إيواعا  قصرية األجل حيق للمود  أت يسحبها وقتما شاء 

املوارد وأهوا ها االستلمارية طويلة األجل، مما حاا هبا إىل التحو  يف توظيفاهتا ألمواهلا من األسلوب 
 .(06)االستلمار  طويل األجل إىل األسلوب التجار  قصري األجل.

 
 عي والصناعي.نتائج تطبيق مؤشر نسبة اإلستثمار الموجه للقطاع الزرا ثالثا:

 (0202-0229-0228املررتك لتمويلت مصارف الوراسة حسب الطااعا  ) (:املتوسط النسيب3اجلوو  رقم)
 الطاا 
 املص ف

 اجملمو  **أى إ استهالك  حكومة جتارة عطارا  الصناعة الزراعة

مص ف قا  
 االسالم 

- 2,78% 42,3% 05,9% 02% 00,55% 00,42% 022% 

مص ف 
 ال اجح 

0,03
% 

5,86% 7,04% 02,66 00,3% 43,07% 02,3% 022% 

2,7 مص ف االردت
% 

2,95% 00,08% 40,96% 0,03% 08,58% 2,28% 022% 

 - - - - - - - - *جمموعة الربكة
17,4 املتوسط

% 
5723% 03,04% 06,5% 7,84% 30,03% 7,06% 022% 

 .ارف املاكورة يف اجلوو املصور:من إعواد الباحلني باإلعتماد عل  التطاري  السنوية للمص
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مل ترتو   املعايا  الال مة يف تطاري  جمموعة الربكة املص  ية حلساب هاه النسبة لاا اكتف  الباحلني يف هاه الوراسة  *
 .ببيانا  التطاري  السنوية ملص ف قا و مص ف ال اجح  ومص ف األردين اإلسالم 

من استلمارا  املصارف اإلسالمية  %30تبني أت حوايل  (3)من ىال  التحليل السابق لبيانا  اجلوو  رقم    
املاكورة يف اجلوو  كانت موجهة لأل  اد أ  الطاا  اإلستهالك ، يف حني مل حيظ قااعا الزراعة والصناعة سوإ عل  

 من مجلة اإلستلمارا  عل  التوايل. %0.53و  %0.64نسبة 
ت تكز يف استلماراهتا عل  الطاا  التجار  بصفة ، أهنا (07إسالمية)كما أظه   دراسة أى إ خلمسة مصارف     

كمتوسط لعود من السنوا ، يف حني بلغت نسبة اإلستلمار املوجه إىل الطاا  الصناع    %56.0رئيسية حيث بلغ 
 عل  التوايل. %0.0و %6.6والزراع  

رغم كوهنا عصب اإلقتصاد  والصناع الطاا  الزراع  هتتم بتاوي  ومتويل  عل  هاا  لت املصارف اإلسالمية ال     
اه املصارف م  الواق  العلم  الوطين ومطياس التطوم كما أعلنت عنه يف أهوا ها التنمية، مما يعكس تناقض أهواف ه

وقو اقرتبت بالك توجها  املصارف التطليوية وبالاا  التجارية، واليت ال تو   اهتماما باجلانب التنمو   .(08)هلا
لطو  الت املصارف . (09)لرتكيز عليه، وبالركل الا  مييزها يف ذلك عن املصارف التطليويةوالا  يفرتض ا

اإلسالمية االستلمار يف الطااعا  اليت تور أكرب ربح من غريها ولو كنت قااعا  مهمة يف عملية التنمية، بل و 
و مووت يف الكتب واجملال  ركز  عليها بالركل الا  يظه  موإ احن اف هاه املصارف يف ممارستها عل  ما ه

والصحف اليت نر   األهواف التنموية هلاه املصارف، مما جيعلها ال تساهم بالطور الكايف يف عملية التنمية 
 .االقتصادية، وبعو ذلك ألسباب كلرية تتعلق خبصائص هاه الطااعا 

استلماراهتا حنو الطاا  الزراع   ميكن ذك  عوة أسباب أد  إىل عوم إقوام املصارف اإلسالمية بتوجيهوعليه     
 والصناع  كما يل :

إت طبيعة االستلمار يف هاين الطااعني حتتاج إىل استلمارا  كبرية احلجم وطويلة األجل ويكوت العائو املنتظ  منها -
 ليس س يعا م  ارتفا  درجة املخاط ة، وهو ما ت اه هاه املصارف ليس متمريا م  ظ و ها.

املوجهة إىل الطاا  االستهالك  يستاي  حتطيق املتالبا  املالية والفنية للمصارف اإلسالمية عل  إت االستلمارا   -
 عكس قااع  الزراعة والصناعة.

كما يعز  ت كيز املصارف اإلسالمية عل  االستلمار يف قاا  التجارة، كما أظه ته بعض الوراسا ، إىل طبيعة  -
صرية األجل وهاا يتناسب م  غالبية موارد هاه املصارف واليت تتسم أياا االستلمارا  يف هاا الطاا  من كوهنا ق

بكوهنا قصرية األجل، مما يؤد  إىل س عة دورات رأس املا  وس عة حتطيق العائو واخنفاض مستوإ املخاط ة لسهولة 
 التنبؤ بابيعة السوق ومتغرياته يف األج  الطصرية.
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راع  والصناع  نظ ا لعوم اليطني يف النتائج العلمية اإلنتاجية ىاصة الطاا  ارتفا  درجة املخاط ة يف الطااعني الز  -
 الزراع  امل تبط إنتاجه بالعوامل الابيعية.

 .نتائج تطبيق مؤشر نسبة اإلستثمار الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةرابعا: 
 

 (5101-5112-5112) الحجمحسب  *المصرف االسالمي االردني تمويالتل(:المتوسط النسبي 4الجدول رقم)
 السنة                  

 االستلمارا  حسب احلجم
 املتوسط 0202 0229 0228

 %60,25 55,20 %62,25 %67,60 اال  اد
 %06,58 %07,55 %07,30 %04,79 الر كا  الكرب

 %01733 %00,38 %00,25 %7,57 املؤسسا  الصغرية واملتوساة
 %0 %6,20 - - كوم الطاا  احل
 %022 %022 %022 %022 اجملمو 

 من إعواد الباحلني باإلعتماد عل  التطاري  السنوية للمصارف املاكورة يف اجلوو . املصور:
اإلس الم ، ومل  قا ف ومص  ة الربكة وجمموع  جحف ال امص  اري  تطب احلجم يف حستلمارا  االسيم تطستم يمل *

  اكتفاا لالم ، اإلس رديناألف مص  رية واملتوس طة إال يف الصغا  املؤسسة إىل املوجهتلمارا  االسي أ  ذك ر 
 نوا  املاكورة.السيف  االسالم  ينف األردللمص  ة املالياري  التطا  بيان  عل املؤش اا هاب حلس الباحلني

اة كات أت دور املص ف اإلسالم  األردين يف متويل املر وعا  الصغرية واملتوسويظه  من التحليل السابق للجوو    
كمتوسط للالث   %02.33ضةيال، حيث بلغت نسبة االستلمارا  املوجهة للمؤسسا  الصغرية واملتوساة 
 سنوا ، وهاه النسبة ال تعترب كا ية مطارنة م  إمكانيا  املص ف اإلسالم  األردين.

ك  تو ري التمويل م و يما ذ 0985 طو أعلن املص ف األردين اإلسالم  عن أهوا ه ضمن قانوت الصادر عام       
اإل ادة من التسهيال   يةمكانإالال م لسو احتياجا  الطااعا  املختلفة والسيما تلك الطااعا  البعيوة عن 

 .(32)املص  ية امل تباة بالفائوة
 رغم أمهية هاه املؤسسا  ودورها يف عملية التنمية االقتصادية واليت تتوا ق م  أهواف املص ف اإلسالم  إىل أهنا    

مل تلط  االهتمام الكايف من هاه املصارف مما يعين أت املصارف اإلسالمية قو حاد  عن االلتزام بأهوا ها التنموية ، 
وهاا يؤد  إىل ت اج  مصواقيتها وبالتايل ت اج  مستوإ أدائها واحن ا ه يف التمويل عما نظ   له أما عن األسباب 

 سسا  واملخاط  اليت تكتنفها.اليت دعت إىل ذلك  ه  تعود لابيعة هاه املؤ 
  الصغرية واملتوساة استلمار املصارف اإلسالمية يف املر وعا هم األسباب اليت أد  إىل اخنفاض ميكن تلخيص أ

 :(30)إىل ما يل 
تتميز املؤسسا  الصغرية واملتوساة بارتفا  مستوإ املخاط  الترغيلية نظ ا لاعف املهارا  اإلدارية لوإ  -

سسا ، وضعف اإلنتاجية ونطص املوارد التكنولوجية وارتفا  التكاليف، وبالتايل توين مستوإ أصحاب هاه املؤ 
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مما جتور اإلشارة إليه أت نسبة كبرية من هاه املؤسسا  اليت تنته  بالفرل أو التعل  ه  تلك  الكفاءة.
صو  العلمية اليت ك ستها املؤسسا  اليت تفتط  إىل عنص  اإلدارة الفاعل يف حتويو أهوا ها وتنفياها و ق األ

 التجارب والوراسا .
إت معظم املؤسسا  الصغرية واملتوساة ال تو ق يف اىتيار نو  الصناعة ونو  املنتج باإلضا ة إىل سوء اىتيار  -

 اآلال  واملعوا  وعوم املع  ة يف التاورا  التطنية 
 ق السوق احملل  والترابه الكبري بنيتعاين املؤسسا  الصغرية واملتوساة من مراكل تسويطية نامجة عن ضي -

عها أسلوب احملاكاة يف اإلنتاج ونطص املع  ة مما يؤد  إىل وجود  ائض يف املع وض االتب منتجا  هاه املؤسسة
 من اإلنتاج وبالتايل حتطيق ىسائ  كبرية هلاه املؤسسا .

من أهم العوامل اليت تؤث  عل  ق ارا  ضعف النظام احملاسيب يف املؤسسا  الصغرية واملتوساة، حيث أت احملاسبة  -
االستلمار يف املصارف اإلسالمية وغريها، ألت النظام احملاسيب يتامن الو ات  والسجال  املالية اليت تظه  قائمة 

 امل كز املايل وغريه،  نطص هاه املعلوما  يعين  يادة نسبة عوم التأكو من النتيجة املالية هلاه املؤسسا .
  خــالصة:

ت الصفة التنموية للمصارف اإلسالمية جتعلها أكل  من جم د وسيط مايل،  املص ف مما سبق ميكن الطو  أ      
التطليو  مايل والوسااء املاليوت مهموت يف التنمية االقتصادية، ألهنم جيمعوت املوا  من املوى ين ويوجهوهنا إىل 

 صفة التنموية تعين التصو  املباش  لطاايا التنمية. املستلم ين، اما املص ف اإلسالم   ليس كالك  طط، إذ أت
من هنا كات التفكري يف التطوم االقتصاد  لالستلمار يف املصارف ىاصة وأت هاه املصارف قو أعلنت عن أهوا ها 

التزام  التنموية أكل  من م ة، ولكن يف الواق  العمل  أم  آى  جيعلنا نبحث يف البيانا  والتطاري  املالية ملع  ة موإ
 هاه املصارف دا تبنته من أهواف.

ما توصلنا إليه يظه  املطصود من هاه الوراسة وهو التطييم االقتصاد  ألساليب االستلمار يف املصارف اإلسالمية 
 من ىال  املؤش ا  املابطة كاملصارف الوراسة، والتحليل البياين أهم النتائج املتعلطة بكل مؤش  ننته  إىل النتائج 

 الية:الت
يظه  من ىال  هاه الوراسة االعتماد املف ط ملصارف الوراسة عل  االستلمار بأسلوب امل احبة عل  حساب  -

املااربة واملراركة حيث كانت نسبتها أقل بكلري وال تبر  باملستوإ الا  حيطق التنمية االقتصادية، وكالك 
ت املصارف اإلسالمية قومت االعتبارا  املالية من االستلمارا  طويلة األجل اليت ال تكاد تاك ، هاا ما يؤكو أ

 .ىال  أسلوب امل احبة الا  حيطق هلا ذلك
يتبني من هاا ات دور املصارف اإلسالمية يف توعيم األهواف االقتصادية للمجتمعا  اليت تعمل  يها كات دورا  -

املمارسة العملية حىت اآلت مل حتطق  حموودا جوا ألهنا مل حتسن استغال  أساليب االستلمار املتاحة لويها، أ  أت
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اهلوف من إنراء املصارف اإلسالمية رغم طبيعة الفك  اإلسالم  الا  تستنو إليه أو أىا  منه أهوا ها اليت 
توعوا غليها يف املؤمت ا  واجملال  وغريها، مما يو  عل  ى وج هاه املصارف عن الوظيفة األصلية يف ىومة 

ما يؤكو صحة النتائج املتوصل إليها يف الوراسا  السابطة اليت مت التا ق إليها سابطا التنمية االقتصادية وهاا 
 واليت مص التطييم االقتصاد  الستلمارا  املصارف اإلسالمية.

إت احلكم عل  املصارف اإلسالمية ال ينبغ  أت ينالق من كل ة  بائنها أو املودين ألمواهلم  يها، وال من حجم   -
توي ها، وال من تف عها وانترارها وال من كوهنا أصبحت أم ا وقعا، وال من نسبة ال بح اليت تعمل  املليارا  اليت

  يها .
وقو تع ضت املصارف اإلسالمية النتطادها عويوة  يما خيص ممارستها لنراطاهتا االستلمارية اليت راعت  يها  -

ملمارسة مما اوجب ذلك ض ورة تفعيل عمل اجلانب املايل أكل  من غريه، ومل ترتاج  تلك املصارف عن هاه ا
امل اقبني عل  هاه املصارف، ودعوة الطائمني عليها من املسامهني واإلدارة العليا إىل حتمل املسؤولية االقتصادية 

 .للمجتم  اإلسالم  
------------------------ 
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1
 أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم اإلقتصادية، جامعة ورقلة.أ.د/ عبد الوهاب دادن,   
2
 كلية العلوم اإلقتصادية، جامعة ورقلة.أستاذ مساعد،  أ.رشيد  حفصي،  

 :الملخص
-6002حياول هذا املقال تقييم األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية خالل الفرتة املمتدة مابني      

، حيث تعاجل إشكالية هذا البحث مدى وجود تأثري لقطاع النشاط على سلوك واألداء املايل للمؤسسات الصغرية 6022
سطة. وهبدف الكشف عن هذا التأثري قمنا بإجراء حتليل إحصائي متعدد األبعاد خالل الفرتة سابقة الذكر وذلك واملتو 

بإستعمال أسلوب التحليل العاملي املميز. وقد تبني من خالل النتائج البحث املتوصل إليها إال أن إختالف األداء املايل 
ود بدرجة األوىل إىل جمموعة من املتغريات أساسية وهي: مردودية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة باختالف نشاطها يع

املؤسسة، سياسة التمويل الذايت، حجم املؤسسة، سياسة اإلستثمار يف املؤسسة، وبتايل هذه العناصر األربعة هلا تأثري كبري 
 يف حتديد و تقييم األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.

 : األداء املايل، املؤسسة الصغرية واملتوسطة، التحليل العاملي املميز، تقييم األداء، املؤشرات.ةالكلمات الدال

Résumé:  

     Nous avons tenté dans ce travail d'évaluer la performance financier des PME 

algérienne pendant la période 2006-2011, notre problématique traite et vérifier 

l'existence d'un effet de secteur d'activité sur le comportement et la performance 

financier en utilisant une analyse statistique multidimensionnelle par l' Analyse 

factorielle discriminante .Nos résultats montre que la variété de la performance 

financier entre les PMEs algérienne fait par quatre éléments sont: la rentabilité de 

l'entreprise, l' autofinancement, la taille et la politique de l'investissement. 

Les mots clés: Performance financier, petite et moyen entreprise, Analyse factorielle 

discriminante, évaluation de la performance, indicateurs .     
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 :مقدمةال

يعترب موضوع تقييم األداء، أحد املواضيع اليت تشغل بال املسريين والباحثني على حد سواء، نظرا ألمهيته إما على           
عكس النتيجة املنتظرة من وراء كل نشاط وهو ماميثل دافع أساسي إلستمرارية ووجود مستوى الكلي أواجلزئي باعتباره ي

املؤسسات خاصة الصغرية واملتوسطة منها، و اليت هتدف كغريها من املؤسسات إىل حتقيق نتائج مرضية حىت يتسىن هلا 
 البقاء يف عامل تسوده املنافسة الشرسة والعوملة املالية.

ؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مايزال دون املستوى املطلوب، كما انه يف حاجة إىل و مبا أن قطاع امل    
إصالحات جذرية خاصة إذا علمنا أن هذا القطاع حيتل املرتبة العشرين إفريقيا من حيث الصادرات وبالتايل يبقى حتسني 

مة بيئة نشاط مالئم وجذابة لإلستثمارات اخلاصة واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وضمان أفاق واعدة هلا مرهونة بإقا
الوطنية واألجنبية، وحتضريه من خمتلف اجلوانب ملواجهة التحديات اجلديدة، لذا وجب على الباحثني واملسريين البحث 

لذا عن طرق ومناذج متكن املؤسسات من تقييم العادل والصحيح لألداء املايل، باعتباره األكثر إنعكاسا لألداء الكلي 
متحورت إشكاليتنا يف: ماهي املتغريات املسؤولة عن حتديد األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة باختالف قطاع 

    النشاط؟
II..  :اإلطار النظري لألداء المالي:اإلطار النظري لألداء المالي  

 مفهوم األداء المالي: 0.0   
ينتمي إىل عائلة املصطلحات متعددة موضوع األداء أحد املواضيع اليت مل تلق اإلتفاق بني الباحثني فهو   يعترب         

PPEERRFFOORRMMEERR  ةاملعاين، فأصل كلمة األداء ينحدر من اللغة الالتيني
اليت تعين املنح وإعطاء، بعدها اشتقت اللغة   11

أو إمتام شيء ما:  واليت أعطتها معناها اخلاص هبا والذي تعين به إجناز، تأدية     PPeerrffoorrmmaannccee  اجنليزية منها مصطلح
       تنفيذ مهمة ...أخل.عمل، نشاط، 

وقد يستخدم للتعبري عن مدى بلوغ األهداف أوعن مدى االقتصاد يف استخدام املوارد، كمـا جنده يف أحيان كثرية        
ما يقصد باألداء: " قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف املرجوة مع ختفيض املوارد املستخدمة ك .يُعرب عن اجناز مهام

  . . 22""  دافلتحقيق تلك األه
عريفا لألداء يتوافق مع أهداف املنظمات ومؤسسات األعمال حيث عرفا فقدما ت  Miller et Bromily أما      

"انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة للموارد املالية والبشرية، واستغالهلا بكفاءة وفعالية بصورة جتعلها قادرة  األداء على أنه:
حظ يف هذا التعريف أنه حصر األداء يف كلمتني مها الفعالية والكفاءة. فكثري من وما ُيال  3على حتقيق أهدافها."

 الباحثني من أضفى الطابع اإلسرتاتيجي على مفهوم األداء ببعديه الكفاءة والفعالية، مما أعطى لألداء مفهوم الشامل.
      

األداء يف البعدين التاليني فيلخص مفهوم  Pierre Beescosو Carla Mendoza  أما تعريف الذي قدم من طرف
 :4مها
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تكلفة، فليس من الضرورة حسب رأيهما  –األداء يف املنظمة هو كل وفقط ما يساهم يف حتسني الثنائية: قيمة  -2
 أن نسمي األداء ما يساهم يف ختفيض التكلفة أو زيادة القيمة لوحدها؛

سرتاتيجية للمؤسسة واليت نعين هبا األهداف األداء يف املنظمة كل وفقط ما يساهم يف حتقيق وبلوغ األهداف اإل -6
 ذات املدى املتوسط و الطويل.

ما يستخلص من التعاريف السابقة أهنا حاولت الربط بني املوارد و النتائج واألهداف احملققة غري أنه أمهلت يف طياهتا     
التكلفة ، داء يستند إىل مفهوم القيمةاأل. كما أن نسبة االجناز، واليت تعترب من األمور اهلامة يف مثل هذه احلاالت

 ة،واإلسرتاتيجية يف املؤسسة، حيث تتمثل القيمة يف احلكم يتبناه السوق، أما التكلفة حنصل عيها من املوارد املستهلك
 .واألهداف اإلسرتاتيجية تتمثل يف الرهانات اليت اختارهتا املؤسسة للعمل على بلوغها

 هو أحد أنواع األداء، تعددت املفاهيم املقدمة لألداء املايل كذلك، كون أن كل باحث و باعتبار أن األداء املايل    
ينظر إىل مفهوم األداء املايل حسب زاوية اليت ينظر إليها، ونتيجة لذلك ٌقدمت العديد من التعاريف منها أن األداء املايل 

املالية متحدة، ومدى قدرة إدارة املؤسسة على إشباع منافع هو " تقدمي حكم ذو قيمة حول إدارة املوارد الطبيعية واملادية و 
."ورغبات أطرافها املختلفة

5
 

على أنه: " الفرق بني القيمة املقدمة للسوق وجمموع القيم املستهلكة واملتمثلة يف  E.Scosipو يٌعرفه كذلك     
."تكاليف خمتلف األنشطة

6
  

هو: " مدى مسامهة األنشطة يف خلق القيمة أو الفعالية يف إستخدام أما السعيد فرحات مجعة فريى أن األداء املايل 
"املوارد املالية املتاحة من خالل بلوغ األهداف املالية بأقل التكاليف املالية.

7
  

:و أيضا ميكن أن يُعرف األداء املايل من خالل العوامل التالية
 8

 

 العوامل املؤثرة يف املردودية املالية؛ -
 الية املتبناة من طرف املسري على مردودية األموال اخلاصة؛ أثر السياسات امل -
 مدى مسامهة معدل منو املؤسسة يف إجناح السياسة املالية من خالل حتقيق الفوائض املالية.  -

"أما ميلتون فردميان فريى أن "األداء املايل يتوقف على اإلستغالل األمثل ملوارد املؤسسة وحتقيق أقصى عائد ممكن.    
 9 

و نتيجة لذلك فإن معظم الباحثني يرون أن األداء املايل ال يكون فعاال إال من خالل تشخيص الصحة املالية      
للمؤسسة، وذلك من خالل الوقوف على نقاط القوة والضعف يف املؤسسة، ومدى قدرهتا على إنشاء القيمة من خالل 
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ئج، اجلداول امللحقة،...اخل، مع األخذ بعني اإلعتبار الظروف اإلعتماد على امليزانيات، جدول حسابات النتائج، النتا
 االقتصادية و املالية احمليطة باملؤسسة.

 مؤاشرات األداء المالي: 5.0
يتوقف األداء املايل للمؤسسة االقتصادية على قدرهتا على إنشاء القيمة تبعا ألهداف النظرية املالية احلديثة، وهذا      

 من خالل مؤشرات ميكنها تقييم األداء املايل، وال تكون هذه النسب ذات مدلولية يف التحليل إال األخري ال يتحقق إال
إذا مت مقارنتها بنسب ذاهتا على مدار عدة سنوات سابقة، للتعرف على التطور يف هذه النسب وإجتاهات هذا التطور، 

إلحنراف أواملقارنة بالنسبة لنفس املؤسسات اليت تنتمي أومقارنة هذه النسب بالنسب املرجعية )املعيارية( لتحديد درجة ا
:لنفس القطاع، وعموما تقسم النسب املالية حسب مصدر معلوماهتا إىل ثالثة جماميع رئيسية هي

10
  

 النسب املالية اخلاصة بتحليل حسابات النتائج؛ -2
 النسب املالية اخلاصة بتحليل املركز املايل؛ -6
 النسب املالية املشرتكة. -3

وتشمل كل جمموعة من النسب يف طياهتا نسب أخرى لكل منها غرض حمدد، ونتيجة لوجود كم هائل من             
النسب املالية قام الباحثني بتقسيم هذه النسب تبعا للمظاهر اليت تـٌَتخذ يف نشاط املؤسسة أي النسب اليت تٌعرب عن بُعد 

نسب  –نسب النشاط  –.اخل (، إىل ) نسب السيولة التمويل، .. –السيولة  –حمدد من أبعاد املؤسسة ) الرحبية 
 نسب السوق(. –نسب الرحبية  –نسب املديونية  –التشغيل 

وتعترب مؤاشرات ومعايري السابقة مؤاشرات تقليدية لتقييم األداء، أما املؤاشرات احلديثة لتقييم األداء املايل فقد رأى    
 رات التالية:بعض الباحثني أنه ترتكز يف الغالب على املؤاش

  Economique Value Added: القيمة االقتصادية املضافة .2

يعترب هذا املؤشر من املؤشرات احلديثة املستعملة يف قياس أداء املؤسسات اإلقتصادية خاصة املدرجة منها يف      
املال عوض تكلفة  أسالبورصة، وتستعمل لقياس األداء الداخلي يف املؤسسة، وتعتمد هذه الطريقة على مفهوم تكلفة ر 

الداخلية املمثلة يف خمتلف املصاريف املالية الداخلية للمؤسسة املتولدة من إستغالل أصوهلا، وهي تقيس املردودية 
وتعرف كذلك على أهنا الفرق بني العائد احملقق خالل   ائج باألموال املستثمرة،االقتصادية لألصول من خالل ربط النت

أخذا يف احلسبان اخلطر املصاحب له، وهي تعترب أحد املقاييس املستعملة ملعرفة مدى قدرة املؤسسة  الدورة والعائد املنتظر
 11على إنشاء القيمة وتعطى بالعالقة التالية:
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 معدل تكلفة رأس املال ( * رأس املال املستثمر -القيمة اإلقتصادية املضافة = )معدل العائد على رأس املال املستثمر 

) تكلفة رأس املال*رأس املال  –قتصادية املضافة= صايف األرباح الناجتة من عمليات التشغيل بعد الضريبة أو القيمة اإل
 املستثمر( 

 و حيسب هذا املؤشر لكل سنة. 

    Market Value Added: القيمة السوقية املضافة .6

مجالية لألموال املستثمرة، من خالل ربط تتمثل هذه القيمة يف الفرق بني القيمة اإلقتصادية للمؤسسة والقيمة اإل     
الوحدات توافق بني القيمة املؤسسة يف البورصة والقيمة احملاسبية هلا، حيث حتسب جملموعة من السنوات، وهي متثل 

12السلسلة التارخيية جملموع القيم احلالية للقيمة اإلقتصادية املضافة وتعطى بالعـالقة التالية:
 

 

  .السوقية املضافة القيمة: MVA:  حيث أن

EVA :القيمة االقتصادية املضافة للفرتة t. 

K :التكلفة الوسطية املرجحة لرأمسال يف الفرتة t. 

 : عائد التدفقات النقدية من االستثمار .3

األمريكية املتخصصة  BCGيعترب هذا النموذج، واحدا من بني النماذج املقرتحة من قبل مجاعة إستشارة بوسطن      
اإلستشارة يف التسيري، ويتمثل يف املعدل الذي يساوي بني قيمة األصل و قيمة التدفقات النقدية املنتظرة منه،  يف جمال

أوما يسمى مبعدل العائد الداخلي، حيث كلما كانت هذا األخرية أكرب من تكلفة رأس املال كلما كانت املؤسسة قادرة 
 .على إنشاء القيمة ومن مث زيادة ثروة املسامهني

   الربح املتبقي: .4

ظهر هذا املؤشر نتيجة إلنتقادات املوجهة لعائد على اإلستثمار، واملمثلة يف معدل الفائدة الداخلي )تكلفة رأس     
املال( من خالل إعطائه لرقم مطلق وليس لنسبة مئوية، و يقيس الربح املتبقي نتيجة املؤسسة ما من خالل الفرق بني 

 .               ة للمصاريف املالية الداخلية املرتبطة بأصوهلااملبيعات و تكاليفها متضمن
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IIII..  :الدراسة الميدانية:الدراسة الميدانية  
  . تقديم مجتمع الدراسة ووصف العينة المختارة والمتغيرات المستخدمة:. تقديم مجتمع الدراسة ووصف العينة المختارة والمتغيرات المستخدمة:00
، حيث جزائرية متوسطةو مؤسسة صغرية  33من أجل القيام هبذه الدراسة أعتمدنا يف دراستنا على عينة مكونة من       

 262شكيل سلسلة من البيانات املستخرجة من القوائم املالية للمؤسسات موضوع الدراسة، لنحصل يف األخري على مت ت
و قد توزعت هذه املؤسسات بني خمتلف قطاعات النشاط  . 6022-6002مشاهدة) ميزانية( ممتدة خالل الفرتة 

 كمايلي:

 يبني توضيح و تصنيف اجملموعات 02جدول رقم: 

 الرقم المعطى في التصنيف زالرم القطاع 

 SER 2 اخلدمات

 IND 6 الصناعة

 COM 3 التجارة

 AGR 4 الفالحة

 TBB 5 البناء و األشغال العمومية

 المصدر: من إعداد الباحث

نسبة مالية نعتقد أهنا مفسرة لألداء املايل للمؤسسات  62أما فيما يتعلق مبتغريات الدراسة، فقد أعتمدنا على       
 .02قتصادية واجلدول الذي يلخص النسب املعتمدة يف التحليل جندها يف امللحق رقم اإل

ولتحقيق األهداف املرجوة من الدراسة، مت اإلستعانة بأحد الربامج اإلحصائية املستخدمة يف العلوم اإلنسانية      
  .60نسخة  SPSSبرنامج  واإلجتماعية وهو

 التحليل طريقة ل التمييز األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، باستخدامسنقوم يف هذا اجلزء بتقدير دوا      
 .(AFD)التمييزي  العـاملي
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وذلك  ولتقدير هذه الدوال سنقوم باستخدام الطريقة سابقة الذكر، معتقدين بأهنا األنسب هلذا النوع من التحليـل    
اإلحصائية موضـوع الدراسـة، وكـذا جتزئة هذه اجملموعات إىل جمموعات إنطالقـا من كون هذه الطريقة تفرق بني اجملتمعـات 

 .جزئية تكفي للتصنيف بني اجملتمعات مع تدنئة تكـاليف التصنيف اخلاطئ

  . تقدير األداء المالي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:. تقدير األداء المالي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:55
قة الذكر، وإلستخراج وتقدير دوال تعتمد هذه الطريقـة على تصنيف املشـاهدات يف إحدى اجملموعات اخلمسة سـاب    

إحصائية، وباإلستعـانة  طرق باستخدام التمييز بني اجملموعات سنقوم باإلعتماد على جمموعة من اإلختبارات األولية
، لنحصـل يف األخري على دوال التمييز اليت ميكن من خالهلا تقدير األداء املـايل  لعينة من 60نسخة   SPSS بربنامج

 نطالقا من جمموعة من اخلصائص اليت تتميز هبا كل مؤسسة. املؤسسات ا
يستعمل هذا اإلختبار لتبيان ما إذا كانت هناك فروق إحصائية دالة  لتساوي مصفوفات التغاير:لتساوي مصفوفات التغاير:  BBooxxإختبار إختبار  -2.1

ذلك على يف مصفوفة التباين املشرتكة، وذلك إنطالقا من قيمة اللوغارتيم احملدد، فكلما إرتفعت هذه القيمة كلما دل 
اإلختالف املوجود يف مصفوفة التغاير،  ومن مث وجود فروق إحصائية دالة بني جمموعات موضوع الدراسة، أما العمود 

Rang .فيشري إىل عدد املتغريات املنبئة يف الدالة 

ات منبئة فقط من ، نالحظ وجود مثانية متغري Rangإستنادا إىل النتائج الواردة يف اجلدول أدناه، وبالنظر إىل عمود      
متغرية مقرتحة للدراسة، يف حني إرتفاع قيمة اللوغارتيم يشري إىل وجود فروق إحصائية دالة بني جمموعات  62بني 

الدراسة، ذلك أن الدوال التمييز احلاصلة سوف حتافظ على قوهتا اإلحصائية ألهنا ال تأخذ بعني اإلعتبار البيانات ضعيفة 
 مكانية متييز األداء املايل للمؤسسات حمل الدراسة. البعد، وهو مايشري إىل إ

 يبني جدول إختبار تساوي مصفوفات التباين06جدول رقم:

Log Determinants 

V2 Rank Log Determinant 

Ser 8 -10.970- 

Ind 8 -9.551- 

Com 8 -6.653- 

Agr 8 -18.901- 

Tbb 8 -16.873- 
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Pooled within-groups 8 -0.861- 

Test Results 

 Box's M 1359.211 

 Approx 7.955 

 df1 144 

 df2 20031.583 

 Sig. 0.000 

 .02نسخة   Spssمن إعداد الباحث إعتمادا على مخرجات برنامج المصدر:

، وهو ما 0.000أقل من  Box's Mنالحظ من خالل اجلدول أعاله، أن مستوى الداللة املرفق باإلحصاءة      
لة هذه اإلحصاءة، معىن ذلك أنه ميكن إجياد قاعدة إحصائية للتمييز بني جمموعات الدراسة، حيث يشري إىل داليشري 

إختالف مصفوفات التباين إىل إمكانية إختالف األداء املايل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب إختالف طبيعة 
 نشاطها.

 :إستخراج المتغيرات المميزة 1.1

يف اإلختبار السابق على عدد املتغريات املنبئة و البالغ عددها مثانية متغريات، سنحاول التعرف بعد أن قمنا بالتعرف    
  Stepwise Statistique، ومن أجل ذلك سنقوم باستخدام أسلوب التدرج على طبيعة ونوعية هذه املتغريات

ا و التعرف عليها، وذلك إنطالقا من وهو أحد األساليب املستعملة لقياس قدرة املتغريات على التمييز بعد إستخراجه
 ، أوأكرب قيمة إلحصاءة فيشر و اجلدول التايل يبني نتائج أسلوب التدرج.Wilks' Lambdaأقل قيمة إلحصاءة  

 يبين إحصائيات أسلوب التدرج 10جدول رقم:

   المتغيرة المدرجة و المستناة 

Wilks' Lambda Entered Step 

 Exact F df3 df2 df1 Statistic   

Sig. df2 df1 Statistic 

0.000 116.000 4 9.382 116.000 4 1 0.756 R21 
2 

0.000 230.000 8 8.883 116.000 4 2 0.584 R6 
6 

0.000 301.907 12 7.846 116.000 4 3 0.488 R24 
3 

0.000 345.858 16 8.097 116.000 4 4 0.378 R22 
4 
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0.000 372.412 20 7.125 116.000 4 5 0.341 R18 
5 

0.000 388.443 24 6.486 116.000 4 6 0.309 R26 
6 

0.000 398.033 28 6.054 116.000 4 7 0.278 R20 
7 

0.000 403.567 32 5.898 116.000 4 8 0.243 R25 
8 

. Maximum number of steps is 54. 

Maximum significance of F to enter is 0.05. 

Minimum significance of F to remove is 0.10. 

 .02نسخة   Spssمن إعداد الباحث إعتمادا على مخرجات برنامج المصدر:

خطوة قام الربنامج باستخدامها إلستخراج هذه  05إعتمادا على النتائج الواردة يف اجلدول أعاله، نالحظ أن هناك 
 تمييز كمايلي:املتغريات الثمانية وهي مرتبة حسب قدرهتا على ال

- R21   واملمثلة لرقم األعمال إىل إمجايل األصول، واليت لديها قدرة كبرية على التمييز حيث بلغت قيمة فيشر
 .0.000، وتعد هذه األخرية دالة بناءا على مستوى الداللة املرفق هبا وهو 9.382فيها 

-  R6 رية على التمييز حيث بلغت قيمة فيشر فيها واملمثلة للمردودية اإلقتصادية الصافية، واليت لديها قدرة كب
 .0.000، وتعد هذه األخرية دالة بناءا على مستوى الداللة املرفق هبا وهو 8.883

- R24  واملمثلة إلمجايل الديون إىل إمجايل األصول، واليت لديها قدرة كبرية على التمييز حيث بلغت قيمة فيشر
 .0.000على مستوى الداللة املرفق هبا وهو ، وتعد هذه األخرية دالة بناءا 7.846فيها 

- R22  واملمثلة لإلستثمارات الصافية إىل إمجايل األصول، واليت لديها قدرة كبرية على التمييز حيث بلغت قيمة
 .0.000، وتعد هذه األخرية دالة بناءا على مستوى الداللة املرفق هبا وهو 8.097فيشر فيها 

- R18  إىل القيمة املضافة، واليت لديها قدرة كبرية على التمييز حيث بلغت قيمة فيشر واملمثلة للمصاريف املالية
 . 0.000، وتعد هذه األخرية دالة بناءا على مستوى الداللة املرفق هبا وهو 7.125فيها 

- R26 ة واملمثلة لنتيجة الصافية إىل جمموع األصول الصافية، واليت لديها قدرة كبرية على التمييز حيث بلغت قيم
 .0.000، وتعد هذه األخرية دالة بناءا على مستوى الداللة املرفق هبا وهو 6.486فيشر فيها 

-  R20 واملمثلة لألصول املتداولة إىل اخلصوم املتداولة، واليت لديها قدرة كبرية على التمييز حيث بلغت قيمة
 .0.000ق هبا وهو ، وتعد هذه األخرية دالة بناءا على مستوى الداللة املرف6.054فيشر فيها 
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- R25  واملمثلة لصايف األصول الثابتة إىل ديون طويلة األجل، واليت لديها قدرة كبرية على التمييز حيث بلغت
 .0.000، وتعد هذه األخرية دالة بناءا على مستوى الداللة املرفق هبا وهو 5.898قيمة فيشر فيها 

عن جمال القبول. وبلغت الداللة    Fروج مستويات داللة إحصاءهتا أما باقي املتغريات فقد مت استبعادها من النموذج خل
مما يدل على القدرة العالية هلذه املتغريات جمتمعة على  0.00وهي أقل من  0.000قيمة  F exactاإلحصائية

 .06النموذج فهي موجودة يف امللحق رقم وإلظهار ترتيب دخول املتغريات الثمانية يف التمييز.

 دوال التمييز بين المجموعات: إستخراج .2.1

تبني النتائج الواردة يف اجلدول أدناه عدد الدوال التمييز، القيم الذاتية، نسبة التباين، ونسبة اإلرتباط القانوين، ومبا أنه      
تخرجة لدينا مخسة جمموعات للتصنيف، فانه سوف تنتج لدينا أربعة دوال للتمييز على إعتبار أن عدد دوال التمييز املس

تكون بعدد اجملموعات مطروحا منها الواحد، وللحكم على قدرة هذه الدالة على التمييز، البد من إختبارها إحصائيا. 
 0.060األوىل تقابلها قيمة ذاتية  وفق املعامل الندا، حيث نالحظ أن الدالة Wilksومن بني اإلختبارات جند إختبار 

بنسبة ارتباط قانوين  0.526، أما الدالة الثانية تقابلها قيمة ذاتية ℅02.3 وبتشتت قدره 0.205بنسبة ارتباط قانوين 
 0.002بنسبة ارتباط قانوين  0.352، أما بالنسبة للدالة الثالثة تقابلها قيمة ذاتية ℅66.2وبتشتت قدره  0.050

و بتشتت قدره  0.360انوين بنسبة ارتباط ق 0.262، وأخريا الدالة الرابعة تقابلها قيمة ذاتية  ℅20.6وبتشتت قدره 
، حيث تعكس نسبة ارتباط القانوين هلذه الدوال قوة االرتباط املتغريات الثمانية املدرجة يف التحليل هبذه الدوال،  ℅2.2

 .بينما تشري القيم الذاتية املقابلة هلا إىل مقدار التشتت ذات املتغريات حول احملاور العاملية املمثلة هبذه الدوال

 القيم الذاتية للدوال التمييزيبين  10:رقم الجدول

Eigenvalues 

Canonical 

Corrélation 

Cumulative % % of Variance Eigenvalue Function 

0.694 51.3 51.3 0.929
a
 2 

0.540 74.1 22.8 0.412
a
 6 

0.508 93.3 19.2 0.348
a
 3 

0.329 100.0 6.7 0.121
a
 4 

a. First 4 canonical discriminant functions 

were used in the analysis 

 .60نسخة   Spssمن إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج املصدر: 
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 إختبار دوال التمييز المستخرجة: -0.5

 'Wilksيستعمل هذا اإلختبار من أجل معرفة جودة التمييز للدالة، وذلك من خالل إستخدام إحصائية 

Lambda باين غري املفسر، أما إختبار لقياس مقدر التChi-square  فيدل على جودة التمييز للدالة وهذا ما
 يوضحه اجلدول التايل:

 إختبار دوال التمييزيبين  12:رقم  الجدول

Wilks' Lambda 

Sig. df Chi-square Wilks' Lambda Test of Function(s) 

0.000 32 160.590 0.243 1 through 4 

0.000 21 86.035 0.469 2 through 4 

0.000 12 46.885 0.662 3 through 4 

0.023 5 13.011 0.892 4 

 .60نسخة   Spssمن إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج املصدر:

 0.243 وصلت إىل قيمة  Lambda de Wilksتبني نتائج اجلدول أعاله، نالحظ أن أدىن قيمة      
وهو  0.000،  و مبستوى داللة 220.000بقيمة  Chi-squareألوىل و بقيمة ل   بالنسبة للدالة التمييزية ا

 Lambda de Wilks ما يشري إىل القدرة التمييزية جملموعة الدوال، أما الدالة التمييزية الثانية فقد وصلت قيمة
التمييزية ،  أما الدالة  0.000و مبستوى داللة  22.030بلغت  Chi-squareو بقيمة ل  0.520إىل قيمة

بلغت  Chi-squareو بقيمة ل   0.226إىل قيمة Lambda de Wilks الثالثة فقد وصلت قيمة
إىل  Lambda de Wilks ،  أما الدالة التمييزية الرابعة فقد وصلت قيمة 0.000ومبستوى داللة  52.220

وع اىل القدرة ويشري اجملم 0.063ومبستوى داللة  23.022بلغت  Chi-squareو بقيمة ل  0.206قيمة
التمييزية هلذه الدوال حيث كان هلا األثر الكبري يف التمييز بني اجملموعات حسب خصائص كل جمموعة ،حيث أن 

-Chiاالختالف بني اجملموعات و اليت تعكسه متغريات التصنيف املقرتح ال يرجع للصدفة وإمنا على أساس قيمة  
square  0.206حيث بلغت قيمتها.  
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 لة التمييزية القانونية المعيارية:الدا -2.5

إعتمادا على النتائج السابقة، ميكننا املقارنة بني تأثري املتغريات الكمية على النموذج يف صياغة دوال ميكن من     
خالهلا تقدير األداء املايل للمؤسسات حمل الدراسة، وهذا إنطالقا من جمموعة من اخلصائص فهي تبني األمهية 

غريات املستقلة يف عملية تقدير املتغري التابع واجلدول التايل يوضح معامالت دالة التمييز القانونية املعيارية  النسبية للمت
 كمايلي: 

 معامالت دوال التمييز القانونية المعيارية يبين 10رقم: الجدول

Standardized Canonical Discriminant Function 

Coefficients 

 

4 3 2 1 Function 

0.148 -0.266- 0.208 0.847 R6 

0.275 0.057 -0.329- 0.433 R18 

0.662 1.358 -0.272- 0.120 R20 

-0.068- 0.092 0.673 -0.664- R21 

0.369 0.282 0.690 0.529 R22 

-0.614- 0.688 0.340 0.767 R24 

-0.222- -1.185- 0.194 0.217 R25 

0.339 -0.756- -0.076- -0.097- R26 

 60نسخة   Spssمن إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج :املصدر

 انطالقا من هذا اجلدول، ميكننا كتابة دوال التمييزية القانونية املعيارية كما يلي:

F1= 0.847R6 + 0.433R18 + 0.120R20 – 0.664R21 + 0.529R22 + 0.767R24 + 

0.217R25 – 0.097R26 

F2= 0.208R6 - 0.329R18 - 0.272R20 + 0.673R21 + 0.690R22 + 0.340R24 + 

0.194R25 – 0.076R26 

F3= -0.266R6 + 0.057R18 + 1.358R20 + 0.092R21 + 0.282R22 + 0.688R24 - 

1.185R25 – 0.756R26 

F4= 0.148R6 + 0.275R18 + 0.662R20 – 0.068R21 + 0.369R22 - 0.614R24 - 

0.222R25 + 0.339R26 
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لدوال يف عملية التقدير انطالقا من جمموعة من اخلصائص اليت لديها القدرة على التمييز حيث تفيد هذه ا    
واملمثلة يف رقم األعمال إىل إمجايل األصول، املردودية اإلقتصادية الصافية، إمجايل الديون إىل إمجايل األصول، 

افية،  نتيجة الصافية إىل جمموع األصول اإلستثمارات الصافية إىل إمجايل األصول، املصاريف املالية إىل قيمة الص
األصول املتداولة إىل اخلصوم املتداولة، ويف األخري تأيت صايف األصول الثابتة إىل الديون طويلة األجل،  الصافية،

 جملموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب قطاع النشاط باستخدام الدالة الواردة أنفا.

 جموعات:إحداثيات مركز ثقل الم 0.5 

، نالحظ أن كل اجملموعات اخلمسة تتمركز يف نقطة معينة تدعى مبركز دناهإعتمادا على النتائج الواردة يف اجلدوأل   
 وهذا ما يوضحه اجلدول التايل: ثقل اجملموعة،

 يبني مركز ثقل اجملموعات 02اجلدول رقم:

Functions at Group Centroids 

Function 
V2 

4 3 6 2 

-0.257- 0.189 0.726 1.565  Ser 

0.073 -1.162- -0.237- 0.145 Ind 

0.463 0.492 -0.580- 0.461 Com 

0.269 0.095 1.032 -1.341- Agr 

-0.420- 0.255 -0.448- -0.710- Tbb 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at 

group means 

 60نسخة   Spssتمادا على خمرجات برنامجمن إعداد الباحث إع املصدر:

من عدد اجملموعات املقرتحة و البالغ عددها مخسة، يكون لكل جمموعة مركز ثقل كما هو ظاهر يف اجلدول  إنطالقا    
أعاله، حيث تعرب هذه القيم عن دوال متركز اجملموعات، وتقع هذه القيم يف إجتاهات خمتلفة مثىن مثىن، وحتدد املسافة 

 كل قيمتني مبجموعهما.بني  
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 المصفوفة الهيكلية: 2.5

معامالت إرتباط  املتغريات املنبئة بدالة التمييز، إنطالقا من هذه املصفوفة ميكننا أن نسمي  تبني املصفوفة اهليكلية
 و اجلدول املوايل يبني املصفوفة اهليكلية.التمييز بناءا على نسب اإلرتباط القانوين  دوال

 يبين المصفوفة الهيكلية 10الجدول رقم:

Structure Matrix 

Function  Function  

4 3 6 2  4 3 6 2  

0.012 -0.363-
*
 0.107 0.170 R26 -0.001- -0.340- 0.274 0.443

*
 R6 

-0.182- 0.242
*
 0.034 0.001 R23

b
 -0.019- -0.271- 0.312 0.437

*
 R7

b
 

-0.111- 0.236
*
 0.090 0.035 R3

b
 -0.102- -0.113- -0.010- 0.138

*
 R13

b
 

-0.105- 0.231
*
 0.082 0.038 R27

b
 -0.004- -0.016- -0.018- 0.064

*
 R16

b
 

-0.080- 0.163
*
 0.026 -0.001- R12

b
 0.021 -0.013- -0.024- -0.058-

*
 R17

b
 

0.117- 0.142
*
 0.079 -0.006- R4

b
 0.003 -0.030- 0.737

*
 -0.327- R21 

-0.708-
*
 0.148 0.123 0.383 R24 -0.110- 0.006 0.352

*
 -0.279- R15

b
 

0.572
*
 0.185 0.505 0.084 R22 -0.199- -0.040- 0.315

*
 0.228 R5

b
 

0.560
*
 0.202 -0.210- 0.055 R20 0.001 0.085 -0.132-

*
 -0.034- R14

b
 

0.370
*
 -0.173- -0.127- 0.079 R25 0.001 0.085 -0.132-

*
 -0.034- R9

b
 

0.225
*
 0.080 -0.097- 0.144 R18 0.001 0.085 -0.132-

*
 -0.034- R19

b
 

-0.132-
*
 0.057 0.058 0.094 R1

b
 -0.014- 0.071 -0.126-

*
 -0.028- R8

b
 

-0.115-
*
 0.108 0.091 0.089 R2

b
 -0.049- 0.056 -0.124-

*
 -0.017- R11

b
 

 -0.016- 0.069 -0.122-
*
 -0.027- R10

b
 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions.  

 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

*. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function. 

 .60نسخة   Spssحث إعتمادا على خمرجات برنامجمن إعداد البا املصدر:
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) املردودية اإلقتصادية الصافية( مبعدل   R6نالحظ من خالل اجلدول أن دالة التمييز األوىل إرتبطت بنسبة كبرية باملتغرية 
يها بـ: وتأسيسا على التفسريات اإلقتصادية واملالية ونتائج التحليل ميكننا تسمية دالة التمييز احملصل عل 55.3%

 .مردودية المؤسسة

 %23.2)رقم األعمال إىل إمجايل األصول( مبعدل  R21أما الدالة التمييزية الثانية فنجدها إرتبطت باملتغرية   -
حجم وتأسيسا على التفسريات اإلقتصادية واملالية ونتائج التحليل ميكننا تسمية دالة التمييز احملصل عليها بـ: 

 .المؤسسة

)نتيجة الصافية إىل جمموع األصول( مبعدل  R26الدالة التمييزية الثالثة فهي ترتبط باملتغرية أما فيما يتعلق ب -
وتأسيسا على التفسريات اإلقتصادية واملالية ونتائج التحليل ميكننا تسمية دالة التمييز احملصل عليها  32.3%

 سياسة التمويل الذاتي.بـ: 

، وباملتغرية  %02.6مبعدل  R22فهي ترتبط بنسبة كبرية باملتغرية  أما فيما يتعلق بالدالة التمييزية الرابعة -
R20  وباملتغرية %02مبعدل ،R20   وأخريا باملتغرية  %32مبعدلR18   وتأسيسا على %66.0مبعدل ،

 سياسة اإلستثمار فيالتفسريات اإلقتصادية واملالية ونتائج التحليل ميكننا تسمية دالة التمييز احملصل عليها بـ: 
 المؤسسة.

 إستخراج دوال التصنيف  -0.5

بعد أن متكننا يف اإلختبارات السابقة من إستخراج دوال التمييز القانونية واملعيارية، وكذا معامالت املوافقة لكل دالة،     
ينة يف سنحاول إستخراج دوال التصنيف )دوال التمييز اخلطية لفيشر(، حيث تفيد هذه الدوال يف إعادة تصنيف أفراد الع

 إحدى اجملموعات اخلمسة إعتمادا على القيمة األكرب بني اجملموعات لتصنف فيها.

 معامالت دوال التمييز الخطية لفيشر 10الجدول رقم:

Classification Function Coefficients  

V2 

Tbb Agr Com Ind Ser  

1.890 1.658 4.810 5.340 8.154 R6 

12.114 -1.576- 31.141 20.494 27.198 R18 
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0.012 0.009 0.027 -0.010- 0.011 R20 

0.369 1.424 -0.335- -0.090- -0.205- R21 

7.552 11.184 11.280 9.091 15.876 R22 

6.349 5.052 7.545 4.964 11.391 R24 

-0.001- 0.001 -0.003- 0.017 0.007 R25 

-4.962- -2.591- -4.831- 3.937 -6.560- R26 

-4.444- -7.145- -6.922- -5.957- -12.292- (Constant) 

Fisher's linear discriminant functions 

    .60نسخة   Spssمن إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج املصدر:

 فحسب اجلدول أعاله تكون دوال التصنيف كمايلي:

 طة اليت تنتمي لنشاط اخلدمات.الدالة األوىل: و تعين األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوس

F1= -12.292+  8.154R6 + 27.198R18 + 0.011R20 – 0.205R21 + 15.876R22 + 

11.391R24 + 0.007R25 – 6.650R26 

 الدالة الثانية: و تعين  األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنتمي لنشاط الصناعي.

F2= -5.957 +  5.340R6 + 20.494R18 - 0.010R20 - 0.090R21 + 9.091R22 + 

4.964R24 + 0.017R25 + 3.937R26 

 الدالة الثالثة: و تعين األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنتمي لنشاط التجاري.

F3= -6.922 + 4.810R6 + 31.141R18 + 0.027R20 - 0.335R21 11.280R22 + 

7.545R24 – 0.003R25 – 4.831R26 

 دالة الرابعة: و تعين  األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنتمي لنشاط الفالحي.ال

F4= -7.145 + 1.658R6 – 1.576R18 + 0.009R20 + 1.424R21 + 11.184R22 + 

5.052R24 + 0.001R25 – 2.591R26 

 ة اليت تنتمي لنشاط البناء واألشغال العمومية.الدالة اخلامسة: و تعين األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسط      

F5= -4.444 + 1.890R6 + 12.114R18 + 0.012R20 + 0.369R21 + 7.552R22 +  

6.349R24 - 0.001R25 -  4.962R26 
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 نتائج التصنيف: -0.5

، ومن أجل ذلك بعد أن قمنا باستخراج دوال التصنيف تبقى إشكالية توافق التصنيف الفعلي مع لتصنيف املقرتح     
نقوم بقياس جودة تنبؤ بعضوية املتغرية إىل اجملموعة باستخدام التحليل التمييزي، و إستنادا إىل النتائج الواردة يف اجلدول 
أدناه، و بالنظر إىل معامالت القطر الرئيسي وحساب عدد املفردات اليت مت تصنيفها بشكل صحيح من خالل نتائج 

 اجلدول التايل: 

 يبين نتائج التصنيف 02 جدول رقم

Classification Results
a

 

Total 
Predicted Group Membership V2   

Tbb Agr Com Ind Ser    

21 3 0 7 1 10 ser 

Count 

Original 

23 3 2 3 12 3 ind 

26 8 3 13 0 2 com 

19 3 16 0 0 0 agr 

32 28 0 3 0 1 tbb 

100.0 14.3 0.0 33.3 4.8 47.6 ser 

% 

100.0 13.0 8.7 13.0 52.2 13.0 ind 

100.0 30.8 11.5 50.0 0.0 7.7 com 

100.0 15.8 84.2 0.0 0.0 0.0 agr 

100.0 87.5 0.0 9.4 0.0 3.1 tbb 

a. 65.3% of original grouped cases correctly classified. 

 02نسخة   Spssنامجمن إعداد الباحث إعتمادا على مخرجات بر  المصدر:

إستنادا إىل املتغريات املعتمدة يف التحليل واليت نعتقد اهنا مفسرة لألداء املايل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة حمل 
، وهي نسبة مقبولة إلعتماد دوال التمييز املستخرجة كقاعدة %20.3الدراسة، جند أن جودة التصنيف اإلمجالية بلغت 

 داء املايل للمؤسسات، ويتبني من عناصر القطر الرئيسي أن احلاالتإحصائية للتمييز بني األ
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 املصنفة تصنيفا صحيحا حيث أن:

ميزانية  مصنفة بشكل  62ميزانيات من أصل  20من امليزانيات اجملموعة األوىل و البالغ عددها   52.2% -
د السبب أن بعض مفردات اجملموعة جيد و الباقي أعيد تصنيفها يف اجملموعات الثانية، الثالثة واخلامسة و يعو 

األوىل حتمل بعض خصائص اجملموعات  الثانية، الثالثة و اخلامسة بسبب قرب نشاط هذه املؤسسات وترابطها 
 فيما بينها.

ميزانية  مصنفة بشكل  63ميزانيات من أصل  26من امليزانيات اجملموعة الثانية و البالغ عددها   06.0% -
فها يف اجملموعات األوىل، الثالثة الرابعة و اخلامسة و يعود السبب أن بعض مفردات جيد و الباقي أعيد تصني

اجملموعة الثانية حتمل بعض خصائص اجملموعات  األوىل، الثالثة و الرابعة واخلامسة بسبب قرب نشاط هذه 
 املؤسسات وترابطها فيما بينها.

ميزانية  مصنفة بشكل جيد  62ميزانيات من أصل  23من امليزانيات اجملموعة الثالثة و البالغ عددها   00% -
و الباقي أعيد تصنيفها يف اجملموعات األوىل، الرابعة واخلامسة و يعود السبب أن بعض مفردات اجملموعة الثالثة 
حتمل بعض خصائص اجملموعات  األوىل، الرابعة و اخلامسة بسبب قرب نشاط هذه املؤسسات وترابطها فيما 

 بينها.

ميزانية  مصنفة بشكل  20ميزانيات من أصل  22من امليزانيات اجملموعة األوىل و البالغ عددها   25.6% -
جيد و الباقي أعيد تصنيفها يف اجملموعات اخلامسة و يعود السبب أن بعض مفردات اجملموعة الرابعة حتمل 

 ا. بعض خصائص اجملموعات اخلامسة بسبب قرب نشاط هذه املؤسسات وترابطها فيما بينه

ميزانية  مصنفة بشكل جيد  36ميزانيات من أصل  62من امليزانيات اجملموعة اخلامسة و البالغ عددها   22.0% -
و الباقي أعيد تصنيفها يف اجملموعات األوىل و الثالثة و يعود السبب أن بعض مفردات اجملموعة اخلامسة حتمل بعض 

 ذه املؤسسات وترابطها فيما بينها.خصائص اجملموعات  األوىل والثالثة بسبب قرب نشاط ه
  الخالصة واالستنتاجات: الخالصة واالستنتاجات: 

خالل الفرتة املمتدة تقييم األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  الدراسةا هحاولنا من خالل هذ    
متغرية مالية مت حساهبا إنطالقا من البيانات  62، حيث إستندت هذه الدراسة على 6022-6002مابني 

عملية التحليل و خطواته تبني أن متيز  من خاللوذلك باستخدام طريقة التحليل العاملي املميز. و ، احملاسبية واملالية
األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من قطاع ألخر يعود بالدرجة األوىل إىل جمموعة من العوامل وهي:  
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، حيث يفيد حتليل هذه ؤسسة، سياسة اإلستثمار يف املؤسسةؤسسة، سياسة اإلستثمار يف املؤسسةمردودية املؤسسة، سياسة التمويل الذايت، حجم املمردودية املؤسسة، سياسة التمويل الذايت، حجم امل
العناصر إال أن مردودية املؤسسة تفسر قدرة األصل اإلقتصادي للمؤسسة على رفع مقدار ثروهتا مقارنة حبجم 
  األدوات الصناعية و التجارية الضرورية لنشاط املؤسسة من جهة، ومن جهة أخرى سياسة التمويل الذايت  اليت تعترب

كذلك حمددا لألداء املايل على إعتبار إرتفاعها يؤدي بوجود حرية أكرب للمؤسسة يف إختاذ قرار اإلستثمار، أما حجم 
املؤسسة فيعترب كذلك من العوامل املساعدة على النمو وعلى إعادة هيكلة نشاط املؤسسة ومن مث جلب مصادر 

 .و يفرق بني املؤسسات من حيث األداء املايل خريةالتمويلية للمؤسسة مما حيسن من األداء املايل هلذه األ
 يوضح تسمية النسب المعتمدة في التحليل :10الملحق رقم 

 
 تسمية النسبة القياس المتغيرة 

R1 المردودية المالية Rcp 

R2 

األموال  إلىالقدرة على التمويل الذاتي 
 الخاصة

CAF/CP 

R3 نسبة الهيكل المالي D/CP 

R4 إلى األموال الخاصة رقم األعمال CA/CP 

R5 رقم األعمال إلى األصل االقتصادي CA/AE 

R6  الصافية االقتصاديةالمردودية Rexp/AE 

R7  اإلجمالية االقتصاديةالمردودية EBE/AE 

R8  لالستغاللالهامش الصافي Rexp/CA 

R9  لالستغاللالهامش اإلجمالي EBE/CA 

R10  الرقم األعم إلىنتيجة الصافية Rnet/CA 

R11 القيمة المضافة إلى رقم األعمال VA/CA 

R12  األموال الخاصة إلىاألصل االقتصادي AE/CP 

R13  القيمة المضافة إلىالنتيجة الصافية Rnet/VA 

R14 

القيمة  إلى لالستغاللالفائض إجمالي 
 المضافة

EBE/VA 

R15 رقم األعمال إلى القيمة المضافة CA/VA 

R16 

القيمة  إلىعلى التمويل الذاتي القدرة 
 المضافة

CAF/VA 

R17 

الفائض اإلجمالي  إلىالمصاريف المالية 
 لالستغالل

FF/EBE 

R18  القيمة المضافة إلىالمصاريف المالية FF/VA 

R19  إلى رقم األعمال لالستغاللالفائض اإلجمالي EBE/CA 

R20 األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة AC/PC 

R21 رقم األعمال إلى إجمالي األصول CA/TA 

R22 االستثمارات الصافية إلى إجمالي األصول I/TA 

R23 ديون طويلة األجل إلى األموال الخاصة DL/CP 

R24 إجمالي الديون إلى إجمالي األصول DT/TA 

R25  صافي األصول الثابتة إلى ديون طويلةIF/DL 
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 األجل
R26 ع األصول الصافيةنتيجة الصافية إلى مجمو Rnet/TA 

R27 ديون االستثمارات إلى األموال الخاصة DI/CP 

  
  إدراج المتغيرات في التحليلإدراج المتغيرات في التحليليوضح يوضح   ::1515الملحق رقم الملحق رقم                                                                                     

Variables in the Analysis 

Step Tolerance Sig. of F to 

Remove 

Wilks' 

Lambda 

1 R21 1.000 0.000  

2 
R21 0.950 0.000 0.798 

R6 0.950 0.000 0.756 

3 

R21 0.947 0.000 0.668 

R6 0.949 0.000 0.623 

R24 0.997 0.000 0.584 

4 

R21 0.921 0.000 0.516 

R6 0.877 0.000 0.515 

R24 0.839 0.000 0.493 

R22 0.787 0.000 0.488 

5 

R21 0.868 0.000 0.490 

R6 0.816 0.000 0.485 

R24 0.837 0.000 0.446 

R22 0.779 0.000 0.433 

R18 0.863 0.021 0.378 

6 

R21 0.866 0.000 0.443 

R6 0.814 0.000 0.436 

R24 0.635 0.000 0.415 

R22 0.763 0.000 0.394 

R18 0.852 0.020 0.342 
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R26 0.736 0.023 0.341 

7 

R21 0.866 0.000 0.396 

R6 0.802 0.000 0.398 

R24 0.577 0.000 0.385 

R22 0.745 0.000 0.362 

R18 0.834 0.011 0.313 

R26 0.712 0.013 0.312 

R20 0.884 0.022 0.309 

8 

R21 0.859 0.000 0.346 

R6 0.799 0.000 0.348 

R24 0.577 0.000 0.336 

R22 0.739 0.000 0.315 

R18 0.823 0.014 0.272 

R26 0.704 0.008 0.275 

R20 0.302 0.000 0.291 
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 كأحد الحلول لتفادي األزمات المالية "  3تفاقية بازل ا " تطبيق الحوكمة و
 1دبلة فاتحأ.

 2بركات سارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .جامعة بسكرة ، ادية والتسيريكلية العلوم االقتص،  أستاذ حماضر "أ" بقسم العلوم التجارية،دبلة فاتحأ.   
 .جامعة بسكرة،كلية العلوم االقتصادية والتسيري ،  باحثة دكتورة ل.م.د بركات سارة،   2

 الملخص:
العدامل  حيدأ أبدرزت طقداض اليفدعل و القدواطم امل   دة  االقتصدادلقد أثرت األزمة املالية العاملية األخرية بشددة للد  

ص: مشددددددكلة سددددددوق أداق األسدددددددوا  وخاصددددددة في ددددددا  دددددد 2للع ددددددك الب كدددددد  وبي ددددددر أوجدددددد  القصددددددور و مقددددددررات بددددددازل 
 .املالية،والسيولة،ووكاالت التص يل..اخل

للحدددد مدددر احت دددال وتددددة األزمدددات و  ةعتدددر ضدددروريت يتالددد 3املددد  م بسدددر مدددا لدددرا بات اقيدددة بدددازل  إجابدددةفكاطدددر 
 الب وك لل  زيادة رأس املال. أجباراملستقبك واهلدا األساس  م ها هو 

 أداق وحسدر دقدة مدر للتأكدد وسديلةمسدتقبلية يعتدر اتبداأ ط دام حوك دة سدليم  و مدر أجدك ت دادل الوقدوأ و أزمدات
 .األل ال وملؤسسات لالقتصاد وال  و والرحبية األهداا حتقيق يف انب ما يس ح والب كية املالية املؤسسات

الدوليدة لل ادا ر ف ر خدالل هد ا الورقدة البحثيدة حاول دا إبدراز دور األخد  حلبداد  اروك دة الرتديدة و تريبيدق املعدايري 
اليت مت البدق و ت  ي ها م   القرن التاسع لشر إىل يوم ا هد ا وصدوالإ إىل وضدع املبداد  الدوليدة للحوك دة و  ومراقبتها و

لإلجددراقات االحزازية،وهدد ا ًاتددديإا ومسددتجدات ال  ددام االقتصددادل واملددداة العددامل  وال رفيددة ا يريددة بددد   3إت اقيددة بددازل 
ات الدوريددة الدديت يتعددرال هلددا االقتصدداد ، و ت ددادل حدددقا الدديت تعيددد االقتصدداد إىل الصدد ر و  ايددة كددك للتقليددك مددر األزمدد

دورة، ما يستوجب الوقوا بشدة أمام ه ا اإلجدراقات الديت مدر تدأ ا أن حتداف  للد  تدوازن االقتصداد العدامل  و الع دك 
 .لل  تريبيق توصياقا حلا يت اسب و البي ية اهليكلية لكك اقتصاد

 .الكلمات المفتاحية: الحوكمة البنكية،اإلجراءات اإلحترازية ،األزمة المالية
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 تمهيد:

ية حلا حيص   مر ب كوال واالقتصاديةبدأ العامل يستشعر اراجة إللادة ال  ر و م  ومت  املالية  االقتصاديةبعد األزمة 
  و سويسرا حزمة جديدة مر املعايري ب كأقرت جل ة بازل لإلتراا ال 2202ف   سبت ر  مستقبلية أخرى،اطتكاسات 

 ." 3لرفر "ببازل  0811ه  الثالثة م   لام 
 بعا ال     لل  أحد أن األزمة املالية األخرية كش ر أن الب وك حول العامل مكشوفة بشكك كبري لل  خما ر 

 %1بأن تكون طسبة رأس الب وك  االكت اقرساميك صلبة تؤمر استقرارها طتيجة ل لك قرر لدم الديون وه  حباجة اىل 
أمورا أساسية مثك قوالد رأس املال واحتياض السيولة  3% ه ا باإلضافة اىل ت اول اصدارات بازل  0201وإمنا ترت ع اىل 

 الب وك وغريها. واختبارات اليفغط واروك ة و الب وك وط ام املكافآت والتعوييفات و

Résumer : 

La crise financière qui a fortement impacté l’économie mondiale ces dernières années 

a mis en évidence les faiblesses du cadre réglementaire applicable.  

Elle  a mis ainsi  en exergue les carences et les insuffisances du dispositif de Bâle II : 

problèmes de mauvais fonctionnement des marchés financiers, de liquidité, des agences 

de notations, etc. 

La réponse des régulateurs, connue sous le nom de ‘Bâle 3’, est donc une réforme 

indispensable pour réduire la probabilité et la gravité des crises à venir. Son propos 

principal est d’obliger les banques à se financer avec davantage de capital.  

Afin d'éviter des crises dans le future les banques doivent suivre le système de bonne 

gouvernance  où est considérée comme un moyen d'assurer l'exactitude et la bonne 

performance des institutions financières et bancaires, conduisant à assurer la réalisation 

des objectifs, la rentabilité et la croissance de l'économie et des entreprises. 

D’après  cette étude, nous avons essayé de mettre en évidence le rôle de l'introduction 

des principes de bonne gouvernance et l'application des normes internationales  du risque, 

qui ont été développé  depuis le XIXe siècle jusqu’ à nos jours, on arrivons à  

l'élaboration du principes internationaux de gouvernance et les mesures de précaution du 

Bâle 3, et tous cela a été en ligne avec  l'évolution du système économique et financier 

international  et la conjoncture qui l'entoure afin de réduire les crises cycliques qui se 

produisent dans l'économie, et d'éviter leurs intensité qui restaure l'économie à zéro à la 

fin de chaque cycle, ce qui nécessite de tenir fermement devant ces mesures qui 

permettront de maintenir l'équilibre de l'économie mondiale et de travailler à la mise en 

œuvre sur l'application de ses recommandations, selon le cas et  structure du chaque 

économie. 

Les Mot clés : la gouvernance bancaire ,les réglementation prudentielle ,la crise 

financière . 
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اروك ة تعتر وسيلة رقابية غاية و األمهية مر تأ ا الكشل بك و جت ب ه ا التاللبات و محاية حقو    ك ا أن 
كك أصحاب املصاحل و املؤسسة، اذ أن مبادئها تع ك لل  جت ب األزمات املاتل ة قبك وقولها فه  لالج حقيق  

 ووقائ  للب وك.
ي فوالحوكمة  3تطبيق بازل  ساهمالى أي مدى يمكن أن يرح اإلتكالية التالية:ومر خالل ما سبق ميكر  

 التقليل من األزمات المالية؟
 واليت س حاول اإلجابة لليها و ه ا الورقة البحثية مر خالل ال قاض التالية:

 حوكمة الشركات كآلية لتفادي األزماتأوال:           
 وكمةثانيا: عالقة األزمات بالح        
 3ثالثا:تعزيز إدارة المخاطر والحوكمة وتفادي األزمات من خالل  تطبيق بازل        
 حوكمة الشركات كآلية لتفادي األزمات أوال: 

باالهت ام حل هوم حوك ة الشركات وإبراز أمهيت  و ارد أو " Jensen  et Mecklingقام كك مر " 0891و لام 
والحق ذلك جم ولة مر  شأ مر ال صك بم امللكية واإلدارة و اليت مثلتها ط رية الوكالة.التقليك مر املشاكك اليت قد ت 

الدراسات العل ية و الع لية واليت أكدت لل  أمهية االلتزام حلباد  حوك ة الشركات وأثرها لل  زيادة ثقة املستث رير و 
رير جدد سواق حمليم أو أجاطب وما يزتب للي  وبالتاة قدرة الدول لل  ج ب املستث  أليفاق جمالس إدارة الشركة.

 1. لك مر ت  ية اقتصاديات تلك الدولذ
 م   ات توجي  بواسريت  يتم أ ا:" ط ام لل  اروك ةOCDE والتنمية  االقتصادي التعاون منظمة فلقد لرفر

 اإلدارة جملس مثك الشركة و اركماملش بم واملسؤوليات الواجبات توزيع وإ ار هيكك حتدد حيأ لليها، والرقابة األل ال
 2الشركة." بشؤون املتعلقة القرارات الختاذ واألحكام القوالد وتيفع املصاحل، أصحاب مر وغريهم واملديرير
 إدارة حلوجب  يتم ال ل أ ا ال  ام ك ا فيها، ال اتية الرقابة وممارسة وإدارقا الشركة توجي   ريقة إىل يشري  صريلحف

 املصاد  لليفوابط جتاوز دون السلي ة اإلدارة و ض ان اإلدارة جملس أليفاق واجبات ذلك و حلا للشركة، ةاليومي الشؤون
 الع ومية. اجل عية قبك مر لليها

السلي ة للشركات و دلم األداق، وزيادة العالقات الت افسية، وج ب االستث ارات للشركات،  وم   تسالد اروك ة
 وتدليم استقرار األسوا  املالية و األجهزة الب كية و ذلك مر خالل: وحتسم االقتصاد بشكك لام،

 .حتقيق العدالة و الش افية وحق املساقلة حلا يس ح لكك ذل مصلحة أن يستجوب اإلدارة 
 .محاية املسامهم بص ة لامة سواق أقلية أو أغلبية وتع يم لائدهم 
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 السلرية التعس ية. م ع املتاجرة بالسلرية و الشركات و م ع متاجرة أصحاب 
 .مرالاة مصاحل اجملت ع الع ال 
 .3تدفق األموال ا لية و الدولية و تشجيع ج ب االستث ار 
  ض ان مراجعة األداق املاة و ختصيص أموال الشركة و مدى االلتزام  بالقاطون و اإلتراا لل  مسئولية الشركة

 االجت الية و ضوق قوالد اروك ة الرتيدة.
 اكك إدارية ًكر مر قابلية حماسبة إدارة الشركة أمام مساهي يها.ض ان وجود هي 
   وجود املراقبة املستقلة ) مر غري العاملم بالشركة( لل  املديرير و ا اسبم وصوال إىل قوائم مالية ختامية لل

 أسس و مباد  حماسبية لالية اجلودة.
 صة لو كان ه اك مسامهم مسيريرير لل  الشركة.وجود املعاملة العادلة و املتساوية جل يع املسامهم خا 
 .الك اقة و الش افية حلا يس ح بالرقابة لل  الشركة 
  التأكد مر اإلفصاح لر ال تائج املادية أو طتائج طشاض الشركة و لوامك املاا رة املتوقعة و الص قات اليت تعقد

سيريرة ال تت اسب مع ملكيتهم و رأس املال و  مع أ راا أخرى و أل ترتيبات ًكر مسامهم بعي هم مر ارصول لل 
أل معلومات لر أليفاق جملس اإلدارة و كبار املديرير الت  ي يم حلا حيصلون للي  مر مكافآت و املعلومات اليت تصل 

 هياكك قوالد و إدارة الشركة و سياساقا.
 عدالة و املعامالت.إمكاطية اللجوق إىل التشريع و القواطم و حالة حدوث خمال ة ملباد  ال 
   التأكد مر قدرة املسامهم و ممارسة سلريتهم بالتدخك و حالة ظهور املشاكك، و مساطدة جهود اإلدارة لل

  4املدى الريويك.
بأ ا " األساليب الىت تدار هبا الب وك مر خالل جملس  بنك التسويات الدوليةفيعرفها حوكمة البنوك أما في ا  ص 

العليا واليت حتدد كي ية وضع أهداا الب ك والتشغيك ومحاية مصاحل محلة األسهم وأصحاب املصاحل مع  اإلدارة واإلدارة
 . 5االلتزام بالع ك وفقا للقواطم وال  م السائدة وحلا حيقق محاية مصاحل املودلم"

الت  ي يم لشؤون وأطشرية ك ا أ ا تتيف ر أييفا األساليب واإلجراقات اخلاصة بكي ية إدارة جملس اإلدارة واملديرير 
 6الب ك و اليت تشت ك لل :

 .وضع األهداا اإلسزاتيجية للب ك 
 . تشغيك ل ليات الب ك بشكك يوم 
 .كي ية الوفاق حلسؤولياقم جتاا املسامهم و أصحاب املصاحل 
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 .كي ية ت  يم أطشرية الب ك بشكك آمر و سليم و مت ق مع اللوائح و القواطم 
 م.محاية مصاحل املودل 
 المعايير األساسية  للحوكمة : (0

 معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: (0
يست د تريبيق اروك ة لل  جم ولة مر املعايري واملباد  املقبولة دوليا، وقد توصلر م   ة التعاون االقتصادل والت  ية 

OECD  وتتكون مر مخسة معايري   ت"حتر ل وان " مباد  حوك ة الشركا  0888إىل تلك املعايري وأصدرقا لام
 7أصبحر ستة  ومباد  أساسية تتلاص في ا يل : 2222وو س ة 
: وي بغ  أن يشجع ه ا اإل ار لل  الش افية وك اقة ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات .أ 

م السلريات األسوا  ، ك ا جيب أن يكون موافقا مع حكم القاطون، وأن حيدد بوضوح توزيع املسئوليات في ا ب
  8اإلترافية والت  ي ية والت  ي ية.

: جيب أن يوفر إ ار حوك ة الشركات محاية ض ان رقو  املسامهم مر طاحية ضمان حقوق المساهمين .ب 
ارق و ارصول لل  كافة املعلومات اهلامة لر الشركة وو الوقر امل اسب، وحقهم و طقك ملكية األسهم وحقهم و 

امة للشركة العادية وغري العادية وإتاحة ال رصة هلم للتصوير واملشاركة ال عالة و اختاذ قرارات حيفور اجل عيات الع
اجل عية العامة للشركة ، وحقهم و تعيم واختيار ولزل أليفاق جملس اإلدارة، وك لك حقهم و املشاركة و اختاذ العديد 

هم إضافية أو اطدماج الشركة أو إجراق تعديالت هامة وجوهرية مر القرارات اإلسزاتيجية اليت ختص الشركة مثك إصدار أس
 9و ال  ام األساس  للشركة أو لقد الشركة.

وتعىن املساواة بم محلة األسهم داخك كك فئة،  ضمان نفس المعاملة العادلة بين كافة المساهمين: .ج 
 .10علومات الداخليةامل و االجتار مر أو فيها، مشكوك دمج أو استحواذ ل ليات أل ومحايتهم مر

جيب أن ييف ر إ ار حوك ة الشركات احزام احترام دور كافة أصحاب المصالح في حوكمة الشركات:  .د 
دور كافة األ راا ذول املصلحة  و حوك ة الشركات مثك الدائ ون واملوردير والع الق والعاملم بالشركة وكافة اجلهات 

 ورة وو الوقر امل اسب، وحقهم و إخريار جملس اإلدارة بأل تصرفات أواروك ية، وتوفري املعلومات الالزمة هلم بص
 11خمال ات غري قاطوطية أو غري أخالقية دون  أن يزتب لل  ه ا اإلخريار أل مساس حبقو  تلك األ راا جتاا الشركة.

ولات ض ان القيام باإلفصاح السليم والصحيح و الوقر امل اسب لر كافة املوض اإلفصاح و الشفافية: .ه 
 .12اهلامة املتعلقة بالشركة حلا و ذلك املركز املاة واألداق و حقو  امللكية وحوك ة الشركات
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جملس اإلدارة و  جيب أن يؤكد اإل ار العام للحوك ة لل  مسئوليةالتأكيد على مسئولية مجلس اإلدارة :  .و 
أمام املسامهم ومجيع أصحاب املصلحة و تص يم و تشغيك ط م رقابة فعالة مع التأكيد لل  مسئولية جملس اإلدارة 

الشركة و جيب أن يتا  جملس اإلدارة القرارات السلي ة اليت حتقق أفيفك مصلحة للشركة ولل سامهم وكافة األ راا 
ذات املصلحة، وجيب أن يريبق جملس اإلدارة معايري أخالقية ترال  مصلحة املسامهم وأن يلتزم بالقواطم واللوائح ذات 

، وأن ييفع اخلريط واإلسزاتيجيات واملوازطات التقديرية سواق التشغيلية أو الرأمسالية وقياس األداق ال عل  وحتديد الصلة
االحنرافات واختاذ القرارات التصحيحية الالزمة لتدليم االحنرافات املوجبة والقيفاق لل  االحنرافات السالبة غري املالئ ة،  

 13ريق تعيم ولزل وك لك حتديد حوافز ومكافآت املديرير الت  ي يم.ك ا جيب لل  جملس اإلدارة حتديد  
  14مؤسسة التمويل الدولية:معايير  (2

موجهات وقوالد ومعايري لامة تراها أساسية  2223وضعر مؤسسة الت ويك الدولية التابعة للب ك الدوة و لام   
 مالية، وذلك لل  مستويات أربعة كالتاة: لدلم اروك ة و املؤسسات لل  ت ولها، سواق كاطر مالية أو غري

 امل ارسات املقبولة للحكم اجليد. -0
 خريوات إضافية ليف ان اركم اجليد اجلديد. -2
 إسهامات أساسية لتحسم اركم اجليد حمليا. -3
 القيادة. -2

I. :المعايير الخاصة بالحوكمة في الجهاز البنكي 
إرتادات خاصة هبا و ه ا اجملال واليت  0888و لام ا هل قتم جل ة بازل باروك ة و اجلهاز الب ك  حيأ وضعر 

 Enhancing corporate governance for banking“تحسين الحوكمة  المؤسسية للبنوك"بع وان "  كاطر 

organization ”  كجزق مر أصدرت طساة حمدثة   2221وىف في رل  2221مث أصدرت طساة معدل  م   لام
 ،وه  تركز لل  ال قاض التالية:اضيع اإلتراا الب ك اجلهود املست رة للترير  ملو 

قيم الشركة ومواثيق الشرا للتصرفات السلي ة وغريها مر املعايري للتصرفات اجليدة وال  م اليت يتحقق باستادامها  (1
 تريبيق ه ا املعايري.

 و ذلك. إسزاتيجية للشركة معدة جيدا، واليت حلوجبها ميكر قياس جناحها الكل  ومسامهة األفراد (2
 التوزيع السليم لل سئوليات ومراكز اختاذ القرار متيف  ا تسلسال وظي يا لل وافقات املريلوبة مر األفراد لل جلس. (3
 وضع آلية للتعاون ال عال بم جملس اإلدارة ومدقق  ارسابات واإلدارة العليا. (4
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مستقلة لل اا ر لر خريوض الع ك توافر ط ام ضبط داخل  قول يتيف ر مهام التدقيق الداخل  واخلارج  وإدارة  (5
 (. Checks & Balancesمع مرالاة ت اسب السلريات مع املسئوليات ) 

 مراقبة خاصة ملراكز املاا ر و املواقع اليت يتصالد فيها تيفارب املصاحل. (6
املوظ م سواق كاطر  اروافز املالية واإلدارية لإلدارة العليا اليت حتقق الع ك بريريقة سلي ة، وأييفا بال سبة لل ديرير أو (7

 و تكك تعوييفات أو ترقيات أو ل اصر أخرى.
 تدفق املعلومات بشكك م اسب داخليا أو إىل اخلارج. (8

وقد أصدرت أييفا  جل ة بازل لدة أورا  ل ك حول مواضيع حمددة، حيأ مت فيها الزكيز لل  أمهية اروك ة 
  15ه ا األورا  مايل :  املؤسسية وتش ك

 (.0881 ر معدل ال ائدة )سبت رمباد  إدارة خما (1
 (.0881حتسم ت افية الب ك )سبت ر  (2
 (.0881إ ار ل  م الرقابة الداخلية و امل   ات الب كية )سبت ر (3
 (.0881مباد  إدارة خما ر االئت ان )مال  (4

سسية السلي ة وقد بي ر ه ا األورا  حقيقة أن االسزاتيجيات واألساليب ال  ية واليت تعتر أساسية للحوك ة املؤ 
 داخك اجلهاز الب ك  تتكون مر لدة ل اصر، ط كر م ها:

 توافر دليك ل ك ومعايري للسلوك املالئم، وط ام لقياس مدى االلتزام هب ا املعايري. (1
توافر إسزاتيجية واضحة لل ؤسسة، يتم لل  ضوئها قياس جناح امل شأة ككك، ومدى مسامهة األفراد و ه ا  (2

 ال جاح.
سليم لل سؤوليات ومراكز اختاذ القرار، متيف  ا ط ام هرم  لسلريات  االلت اد املتدرجة بداية مر التوزيع ال (3

 األفراد وحىت جملس اإلدارة.
 وضع آلية للتعاون والت الك بم جملس اإلدارة واإلدارة العليا ومراجعة ارسابات. (4
 واخلارجية، ووظائل إدارة املاا ر.توافر ط م قوية للرقابة الداخلية، تتيف ر وظائل املراجعة الداخلية  (5
رقابة خاصة ملراكز املاا ر و املواقع اليت يتصالد فيها احت ال تيفارب املصاحل، حلا و ذلك لالقات الع ك  (6

 مع املقزضم املرتبريم بالب ك وكبار املسامهم واإلدارة العليا ومتا ل القرارات الرئيسية و املؤسسة.
ة لإلدارة العليا واليت حتقق الع ك بريريقة مالئ ة، وأييفا بال سبة لل وظ م سواق كاطر و اروافز املالية واإلداري (7

 تكك مكافآت أو ترقيات أو أل تكك آخر.
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 تدفق م اسب لل علومات سواق إىل داخك الب ك أو خارج . (8
II. .العناصر التي تميز العمل  البنكي من وجهة نظر الحوكمة 

 وفة باملاا ر مما يستدل  اىل معرفت  لل   ريقة ك يلة تس ح بتوزيع ه ا املاا ر يت يز الع ك الب ك  بأل ال  ا 
، وه ا ما جيعك تريبيق اروك ة لل  مستوى 16مع ا اف ة لل  رحبيت ،ولل  ثقة الزبائر والع الق ال ير يتعامك معهم 

را أل ا أوسع وأمشك حيأ ت  ر إىل الب وك يت يز بقليك مر التعقيد والت يز لر  تريبيق  و باق  القريالات وذلك ط 
مصاحل اجل يع حلا فيهم املسامهم واملودلم،ك ا أن قياس اروك ة بالب وك يعتر جد صعب وه ا ما يعرييها  ابع 
الغ وال "غ وال الب وك وهو مرتبط بصعوبة قياس األداق وحتديد املاا ر  وال ل يدلوا إىل البحأ لر مؤترات ًكر 

 17ممارسة السلرية داخك وخارج املستويات العليا للقرار الب ك . مر التقرب إىل واقع
 ك ا جيب الزكيز لل  جم ولة مر ال قاض ل د تريبيق اروك ة بالب وك واملت ثلة و:

: أل ثقة اجل هور و سالمة الع ليات فأل تك سيقابل  رد فعك وال ل يت ثك و سحب  األموال  عنصر الثقة (0
عدام الثقة و ال  ام الب ك  ككك مما ي تج ل   امليول إىل استادام اقتصاد املقاييفة، وه ا و هروب املودلم وم    اط

 18ال اهرة جندها بكثرة و اقتصاديات بعض الدول ال امية.
:ف   الب وك جند ه ا التيفارب و ال زاأ الداخل  بم الرحبية لل  املدى القصري وخرير لدم  تضارب المصالح (2

التيفارب مر خالل ت  ي  ط ام اختاذ القرار ال ل حيد مر املاا ر ويكون ماة أكثر م    السداد، ويتم حك ه ا
 قاطوين.

 19مما يؤدل إىل السهولة للتعرال لألخرياق واليت تيفر بالب ك . : تعقد الهياكل والعمليات البنكية (3
ع  حتديا دائ ا بال سبة : حيأ ًثك حجم األموال املتدفقة لر  ريق الودائأهمية السيطرة عل الموارد المالية (2

للب وك.وم   جيب تريبيق قوالد داخلية صارمة ملواجهة خما ر األخرياق والغش.ل ا يعتر ط ام الرقابة الداخلية كع صر 
 أساس  للسيريرة لل  املاا ر التشغيلية.

ر :حلا أن الب وك تشكك في ا بي ها ط اما يرتبط لر  ريق جم ولة مالفشل األثر النظامي لإلفالس أو (1
العالقات)إلادة الت ويك،اليف اطات،تقاسم املاا ر،التعاون و أط  ة الدفع...( وم   ف شك أحد الب وك قد يؤدل 

 إىل إفالس اجمل ولة بأك لها وم   إىل فشك ال  ام الب ك  ككك.
آثار سوق اروك ة ل  أييفا تأثري سليب ميفالل،حيأ أن أل طقص داخك الب ك يؤدل بسرلة إىل فشك سلسلة 

 لرقابة الداخلية ألن اروك ة اجليدة تلعب دورا رئيسيا و ار اظ لل  امل ارسات السلي ة.ا
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III. : 20 متطلبات  للتقليل من مخاطر سوء الحوكمة في البنوك 
مر أجك سالمة ال  ام الب ك  وسالمة ل ليات  جيب لل  الدول سر قواطم ووضع أدوات رقابة م اسبة ،ل لك 

 الد واليت طعترها أساسية للتقليك مر خما ر سوق اروك ة و الب وك واملت ثلة و:سوا يتم إدراج بعض القو 
 جيب احزام بعض الشروض اليت ختص مسعة املسري. .0
 تقاسم السلرية  :حيأ أط  ال جيب ان يكون املسري لوحدا. .5
 مشاركة جيدة لل سامهم و رقابة اإلدارة  .3
 ة الب ك لل  اإلمتثال إلجراقات معي ة تتجاوز االلتزامات العامة سر القواطم واللوائح اليت تلزم هيئات إدار   .4

 ثانيا: عالقة األزمات بالحوكمة
إن مر أهم أسباب ا يار الشركات خالل األزمة األخرية هو افتقار إدارقا إىل امل ارسة السلي ة و الرقابة   واإلتراا 

إظهار البياطات واملعلومات ارقيقية اليت تعر لر األوضاأ املالية وطقص اخلرة واملهارة باإلضافة إىل طقص الش افية ولدم 
 هل ا الشركات واملؤسسات االقتصادية ، ل ا تعتر اروك ة املارج السريع وارك املتكامك وال عال لكك ه ا السلبيات .

I. :أثر األزمات المالية العالمية على تطور نظم الرقابة والحوكمة 
وليدة األزمات، حلعىن أن تريوير وحتسم قوالد اروك ة كان دائ ا طامجا لر حماولة السلريات  قد كاطر اروك ة دائ ال

 التشريعية والرقابية وضع قوالد وقواطم حتد أو ً ع مر تكرار حدوث تلك األزمات. فعل  سبيك املثال ال ارصر:
 التاسع لشر وبدايات القرن العشرير  بعد أزمة أسعار الصرا و الواليات املتحدة األمريكية و  ايات القرن

م قاطون االحتيا   ال يدراة، ال ل يقسم 0829أجاز الكوجنرس األمريك  لقب االضريرابات املالية و لام 
 البالد إىل اث تا لشرة والية لكك والية ب ك احتياض لَت  يم االئت ان والسياسات ال قدية و الواليات املتحدة.

  م صدر قاطون األورا  املالية الس دات املالية ال ل ي ص لل  طشر كك 0828ة م ولقب أزم0833و لام
املعلومات ذات العالقة باألورا  املالية والس دات إىل املستث رير، م ع االحتيال امل  وأ و بيع ل ليات بيع 

 .الس دات واألورا  املالية
الب وك التجارية لر ب وك االستث ار  ال ل ي صك طشاضGlass-Steagall) ) ك ا صدر قاطون قالس ستيقول

وحي ر لل  الب وك التجارية املتاجرة و األسهم والس دات املدرجة و سو  األورا  املالية وبتأسيس مؤسسة 
وقد صدر ه ا القاطون ر اية الب وك حيأ ا ارت اآلالا م ها وأللر إفالس  و أزمة  املودلم االحتادية للتأمم

ك ا  قامر السلريات .ا لألصول اليفا ة و البورصات األمريكية اليت كاطر ًتلكهام بسبب خسارق0828
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م وم حها سلريات واسعة ليف ان سالمَة 0832لام  (SEC) األمريكية بتأسيس هيئة تداول األورا  املالية
 .والتاللب واالحتيال األسوا  املالية ومحاية مصاحل املستث رير مر الغش

 م صدر قاطون0838و لام (Trust Indenture Act)  وال ل حي ر تداول الس دات إال حلوجب لقود
 21.رمسية بم املستث ر ومصدر الس د

  م مت تأسيس اللج ة الب كية البلجيكية0831وو لام (Commission Bancaire Belge).   وو لام
 Commission des opérations des bourse) م مت تأسيس جل ة ل ليات البورصة ال رطسية0819

Francaise).. 
  م لل  إثر أزمة الرياقة األوىل وما أدت إلي  مر اضريرابات و أسوا  املال العاملية مت تأسيس جل ة 0893و لام

لل  يد املؤسسات ا اسبية الرائدة و لشر دول وه  اسزاليا، وك دا،  (IASC) معايري ا اسبة الدولية
ثك اللج ة و فرطسا، أملاطيا، اليابان، املكسيك، هو  ل دا، امل لكة املتحدة، ايرل دا، الواليات املتحدة األمريكية ًو

بلدا وه  اهليئة املستقلة الوحيدة اليت لهدت إليها  91مؤسسة حماسبية مه ية مر  022الوقر اراضر 
أل ال اللج ة  املؤسسات ا اسبية امله ية األليفاق حلسؤولية وسلرية إصدار معايري حماسبية دولية ويقوم بإدارة

 بلدا تسالدا األماطة الدائ ة املت رلة. 03جملس ييفم ممثلم لر 
  م صدرت لر ب ك التسويات0818و لام (SIB) ( لقب أزمة الديون و 0ات اقية بازل )م، 0812

م واليت ا ارت فيها كك بورصات العامل تقريبا، ومت تريويرها 0819وك لك لقب أزمة االث م األسود و لام 
 (.2قب أزميت ال  ور األسيوية وأزمة فقالة تركات اإلطزطر إىل ما يعرا حاليا بات اقية بازل)ل
  م قامر العديد مر الدول، م ها كوريا 0881بعد األزمة املالية اليت لص ر باقتصاديات دول آسيا لام

حتول ه ا  وماليزيا، بوضع ضوابط روك ة الشركات أثبتر فالليتها الحقا وسامهر بشكك فعال و
 االقتصاديات مر بؤس الركود االقتصادل إىل طعيم ال  و ارقيق .

  ولقب ال يفائح املالية اليت تهدقا الواليات املتحدة األمريكية للشركات الكرى مثك فيفيحة تركة اطرون وآرثر
 ص قات أطدرسون، وما ًاض ل ها مر اقامات جمللس إدارة تركة إطرون بال ساد وضلوأ مع م أليفاقا و

م 2222( لام Sarbanes-Oxleyمشبوهة، ومكتب آرثر أطدرسون بالتوا ؤ، جاق قاطون ساربي ز اوكسل  )
 22ليفبط أ ر اروك ة املع ول هبا و الواليات األمريكية.
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II.   أسباب األزمة المالية الحالية من منظور الحوكمة : 
العديد مر الكتابات و التحاليك أردطا إستاالص  مر خالل إ الل ا لل  العديد مر األسباب  املشار إليها و

 األسباب اليت طتجر لر قلة تريبيق اروك ة.
 اال يارات است رار ومع وال ل يعتر السبب ارقيق  لألزمة املالية العاملية حيأغياب الرقابة المالية الفعالة:  .0

  االستث ار، ب وك أل ال لل  الكافية لرقابةا غياب و كان الرئيسة أسباب األزمة أحد أن اتيفح املتتالية املالية
مصارها  احتدت اليت املاة التقييم تركات إىل طسب ال ل اجلسيم اإلمهال لر طاهيك .التأمم اخلاصة ووكاالت

 املقرضم مع
 ارقيقة املعلومات إظهار ولدم خسائرها، لل  بالتسز والب وك البورصات قيام و ذلك ويتجل  الشفافية: غياب .5

 املالية. و قوائ ها
 وأصبحر بالقوالد الب كية، كثريا قتم ال جعلها مما  املؤسسات، مر الكثري واقع وهو :العليا اإلدارة فساد .3

 دراسات دون العقارل، الرهر صيغة و وخاصة لألفراد القروال تقدمي و فأفر ر ربح، أكر لر تبحأ
 واملكافئات، املرتبات لل  فقط اهت امها ركزت بك املال، رأس وك اية للسيولة التبار ودون ل هم، استعالمية

  23دوالر. مليون 486 حواة 2007 و "براذرز لي ان" ب ك رئيس ومكافئات مرتبات وصلر حيأ
 االئت اطية اجلدارة حقيقة لر يعر ال التقييم أصبح حيأ :Agences de notationالتقييم وكاالت فساد .4

 املاة القرياأ أل العقارل الت ويك وتركات التأمم إلادة وتركات التأمم ركاتوجتارية( وت للب وك)استث ارية
 24.بأك ل 

اطتشر خر  2221لام  ىفالعمالقة:  الشركات بعض في والمراجعة المحاسبة ومكاتب المديرين فساد .2
 ت ا مرحلة إىل بعيفها ووصول ه ا الشركات بعض وإفالس األمريكية الشركات كرى التاللب و بياطات

 مكتب أدير الرياقة، وقد جماالت و الع القة "إطرون " تركة بإلالن املزدية األوضاأ ه ا بدأت وقد .اإلفالس
 ك لك ،"إطرون " بشركة اخلاصة واملست دات الوثائق بتدمري "أطدرسون آرثر" العامل  األمريك  واملراجعة ا اسبة
 مليار دوالر 6 حبواة إيراداقا خ يفر أ ا املست دات رتصوي أجهزة جمال الرائدة و "زيروكس" تركة ألل ر
 .0889/2220الس وات  لر رساباقا مراجعة قيامها بع لية بعد وذلك

 3,8 ط قات حبواة إلخ اق بالتحايك الزفر فقد العامل، و لالتصاالت تركة أكر ثاين وه  " كوم وورلد " تركة أما
 محلة خسر مث ومر س ر 10 إىل دوالر 60 مر السهم قي ة اخن يفر فقد شركةال أسهم لر أما ،األمر  دوالر مليار
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 لر لجزت س دات تكك و دوالر مليار 30 مر أكثر إىل مديوطيتها وزادت دوالر، مليار مائة حواة الشركة أسهم
 سدادها.
 مث ومر ارقيقية إليراداتا وتيفايم ارقيقية ال  قات تقليك و ًثك األمريكية الشركات بعض بياطات و التاللب إن
 و اخلدمة  اية ومكافآت الس وية مكافآقم تيفايم طتيجة الشركات ه ا مديرو يست يد وبالتاة ومهية أرباح إظهار
 هبوض أو الشركات إفالس جراق مر املعاتات أصحاب و األسهم حب لة تلحق اليت باخلسائر في  يبالون ال ال ل الوقر
 .25ةالبورص و األسهم أسعار

III. حلول األزمة المالية الحالية من وجهة نظر الحوكمة 
 الراه ة املالية األزمة ولعك واملالية، الب كية األزمات معاجلة و الب كية اروك ة أمهية وأحباث دراسات لدة أثبتر لقد
 املاا ر إدارة الجم و السلي ة التريبيقات وجعلر بارز، بشكك املوضوأ ه ا  رح ألادت العامل  االقتصاد يشهدها اليت

حوك ة جيدة ومر خالل ه ا الدراسة حاول ا البحأ لل  ارلول  تريبيق أولويات ض ر فعالة ب كية رقابة وممارسة
امل كر تريبيقها مر م  ور اروك ة رك أو ت ادل خما ر األزمة املالية ارالية أو أل أزمة كاطر ومر بي ها ميكر ذكر ما 

 يل :
 قا معامال لل  الش افية مر مزيد العاملية،وإلرياق املال أسوا  ولل  لل  الب وك ارمةالص الرقابة دور ت عيك

 املشبوهة. الص قات أصحاب وردأ
 ك ا  مستث رة، كأصول الب وك بم تداوهلا ل ليات ولل  العقارل، اإلقراال ل ليات لل  أكر ضوابط وضع

 السو . و عقارال قي ة تغري مع العقارل اإلقراال هامش تصحيح مر البد أط 
 26والري ع. اجلشع مكافحة 
 .27إلزام كافة الب وك والشركات باملزيد مر اإلفصاح والش افية في ا  ص البياطات املالية وقوائ ها 
 28.املركزل الب ك إتراا حتر الب وك مستوى لل  للحوك ة جلان خلق لل  الع ك 
 املاا ر البعيد، ومستوى املدى لل  ألداقا مر بكك اروافز وهيكلية الت  ي يم املسئولم مكافآت ربط 

 وجيب الت  ي يم، املسئولم مكافآت بشأن ط ام والش افية اإلفصاح مر مزيد توفري ي بغ  ك ا للشركة، بال سبة
 وموافقتهم. املسامهم لتدقيق املكافآت ط ام بإخيفاأ الشركات تقوم أن
 ال ير اإلدارة، أليفاق جمالس ومسؤوليات ك اقات تريوير خالل مر السي ا الشركات، حوك ة ممارسات تعزيز 

 ، املس دة إليهم باملهام القيام مر ليت ك وا املاة القرياأ مستجدات أحدث لل  دائم إ الأ لل  يبقوا أن جيب



 ركاتدبلة فاتح/ سارة ب أ.                                             كأحد الحلول لتفادي األزمات المالية  3إتفاقية بازل  تطبيق الحوكمة و

 5102/جوان  04العدد                          جامعة المدية                                        -المستدامة مخبر التنمية المحلية -صاد والتنميةمجلة االقت

 
82 

 أليفائها ألداق س ول تقييم إجراق اإلدارة جمالس لل  وجيب .اليفرورة ل د التدريب إىل  يفعوا أن ميكر ك ا
 29.املسامهم أمام مسئولم يكوطوا أن جيب ال ير

  لل  الدولة حلع اها الواسع أن تيفريلع بدور بالغ األمهية و ه ا الع لية ط را إىل دورها و محاية املصلحة
العامة اليت تغلب لل  املصاحل ال كرية أو اجلزئية اليت ت هر داخك اجملت ع ، فالدولة ه  صاطعة القوالد القاطوطية 

 مراقبة ت  ي ها وهو ما يوجب دلم أجهزة الرقابة الب كية لل  املؤسسات املالية. وه  املسؤولة لر
  ضرورة إلادة توجي  ط ام إدارة األسوا  صوب حوك ة أفيفك تت تع بش افية  أكر، ولل  الصعيد الدوة البد

    ة بشكك متعقك.مر إلادة الت كري و دور وتركيب وإدارة العوملة االقتصادية واملالية وتعزيز القوالد امل
 .ضرورة أن ي هض القاطون بدور هام و مراقبة ال  ام املاة ال ل حيكم األدوات املالية املبتكرة 
   ل لية الت  يم و وقر األزمة سوا تسالد لل  إطعاش االقتصاد ولكر جيب أن يالح  و ذات الوقر أن

 30كثرة القوالد الت  ي ية قد يكون مر تأط  أن   ق االقتصاد.
  3ثالثا:تعزيز إدارة المخاطر والحوكمة وتفادي األزمات من خالل  تطبيق بازل 

I.  إتفاقية بازلI  I Balle 
 هلا تتعرال اليت املاا ر مواجهة حسر لل  تتوقل إمنا الب ك  القرياأ سالمة أن إىل م ها إدراكا بازل، جل ة قامر قد

 كحد   %8 طسبة  حددت حيأ Balle Capital Accord 1988و  املال رأس ك اية ات اقية بإصدار  وك،بال
 إىل باالطصياأ – لام بشكك – الص الية الدول أخ ت وقد . الب وك و االئت ان خما ر ملواجهة املال رأس لك اية أدىن
 الدول خارج الدول خمتلل هبا أخ ت اليت العامة واملعايري القوالد مر األحكام ه ا أصبحر أن يلبأ ومل القوالد ه ا

"، وال ل أصبح بعد ذلك رئيسا COOKEوكاطر ه ا التوصيات مب ية لل  مقزحات تقدم هبا "كوك  31.الص الية
هل ا اللج ة، ل لك مسير تلك ال سبة السابقة لك اية رأس املال ب سبة بال، أو طسبة كوك، ويس يها ال رطسيون أييفا 

 و حسب إت اقية بازل   املال رأس ك اية دلمع كي ية حساب  طوضح أن وميكر KRSE معدل املالقة األورويب 
 32:التالية املعادلة

     .          8رأس المال ) الشريحة األولى + الشريحة الثانية (                 =معدل كفاية رأس المال 
 مجموع التعهدات و االلتزامات بطريقة الخطر المرجح                                      

 : حبيأ
 رأس املال األساس  + رأس املال املساطد.  رأس املال  

 أوزان املاا رة املاصصة تبويب األصول إىل جم ولات  األصول املرجحة بأوزان املاا رة 
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II.  اتفاقية بازلII : II Balle 
لديها، وذلك  ، رأت الب وك ضرورة إلادة ال  ر و احتساب ك اية رأس املال(Balle I) السابقة بعد وضع ال سبة   

مقابك املاا ر املت ولة اليت أصبحر تتعرال هلا،خاصة و ظك اطتشار التعامك باألدوات املالية ارديثة كاملشتقات، ل لك 
، وه  مريروحة م   س ة  0881أصدرت ات اقية خاصة الحتساب املالقة املتعَلقة حلاا ر السو  فقط س ة 

احات أولية إل ار جديد لقياس املالقة الب كية )ك اية رأس املال( م طشرت جل ة بازل اقز 0888م.وو جوان 0881
م، وتدخك في  معايري تأخ  و االلتبار وبشكك أكثر دقة ومشولية معامك املاا رة و 0811حيك حمك اتِ اقية لام 

 (.IIميزاطيات الب وك، وهو ال ل لرا بات اقية )بازل 
 يقوم االت ا  اجلديد لل  ثالثة أسس ه  :

 ريقة مستحدثة رساب ك اية رأس املال املرجح باملاا ر والالزم ملواجهة خما ر السو  وخما ر التشغيك وخما ر  -0
 االئت ان.

ض ان وجود  ريقة فعالة لل راجعة واملراقبة، أل أن يكون للب ك أو غريا مر املؤسسات املالية اخلاضعة إلتراا  -2
 لتحديد رأس املال االقتصادل، وذلك مر خالل تقييم املاا ر املرتبرية ب لك. اجلهات الرقابية اآللية للتقييم الداخل 

ط ام فعال الطيفباض السو  والسع  إىل استقرارا، وه ا يتريلب مر أل ب ك أو مؤسسة مالية أن تقوم باإلفصاح  -3
املؤسسات ودائ و ها لر رأمساهلا ومدى تعرضها لألخريار، والرير  املتبعة لتحديد حجم اخلرير حىت يكون ل الق ه ا 

 لل  للم هبا، وليت ك وا مر تقدير املاا ر اليت يواجهو ا طتيجة تعاملهم مع ه ا املؤسسات.
بال سبة لك اية رأس املال مسحر اخلرية اجلديدة للب وك بوضع مناذج داخلية لتحديد رأس املال الالزم ملقابلة خما ر 

هلا املروطة و التريبيق، إذ تعري  ه ا االت اقية الب وك حرية اختيار السو ، واليت قد ختتلل مر ب ك آلخر، ك ا م حر 
 .33م اهج مبسرية أو أكثر تعقيدا و ه ا التحديد حسب حجم الب وك وقدرقا لل  التعامك مع تلك املاا ر

 إذن العالقة املعدلة رساب ك اية رأس املال أصبحر ك ا يل  :
            (  3+ ترحية 2+ ترحية    0حية إمجاة رأس املال ) تر                  

 1 % 

 0 02 1× األصول املرّجحة بأوزان املاا رة + مقياس املاا رة السوقيَّة               
 نهج شامل لتنظيم العمل البنكي IIبازل 
ات الب كية إن مباد  جل ة بازل تشكك دليك )أو مرتد( لامل  للحيرية قدا إىل فهم أفيفك لل اا ر،وااللتزام   

وربريها برأس مال كك ب ك، وتع ك مر أجك حتقيق التقارب الدوة ألمناض ت  يم األطشرية الب كية وتوحيد  ج املاا ر 
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اطريالقا مر ط رة أكثر لاملية ودي اميكية لل اا ر والرغبة و تعزيز إدارة أفيفك هل ا األخرية،  Iوه  تركز وتك ك بازل 
 ر ثالثة ه : وقد تيف  ر ه ا االت اقية حماو 

)  جيب لل  مؤسسات اإلقراال احزام ارد األدىن مر رأس املال لتغريية املاا ر اإلقراضية والتشغيلية والسوقية (1
 34 املتريلبات الدطيا لرأس املال(.

جيب أن تيف ر الب وك املركزية بأن املؤسسات اإلقراضية ًتلك أدوات ًك ها مر إدارة املاا ر وتوفر املستوى الكاا  (2
 36:، )متابعة السلريات اإلترافية لك اية رأس املال( ويست د ه ا ا ور إىل مباد  أربعة أساسية وه 35رأس املال مر

: يتعم قيام الب وك بع لية تقييم تاملة ملدى ك اية وت اسب رأس ماهلا مع حجم و بيعة املاا ر اليت المبدأ األول
 تواجهها.

يقوموا حلراجعة وتقييم التقديرات الداخلية للب وك بشأن ك اية رأس املال باإلضافة  : ي بغ  لل  املراقبم أنالمبدأ الثاني
 إىل قدرقا لل  اإلتراا وض ان التزامها حلعدالت رأس املال.

: ي بغ  لل  املراقبم أن يتوقعوا قيام الب وك بتحقيق مستويات مر رأس املال ألل  مر اردود الدطيا المبدأ الثالث
 اظ هبا وأن يكون هلؤالق املراقبم القدرة لل  مريالبة الب وك بتوفري أية احتياجات إضافية مريلوبة مر رأس الواجب االحت

 .املال
مال الب ك لر اردود الدطيا الواجب  : ي بغ  لل  املراقبم التدخك و مراحك مبكرة مل ع اخن اال رأسالمبدأ الرابع

ت الالزمة لعالج جواطب القصور وحبيأ يتم استي اق طسب رأس املال االحت اظ هبا وهلم أن يريلبوا اختاذ اإلجراقا
 املريلوب لل  وج  السرلة.

جيب لل  مؤسسات اإلقراال طشر معلومات موثقة وم ت  ة حول املاا ر املتح لة، ك لك حول أدوات السيريرة  (3
                                                             لليها وحول ك اية رؤوس أمواهلا.

III. 3الى بازل  5 من بازل 
 27 ال لألليفاق امل ثلم املاليم واملسؤولم ه  ات اقية مت إصدارها بعد اجت اأ  حماف   الب وك املركزية III بازل
 12 و السويسرية بازل ( و مدي ةBISالدولية ) التسويات ب ك و اللج ة مقر و وذلك توسيعها، بعد بازل للج ة
 هبا الرئيس  املتسبب كان وال ل ، العامل لاتها اليت املالية "أزمة الرهر العقارل" األزمة وذلك بعد 2202،37 سبت ر
 فقامر الب وك، ل ك ت  م اليت الدولية والقوالد القواطم و ال  ر إلادة مر بد ال كان ،واليت  املالية واملؤسسات الب وك
 األزمة ه ا إىل أدت اليت العوامك لتغريية ت  ي ها وإلادة تعديلها داهب وذلك II بازل مقررات بدراسة بازل جل ة
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 ، 3 لبازل تدرجييا ًتثك أن للب وك البدة حيأ اإلصالحي اإلجراقات مر تاملة جم ولة حلثابة يعتر فهو وبالتاة 38املالية.
 2019.39 لام بكق اجلديدة القوالد لكك الكامك الت  ي  يكون أن املتوقع مر ليس أط  مر الرغم لل 

ك ا أصدرت جل ة بازل لإلتراا الب ك  ثالث وثائق تعكس ل لية اصالح هبدا تقوية قالدة رأس املال والسيولة 
 40وتعزيز مروطة القرياأ الب ك  واليت ًثلر في ا يل :

:اإلطار 3اتفاقية بازل ب ك التسويات الدولية، .0
الدولي للعمل اإلشرافي لتعزيز مرونة البنوك 

 ت البنكية في مختلف دول العالموالقطاعا
 .2202،ديس ر 

:اطار العمل 3اتفاقية بازل ب ك التسويات الدولية، .5
الدولي لقياس مخاطر السيولة ومعاييرها وكيفية 

 .2202ديس ر الرقابة عليها،
الحد األدنى للمتطلبات الخاصة البيان الصح  ، .3

،مرجع رقم بضمان امتصاص الخسائر عند التعسر
 ي اير. 03تاريخ ( ب2/2200)

1. BIS,Basel III: Aglobal regulatory 

framework for more resilient banks 

and bankin systems,december 2010. 

2. BIS,BaselIII:International 

framework for liquidity risk 

measurement,standards and 

monitoring,December 2010. 

3. Press Release,Minimum 

requirements to ensure loss 

absorbency at the point of 

nonviability,Ref .No 02/2011,dated 

January 13,2011 

 إىل: IIIيهدا إ ار ل ك بازل 
  حتسم قدرة الب وك لل  امتصاص الصدمات اليت ت شأ ل د حدوث األزمات املالية واالقتصادية وتقليك خرير

  41 . االقتصاد ارقيق اطتقال اآلثار مر القرياأ املاة اىل
 . ترسخ بشكك أساس  املعايري العاملية اخلاصة برأس املال 
 .42ض ان االستقرار وال  و املاة لل  املدى البعيد  
 43واإلفصاح. الش افية مباد  اتباأ لل  الب وك قدرة وتقوية واروك ة، املاا ر إدارة تعزيز 

 :، وفق ما يل «2بازل »مر  عامة األولىالدوبشكك أكثر ت صيال، فقد ركزت التعديالت لل  
 تغيريات لل  إ ار خما ر السو ؛ 
 تغيريات لل  إ ار التس يد؛ 
 حتسم طولية رأس املال، وزيادة احتيا ات رأس املال، وخت يض الدورية ملتريلبات رأس املال؛ 
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  حبسب وضعية املاا ر و  السع  لتدليم املشرفم لل  الب وك بأدوات أكثر فعالية ملالقمة متريلبات رأس املال
 .كك ب ك

مشلر الزكيز لل  املاا ر و مجيع أحناق الب ك، ومواضيع  الدعامة الثانيةك لك أجرير تعديالت واسعة لل     
جلهة التشدد و اإلفصاح مر  الدعامة الثالثةحمددة تتعلق بقياس وإدارة املاا ر، وخما ر الس عة. ومشلر التعديالت 

ؤدل إىل صورة أكثر مشوال ملاا رها، وه ا األمر يشكك ضغريا بشكك غري مباتر لل  الب وك اليت تت تع قبك الب وك، حلا ي
 44ا.برأمسال غري كاا مقابك مستوى خما را

 :النقاط الرئيسية للمعيار الجديد لرأس المال 
 45:سوا يقوم بد 3ت  ي  بازل 

 ملال يؤدل اىل حتسم القدرة لل  استيعاب : ان حتسم طولية رأس ا تحسن كبير في نوعية رأس مال البنوك
 اخلسائر وبالتاة متاطة وصالبة الب وك و وج  األزمات.

 يعتر مر أهم املعايري املعت دة لقياس متاطة املؤسسات  تطلبات رأس المال بالنسبة للبنوك:زيادة كبيرة في م
 .℅ 2.1اىل  ℅2 لرأس املال مر ية مر ال احية املالية،حيأ يتوجب مر جهة الرفع و ارد األدىنب كال

، ومر جهة أخرى جيب لل  ℅ 1اىل  ℅2(سيتوجب رفعها مر 0أما بال سبة لرأس املال األساس  )أل الشرحية 
لب  حها قوة  مر أسه ها املشزكة  ℅ 2.1رأس املال اإلضاو ال ل يقدر ب  الحتيا  الب وك أن ًتلك ص دو  

ك ا ،ستقبك  بعا ه ا اإلحتيا ات يتم تكوي ها خالل فزات اإلطتعاش اإلقتصادل أكر ملواجهة أزمة اقتصادية و امل
يتوجب لل  الب وك زيادة اإلستث ار و األصول قليلة املاا ر مر جهة وارد مر التعرال لألصول اليت حت ك خما ر 

لزكيز لل  دورا اإلقتصادل ه ا  بعا قد يقلص مر األرباح اليت جي يها الب ك لك   سيس ح ل  بالالية مر جهة أخرى 
ك ا يس ح  وهو اقراال اإلقتصاد بدال مر الع ك لل  جين مكاسب مر خالل املتاجرة بأدوات مالية لالية املاا ر ،

 للب ك بدلم ل ليات  و فزات اليفغط. االحتيا  ه ا 
ن مر أجك استيعاب اخلسائر  وك ولل  املستوى العامل  كابوبالتاة ان الزيادة و ارد األدىن لرأس املال و ال

 )امتصاص اخلسائر( و فزة األزمات دون ال زول حتر ارد األدىن .
مع اا تقليك حجم الديون املس وح حت لها  وه ا ℅ 02.1اىل  ℅1حيأ مت الرفع مر معدل املالقة لرأس املال مر 

 .إضافيةفري رؤوس أموال هب ا الب د وتو  االلتزامأط  جيب لل  الب وك ك لك يعين  و  مر قبك الب وك 
 التعديك ال ل مشك رأس املال يهدا مر جاطب آخر اىل مواجهة اخلرير ال ل يسب  :خفض المخاطر النظامية

 اضريرابات و ال  ام املاة وبالتاة زلزلة اإلستقرار لإلقتصاد الكل .
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را جل ة بازل سيكون هلا تأثري كبري وبالتاة فإن تعزيز متريلبات اريرية و القرياأ املاة لل  ال حو  املقزح مر  
 لل  ًويك اإلقتصاد وخاصة املؤسسات.

حيأ ت رال لل  الب وك  تريرقر اإلت اقية اجلديدة لع صر آخر مهم ويت ثك و متريلبات ارد األدىن للسيولة
الب ك لل   يوما لتغريية اإلستحقاقات قصرية األجك ه ا األمر قد حيد مر قدرة 32اإلحت اظ ب سب سيولة كافية لد
 ومر الواضح أن جل ة بازل ترغب و بلورة معيار لامل  للسيولة وتقزح الت اد طسبتم. القيام بع ليات اقراال فورية،

  :يعرا ب سبة تغريية السيولة معيار السيولة على المدى القصير(LCR) 0، وسيتم ت  ي ا ابتداقا مر 
 تياجات السيولة و حال  رأت أزمة.وهو يهدا اىل جعك الب ك يليب ذاتيا اح 2201جاط   

  معيار السيولة لل  املدى الريويك(NSFR)مصادر ًويك مستقرة ألطشريت . ب ك: ويهدا اىل أن يتوفر لل 
 إتاحة الوقت الكافي لإلنتقال إلى النظام الجديد: 

ميكر أن ت هر  2208  توفر اإلدخال التدرجي  هل ا املعايري االحزازية اجلديدة إىل غاية جاط  3ات اقيات بازل 
 اآلثار الكاملة للوائح اجلديدة

 الخالصة:
 مر خالل ه ا الورقة مت التوصك اىل ال تائج التالية:

 الب وك، مجيع لل  اجلديدة 3 بازل ات اقية لوائح ستؤثر حيأ للب وك، حتديا وك لك فرصة 3 بازل ات اقية تعد 
 .الب وك وحجم أطو  الختالا تبعا ختتلل قد التأثري ه ا تدة أن إال
   مر اجملاالت الرئيسية اليت ركزت لليها جل ة بازل ه : التشديد لل  اضريالأ جملس اإلدارة ب شاض حلسؤوليت

الكلية لر الب ك، حلا و ذلك اسزاتيجية أل ال  وخما را وت  ي   والسالمة املالية واروك ة، إضافةإ إىل قيام 
لب ك تت ق مع اسزاتيجية األل ال وحت ك املاا ر والسياسات اليت وافق اإلدارة العليا بالتأكد مر أن طشا ات ا

لليها اجمللس وكك ذلك حتر توجي  جملس اإلدارة، طاهيك لر وجوب أن يكون لدى الب ك وظي ة مستقلة 
ام إلدارة املاا ر مع سلرية ومكاطة واستقاللية وموارد كافية وإمكان إبالغ معلوماقا إىل اجمللس، فيفالإ لر ط 

 . التعوييفات واملكافآت، واإلفصاح والش افية
  واملؤسسات واألسوا  املالية يعتر أمر ضرورل للح اظ لل  استقرار  الب وكت  ي  مباد  اروك ة السلي ة و

  واملاة، إذ يشكك أحد أهم أسس استقرار االقتصاد الو ين ويعزز محاية حقو  املستث رير، ب كالقرياأ ال
 ابة ومكافحة ال ساد وجناح القرياأ اخلاص، والع ك لل  ت ادل األزمات املالية واالقتصادية.ويقّول ط م الرق
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  حول  الب وك لقد كش ر األزمة املالية العاملية لر طقاض ضعل كبرية و ممارسات حوك ة الشركات لدى
 و الدول مر كثري و والرقابية الت  ي ية اجلهات فشك إىل باإلضافة املاا ر، وإدارة اإلدارة جمالس العامل.وتركيبة

 واضحة. ت  ي ية إجراقات إىل تزمجها ومل وصحيحة سلي ة بصورة املاا ر حجم تقدير
 املريلوبة والتحسي ات اإلصالحات مر العديد ه اك أن ت هر الدراسات أن إىل اإلتارة جتدر السيا ، ه ا وو 
 وتتيف ر 3 بازل متريلبات مر أهم تكون قد اليت ال امية، صادياتواالقت اإلفريق  االقتصاد و املاة االستقرار لتحقيق
 : اآليت
 .اجلودة لالية املعلومات لر اإلفصاح تعزيز .0
 .بالش افية تتصل واليت دوليا املقبولة ا اسبة قوالد استادام .2
ا وآليات و لصر األزمات  أصبح لزاما لل  الب وك أن تريور أط  ة اروك ة فيها مر أجك بلورة اسزاتيجياق .3

 .ص ع القرار فيها بالكي ية والسرلة الالزمتم للتعامك مع العامل اخلارج ، حلا و ذلك الب وك الدولية
 مر والدستورل اإل ار القاطوين تقوية وأخريا ال عال،  ب كال باإلتراا اخلاصة بازل قوالد جبوهر االلتزام زيادة .2

 .املشكالت وحك إدارة األزمات ط ام تقدمي خالل
تقبك التغيري وااللتزام خبط واضح و أخ  املاا ر، ولدم االجنراا حنو الربح السريع لتحقيق الت و  و املدى  .1

القصري، وحت ك مسؤوليات القرارات والت اد الش افية و التعامك مع السلريات الرقابية، واالط تاح لل  ما حيصك 
صك وزيادة الرمسلة فو  اردود الدطيا، وزيادة السيولة و األسوا  األخرى واإلفادة م ها، والتارييط ملا قد حي

للتعامك مع السحوبات غري امل ت رة وتأمم است رارية اإلدارة بإلرياق الصالحيات للع اصر القيادية لتأمم حسر 
 األداق مستقبالإ.

 
 اهلوامش:

                                                           
1
 .02-02،ص 2221،، الدار اجلامعية ،مصرحوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و االداريحم د مصري   سلي ان،  
 27 ص ، 2003 ديس ر والعشرون، الثاين األردن، العددالعاتر،اجمللد و الب وك جملة .البنوك في المؤسسية الحاكمية وتطوير تحسين ل اا، زر أبو إسحق طعيم، دمهش 2 
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 er le 1/03/2010 a 22.48Consult egypt.com/doc/governance.doc-http://www.idbe                                                                                       
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 ،العدد اخلامس لشر.مفاهيم مالية"،3الب ك املركزل املصرل،"ما ه  بازل    .3
، امللتق  العل   الدوة حول:األزمة الجتهااألزمة المالية العالمية: األسباب ، اآلثار و الحلول المقترحة لمعبورغدة، حسم .2

 .2228أكتوبر 20-22 أيام ،-سرييل- لباس فرحات جامعة املالية و االقتصادية الدولية واروك ة العاملية،
ر "متريلبات حوك ة الشركات و أسوا  املال العربية" حوكمة الشركات و أسواق المال العربية .1 ، حبوث و أورا  ل ك مًؤ

 .2229مجهورية مصر العربية و مال  -م الشيخامل عقد و تر 
 األردن، العدد و الب وك جملة .البنوك في المؤسسية الحاكمية وتطوير تحسين ل اا، زر أبو إسحق طعيم، دمهش   .1

 . 2003 ديس ر والعشرون، الثاين العاتر،اجمللد
امللتق  العل   الدوة حول:األزمة املالية و االقتصادية األزمة المالية و آثارها على إقتصاديات العالم العربي ، راضية بوزيان، .9

 .2228أكتوبر 20-22 أيام ،-سرييل- لباس فرحات جامعة ،الدولية واروك ة العاملية 
ملتق  امل  ومة املصرفية اجلزائرية و التحوالت االقتصادية ،واقع  النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل،سلي ان طاصر،  .8

 .جامعة الشلل ،2222ديس ر  01و  02م  وحتديات، يو 

http://www.ibs.edu.jo/files/Falah%20kokash.pdf
http://www.kibs.edu.kw/pdf-doc/publications/Edaat/EDAAT_Dec_2012_Basel_III.pdf
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=596406&issueno=11683
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، امللتق  العل   الدوة حول:األزمة املالية واالقتصادية الدولية دور و أهمية الحوكمة في استقرار النظام الماليل ر، تريق  .8
 .واروك ة العاملية، مرجع سابق

امللتق  العل   الدوة  إسالمية، لهاحلو  و رأسمالية جذورها الراهنة المالية األزمة رزيق، لقون، ك ال السالم لبد .02
 2228أكتوبر 20-22 أيام ،-سرييل- لباس فرحات جامعة حول:األزمة املالية و االقتصادية الدولية واروك ة العاملية،

 .2222،الدار اجلامعية،مصر،، العولمة و اقتصاديات البنوكلبد املريلب لبد ار يد     .00
 2221، ،مصر اجلامعية ،الدارمراجعة الحسابات و حوكمة الشركات، لبد الوهاب طصر لل ،تحات  السيد تحات  .02

/2229.                                                                                      
ر ، ورقة مقدمة إىل املًؤالحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالميةفؤاد تاكر،  .03

  رو واالستث ار مر أجك الت  ية "" الشراكة بم الع ك املص 2221املصرو العريب لعام 
 .، الس ة اخلامسة2221( ،مارس 19العدد)-لة اقتصاد و أسوا ، جم .02
، "3بازل  ملقررات تريبيق آفا  و واقع :اجلديدة االحزازية املعايري و ال  م و اإلسالمية الب وك" بوزيان وآخرون، بر حم د .02

-21 إسالم ، م  ور مر الشاملة اإلسالمية الت  ية و املستدام ال  و اإلسالمي التمويل و لالقتصاد الثامن العالمي المؤتمر
 .قرير دولة ، ، الدوحة2011 ديس ر 19

 .2221، الدار اجلامعية، مصر، حوكمة الشركاتسلي ان،   حم د مصري   .01
 ،.2221، الدار اجلامعية ،مصر،لفساد المالي و االداريحوكمة الشركات و معالجة احم د مصري   سلي ان،  .09
امللتق  العل   الدوة حول:األزمة املالية و  .العالمية المالية باألزمة الحوكمة بمعايير االلتزام عالقةجح يط، الشريل مرمي .01

 االقتصادية الدولية واروك ة العاملية، مرجع سابق.
 محافظي لمجلس والعشرين الثامن السنوي االجتماع إلى قدمت دراسةول ال امية ، و الد 2املالمح األساسية الت اقية بازل  .08

،ص دو  2004 سبتمبر في العربية مصر بجمهورية القاهرة في عقد والذي العربية النقد ومؤسسات .المركزية المصارف
 .ال قد العريب،أبوظيب

Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in the Banking Sector Workshop,   March 2006 

 

II. المراجع األجنبية: 
 

20. -    Caruana Jaime, "Bâle III : vers un système financier plus sûr", Article présenté àl’occasion de la 

3eConférence bancaire internationale, Santander, Madrid, le 15 septembre 2010. 

21. Ben Kahla,K et al (Février 2007), «Systèmes financiers  gouvernance bancaire et facilitation du commerce 

en Afrique du Nord : états des lieux et conditions de réussite des réformes», CEA. 

22. Christian Noyer, "Corporate gouvernance et banque: les banques se gouvernent-telles comme d’autre 

Entreprises", communication au séminaires sur « Droit, économie et justice dans le secteur bancaire », 10 

Octobre 2005. 

23. Christian NOYER, « Corporate governance et banque : les banques se gouvernent-elles comme d'autres 

entreprises », prononcé dans le cadre du cycle de séminaires Droit, économie et justice dans le secteur 

bancaire , Lundi 10 octobre 2005. 

24. Comité de Bale sur le control bancaire (Septembre 1999) « Renforcement de la gouvernance d’entreprise 

pour les organizations  bancaires »,   Banque des reglements  internationaux  Bâle, Suisse  .  
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25. Jaime Caruana , Bâle III : vers un système financier plus sûr,  3
e 

Conférence bancaire internationale 

Santander Madrid, le 15 septembre 2010. 

26. Karim Ben Kahla et al, "Systèmes financiers, gouvernance bancaire et facilitation du commerce en Afrique du 

Nord: états des lieux et conditions de réussite des réformes", Forum pour le développement en Afrique du 

Nord sur « la gouvernance des institutions financières», Marrakech 19-20 Février 2007,. 

27. La Commission Bancaire en France, Le Gouvernement d’entreprise et les établissements de crédit et 

entreprises d’investissement, Étude du rapport annuel,. 

 

III. :المواقع االلكترونية 

 

 االلكزوين: املوقع لل  متاح مقال .املصارا و اروك ة .0
 Consulter le 1/03/2010 a 22.48 egypt.com/doc/governance.doc-http://www.idbe                                                                                       

 ،لل  املوقع اإللكزوين:اهلادى هباىن .2

http://www.sudanray.com/Forums/showthread.php?p=19181   le 09/04/2010  
 اإللكزوين: املوقع  .3

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7472:--------
7-----&catid=34:2008-05-19-17-14-27&Itemid=55 

 :لل  املوقع اإللكزوينحول األزمة المالية ودور أجهزة الرقابة المالية    .2
http://www.libyansai.gov.ly/modules/publisher/item.php?itemid=6 le 13/04/2010 

 2228، وات رير،طوف ر يةمحاضرة منشورة حول دور القانون في حل األزمة المالية و اإلقتصادأمحد فتح  سرور ،    .1
         ين :                                                                                                      لل  املوقع اإللكزو 
le 13/04/2010   5800.../Unnamed.pdf-www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/298CD1FF 

 ،مقال متاح لل  املوقع: على البنوك األردنية 3أثر اتفاقية بازل  ، فالح كوكش .1
 http://www.ibs.edu.jo/files/Falah%20kokash.pdf ,le 07/03/2013, à 14 22:  

 متاحة لل  املوقع: 2،ص 2202،طشرة تولوية ،دولة الكوير،ديس ر 1،العدد إضاءاتمعهد الدراسات املصرفية، .9
http://www.kibs.edu.kw/pdf-doc/publications/Edaat/EDAAT_Dec_2012_Basel_III.pdf, le 
28 /02/2013,à 10:08h.  

متاحة لل   23:28لل  السالة  00.21.2202يوم ، جريدة الشر  األوسط،3خريطة طريق الى بازل جوزا  ربية،  .1
 املوقع: 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=596406&issueno=11683 
 

 

http://www.idbe-egypt.com/doc/governance.doc
http://www.sudanray.com/Forums/member.php?s=3ee08e5acbc13afa8d44c554cf5fde92&u=1039
http://www.sudanray.com/Forums/member.php?s=3ee08e5acbc13afa8d44c554cf5fde92&u=1039
http://www.sudanray.com/Forums/showthread.php?p=19181
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7472:--------7-----&catid=34:2008-05-19-17-14-27&Itemid=55
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7472:--------7-----&catid=34:2008-05-19-17-14-27&Itemid=55
http://www.parliament.gov.eg/NR/rdonlyres/298CD1FF-5800.../Unnamed.pdf
http://www.ibs.edu.jo/files/Falah%20kokash.pdf
http://www.kibs.edu.kw/pdf-doc/publications/Edaat/EDAAT_Dec_2012_Basel_III.pdf
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=596406&issueno=11683
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 الخدماتجودة تمكين العاملين كمدخل لتحسين 
  1د. فرج شعبان

 2أ. شيخ سعيدة 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                           

 .البويرة آكلي محند أولحاج ،جامعة، رية وعلوم التسييرأ، كلية العلوم اإلقتصادية التجاأستاذ محاضر  ، د. فرج شعبان 1
 .البويرة ، آكلي محند أولحاججامعة كلية العلوم اإلقتصادية التجارية وعلوم التسيير،،  أستاذة مساعدة  ، أ. شيخ سعيدة  2
 

 الملخص:
وخاصة اخلدمية  املنظمات خمتلف أنواع إن التغريات اليت يشهدها العامل خالل السنوات األخرية فرضت على  

ين املفاهيم االدارية احلديثة إذا ما أرادت االدارية التقليدية يف التعامل مع مواردها البشرية وتب تغيري أساليبهامنها 
 لطاقات إطالق عملية هو الذيومن بني هذه املفاهيم جند متكني العاملني حتسني جودة اخلدمات اليت تقدمها 

ولذا هندف من خالل هذه الورقة  لديهم، ما أفضل لتقدمي هلم الفرصة إتاحة و هتمدرالق واستثمار العاملني
 على الدور الذي يلعبه متكني العاملني يف حتسني جودة اخلدمات.البحثية إىل التعرف 

 الكلمات المفتاحية: تمكين العاملين، الخدمة ، جودة الخدمات.

Résumé 
      Les changements qu'a connus le monde ces dernières années ont imposé un 

changement radical des pratiques administratives traditionnelles des différents 

types d'organisations en général et des organisations Services plus 

particulièrement. Le but de ces changement est de faire face à leurs ressources 

humaines et de moderniser leurs concepts de gestion afin  d’améliorer la qualité 

des services fournis. Parmi ces concepts  nous pouvons citer la formation et 

l'autonomisation des employés qui concrétisent leur épanouissement ainsi que 

la libération de leurs énergies en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Notre 

participation vise à mettre en évidence le rôle du perfectionnement des 

compétences des employés dans l’amélioration de la qualité des services.  

Mots clés: l’autonomisation, le service, la qualité des services. 
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 مقدمة:
على املنظمات بصفة  كان من الواجب هدها الساحة العاملية ،شالكربى اليت ت والتطورات يف ظل التغريات

يط وما حيمله من ديناميكية وتعقيد خاصة إعادة النظر يف سياستها جتاه احملبصفة خاصة اخلدمية عامة واملنظمات 
ويعترب املستهلك  مع تزايد اإلجتاه حنو العاملية واالنفتاح على العامل اخلارجي الذي أدى إىل إشتداد حدة املنافسة.

ضرورة االهتمام جبودة اخلدمات اليت تقدمها، وهذا بطبيعة املنظمات حمور هذا التنافس لذا كان لزاما على هذه 
ينتج عنها من صعوبات ومشاكل  يس باألمر السهل وذلك نظرا ملا تتصف به اخلدمات من خصائص ومااحلال ل

 تسويقية. 

اخلدمية يتوقف على كفاءة  أن جناح املنظمات مفادهاسية تضحت حقيقة أساإوعلى ضوء هذه األوضاع 
دخل الذي تستطيع به باجياد امل املوظفني هبا واخالصهم فيما يقومون به من أعباء، فأصبح من الضروري االهتمام

مبدأ  وغرس وتوجيههم العاملني حتفيز بنظم جاء االهتمام  هنا ومنالتأثري على سلوك العاملني.  هذه املنظمات
 اسرتاتيجية باعتباره العاملني مدخل متكني إىل باإلضافة الفريق روح ونشر باملشاركة واالهتمام اإلدارة دميقراطية

 . واملتواصل املستمر والتحسني اإلداري للتطوير فعال ومدخل جديدة ومهارة

موظف اخلدمات عندما ، باعتبار أن  يف حتسني جودة اخلدماتومن هذا املنطلق تأيت أمهية متكني املوظفني
يتمتع حبرية التصرف وروح املبادرة الذاتية والدافع الذايت خلدمة الزبائن مبستويات عالية من الكفاءة واملرونة 

مما ينعكس على نوعية اخلدمة اليت يقدمها واهتمامه يف فإنه تكون لديه مرونة أكرب للتعامل مع الزبائن، والتك
وبالتايل جيلب إىل مؤسسته نتائج جيدة ومسعة حسنة وإيرادات  ،ورغباته دهتا مبا يليب احتياجات مستهلكهاجبو 

 أفضل.

 ؟.جودة الخدماتاملين في تحسين تمكين الع كيف يساهم التساؤل التايل : إرتأينا طرحومنه 
هندف من خالل هذا البحث ابراز أمهية متكني العاملني خاصة يف قطاع اخلدمات يف حتسني أهداف البحث: 

 جودة اخلدمات املقدمة للزبائن، ودور هذا يف كسب والئهم ورضاهم.

ليوم وخاصة متكني العاملني تكمن امهية البحث يف أمهية التمكني عموما، حيث اصبح للتمكني اأهمية البحث: 
بالغة من طرف املسيريين ومدراء املؤسسات ملا له من دور يف  بأمهيةيف مجيع القطاعات السيما اخلدمات حيضى 

 إبراز قدرات العاملني وإظهار ابداعهم مما ينعكس اجيابا على جودة اخلدمة املقدمة ومن مثة كسب رضا الزبون.

 :محاور البحث 
  .الطار املفاهيمي لتمكني العاملنياحملور األول: ا

  .جودة اخلدمات احملور الثاين:
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  .اخلدماتاحملور الثالث: أمهية التمكني يف حتسني جودة 

 .المفاهيمي لتمكين العاملين اإلطارالمحور األول: 

، وهذا ناتج عن ورواجا يف فرتة التسعينات انينات، والقى هذا املفهوم شيوعالقد ظهر مفهوم التمكني يف هناية الثم
زيادة الرتكيز على العنصر البشري داخل املنظمة أيا كان نوعها، كما أن التطورات والتحوالت احلاصلة يف جمال 
تنمية العنصر البشري داخل التنظيمات أكدت على أمهية التمكني ملا هلا من دور يف حتسني العالقة بني املدير 

 .املنظمةاألساس لنجاح وتبين أساليب التطوير داخل  والعاملني، حيث إن هذه العالقة تشكل حجر

 العاملين تمكين ماهيةأوال:  
ال يعد التمكني شيئا جديدا ولكن االهتمام به يعد حديثا نوعا ما خاصة يف منظمات االعمال اخلدمية، هلذا 

 مفاهيمه اختلفت وتنوعت بني املفكرين والكتاب.

 تعريف تمكين العاملين:-0
 ".يف قاموس "مريام وبسرت" بأنه: " تفويض أو منح أو إعطاء السلطة القانونية لشخص ماعموما يعرف التمكني 
اإلسرتاتيجية"  احلياة اختبارات إختاذ أجل من الناس قدرات أنه "توسيع من قبل بعض الباحثني على كما مت تعريفه

 من أنه واإلميان وقدرته بظروفه، فردال معرفة التمكني قبل، ويشمل من متاًحا يكن مل سياق يف القدرات وتكون
قدرات حتسني أجل من واالجتماعي الشخصي املستوى على يعمل بنجاح أن املمكن

1

 املعلومات اليت كمية وإثراء صالحياهتم توسيع خالل من بالعاملني االهتمام أما متكني العاملني فيعرف بأنه "زيادة
 .2تعرتض أداءهم" اليت املشكالت ومواجهة ، قراراهتم ختاذال واملبادأة املبادرة فرص وتوسيع هلم، تعطى

املنظمات  إدارة يف العاملني جانب من الفعلية واملشاركة القرارات اختاذ و التصرف قوة العاملني "منح بأنه ويعرف
 .3النتائج" على الرقابة و املسؤولية حتمل و التفكري اإلبداعي و مشاكلها حل و فيها، يعملون اليت

 اختاذ يف واملشاركة خالل التفويض من عمله جمال يف حرية أو سيطرة لتحقيق الفرصة عامل كل منح ف بأنه"ويعر 
 فإن املناسب بالشكل ذلك حتقيق فإذا ما مت والتدريب األهداف، وضع يف واملسامهة العمل فرق وتكوين القرارات،

 وكذلك واالنتماء الوالء مشاعر تنمي أهنا ماك اإلنتاجية من أعلى مستويات حتقيق إىل تؤدي سوف الفلسفة هذه
 .4التنظيم" حنو االلتزام

كما يعرف بأنه "عملية تأهيل العاملني يف حتديد أهداف عملهم الشخصي ومسؤولية اجنازه واختاذ القرارات يف 
م من قبل جماله ومعاجلة املشكالت اليت تواجههم وحلها يف إطار املسؤولية املناطة هبم والسلطة املمنوحة هل
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املستويات االدارية العليا، فضال عن حرية التصرف اليت يتلقوهنا ملواجهة احلالة يف ضوء املواقف املختلفة يف 
 .5العمل"

 القرارات املختلفة، خالهلا اختاذ من يستطعون واليت للعاملني، املختلفة الصالحيات ويعرف أيضا بأنه "إعطاء
 .6والثقة" التدريب خالل قدراهتم من واستخدام املسؤولية، وحتمل الرقابة، وممارسة

وعموما ميكن القول أن التمكني هو عملية ادارية معاصرة تؤكد على منح العاملني حق التصرف واختاذ القرارات يف 
إدارة أنشطتهم داخل املنظمة عن طريق ختويلهم الصالحيات وتزويدهم باملعلومات املطلوبة يف الوقت احملدد 

 ة الكاملة ألداء األنشطة واألعمال بالطريقة اليت يروهنا مناسبةومنحهم احلري

 7يصف عدد من الباحثني التمكني بأنه حالة تتميز خبصائص تتمثل فيما يلي:خصائص التمكين: -5

 الشعور بالسيطرة والتحكم يف أداء العمل بشكل كبري. -
 الوعي واالحساس باطار العمل الكامل املكلف به املوظف. -
 واملسؤولية عن نتائج أعمال املوظف.املساءلة  -
 املشاركة يف املسؤولية فيما يتعلق بأداء املنظمة اليت يعمل هبا. -

 8كما تتسم منظمات القيادات التمكينية باخلصائص التالية:

 زيادة اخنراط العاملني يف اختاذ القرارات. -
 استخدام فرق العمل ذاتية االدارة. -
 استخدام املوارد واملعرفة التقنية واملعدات واألدوات بشكل متكامل.توظيف تكنولوجيا االنتاج يف جمال  -
 تشجيع التعلم املؤسسي ودمج املعلومات واخلربات يف املنظمة. -
 االلتزام مببادئ إدارة اجلودة الشاملة وتلبية احتياجات املستهلكني. -

 9: أنواع الثةث إىل العاملني متكني عملية (Suominen,2005)قسم  أنواع تمكين العاملين:-3

 اليت األعمال والنشاطات يف نظره وجهة وتوضيح رأيه إبداء على الفرد قدرة إىل ويشري :الظاهري التمكين – أ
 .التمكني الظاهري لعملية اجلوهري املكون هي القرار اختاذ يف وتعد املشاركة هبا، يقوم

 املشكالت وتعريفها حل أجل من ةجمموع يف العمل على الفرد قدرة إىل ويشري :السلوكي التمكين – ب
 جديدة مهارات تعليم الفرد مث ومن حلها، ومقرتحات العمل مشكالت عن البيانات جتميع وكذلك وحتديدها،

  . العمل أداء يف تستخدم أن ميكن
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 وكذلك قدرته وحلها، املشكالت أسباب حتديد على الفرد قدرة ويشمل :بالنتائج المتعلق العمل تمكين – ج
 .فعالية املنظمة زيادة إىل يؤدي الذي بالشكل العمل أداء طرق يف والتغيري التحسني جراءإ على

 10:تتمثل فيما يليعناصر تمكين العاملين: -4
 بروح األعمال تتم العاملني،حيث ملشاركة متطورة مرحلة العاملني متكني يعتربالمعلومات:  مشاركة-4-0

 مجاعيا، أنفسهم اإلدارة و األفراد من يتخذ القرار و الفردي داءاأل من بدال عمل خالل فريق من و مجاعية،
 أولويات ضمن املعلومات مشاركة وتعترب .املهمة اإلسرتاتيجية للقرارات مدخال ومقرتحاهتم آراؤهم وتكون

 منطلق من املسؤولية حتمل إىل يؤدي والذي القرار اإلداري إلختاذ األولية املادة هي املعلومات أن التمكني، ذلك
 املعلومات على بناء له املفوض للعامل ميكن إذ معىن واملسؤوليات الصالحيات لتفويض يكون و موضوعي،
 تصرف لكل املخاطر و العوائد بني موازنة لتحقيق ختطيها جيب ال اليت نفسه احلدود تلقاء من حتديد له املكشوفة

  :يف املمكنني العاملني متناول يف تكون أن جيب اليت املعلومات تتمثل و .به يقوم

 باملنظمة. احمليطة للبيئة العامة الصورة أبعاد توضيح إىل هتدف والعامة:  المعلومات-أ

 القدرات و للمنظمة العامة الصورة أبعاد توضيح إىل املعلومات هتدف :للمنظمة العامة الصورة معلومات-ب
 البيئة اخلارجية. مع للتكيف متلكها اليت

الدالة  املالية املؤشرات و املعامالت حساب بكيفية العاملني تدعيم إىل هتدف :باألداء ةمتعلق معلومات -ج
 تدريبهم.  خالل من ذلك و العام للمنظمة، األداء كفاءة على

 فرد كل مشاركة نسبة تقدير مهارات و القيادية املهارات إكساهبم إىل هتدف و :الشخصية المعلومات -د
 النتائج. يف وفريق

 أجل من و للمنظمة، العامة األهداف عن اخلروج و األمور خلط و الفوضى لتجنب الذاتية: إلدارةا -4-5
عن  اإلجابة الذايت،و التحريك من العاملني ميكن إطار حتديد إىل يلجأ فإن التمكني املسؤوليات، حتديد أفضل

  :التساؤالت التالية

  م؟مسؤولياهت نطاق هو ما و العاملني؟ تصرفات حدود هي ما -
 السليم؟ املسار يف اإلبداعية قدراهتم و العاملني طاقات اإلدارة توجه كيف -
 العاملون؟ سيلعبها اليت األدوار هي ما -
  العاملني؟ قدرات لدعم املطلوب اإلرشاد،التدريب،التوجيه هو ما -
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 العاملني،حبيث حيدد متكني لتحقيق هبا املعمول العمل نظم و قواعد إال هي ما الذاتية اإلدارة إطار آخر مبعىن
 مما ترشيد قراراهتم و جهودهم توجيه و العاملني مشاركة عملية تنظيم خالهلا من يتم اليت العامة القواعد و اهليكل
 :اجتاهني يف اإللتزام و النظام فرض يف القيادة دور الغموض، ويتحدد درجة من يقلل

 .املنظمة من أو الدولة من املفروضة الرمسية األنظمة و األداء مقاييس بتحديد يتعلق :األول اإلجتاه*

 اجلودة و واالبتكار املنافسة حتبذ اليت و اإلنسانية بالعالقات تتعلق متحركة أنظمة وضع يف يتحدد :الثاين اإلجتاه *
 .التطوير و البحث و

 فقد ، لعملا لفرق املكثف االستخدام حنو اإلجتاه العاملني لتمكني األخرى األشكال منالعمل:  فرق -4-3
 فكرة فإن بالتايل و فعالية، و بنجاح املعقدة إلجناز املشروعات معا يلتقوا أن مجيع العاملني من مطلوبا أصبح
 املتنوعة املهارات على يرتكز الذي اجلماعي للجهد لتفسح اجملال عنها االستغناء مت قد التقليدية العمل مواقع

 ميتلكون العاملني من صغرية جمموعة بأنه العمل فريق يعرف و .قأعضاء الفري من عضو لكل املميزة واخلربات
 من املنظمات هتدف حتقيقها،و عن مسؤولني يكونون أهداف بعضهم لتحقيق مع يعملون و متكاملة مهارات
 :إىل األسلوب هذا اعتماد خالل

 صحية. بيئة و مناسب تنظيمي مناخ خلق على العمل -
 الذاتية. قابةالر  و املشرتكة باملسؤولية الشعور -
  .احمليطة البيئة يف التغريات مواكبة -
 فعالية. أكثر بطريقة التفويض عملية ممارسة -
 األهداف. بتحقيق االلتزام -
  .حصوهلا قبل املشكالت ملواجهة املشرتك التخطيط -

مل كا الفرق من النوع هلذا يتوافر حبيث الذاتية، اإلدارة فرق من على نوع العاملني متكني عملية وتعتمد
 .األفراد اختيار و تعيني و أفراده تدريب و املادية موارده حتديد و أهدافه وحتقيق بنفسه، نفسه إلدارة الصالحيات

 :أنه الفرق من النوع هذا يتميز و

 ذاتيا. نفسه يدير مستمر فريق -
 املشكالت. القرارات وحيل يتخذ و خيطط األهداف، حيدد -
 .يراقب و املسؤوليات األدوار،حيدد يوزع -
  "ذاتيا نسبيا،يتحرك مستقل" إنه اإلدارة على يعتمد ال الفريق -
  .تفاعل و ضرب حاصل إمنا األعضاء جملهودات مجع جمرد من أكرب نتائجه و الفريق جمهودات -
 األخرى. الفرق فعالية تؤثر على الواحد الفريق فعالية -
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  فيها. املوجودة الفرق فعالية من تتكون للمنظمة الكلية الفعالية -

 ثانيا:خطوات تمكين العاملين، مبادئه وأبعاده

توجد  لذلك متعددة، خطوات وعلى مراحل وفق تنفذ أن العاملني جيب متكني عملية إنخطوات التمكين: -0
 11تتمثل فيما يلي:  اإلداري، للتمكني خطوات عدة

مهامهم  جعل كون من تنطلق درجاهتم ومعرفة مهارات العاملني قياس عملية إن :اآلخرين قدرات قياس -11-
 .النجاح من ميكنهم مبا قدراهتم مع تتناسب

 املسؤوليات، هبذه املنوطة املهام تأدية كيفية النموذج توضيح خالل من يتم :العملي النموذج تقديم-1-2
 .متكني العاملني وجناح سرعة على يساعدهم عمليا مثال بذلك وتقدم هلم

أن  كما هلم، النجاح توقعات من يزيد اآلخرين الكامل بقدرات اناإلمي إن :األمل وصناعة النجاح توقع-1-3
 من ويطور اآلخرين متكني فعالية من يزيد األهداف، سوف إىل الوصول يف واملساعدة التوقعات عن اإلفصاح

 .العام العلين اإلفصاح هو منه إجيابية ضروري واألكثر الشخصي املستوى على واإلفصاح .مهاراهتم وقدراهتم

مع  بالوظيفة يفوضه أن فعليه مبهامه القيام للقائد أحد املعاونني استطاع إذا :المهام مع السلطات تفويض-1-4
 .القادة إلعداد الطريق هو وذلك الالزمة، السلطات

 والثناء األفراد، إىل القصور جوانب ونقل جتربة التمكني بتقييم القيام يتطلب ذلك إن :العكسية التغذية-1-5
 .هتمعلى جناحا

 .القرار اختاذ يف االستقاللية هو أن يكون جيب التمكني من النهائي اهلدف إن :االستقاللية-1-6

لكلمة  األوىل األحرف من مستمدة مبادئ سبعة من اإلداري التمكني أساسيات تتكونمبادئ التمكين: -5 
Empower  12وهي: ، املبادئ من مبدأ منها حرف كل ميثل حيث 

 العاملين  تعليم( E-Education  : )املنظمة جناح مث ومن فعاليتهم لزيادة وهذا 
  الدافعية M-Motivation ) :)فكرة لتقبل املرؤوسني تشجيع لكيفية التخطيط اإلدارة فعلى 

 العمل فرق بناء ، التوعية و التوجيه برامج خالل من ، جناح املنظمة يف احليوي دورهم بيان و التمكني 
 العليا. اإلدارة قبل من للعاملني األبواب املفتوحة اسةسي اعتماد املختلفة و

 الهدف وضوح ( P-Purpose ) :التام  التصور و الواضح الفهم املنظمة يف فرد كل على يتعني
 اإلبداعية لألفراد لإلمكانيات املوجه و املخطط االستخدام من أجل املنظمة، أهداف و مهمة و لفلسفة
 املنظمة. أهداف لتحقيق
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  الملكية  حقوق( O – Ownership ) جلزء  العاملني امتالك تشجيع بسياسات املفهوم هذا يتعلق
 املنظمة لدى يكون حبيث امتيازاهتم و عوائدهم لزيادة إجياد خطط خالل من أو ، املنظمات أصول من

 مؤسستهم، هجتا اإلجيايب شعورهم و والئهم تعزيز إىل تؤدي أصول ملزايا و األفراد املالكني من قوة عاملة
  إجنازه عن مسؤولياهتم زيادة و العمل صالحياهتم يف إىل توسيع يؤدي مما

 التغيير في الرغبة ( W – Willingness tochange ):الوسطى للتغيري و العليا اإلدارة فتشجيع 
 أداء يف احلديثة الطرق إىل تقود املنظمة التمكني نتائج لكون هذا و ، تنجح األداء وسائل جيعل

 امها.مه
 الذات نكران ( E – Ego Elimination ) :إتباع النمط و الذات حبب املتصفني املديرين فبعض 

 ليس هلم و حتد و هتديد أنه على التمكني إىل السيطرة، ينظرون و السلطة على املعتمد ، القدمي اإلداري
 وموجهني. كمديرين شخصيا لنموهم فرصة أو ، الرحبية للمنظمة و التنافسية مستوى لتحسني طريقا

 االحترام ( R-Respect) :منهم  عضو كل بأن االعتقاد و العاملني، بني التمييز عدم يعين هو و
 .فيه اإلبداع عملية تطوير من خالل فيها املسامهة على قادر

اث مراجعة األحباث املتعلقة بالتمكني يتبني لنا وجود اختالف يف تعرض هذه االحب من خاللأبعاد التمكين: -3
ألبعاد التمكني اليت تدل على حمتواه ومضامينه، إال أهنا جتمع يف معظمها على أن هذه األبعاد تتمحور حول توفري 

 13النظم املالئمة اليت تدعم التمكني، وقد مت حتديد هذه األبعاد على النحو التايل:

  :وظف من أجلها. حرية التصرف اليت تسمح للفرد الذي مت متكينه من أداء املهام اليتالمهمة 
 :األخذ بعني االعتبار قدر من االستقاللية اليت يتمتع هبا املوظف للقيام مبهام عمله  تخصيص المهمة

وإىل أي مدى يتم توجيهه وإىل أي درجة توضح سياسات واجراءات املنظمة ما جيب القيام به؟ أو 
قبل املديرين لتحقيق األداء  أي مدى يوجد تضارب بني مسؤولية االستقاللية واألهداف املرسومة من

 الفعال؟.
 :الشعور بالقوة اليت ميتلكها األفراد نتيجة متكينهم ،وإىل أي مدى تكون السلطة اليت ميتلكها القوة

الفرد حمددة يف املهام؟أو إىل أي مدى تقوم اإلدارة جبهود ملشاركة العاملني يف السلطة،وتعزيز شعورهم 
 بالتمكني؟

 :اإلداري. التمكني ألسلوب التنظيمية واإلستجابة فراداأل إلتزام اإللتزام 
  :مدى تعزيز ثقافة املنظمة للشعور بالتمكني االداري، فالثقافة التنظيمية اليت توصف بالقوة الثقافة

والتحكم من غري احملتمل أن توفر بيئة مالئمة لنجاح التمكني بل على األرجح قد تشكل عائقا قد 
 االداري. تشكل عائقا لبيئة التمكني
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 ثالثا: الفوائد الناتجة عن عملية تمكين العاملين و معوقاتها.
ميكن تلخيص الفوائد الناجتة عن عملية متكني العاملني وذلك الفوائد الناتجة عن عملية تمكين العاملين: -0

 بالنسبة لكل من املوظف واملنظمة يف اجلدول التايل:
 التمكين. : الفوائد الناتجة عن عملية10الجدول رقم 

 نتائج خاصة بالمنظمة نتائج خاصة بالموظف

 العمل هبا ولفريق يعمل اليت للمنظمة باالنتماء الشعور زيادة  -
 . يقوم هبا اليت وللمهام إليه ينتمي الذي

 لتحقيق أهداف واإلجيابية الفاعلة املشاركة مستوى رفع -
 . املنظمة

 أداءه مستوى وتطوير حتسني -

 العمل وورش واملؤمترات والندوات ريبيةالتد بالدورات اهتمامه -
 . املطلوبة املعرفة واملهارات الكتساب

 وقدراته تطوير كفاءته بعد عليه واحملافظة به املنظمة متسك -
  ومعارفه ومهاراته

 ، العمل مهام سيطرته على خالل من عمله قيمة يدرك -
 من حلقة به يقوم ما أن فيها شاملة يرى بنظرة لألمور ورؤيته
 املنظمة أهداف حتقيق يف مجيعها أخرى تصب تحلقا

 لقدراته من تنمية التمكني له حيققه مبا الوظيفي الرضا حتقيق -
 له باحرتام اإلدارة والشعور ذاته وحتقيق

 . للمنظمة العاملني والء زيادة -

 كما العامل إنتاجية مستوى يف حتسني -

 . ونوعا

  واالبتكار اإلبداع فرص زيادة -

وبالتايل  للتغيري املوظف مقاومة عدم -
التطوير  برامج يف املنظمة مساعدة
 . والتجديد

 . جيدة أداء نتائج حتقيق -

 . العاملني بني العالقة حتسني -

 تنمية املنظمة إىل يؤدي كله ذلك ونتيجة
 على التطوير أكرب وقدرة أفضل بشكل

 . والعاملية التغريات البيئية ومواكبة والتجديد

  /http://www.docstoc.com/docs/142253508دخل لالصالح االداري نقال عن املوقع االلكرتوين:متكني العاملني م المصدر:

                                     2315/ 25/33تاريخ االطالع       
 أن إال الدول من عملية متكني العاملني يف العديد انتشار من : بالرغم معوقات عملية تمكين العاملين-5 

 14مايلي: أبرزها من اليت التطبيق بعض معوقات هناك
 اإلدارة. مصداقية ضعف -
 والعاملني. اإلدارة بني الثقة ضعف -

http://www.docstoc.com/docs/142253508/
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 التمليك تطبيق من املدراء بعض حيث خيشى والنفوذ السلطة فقد من اإلدارة العليا والوسطى خوف -
 موقع ووجودهم يف عملهم مما يهدد املوظفني قوة من اإلدارية ويزيد دهم القوةيفق قد العتقادهم أنه

 .النفوذ
 املسؤولية من حتمل خوفا األوامر تلقي وضع جيعلهم يفضلون مما املسؤولية حتمل من خوف املوظفني -

 التغيري اىل التمليك إعاقة حياولون فإهنم لذا القرارات واختاذ
 من نوع أن خيلق شأنه من املنظمة البريوقراطي يف املناخ وجود أن حيث  ،اهليكل البريوقراطي التقليدي -

 مما يعيق عملية التمليك. العمل يف والرتابة الروتني
 أفكار أن يطرحوا من خييفهم مما جديدة أفكار عن حبثهم نتيجة للمخطئني الصارمة التأديبية اإلجراءات -

 .جديدة قرارات أو
 التغيري. يف الرغبة عدم -
  .لألهداف نظرهتم يف واملرؤوسني املدراء بني تالفاالخ -
 القرارات. اختاذ سلطة يف الشديدة املركزية -
 واالبتكار. املبادرة على تشجع ال اليت الصارمة واإلجراءات األنظمة -
  .املعلومات تبادل يف السرية -
 .الذايت والتطوير التحفيز، التدريب نظام ضعف -

 المحور الثاني: جودة الخدمات
، مث سنتعرف على مفهوم  اخلدمة وخصائصهااول يف هذا احملور جودة اخلدمة وذلك بالتطرق إىل تعريف سنتن

 جودة اخلدمات أمهيتها وأبعادها. 

: لقد تعددت واختلفت تعاريف اخلدمة وهذا بسبب التنوع الكبري يف اخلدمات واليت من  تعريف الخدمة-0
 بينها نذكر:

سويق بأهنا "نشاط غري ملموس يقدمة طرف لطرف آخر من أجل اشباع رغبات عرفتها اجلمعية األمريكية للت
 .15املستهلك دون أن ينتج عن ذلك انتقال مللكية ملموسة"

 حصول إىل يؤدي وال ملموس غري ويكون بالعادة آخر، لطرف طرف به يقوم إجناز أو فعل "أي وتعرف بأهنا
 .16مادي" مبنتج مقرونا يكون ال أو قد يكون إنتاجها وإن امللكية

كما تعرف بأهنا "عبارة عن نشاط يتبادل فيه منافع غري ملموسة من شخص مقدم إىل مستفيد )فرد أو منظمة أو  
كالمها( يف ظروف معينة، وال يصاحب هذا التبادل انتقال للملكية وتتصف اخلدمات بأن انتاجها يتالزم 

 .17االستفادة منها" واستهالكها فهي غري قابلة للنقل والتخزين وتفىن مبجرد
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تتصف اخلدمات بالعديد من اخلصائص اليت متيزها عن السلع املادية مما يؤدي إىل خصائص الخدمات: -5
 18ظهور مشاكل يف تسويقها وصعوبات يف تصنيعها وتقدميها بالوجه الصحيح، وتتمثل هذه اخلصائص فيما يلي:

يث أن املستهلك النهائي هلا ال يستطيع تتصف اخلدمات بأهنا ليس هلل وجود مادي حب الالملموسية: -
 رؤيتها أو ملسها أو تذوقها قبل استخدامها قياسا بالسلع املادية امللموسة.

ففي أغلب االحيان ال ميكن فصل اخلدمة عن مقدمها ومستهلكها نتيجة  تالزم االنتاج واالستهالك: -
 للتالزم اللحظي لعملية انتاج اخلدمة واستهالكها.

فالزبون يستهلك اخلدمة وال ميكنه متلكها حيث يقوم بكرائها فقط  لى تملك الخدمة:عدم القدرة ع -
 فهو بذلك ميتلك حق االستعمال يف املكان والزمان احملددين فقط.

اخلدمة غري ملموسة فال ميكن ختزينها وهي عرضة للزوال واهلالك عند استخدامها وتفىن  فنائية الخدمة: -
 مبجرد انتاجها.

يعتمد تقدمي اخلدمات على مهارة واسلوب وكفاءة مقدمها وزمان ومكان  لخدمات:عدم تجانس ا -
 تقدميها وبالتايل ختتلف اخلدمة املقدمة من وقت آلخر وفقا حلالة مقدمها.

 ثانيا: مفاهيم حول جودة الخدمات، أهميتها وأبعادها.
بصفة عامة، مث سنتعرف على أمهية قبل التعرف على مفهوم جودة اخلدمات سنقوم أوال بتحديد تعريف اجلودة  

 وأبعاد جودة اخلدمات.

ليس هناك تعريف حمدد ومتفق عليه ملصطلح اجلودة نتيجة لتعدد روادها والتنظيمات املهتمة تعريف الجودة: -0
 هبا، ويف ما يلي أهم هذه التعاريف:

واصفات اليت تليب احتياجاهتم تعرف اجلودة بأهنا "مالئمة السلع واخلدمات الستخدام العمالء ومطابقتها للم
 .19وتوقعاهتم"

وتعرفها املنظمة الدولية للمواصفات:"جودة املنتج هو أن حيمل الصفات واخلصائص اليت يرغب هبا املستهلك واليت 
تشبع حاجاته مقابل السعر الذي يدفع"، وطبقا للتعريف القياسي الذي قدمته اجلمعية األمريكية اجلودة هي 

واخلصائص ملنتج أو خدمة ما بصورة متكن من تلبية احتياجات ومتطلبات حمددة أو معرفة "تكامل املالمح 
 .20ضمنا"

 فحسب 21التاليني: املؤشرين عرب ملسها ميكن اخلدمات، جلودة خاصة نظرة للزبائن تعريف جودة الخدمات:-5
 اخلدمة اجتاه زبونال رغبات بني الفارق ذلك على اجلودة مستوى يعتمدG.Tocquer وM.Longlois تعريف 
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فمستوى  املنتظرة، الفوائد و االستعمال وراء احملققة املزايا بني مقابلة فهي اخلدمة، استعمال بعد للجودة إدراكه و
 .الفعلية اخلدمة إدراك و املتوقعة اخلدمة مستوى بني املقارنة طريق عن يتحدد اخلدمة جودة

مستوى  و املتوقعة اجلودة مستوى توافق فإذا اجلودة، مستوى عن الزبون يتوقعه ما مدى على املفهوم هذا يركز و
يرضي  لن ذلك فان املدركة اخلدمة من أكرب املتوقعة اجلودة كانت إذا لكن .مرضية اخلدمة كانت املدركة اخلدمة

 اخلدمة من للزبون إشباعا حيقق أن شانه من ذلك فإن املدركة اجلودة من أقل املتوقعة اجلودة كانت إذا الزبون. أما
 حقيقة بادراك أو املتوقعة اخلدمة بتقدير األمر تعلق سواء املعادلة طريف كال أن الواقع و .على أداءها رضا و

 .بالضرورة نسبية تكون اجلودة مسألة فان بالتايل و للزبون الشخصية خيضعان لالعتبارات املقدمة اخلدمة

الرتاكمية  التقييم عملية االعتبار يف يأخذ الذي املؤشر هو و اخلدمة، جودة على للتعرف ثاين مؤشر هناك و 
 أن ذلك نسبية، التقييم عملية تكون أيضا هنا و الزبون، طرف من البعيد األمد على املقدمة ملستوى اخلدمة

تشكيل  يف الزبون عليها سيعتمد اليت األسس ستكون الثقافية األبعاد و خمتلف التجارب و السابقة اخلربات
 املنظمة مع تعامله خالل من الزبون عنه يعرب الذي الرضا مستوى ذلك يظل مع لكن .اخلدمة إزاء توقعاته اجتاهاته
 استخدام كفاءة على الدراسات من عدد تعتمد هلذا و اخلدمة للجودة، تضمني مدى يف أساسيا عنصرا اخلدمية
 .جلودة اخلدمة كمقياس الزبون قبل من املدركة للخدمة الفعلي األداء

 اخلدمة ملقدم فالنسبة النظر، وجهات باختالف خيتلف اخلدمة جودة مفهوم أن القول ميكن سبق ما على تأسيسا
 اخلدمة، مقدمي أو الزبائن من جمموعة عند خيتلف وقد الزبون، يراه الذي ذلك عن خيتلف هتاجود يكون مفهوم

 وهي اخلدمة جبودة املتعلقة املفاهيم بعض استعراض ميكن أنه إال واحد، مفهوم وضع إىل صعوبة أدى ما وهذا
 22:كالتايل

هي "مطابقة اخلدمة للمعايري  Krojewski and Ritzmanجودة اخلدمة من وجهة نظر مقدم اخلدمة حسب 
 املوضوعة مسبقا هلذه اخلدمة"

 واستعماالته". وجودة اخلدمة من وجهة نظر املستفيد أو العميل هي "مواءمة هذه اخلدمة الستخداماته

أن جودة اخلدمة هي "درجة التفضيل عند سعر مقبول والرقابة على املتغريات بتكاليف  Wyckoffويرى 
 مقبولة".

يساعد أداء اخلدمة بشكل جيد يف حتقيق العديد من النتائج االجيابية على املنظمة أهمية جودة الخدمة: -3
 23منها:

جودة اخلدمة املقدمة للعميل زاد رضاه عن املنظمة مما يؤدي فكلما ارتفع مستوى  تنمية والء العمالء: -
 إىل استمرار تعامله معها بل وزيادة حجم هذا التعامل وبالتايل زيادة رحبية املنظمة.
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تساعد اخلدمة اجليدة على تناقل االتصاالت الشخصية االجيابية بني العمالء  جذب عمالء جدد: -
 ذب عمالء جدد هلا.ويؤدي ذلك إىل حتسني مسعة املنظمة وج

تساهم اخلدمة اجليدة يف ختفيض تكلفة النشاط عن طريق جتنب تكلفة إعادة أداء تخفيض التكالف: -
اخلدمة،اخنفاض ميزانية االعالن والرتويج نتيجة االتصاالت الشخصية االجيابية، اخنفاض التكاليف 

 االدارية نتيجة استغالل الطاقة.
دلت نتائج املنظمات الرائدة يف خدمة العمالء أن اخلدمة اجليدة  المساهمة في الحفاظ على العمالة: -

تساعد يف احلفاظ على املوارد البشرية والكفاءات يف املنظمة وتبدو هذه العالقة بني جودة اخلدمة 
واحلفاظ على العمالة واضحة حيث تساهم اخلدمة اجليدة يف تنمية والء العمالء وجذب عمالء جدد مما 

ة أعمال املنظمة وزيادة أرباحها، الذي يؤدي بدوره إىل توافر فرص الرقي واحلوافز واالشباع يؤدي إىل زياد
الوظيفي للعاملني األمر الذي يؤدي إىل رضاهم وزيادة محاسهم للعمل وبالتايل استمرارهم يف تقدمي 

 اخلدمة اجليدة.

 24:اآليت يف ميلالع يهتم هبا واليت اخلدمة، جودة أبعاد تتمثلأبعاد جودة الخدمات:-4

 .الزبون ينتظر كم :الوقت -
 احملدد. املوعد يف التسليم :التسليم دقة -
 .كامل بشكل اخلدمة جوانب مجيع اجناز :اإلتمام -
 .الزبائن بكل العاملني ترحيب :التعامل -
 للزبون. النمط بنفس اخلدمات نفس تسلم :التناسق -
 .سهولة االتصال و يسر و بسهولة اخلدمة على احلصول إمكانية :المنال سهولة -
 حلظة. أول منذ صحيحة بصورة اخلدمة اجناز :الدقة -
 .اخلدمة لتقدمي االستعداد و املتوقعة غري املشاكل حلل العاملني مع بسرعة التفاعل :االستجابة -
 اخلاصة. االحتياجات تعلم و الزبائن حاجات لفهم اجلهد بذل :الفهم -

 ة الخدمات.أهمية التمكين في تحسين جود المحور الثالث:
 أوال: أهمية وأسباب تمكين العاملين في المنظمات الخدمية:

الذين  للجماهري( اخلدمات مقدمي البشرية )املوظفني الطاقات على وتعتمد ، ملموسة غري نشاط أوجه اخلدمات
استجابة  كنومت مرونة يتطلب مما ، واحتياجاهتم رغباهتم باختالف اجلماهري ويتعاملون مع متباينة خدمات يقدمون
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إىل  التمكني مدخل تبين إىل املنظمة اخلدمية تدفع اليت األسباب نلخص أن وميكن. االختالفات وهذه التباين هلذا
 25األيت:

 اجلماهري وإرضائهم. احتياجات لتلبية استجابة أكثر تكون أن إىل املنظمة حاجة -
 التنظيمية. اهلياكل يف اإلدارية املستويات عدد ختفيض -
 األجل. طويلة االسرتاتيجية على القضايا وتركيزها اليومية باألمور العليا اإلدارة انشغال عدم إىل احلاجة -
اخلدمات  تطوير على للحفاظ املوارد البشرية وخاصة ، املتاحة املوارد جلميع األمثل االستغالل إىل احلاجة -

 . املقدمة
 القرارات. اختاذ سرعة أمهية -
 . واخلالقة اإلبداعية األفراد قدرات إطالق -
  واالنتماء والتحفيز الوظيفي الرضا من مزيد توفري  -
  األفراد ووظائف غري الضرورية اإلدارية املستويات عدد من بالتقليل التشغيل تكاليف من احلد -
 . عملهم يف بإجناز أكرب أكرب إحساس اكتساب من ومتكينهم أكرب مسئولية األفراد إعطاء -

 يعتقدون الذين الرؤساء يد يف فيها السلطة ترتكز اليت اآلمرة املنظمة حمل حتل مكنةامل املنظمة أن فيه شك ال ومما
قدرات  املمكنة املنظمة تستغل ذلك من العكس وعلى . الواقع يدور يف عما بعيدا دائما األفضل يعرفون أهنم

 . عملها أفضل علجل خرباهتا من تستفيد أن على القدرة لديها أن حيث أفضل بطريقة العاملني فيها ومحاس

 ثانيا: التمكين والجودة
عالية  على نوعية للحصول املنظمة تقدمها اليت الوظيفة أو للمنتج اجليد األداء و باملواصفات اجلودة تتمثل

حتقيق  و اإلنتاجية و اجلودة لتحسني مضمونا و فعاال أسلوبا العاملني متكني يعد و .اإلنتاج و التصميم لعمليات
حتسني  إىل باإلضافة العمليات، و املنتجات جودة حتسني على التمكني يعمل حيث العاملني،لدى  السعادة

 للزبائن. املقدمة نوعية اخلدمات

أدائهم  مث جعل من و منظماهتم، و وظائفهم اجتاه أعلى برضا يتمتعون العاملني جعل إىل التمكني يقود كما
 .تقدمها املنظمة اليت اخلدمات و عملياتال و املنتجات جودة رفع يف يساهم ما هذا و أفضل،

جمال  يف التالية حتقيق اإلجيابيات إىل تقود املعلومات يف العاملني مشاركة فإن تفصيال، أكثر بشكل حتدثنا إذا و
 :اجلودة

 الحتياجاهتم. تلبية للزبائن املقدمة اخلدمات من املعلومات تعزز -
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املقدمة  واخلدمات السلع نوعية حتسني من ذلك على يرتتب ما و للعمليات املستمر التحسني املعلومات حتقق -
 .املستفيدين جلمهور

حتسني  يف بأعماهلم، يساهم املتعلقة القرارات يف مشاركتهم و االستقاللية و التصرف حرية العاملني منح أن كما
 قادرين التمكني، ل عمليةظ يف التنفيذ مواقع يف العاملني كون هذا و اخلدمات، و العمليات و املنتجات جودة
 من هبامش السماح أيضا، فإن .أدائهم يف عالية جودة ضمان شأنه من بعملهم متعلق قرار أي اختاذ على

 السلوك، عن املرتدة التغذية األخطاء و من اخلربة اكتساب و التعلم عملية تشجيع و للعاملني اخلطأ و املخاطرة
 فإن ذكره، سبق ما إىل باإلضافة .واخلدمات املنتجات و لعملياتل املستمر التحسني و التطوير على تساعد
 للجهود تضافر و تعاون من ذلك عن ينتج ما املستقلة، و العمل فرق استخدام و اجلماعي العمل أسلوب تكريس

 .العمليات و املنتجات جلودة املستمر إىل التحسني شك بدون يقود العمل، مشكالت حل يف مشاركة و

 يعترب الذي األخري املنظمة، هذا يف املستمر التحسني عجلة حتريك يف دورا كبريا يلعب العاملني متكني فإن منه، و
 تعاضد و الكاملة املشاركة عن طريق يتحقق الذي و اجلودة، من عالية مستويات لبلوغ األساسي احملرك مبثابة

 والوظائف العمليات نوعية يف مباشر شكليؤثر ب و التمكني، عملية مرتكزات من أصال هي اليت و اجلميع، جهود
 .املقدمة للزبائن اخلدمات و املنتجات و املنظمة هبا تقوم اليت

 ومنتجات عمليات ذلك يف املنظمة، مبا عمل جماالت مجيع يف اجلودة لتحقيق أساسية ورقة هنا التمكني إذن يعد
 إىل الوصول يف الرئيسي املفتاح عاملني هيال متكني عملية أن على نراهن جيعلنا مما األخرية، هذه خدمات و

 املوظفني متكني يؤدي منه، و .اجلودة جمال اخلرباء يف مجيع عليه أكد ما هذا و اجلودة، من املرغوبة املستويات
سلع  تقدمي بالتايل و وظيفتهم، لطبيعة املوظفني فهم إىل الالزم التدريب و الضرورية املهارات و باملعارف وتزويدهم

 عملية بني ما تربط اليت الوثيقة العالقة على يدل ما هذا اجلودة و و اإلتقان من عالية درجة على ماتخد و
 .26املنظمات يف اجلودة حتقيق و التمكني

الالزمة  باملهارات العاملني بتزويد املطلوبة والتدريب اإلختيار عملية خالل من التمكني يكون أن كما ميكن
 استيعاهبا إجرائيا ميكن اخلدمة منظمات ،ويف التنافس من بدال والتنسيق والتعاون املصري تقرير حق لتعزيز والثقافة
 وان السلطات هلم وتفويض باملصدر وتزويدهم باجلودة املتعلقة للمشكالت االستجابة على العاملني بتشجيع

 وتعزيز تهلكني واآلخرينباملس لإلهتمام أنفسهم وتكريس لديهم اإلخالص يعزز التمكني ملعىن العاملني ادارك
 يف بتكاملها املنظمة تلتزم عندما وذلك أكرب كفاءة إىل تؤدي التمكني سياسة بأن "بيك" وأشار . لديهم الرضا

عملية  إدراك وان ، العاملني كل ومهارات وأراء أفكار على االعتماد أمهية على" فاركوه "وشدد ثقافة املنظمة
 على إذن احلصول إىل احلاجة وبدون املستهلك متطلبات تلبية على القدرة هملدي يكون بأن تعين لديهم التمكني

 .27وحتقيق اجلودة التحسني أجل من باألعمال للقيام العليا السلطة من
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 وميكن توضيح العالقة بني متكني العاملني واجلودة من خالل الشكل التايل:
 

 

 

 

 

 
الألداء الوظيفي دراسة حالة مؤسسة التمكين االداري وأثره على تلخوخ سعيدة، المصدر: 

LAYORBGM 2313، )مذكرة ماجستري يف ادارة االعمال، جامعة بومرداس ، اجلزائر،  بالرغاية-
 41(،ص2314

 خاتمة:
التمكني هو عملية ادارية معاصرة تؤكد على منح العاملني حق التصرف واختاذ القرارات يف إدارة أنشطتهم داخل 

م الصالحيات وتزويدهم باملعلومات املطلوبة يف الوقت احملدد ومنحهم احلرية الكاملة املنظمة عن طريق ختويله
 تكوين و إقامة على رئيسي بشكل التمكني مفهوم يعتمد و ،ألداء األنشطة واألعمال بالطريقة اليت يروهنا مناسبة

 بني التنظيمية و اإلدارية احلدود كسر و ،القرارات اذاخت يف مشاركتهم و فيزهمحتو  العاملني، و اإلدارة بني الثقة
يت متكن . ومن هنا كان االهتمام مبوضوع متكني العاملني كأحد األساليب االدارية الفاعلة الالعاملني و اإلدارة

 من حتسني جودة اخلدمات اليت تقدمها. املنظمات اخلدمية

 :اخلدمية العاملني يف املنظمات وفيما يلي جمموعة من االقرتاحات اليت من شأهنا تدعيم تطبيق مدخل متكني

 من قدر أكرب على للحصول بالعمل، البدء قبل خاصة املقرتحات، و راءاآل تبادل يف املشاركة توسيع -
 . املقرتحات مجيع تقدير و مااحرت  على احلرص مع أفضلها، تطبيق و اختيار و املسامهات

 صنع يف العاملني مشاركة عملية دعم و لية،االستقال و فالتصر  حرية من املناسبة الدرجة العاملني منح  -
 قيامهم يعين القرارات يف أن اشراكهم ذلك النتائج، على حماسبتهم مع بأعماهلم، قةاملتعل تراراالق اذاخت و

رتت النتائج مسئولية لبتحم
ُ
 املطوب. لتحقيق التنفيذ خالل أكرب جهدا يبذلون جيعلهم ما عليه، بةامل

 عملهم ألداء مناسبا جيدونه الذي األسلوب تطبيق و البتكار للعاملني ةاحلري من مناسب جمال ركت -

 التمكني

 الرضا الوظيفي

 التحسني املستمر

 جودة املنتج وخدمة الزبون
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 مناسب هبامش هلم السماح مع املعروفة، العمل أساليب يف التغيري و للتجريب العاملني أمام اجملال فتح  -
 واكتساب مللتعل فرصة مرة، ألول خاصة هبا، يقومون اليت األخطاء اعتبار و اخلطأ، و املخاطرة من

 التجريح و السليب االنتقاد بجتن إىل باإلضافة ة،اخلرب 
 الثقة املفتاح تعد حيث األطراف، خمتلف بني و املنظمة أرجاء مجيع يف املتبادلة الثقة من جو بناء  -

حرية  منحهم و املعلومات، يف مشاركتهم خالل من العاملني لتمكني األساسية القاعدة و الرئيسي
 .اجلماعي العمل و الفريق أسلوب تبين و التصرف،

 دة،املعقو  اهلرمية التنظيمية اهلياكل باألخص و العاملني، متكني طريق يف تقف اليت وقاتاملع من احلد -
  .التغيري يف غبةالر  عدم و ارمة،الص ءاتاإلجرا و األنظمة الشديدة، املركزية
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 (.2333اإلبراهيمية،  اجلامعية االسكندرية، مصر: الدار ) البشرية للموارد اإلستراتيجية اإلدارة املرسي،  حممد الدين مجال .3
 العصرية ) مصر:املكتبة  البشرية الموارد إدارة وممارسات راساتد في الحديثة االتجاهاتاملغريب، الفتاح عبد احلميد عبد .4

 (.2335والتوزيع،  للنشر
 (.2332)عمان، األردن: دار وائل للنشر،  تسويق الخدماتهاين حامد الضمور،  .5
ر املسرية )األردن: دا ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلوماتحممد عوض الرتنوري،  .6

 (.2336للنشر، 
 .(2332)عمان، األردن: عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، ادارة الجودة الشاملة فواز التميمي، أمحد اخلطيب،  .7

 المجالت:

دراسة تحليلية لعينة –أثر استراتيجية التمكين في تنشيط رأس المال الفكري عباس حسني جواد، عبد السالم علي حسني،  .1
، جامعة أهل البيت، العراق: 5، جملة أهل البيت عليهم السالم )العدد  -في بعض المصارف العراقية الخاصةمن العاملين 

2335.) 

أثر التمكين االداري في السلوك االبداعي لدى العاملين في البنوك التجارية حممد ذيب املبيضني، حممد أمحد الطراونة،  .2
 (. 2311، األردن: 2، العدد 32لد ، جملة دراسات العلوم االدارية )اجمل األردنية

دراسة ميدانية على الفنادق ذات التصنيف الخمس نجوم في –أثر المناخ التنظيمي في تمكين العاملين تيسري زاهر،  .3
 (.2312، دمشق، سوريا: 2، العدد 22جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية )اجمللد  -محافظة دمشق وريفها

 :مذكراتاألطروحات وال

التمكين االداري لدى مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي في محافظة الباطنة أمحد بن عبد اهلل بن محد املنوري، واقع  .1
 (.2313)مذكرة ماجستري يف الرتبية ختصص االدارة التعلمية، جامعة نزوى، سلطنة عمان،  شمال في سلطنة عمان

، )مذكرة ماجستري يف  بالرغاية LAYORBGM الألداء الوظيفي دراسة حالة مؤسسة التمكين االداري وأثره علىتلخوخ سعيدة،  .2
 .(2314-2313ادارة االعمال، جامعة بومرداس ، اجلزائر، 

العمومية دراسة حالة الخدمات البنكية ببنك  المنظمةدور الحوافز في تحسين جودة الخدمة في حواس عبد الرزاق،  .3
 (.2336-2335ختصص تسيري عمومي، جامعة بسكرة ، اجلزائر،  )مذكرة ماجستري الجزائر الخارجي

 تحليل مواقف واتجاهات مسيري المؤسسات الجزائرية اتجاه التمكين كأداة لتحقيق الميزة التنافسيةخليدة حممد بلكبري،  .4
 .121-115(،  ص ص2313-2312، 3)أطروحة دكتوراه ختصص ادارة األعمال، جامعة اجلزائر

، اطروحة دكتوراه يف الراشد كمدخل حديث لترشيد االنفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة الجزائر الحكمفرج شعبان،  .5
 ،2312، 3العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر 



 د. فرج شعبان / أ. شيخ سعيدة                                                        تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الخدمات              
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)مذكرة ماجستري يف ادارة االعمال، جامعة  -دراسةحالة شركة االسمنت بسور الغزالن–تمكين العاملين ية توفيق، كرم .6
 .(2332-2337اجلزائر، 

)مذكرة  األنماط القيادية وعالقتها بمستويات التمكين من وجهة نظر موظفي مجلس الشورىمطر بن عبد احملسن اجلميلي،  .7
 (.2332ماجستري يف العلوم االدارية، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 

ري وتطوير األداء والعالقة بينهما من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية درجة التمكين االدامؤيد أمحد صادق مسعود،  .2
)مذكرة ماجستري يف االدارة الرتبوية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية بنابلس، في محافظات شمال الضفة الغربية 

 (.2312فلسطني، 

دراسة مقارنة لوجهات نظر العاملين –على ابداع العاملين مدى ممارسة التمكين االداري وتأثير ذلك هيثم حممد العطار،  .5
 (.2312-2311)مذكرة ماجستري يف ادارة االعمال، اجلامعة االسالمية غزة، فلسطني،  في جامعتي األزهر واالسالمية بغزة

لية في محافظات التمكين وعالقته باالبداع االداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدو يوسف امساعيل سليمان الزاملي،  .13
 (.2313)مذكرة ماجستري ختصص االدارة الرتبوية، اجلامعة االسالمية، غزة، فلسطني،  غزة

 الملتقيات:

 المحلية والجماعات الداخلية حالة وزارة :الحكومية الخدمات جودة تحسين في االلكترونية الحكومة دور واعر، لةيوس .1
-14اجلزائر، يومي  قسنطينة، منتوري، جامعة اخلدمات، بقطاع الشاملة اجلودة ةإدار  حول الدويل ، مداخلة يف امللتقىبالجزائر

 ،2313ديسمرب15
 ، مداخلة يف امللتقىجودة الخدمة الرضاء العميل وأثرها في نجاح ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطةزينب حوري،  .5

 .2313ديسمرب15-14، اجلزائر، يومي قسنطينة منتوري جامعة اخلدمات، الشاملة بقطاع اجلودة إدارة حول الدويل

 المواقع االلكترونية:

 متكني العاملني مدخل لالصالح االداري نقال عن املوقع االلكرتوين: -

 http://www.docstoc.com/docs/14/2253508                                2315/ 25/33تاريخ االطالع 

http://www.docstoc.com/docs/142253508/
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 دور التمكين اإلداري في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين

 بجامعة محمد خيضر بسكرة
 1أ.محمد قريشي                  

      2/أ لطيفة سبتي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

                                                           
 حممد خيضر ، بسكرة.  جامعة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ،أستاذ مساعد بقسم علوم التسيري أ.حممد قريشي،    1
 حممد خيضر ، بسكرة.  جامعة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ،أستاذ مساعد بقسم علوم التسيري أ. لطيفة سبيت،   2

 ملخص:
وهدفت إىل ،لدى العاملني جبامعة بسكرةتناولت هذه الدراسة دور التمكني اإلداري يف حتقيق الرضا الوظيفي 

التأكيـدعلى أمهية التمكني اإلداري يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني باجلامعة السابقة الذكــر وتوضيح العالقة بني 
 املتغريين حمل الدراسة.

( فرد،وكان عدد 510ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت استبانة جلمع البيانات وقد وزعت على عينة بلغ حجمها )
( استبانة.استخدم يف التحليل اإلحصائي للبيانات عدة أساليب 531االستبيانات املسرتجعة والصاحلة للتحليل )

 تضمنت املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري وحتليل التباين األحادي،...اخل.
ة بالتمكني اإلداري ) تفويض السلطة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن متغريات الدراسة املستقلة اخلاص

االتصال الفعال، التحفيز، التدريب وفرق العمل( هلا دور يف التأثري على املتغري التابع ) الرضا الوظيفي (، إذ وجدنا أن 
%( من التباين يف املتغري التابع )الرضا الوظيفي(، كما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات  15التمكني اإلداري يفسر )

 اللة إحصائية بني متغري )اجلنس( ومتغري )التمكني اإلداري(.د
 : التمكني اإلداري، الرضا الوظيفي، جامعة بسكرة.الكلمات المفتاحية

Abstract : 
 
   This study examined the role of empowerment in the realization of job satisfaction 
among workers at the University of Biskra, It aimed to emphasize the importance of 
empowerment in the realization of job satisfaction in the mentioned university and 
clarify the relationship between the two variables of study. 
   To achieve the objectives of the study a questionnaire used to collect data, it has been 
distributed to a total sample  its size was (150) , the number of questionnaires recovered 
and valid for analysis was (139). and The statistical analysis of the data included several 
methods: mean, standard deviation and variance analysis, ... etc 
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 المقدمة:
يكتسي موضوع الرضا الوظيفي أمهية بالغة يف العلوم االجتماعية بصفة عامة والعلوم اإلدارية بصفة خاصة، وذلك        

لكون هذا األخري شديد االرتباط ببعض املفاهيم اإلدارية اليت ينصب جل اهتمام وعمل املؤسسات على كيفية حتسينها 
عترب موضوع الرضا الوظيفي من أهم املواضيع اليت مت دراستها يف إطار السلوك والرفع منها كاألداء،  اإلنتاجية وغريها، وي

التنظيمي، فلقد كان واليزال حيظى باهتمام الباحثني لكونه يتعلق بكيفية حتليل وفهم السلوك البشري يف املؤسسات، 
ات األفراد ومهاراهتم، عن وذلك من اجل معرفة كيفية التأثري عليه بالشكل الذي حيقق للمؤسسة أقصى عائد من قدر 

طريق حتفيزهم وتدريبهم وتنمية روح اإلبداع واملبادرة لديهم، ذلك أن معرفة اجتاهات العاملني وقيادهتا باالجتاه الصحيح 
يشكل اليوم فرصة ذهبية للمؤسسات للنجاح والتميز يف عصر يعترب فيه املورد البشري أهم أصول املؤسسة ومصدر 

تخدم املؤسسات اليوم املسوحات واستطالعات الرأي لتعرف اجتاهات العاملني وتقودها بالنحو الذي وتس تفوقها األول، 
حيقق رضاهم وحيقق هلا النجاح، فالرضا الوظيفي له اثر واضح يف حتسني إنتاجية العامل كما ينظر إليه على انه مؤشر هام 

إحداث تغيريات ولقد أدت التغريات اليت حصلت يف عقدي الثمانينيات والتسعينات إلى لفعالية التنظيم بشكل عام.
أبرزتأمهية االعتماد على املوارد البشرية بشكل كبري، ودعت احلاجة إىل توفري أساليبإدارية تبعث الثقة بالنفس وختفف من 

اإلدارية اليت اعتمدهتا املؤسسات يف فرض واقع معاناة العاملني وذلك بتمكينهم، حيث يعترب التمكني كأحد هذه األساليب
 جديد يعطي األفراد مكانة جديدة مل تكن متوفرة هلم من قبل.

مل تكتف املؤسسات مبجرد متكني عماهلا فقط بل سعت جاهدة لتحقيق رضاهم عن عملهم وذلك بالقضاء على    
 إمكانياهتم ومواهبهم ومهاراهتم االستفادة من قدراهتم و منغصات العمل لديهم أوعلى األقل التقليل منها، من أجل تعظيم 

لدى  ويف حبثنا هذا سوف حناول تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه التمكني اإلداري يف حتقيق الرضا الوظيفي     
 وذلك من خالل عرض وحتليل املباحث األربعة التالية:، العاملني جبامعة بسكرة

 للبحث وإجراءاته. المبحث األول: اإلطار العام

   The study arrived at several conclusions, the most important is: that the 
independent variables of empowerment (delegation of authority, effective 
communication, motivation, training, and team work) have a significant role in 
influencing the dependent variable (job satisfaction), as we found that the 
empowerment explains (52% ) of the variance in the dependent variable (job 
satisfaction), the study also showed that there is asighificant statistical differences 
between the variable (sex) and variable (empowerment).  
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 المبحث الثاني: اإلطار النظري للبحث.
 المبحث الثالث: اإلطار التحليلي للبحث.
 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات.

 
 المبحث األول: اإلطار العام للبحث وإجراءاته

 إشكالية البحث: -0

التمكني أسلوبإداري يعمل على حث األفراد العاملني وتشجيعهم مبا فيهم املدراء لغرض توظيف مهاراهتم اخلاصة 
وخرباهتم على حنو أفضل، وذلك عن طريق منحهم املزيد من السلطة والقوة واحلرية يف التصرف ألداءأعماهلم،إىل جانب 

مل بفاعلية خلدمة أهداف وغايات املؤسسة، يف حني أن الرضا املوارد واالمتيازات األخرى ليكونوا قادرين على الع
جمموعة العوامل النفسية والوظيفية واألوضاع البيئية اليت جتعل املوظف راض عن عمله ومتمسك به ويرغب الوظيفي هو 

ي لدى العمال الدورالذي يلعبه التمكين اإلداري في تحقيـق الرضا الوظيفـباالستمرار فيه، وتسعى الدراسة إىل معرفة 
 اإلداريين بجامعة محمد خيضر بسكرة؟

 و ميكن ترمجة هذه اإلشكالية إىل التساؤالت الفرعية التالية:

 ما هو مستوى التمكني اإلداري لدى العمال اإلداريني جبامعة بسكرة. -
 ما هو مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال اإلداريني جبامعة بسكرة. -
 إلداري بالرضا الوظيفي يف جبامعة بسكرة.ما هي عالقة التمكني ا -

 

 أهمية البحث: -5

شهدت السنوات املاضية تطورات هائلة كان هلا انعكاسات اجيابية على إدارة املوارد البشرية، ومنذ الثمانينات ومفهوم 
وخاصة يف ظل التغريات التمكني حيظى باهتمام متزايد من قبل األكادمييني واملمارسني املهتمني بقضايا املوارد البشرية، 

املتسارعة يف بيئة األعمال وضغوط املنافسة العاملية، حيث تبنت معظم املنظمات االهتمام باملفاهيم اإلدارية احلديثة 
 لتحقيق التميز والنجاح.

يركز هذا البحث على دور التمكني اإلداري كمفهوم حديث يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني، وتتجلى أمهية هذا 
 البحث على مستويني:

 حيث سنعمل على   إثراء املوضوع من خالل حمتوى االطار النظري ملتغريي البحث. على المستوى العلمي: -
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حيث سنقوم بدراسة الدور الذي يلعبه التمكني اإلداري يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى  على المستوى العملي: -
العمال اإلداريني يف الكليات الستة جبامعة حممد خيضر بسكرة.ويضيف هذا البحث أيضا إىل املكتبة الوطنية والعربية 

 ا عامل يغين املكتبة بالبحوث التطبيقية.دراسة تطبيقية متخصصة يف العالقة بني التمكني اإلداري والرضا الوظيفي، وهذ

 أهداف البحث: -3

 يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:     

 التعرف على مستوى التمكني اإلداري لدى العمال اإلداريني جبامعة بسكرة. -
 التعرف على واقع الرضا الوظيفي جبامعة بسكرة. -
 رضا الوظيفي يف جامعة بسكرة.التعرف على عالقة التمكني اإلداري بال -
التعرف على مدى وجود عالقة بني بعض املتغريات الشخصية والوظيفية )اجلنس، املؤهل العلمي، جمال الوظيفة احلالية  -

 وسنوات اخلربة( وبني مستوى التمكني اإلداري جبامعة حممد خيضر بسكرة.
 رضا الوظيفي.تقدمي إطار نظري يبني معىن وأبعاد التمكني اإلداري وال -
حماولة بناء منوذج افرتاضي واختباره للوصول إىل صورة تعكس عالقة ودور التمكني اإلداري يف حتقيق الرضا الوظيفي  -

 جبامعة بسكرة.
 تقدمي توصيات ملتخذي القرار يف جامعة بسكرة. -

 فرضيات البحث: -4
 تقوم هذه الدراسة  على الفرضيتني الرئيسيتني التاليتني:     

 الفرضية الرئيسية األولى: -
" ال يوجد دور معنوي للتمكني اإلداري بأبعاده املختلفة يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العمال اإلداريني جبامعة بسكرة 

 ."( α=0.01)عند مستوى الداللة
 الفرضية الرئيسية الثانية: -
" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى التمكني اإلداري تعزى للمتغريات الشخصية  

." (α=0.01)والوظيفية عند مستوى الداللة
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 نموذج البحث: -2

 التمكين اإلداري )كمتغير مستقل(

 اجلماعيالعمل 
 ) فرق العمل(

 تفويض السلطة حتفيز العاملني تدريب العاملني
 

 االتصال الفعال
 

 

 الرضا الوظيفي )كمتغير تابع(

 من إعداد الباحثني. المصدر:

السلطة، التدريب، التحفيز، يتضح لنا من منوذج الدراسة بأنه يبحث يف العالقة بني التمكني اإلداري بأبعاده )تفويض 
 االتصال الفعال وفرق العمل( كمتغري مستقل والرضا الوظيفي كمتغري تابع.

 : التعاريف اإلجرائية -6

اقتسام القوة والسلطة بني مجيع أعضاء املؤسسة، ما يعين ختويل األفراد الصالحيات اليت متكنهم هو التمكين اإلداري: -
من مباشرة أعماهلم حبرية وانطالق وتسمح هلم باالبتكار والتطوير واملشاركة يف اختاذ القرار وحتمل املسؤوليات والنتائج، 

 وفيما يلي سوف نوضح األبعاد اخلمسة للتمكني اإلداري اليت مت توضيحها يف اجلانب النظري من هذا البحث:
سسة لتسهيل عملية تعلم املعارف املرتبطة بالعمل واملهارات أو ذلك اجلهد املخطط له من قبل املؤ هو  * التدريب:

 السلوك من قبل املوظفني هبدف حتسني أدائهم احلايل واملستقبلي مبا خيدم أهداف ومساعي املؤسسة.
 هو ذلك األسلوب الذي يهدف إىل التأثري على العاملني مما ينعكس اجيابيا على الكفاية  * التحفيز :
كما ونوعا، مما يؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة وأهداف األفراد، فقد تكون لدى الفرد القدرة على العمل اإلنتاجية هلم  

 .ولكن تنقصه الرغبة يف أدائه
هو تبادل املعلومات واألفكار بني شخصني أو أكثر، فاالتصال عملية ديناميكية ذات اجتاهني  * االتصال الفعال:
 إرسال واستقبال.

وهو أن يعهد القائد إىل بعض مرؤوسيه واجبات أو مهمات معينة، مبينا هلم حدود هذه الواجبات  :* تفويض السلطة
والنتائج املطلوب منهم حتقيقها، وتفويض هذه الواجبات ملرؤوسيه يقتضي أن يفوضهم قدرا من سلطته يكون كافيا الجناز 

 هذه الواجبات.
جود مهارات متكاملة فيما بينهم، وأفراد الفريق جتمعهم أهداف هو جمموعة من األفراد يتميزون بو   فريق العمل:* 

 مشرتكة وغرض واحد، باإلضافة إىل وجود مدخل مشرتك للعمل فيما بينهم.
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هو جمموع املشاعر الوجدانية اليت يشعر هبا الفرد اجتاه العمل الذي يشغله حاليا وهذه املشاعر قد الرضا الوظيفي: -
وهي تعرب عن مدى اإلشباع  الذي يتوقع الفرد أن حيققه من عمله فبقدر ما متثل وظيفته مصدر تكون اجيابية أو سلبية، 

اشباعات أو منافع كبرية ومتعددة له بقدر ما يزيد رضاه عن هذه الوظيفة، ويزداد بالتايل ارتباطه هبا وبالعكس، وميثل 
عن أجره، حمتوى عمله، فرص الرتقية، رئيسه،  الرضا الوظيفي عامل عام يتضمن عوامل رضا فرعية أمهها رضا الفرد 

 اجلماعة اليت يعمل معها وظروف عمله.
 مجتمع وعينة البحث: -7
امعة حممد خيضر ( جل00يتكون جمتمع البحث املستهدف من العاملني اإلداريني الرؤساء واملرؤوسني بالكليات الستة )   

. واعتمدنا طريقة العينة العشوائية يف اختيار  5055-5050عامل حسب إحصائيات  808والبالغ عددهم  بسكرة،
  )531(موظف، وقد مت توزيع االستبانة عليهم عرب زيارات ميدانية، اسرتد منها  )510(عينة البحث واليت بلغ حجمها 

 استبانه ، وبعد فحصها مل يستبعد أي منها نظرا لتحقيقها شروط اإلجابة الصحيحة .
 أداة البحث: -8
الدراسة امليدانية و هبدف اختبار العالقة املفرتضة بني متغريي البحث )التمكني اإلداري والرضا الوظيفي(  مت  يف إطار    

حيث مت القيام بعدة خطوات  دور التمكين اإلداري في تحقيق الرضا الوظيفي"اختيار االستبانة كوسيلة لقياس "
تنفيذية لضمان صدقها وثباهتا، وقد مت االستعانة يف إعدادها باالطالع على جمموعة من االستبانات اخلاصة بالتمكني 
اإلداري وكذا الرضا الوظيفي، وكانت االستفادة منها جيدة من حيث احملتوى وطريقة التصميم، وقد جاءت استبانة 

 :البحث يف قسمني رئيسيني
، وهو القسم اخلاص بالبيانات الشخصية للمستجوب وهي: ) اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، جمال القسم األول   

 الوظيفة احلالية وسنوات اخلربة (.
خاص بالتمكني اإلداري الجزء األول ، جزأين، وهو القسم اخلاص مبحاور اإلستبانة، ويتكون من القسم الثاني   

( فقرة هتدف إىل التعرف على اجتاهات املبحوثني حنو تبين اجلامعة حمل الدراسة ملفهوم 55رين )وحيتوي على واحد وعش
 التمكني اإلداري موزعة على أبعاد التمكني اإلداري احملددة يف منوذج الدراسة كما يلي:

 (.4-3-5-5تفويض السلطة: ومتثله الفقرات ذوات األرقام )-5
 .(7-0-1)ت ذوات األرقام االتصال الفعال: ومتثله الفقرا-5
 (.55-55-50-1-8)التحفيز: ومتثله الفقرات ذوات األرقام -3
 .(50-51-54-53)التدريب: ومتثله الفقرات ذوات األرقام -4
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 (.55-50-51-58-57فرق العمل: ومتثله الفقرات ذوات األرقام )-1
( فقرة، هتدف إىل التعرف على مستوى 54فهو خاص بالرضا الوظيفي وحيتوي على أربعة عشر ) الجزء الثانيأما     

خمتلف عناصر العمل املختلفة كاألجر، منط اإلشراف، الرضا الوظيفي لدى املبحوثني باجلامعة حمل الدراسة فيما خيص 
يم العمل داخل املؤسسة، حمتوى العمل وفرص اجلوانب املتعلقة بسياسة اإلدارة يف تنظظروف العمل املادية واملعنوية، 

الرتقية املتاحة، مقدار السلطة املفوضة والصالحيات واحلرية يف التصرف واختاذ القرارات، احلصص التدريبية واحلوافز املادية 
 واملعنوية، ...اخل.

 أساليب تحليل البيانات: -9
لإلجابة على أسئلة البحث واختبار صحة فرضياته مت استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي، وذلك باستخدام  

 .  (SPSS. V17)برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
: وذلك لوصف جمتمع البحث وإظهار (Descriptive Statistic Measures)مقاييس اإلحصاء الوصفي -

عتماد على النسب املئوية والتكرارات، واإلجابة على أسئلة البحث وترتيب متغريات البحث حسب أمهيتها خصائصه باال
 باالعتماد على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.

 للتأكد من صالحية النموذج املقرتح. :(Analysis of variance)تحليل التباين لالنحدار  -
:وذلك الختبار اثر املتغريات املستقلة التالية )  (Multiple Regression Analysis)د تحليل االنحدار المتعد -

 فرق العمل، التدريب، التحفيز، تفويض السلطة واالتصال الفعال( على املتغري التابع وهو الرضا الوظيفي.
خصية والوظيفية : وذلك ملعرفة الفروقات بني املتغريات الش(One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  -

 يف املتغريات املستقلة والتابعة.
: ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات (Independent – Samples T-test)للعينات المستقلة  Tاختبار  -

 داللة إحصائية يف تصورات املبحوثني ملفهوم التمكني اإلداري والرضا الوظيفي تعزى الختالف عامل اجلنس.
 ألجل التحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات.:(Skewness)اختبار معامل االلتواء  -
 وذلك لقياس ثبات أداة البحث.: (Cronbach’s Coefficient Alpha)معامل الثبات ألفا كرونباخ  -
 وذلك لقياس صدق أداة البحث. معامل صدق المحك: -

 صدق وثبات أداة البحث: -01
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قدرة االستبانة على قياس املتغريات اليت صممت لقياسها،  (Validity)يقصد بصدق األداة صدق األداة:  -أ
 وللتحقق من صدق االستبانة املستخدمة يف البحث نعتمد على ما يلي:

للتحقق من صدق حمتوى أداة البحث والتأكد من أهنا ختدم أهداف البحث صدق المحتوى أو الصدق الظاهري:  -
من احملكمني من األكادمييني املختصني يف جمال اإلدارة الذين يعملون يف ثالثة جامعات: بسكرة،  مت عرضها على هيئة

باتنة والوادي، وطلب إليهم دراسة األداة وإبداء رأيهم فيها من حيث مدى مناسبة العبارة للمحتوى وطلب إليهم أيضا 
وتنوع حمتواها وتقومي مستوى الصياغة اللغوية  النظر يف مدى كفاية أداة البحث من حيث عدد العبارات ومشوليتها

 واإلخراج أو أية مالحظات أخرى يروهنا مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغيري أو احلذف وفق ما يراه احملكم الزما.
تصبح وقد متت دراسة مالحظات احملكمني واقرتاحاهتم ومت إجراء التعديالت يف ضوء توصيات وآراء هيئة التحكيم ل      

االستبانة أكثر فهما وحتقيقا ألهداف البحث. وقد اعترب الباحثان أن األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء التعديالت 
 املطلوبة هو مبثابة الصدق الظاهري وصدق حمتوى األداة، وبذلك فأن األداة صاحلة لقياس ما وضعت ألجله. 

اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات "ألفا كرونباخ"، وذلك  مت حساب معامل صدق احملك من خالل اخذ صدق المحك:  -
( وهو معامل جيد جدا 0.117إذ جند أن معامل الصدق الكلي ألداة البحث بلغ )(5كما هو موضح يف اجلدول )

ومناسب ألغراض وأهداف هذا البحث، كما نالحظ أيضا أن مجيع معامالت الصدق حملاور البحث وأبعادها كبرية جدا 
 هداف هذا البحث.وهبذا ميكننا القول أن مجيع عبارات أداة البحث هي صادقة ملا وضعت لقياسه.ومناسبة أل

ويقصد هبا مدى احلصول على نفس النتائج أو نتائج متقاربة لو كرر البحث يف : (Reliability)ثبات األداة  -ب
ظروف مشاهبة باستخدام األداة نفسها، ويف هذا البحث مت قياس ثبات أداة البحث باستخدام معامل االرتباط ألفا  

فأكثر حيث  0.00الذي حيدد مستوى قبول أداة القياس مبستوى  Cronbach’s Coefficient Alpha كرونبـاخ 
 كانت النتائج كما يلي:

 (: معامالت الثبات والصدق.0)الجدول 
 معامل الصدق معامل الثبات "ألفا كرونباخ" عدد العبارات المـــحور

ري
إلدا

ن ا
ــكي

لتمـ
ا

 

 0.810 0.754 4 تفويض السلطة
 0.844 0.753 3 االتصال الفعال

 0.850 0.017 1 التحفيز
 التدريب

4 0.785 
0.883 
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 فرق العمل
1 0.841 

0.151 

 1.956 1.828 50 المجموع
 1.933 1.870 04 الرضا الوظيفي
 1.927 1.907 32 االستبانة ككل

 .V 17 SPSSمن إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:

( وهو معامل ثبات جيد جدا 0.157من خالل هذا اجلدول نالحظ أن معامل الثبات الكلي ألداة البحث بلغ )     
ومناسب ألغراض البحث، كما تعترب مجيع معامالت الثبات حملاور البحث وأبعادها مرتفعة ومناسبة ألغراض البحث. 

 ثقة تامة بصحتها وصالحيتها لتحليل النتائج.وهبذا نكون قد تأكدنا من ثبات أداة البحث مما جيعلنا على 

 المبحث الثاني: اإلطار النظري للبحث

 أوال. التمكين اإلداري

 مفهومه: -0
لقد القى مفهوم التمكني رواجا يف فرتة التسعينات وذلك نتيجة الرتكيز على العنصر البشري داخل املؤسسة،      

من خالل مفهوم التمكني، حيث جاء هذا املفهوم نتيجة للتطور يف  فإشراك العاملني يف وظائف التطوير أخذت تتعزز
الفكر اإلداري احلديث، خصوصا يف جمال التحول من املؤسسة اليت تعتمد على السيطرة والتحكم إىل املؤسسة اليت 

 (.5001تعتمد على التمكني وما يرتتب عن ذلك من تغريات يف بيئة التنظيم. ) الكساسبة وآخرون، 
 أعطى املفكرون والباحثون يف هذا اجملال العديد من التعاريف ملفهوم التمكني، نستعرض فيما يلي بعضا منها:ولقد 
التمكني على انه: فلسفة إدارية حديثة تعتمد على االهتمام بالعاملني يف اخلطوط اإلشرافية  Blanchardعرف      

للمؤسسة بسبب عالقتهم املباشرة باملتغريات البيئية، األمر الذي يقتضي متكينهم حىت يتاح هلم التصرف املباشر يف 
 (.5008املواقف احلرجة. ) أثري وعبد الرسول، 

مكني على انه: الطريقة اليت من شاهنا زيادة دافعية العمل الفعلية واجلوهرية لدى العاملني الت Robbinsوعرف      
( عرفت التمكني على انه: اقتسام للقوة والسلطة بني مجيع أعضاء 5007يف حني بلكبري )(.5050)الضالعني، 

ية وانطالق وتسمح هلم باالبتكار املؤسسة، ما يعين ختويل األفراد الصالحيات اليت متكنهم من مباشرة أعماهلم حبر 
 (.5007والتطوير وحتمل املسؤوليات واملشاركة يف النتائج ) بلكبري، 

التمكني هو: العملية اليت يتم من خالهلا تفويض السلطة ومنح املسؤولية لألفراد  فإن (Robert, 2000)وبرأي      
 .(Robert, et al, 2000)يف املستويات اإلدارية الدنيا 
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 همية التمكين اإلداري:أ -5
 (:5050تنبع أمهية التمكني اإلداري من خالل)أالصقه، 

 احلاجة إىل عدم انشغال اإلدارة العليا باألمور اليومية وتركيزها على القضايا اإلسرتاتيجية طويلة األجل. -
 على تطوير املنافسة.احلاجة إىل االستغالل األمثل جلميع املوارد املتاحة خاصة املوارد البشرية للمحافظة  -
 أمهية سرعة اختاذ القرارات وإطالق القدرات اإلبداعية لألفراد . -
 توفري املزيد من الرضا الوظيفي والتحفيز واالنتماء. -
 احلد من تكاليف التشغيل بالتقليل من عدد املستويات اإلدارية والوظائف غري الضرورية. -
 من اكتساب إحساس اكرب باالجناز يف عملهم .إعطاء األفراد مسؤولية اكرب ومتكينهم  -
 حاجة املؤسسات إىل أن تكون أكثر استجابة للمستجدات. -
 زيادة اخنراط العاملني يف اختاذ القرار وهو جوهر التمكني اإلداري. -
 استخدام فرق العمل ذاتية اإلدارة وتقليل االعتماد على اهليكل اهلرمي. -
 افظة على اخلربات.تشجيع التعليم والتدريب واحمل -
 االلتزام مببادئ إدارة اجلودة الشاملة وتلبية احتياجات املستهلكني. -

كما يضمن التمكني اإلداري فعالية األداء وكذا فعالية استغالل املوارد البشرية على أفضل وجه، كما يؤدي إىل جعل       
نستعرض التجربة التالية اليت  مثالعلى أهمية التمكينك(، و5000العمل أكثر قيمة ومعىن وحتفيز )احلراحشة، واهلييت، 

( سنوات مساع رأي أحد الفنيني 7األمريكية لصناعة السيارات، اليت جتاهلت ملدة سبع) Chryslerمرت هبا شركة 
العاملني على خط اإلنتاج حول ضرورة تعديل تصميم مقاعد السيارة إىل أن اتضح هلا بعد ذلك بأن التصميم الذي 

هذا الفين هو ما يريده الزبون وأن السوق أصبح يطلب ذلك، وهذا ما جعلها تتأخر عن املؤسسات األخرى قدمه 
املنافسة يف تلبية رغبات زبائنها وخسارة جزء من حصتها يف السوق، لذلك نرى مدى أمهية عملية التمكني يف اختاذ 

 (.5000عاملني )زواق، القرار ومدى تقبل اآلراء ومساعها وتشجيع املبادرة لدى مجيع ال
 نماذج التمكين اإلداري: -3
التمكينكمفهوم   Conger & Kanungoعرف :(Conger & Kanungo, 1988)ـالنموذج التحفيزي ل -

حتفيزي للفاعلية الذاتية، وتبىن الكاتبان منوذج التحفيز الفردي للتمكني حيث مت تعريف التمكني  كعملية لتعزيز الشعور 
بالفاعلية الذاتية للعاملني من خالل التعرف على الظروف اليت تعزز الشعور بالضعف والعمل على إزالتها والتغلب 

تنظيمية الرمسية والوسائل الغري رمسية اليت تعتمد على تقدمي معلومات عن الفاعلية الذاتية، عليها بواسطة املمارسات ال
واقرتح الكاتبان أن التمكني مماثل ملفهوم القوة حيث  ميكن النظر له من زاويتني،األوىل ميكن النظر للتمكني كمركب 

للتمكني أيضا كمركب حتفيزي، فالتمكني يدل  اتصايل فالتمكني يدل ضمنا على تفويض القوة، والثانية ميكن النظر
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ضمنا وبكل بساطة على أكثر من معىن املشاركة يف القوة أوالسلطة، ويظهر ذلك جليا يف التعريف الذي تبناه 
 الكاتبان.

بإكمال العمل   Thomas & Velthouseقام :(Thomas & Velthouse, 1990)النموذج اإلدراكي لـ 
فقاما ببناء منوذج التمكني االدراكى، وعرفا التمكني كزيادة يف حتفيز املهام (Conger & Kanungo)الذي أجنزه  

الداخلية واليت  تتضمن الظروف العامة للفرد اليت تعود بصفة مباشر للمهمة اليت يقوم هبا، اليت بدورها تنتج الرضا 
ات ويتضمن نظام املعتقدات كيفية النظرة والتحفيز،  وأشارا إىل أن التمكني جيب أن يبدأ من الذات ونظام املعتقد

للعامل اخلارجي، ومفهوم الذات الذي يشجع السلوكيات اهلادفة ويربطها مع أهداف ومنهجيات التمكني اليت تطبق يف 
املنظمة، وحدد الكاتبان أربع أبعاد نفسية للتمكني حيث شعرا أهنا متثل أساسًا لتمكني العاملني وهي )العتييب، 

 االختيار. ،ثري احلسي أواالدراكى، الكفاءة، إعطاء معىن للعمل(:التأ5004
 معوقات التمكين اإلداري. -4

يواجه التمكني اإلداري معوقات تظهر اغلبها يف رفض أصحاب السلطة والنفوذ يف املؤسسة االستغناء عن بعض 
تمثل يف ضعف مهارات العاملني صالحياهتم لغريهم كما أن هناك جمموعة من املعوقات قد تصادف عملية التمكني، ت

وغياب الثقة بني العاملني واإلدارة وعدم كفاءة نظام االتصال داخل املؤسسة، ووجود النظام الرقايب الصارم الذي حيد 
من إبداع العاملني ،وغياب العدالة فيما خيص العدالة واملكافآت، وسلبية املناخ التنظيمي وأثرها على معنويات 

اهزية العاملني لقبول صالحيات التمكني الوظيفي وجتاهل مطبقي فلسفة التمكني يف املستويات العاملني، وعدم ج
اإلدارية العليا، واعتقاد املؤسسات بان التمكني الوظيفي هو األداة السحرية اليت ستخلصهم من كافة العلل، وعدم 

 (:5050ة إىل املعـوقات التالــية )الصقرات، الربط بني مفهوم التمكني والفوائد اليت حيققها للمؤسسة، وميكن اإلشار 
 مقاومة التغيري من قبل املديرين أو املوظفني. -
 خوف املوظفني من حتمل املسؤولية، واملساءلة واحملاسبة. -
 عدم توفري املوارد التنظيمية الالزمة لتطبيق منهج التمكني. -
 مجود الثقافة التنظيمية. -
 رتابة اهليكل التنظيمي. -
 خوف املديرين على مراكزهم ومناصبهم. -

 ثانيا. الرضا الوظيفي
 تعريفه:  -0

يعترب الرضا الوظيفي من أهم االجتاهات املتعلقة بالعمل  لذا قام العديد من الباحثني بدراسته وال يزال حيظى باهتمام      
املديرين يف خمتلف املنظمات،  والسبب الرئيسي لدراسته هو تزويد املديرين باآلراء واألفكار اليت تساعدهم على حتسني 

العمل، الرواتب، اإلشراف، التدريب وغريها وتستخدم املؤسسات اليوم املسوحات  اجتاهات العاملني حنو املؤسسة ،
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واستطالعات الرأي لتعرف اجتاهات العاملني وتقودها بالنحو الذي حيقق رضاهم وحيقق هلا النجاح، فالرضا الوظيفي له 
 (.5008ظيم بشكل عام )احلراحشة، اثر واضح يف حتسني إنتاجية العامل كما ينظر إليه على انه مؤشر هام لفعالية التن

أسهمت املدرسة السلوكية احلديثة يف تطوير مفهوم الرضا الوظيفي حيث تنظر إليه على انه استجابة لعوامل متعددة    
منها عوامل الشعور حنو الوظيفة وحمتواها وظروفها، وترى انه لفهم الرضا الوظيفي البد من دراسة أبعاد الوظيفة 

 تضم: العمل، الراتب الرتقية، ظروف العمل، اإلشراف والزمالء، وقد بذلت العديد من احملاوالت لتحديد ومقاييسها واليت
مفهوم الرضا الوظيفي إال انه مل يتم االتفاق بني الباحثني على حتديد تعريف عام له الختالف البيئات وحماور االهتمام 

الصعب إجياد تعريف شامل للرضا الوظيفي لكونه ظاهرة  قد يكون من (،5001بني الباحثني )خليفات واملالمحة، 
سيكولوجية يكتنفها الكثري من الغموض نظرا لتعدد املتغريات املتعلقة به، والعوامل املؤثرة فيه والنتائج املتوقعة من تلك 

 (.5004العوامل )الباحسني، 
على أنه: جمموعة العوامل النفسية والوظيفية من أول الباحثني يف جمال الرضا الوظيفي حيث عرفه  Hoppockيعترب     

عرف الرضا  (Majd, 2005)(.يف حني 5008)شرير والشيخ، واألوضاع البيئية اليت جتعل املوظف راض عن عمله
 الوظيفي بأنه: مدى استمتاع الفرد بوظيفته.

جيايب اجتاه وظائفهم. يف فعرفوا الرضا الوظيفي على أنه مدى شعور األفراد اإل (Muhammad, et al., 2011)أمـا 
رضية أو السارة اليت عن  (Persefoni, et al., 2010)حني 

ُ
يصفون الرضا الوظيفي بأنه: احلالة العاطفية االجيابية امل

الرضا الوظيفي هو املزج يرون بأن  (Alkehurst, et al., 2009)أيضا جند  تقييم الفرد لوظيفته أو خرباته الوظيفية. 
 لني واعتقاداهتم اليت جتعلهم يتمسكون بوظائفهم احلالية ويستمرون فيها.بني شعور العام

بناء على ما تقدم من تعاريف، يتضح أن الرضا الوظيفي هو حمصلة االجتاهات اخلاصة حنو خمتلف عناصر العمل أو      
الوظيفة واليت تتلخص يف النقاط التالية: اجلوانب املتعلقة بسياسة اإلدارة يف تنظيم العمل، توفري ظروف العمل املناسبة، 

املرؤوسني، العالقة بني العمال أنفسهم، الرواتب واألجور واملكافآت املادية، فرص نوعية اإلشراف، العالقة بني الرؤساء و 
الرتقية والتقدم يف العمل، األمان يف العمل، مسؤوليات العمل واجنازه واملكانة والتقدير واالعرتاف )سليمان ووهب، 

5055.) 
 (:5003يتحدد الرضا الوظيفي من خالل )الراجحي، محددات الرضا الوظيفي:  -5
كلما كان اإلشباع الذي حيصل عليه الفرد نتيجة حصوله على حوافز أو رضا اإلشباع الذي تحققه العوائد الوظيفية: -

عوائد من العمل عاليا كلما كانت مشاعر رضا اإلشباع لديه عالية، ويتحدد رضا اإلشباع على جمموعة من العوامل متثل 
اف، مجاعة العمل واملركز اإلداري، أما إذا القى الفرد حرمانا وإحباطا يف جوانب خمتلفة من العمل مثل األجر، اإلشر 

 حتقيق اإلشباع هلذه العوامل فان درجة الرضا الوظيفي لديه تكون منخفضة.
تتأثر مشاعر رضا االجناز املرتبطة بنوع معني من رضا االنجاز وإدراك الفرد للفرق بين العوائد المحققة والمأمولة:  -

عمل مثل األجر، ظروف العمل، حمتوى العمل ...اخل بالفروق بني مستوى ما حصل عليه الفرد واملستوى املأمول عوائد ال
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الذي كان يطمح إليه الفرد من هذا العائد، فكلما زاد املستوى احملقق عن املستوى املأمول كلما اخنفض رضا االجناز، 
 التوقعات السابقة له.فمشاعر االجناز تتأثر بالعالقة بني الواقع احملقق و 

يقارن الفرد خرباته وخربات اآلخرين فإذا كان العائد لديه اقل من العائد على اآلخرين فان شعورا رضا عدالة العائد:  -
باإلحباط ينتابه، وكلما كانت الفوارق بني مدخالته وعوائده من جهة، ومدخالت وعوائد اآلخرين من جهة أخرى كبرية  

ضا كبرية أيضا،  إال أن األفراد قد يستطيعون تربير ما حيصلون عليه من عوائد أعلى من عوائد كلما كانت مشاعر الر 
اآلخرين، يف حني أهنم جيدون صعوبة يف التكيف عندما تكون عوائدهم اقل من عوائد اآلخرين، لذلك فان الشعور 

 بالظلم يسود مشاعر الرضا أكثر مما تسود مشاعر الذنب وعدم االستحقاق.
انطالقا من حتمية الفروق الفردية فان استعدادات األفراد النفسية متفاوتة، فالبعض رجة تحمل الفرد لالستياء: د -

منهم تكون ردود أفعاهلم قوية اجتاه مصدر اإلحباط يف العمل، يف حني أن هناك آخرين تكون ردود أفعاهلم اقل من ذلك 
ق الفردية أهم العوامل اليت تؤثر بصفة عامة على درجة حتمل األفراد وتشمل العوامل الوراثية والظروف املعيشية والفرو 

 لالستياء. 
 أهمية الرضا الوظيفي:        -3

 وميكن تلخيص أمهية الرضا الوظيفي بالنسبة للمؤسسة والعاملني واجملتمع يف النقاط التالية:
إن ارتفاع الشعور بالرضا لديهم عن وظائفهم ترفع لديهم: القدرة على اإلبداع واالبتكار، القدرة  بالنسبة للعاملين، -

على حتقيق التالؤم والتوافق مع بيئة العمل، الرغبة على اإلجناز وحتسني األداء، الرضا عن احلياة بصفة عامة ومستوى 
 الطموح والتقدم.

زيادة شعور عماهلا بالرضا الوظيفي تتمتع مبا يلي: ارتفاع اإلنتاجية، ارتفاع املؤسسة اليت تسعى إىل  بالنسبة للمؤسسة،-
مستوى الكفاءة وفعالية أداء العمال، ارتفاع انتماء ووالء العمال للمؤسسة، اخنفاض معدالت دوران العمل والغياب 

 . والتأخري عن مواعيد العمل الرمسية والشكاوى وتقليل األعباء املالية واقتصاد الوقت
، إن اجملتمع الذي يتمتع أفراده العاملني بالرضا عن وظائفهم ترتفع به: معدالت اإلنتاجية والكفاءة المجتمع -

االقتصادية، معدالت التنمية والتطوير للمجتمع، اخنفاض معدالت ترك العمل مما يؤدي إىل االستقرار العائلي ومتاسك 
 (.5001-5004اجملتمع وازدهاره)شنويف، 

 امل المؤثرة على الرضا الوظيفي:العو  -4
 -(، حمتوى العمل)درجة تنوع مهام العمل 5007أمهها: األجور والرواتب )عباس، العوامل المتعلقة بالمؤسسة:  -

خيارات النجاح والفشل يف العمل(، فرص الرتقية، منط  -استغالل الفرد لقدراته  -درجة السيطرة الذاتية املتاحة للفرد
 (.5003(، مجاعة العمل )املدجل، 5001اإلشراف، ساعات العمل وظروف العمل املادية )فلية والسيد، 

(، 5003احرتام الذات، حتمل الضغوط، املكانة االجتماعية،  الرضا عن احلياة )سلطان، بالفرد: العوامل المتعلقة  -
 (.5007اجلنس، العمر، طول فرتة اخلدمة، املستوى التعليمي )عباس، 
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 أساليب قياس الرضا الوظيفي: -2

تتضح أمهية قياس الرضا عن العمل من منطلق اهتمام كل مؤسسة أوجهة عمل باستمرارية وإنتاجية أفرادها، وعملها      
على عدم التفريط فيهم واحملافظة عليهم ورغبتها يف االعتماد عليهم وكسب رضاهم وجذهبم للعمل، ومن هنا فان قياس 

قيق ذلك، وهناك أسلوبان رئيسيان ميكن إتباعهما لقياس الرضا عن الرضا عن العمل يعد ضرورة ملحة إذا ما أريد حت
 (:5111العمل ومها )الشهري، 

 أسلوب قياس اآلثار السلوكية اليت تصدر عن العاملني وتدل على الرضا أو عدم الرضا عن العمل. -
يا عن عمله أو غري راض، أو أسلوب التقرير الذايت حيث جييب الفرد على بعض األسئلة ليقرر بنفسه ما إذا كان راض -

 أن يذكر مشاعره اجتاه عمله من جوانبه املختلفة. 
 ويعتمد أسلوب التقرير الذايت على االستبانة اليت توجه إىل الفرد ليجيب على أسئلتها اليت تدور حول واحد مما يلي:

ع الوظيفية لكل حاجة من * احلاجات اإلنسانية وفق تقسيم ماسلو للحاجات ويكون اهلدف التعرف على مدى إشبا 
 هذه احلاجات لدى الفرد الذي يشغل الوظيفة.

* جوانب العمل املختلفة باعتبارها عناصر أو مكونات للرضا عن العمل كالعائد املايل، فرص الرتقية، منط القيادة 
ه وعدد ساعاته والسلطة واإلشراف، الظروف احمليطة ببيئة العمل، العالقات مع الزمالء والرؤساء وعبء العمل ومسؤوليات
 املمنوحة ومدى املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة بالعمل واملكانة االجتماعية وتقدير اجملتمع.

 
 النظريات المفسرة للرضا الوظيفي: -6

 هناك العديد من علماء اإلدارة الذين حاولوا تفسري الرضا عن العمل عوامله ومسبباته وعلى رأسهم فريديريك       
تايلور أبو اإلدارة العلمية وهنري فايول صاحب نظرية العملية اإلدارية وماكس فيرب، حيث عدوا أن احلافز الوحيد لتحقيق 
الرضا الوظيفي هو زيادة احلوافز املادية ولكن هذه النظريات واجهت انتقادات عديدة ألهنا مل تراع اجلوانب اإلنسانية 

ل ومل تستطع اإلدارة آنذاك حتقيق الرضا املطلوب، إال أن جتارب اهلاوثورن اليت واالجتماعية للعامل وركزت على العم
صاحب مدرسة العالقات اإلنسانية، واليت كان اهتمامها  التون مايوواليت قام هبا  5135-5157أجريت ما بني 

هلا تأثري على الرضا الوظيفي ينصب على الفرد  ودراسة سلوكه ودوافعه، أثبتت أن هناك عوامل أخرى غري احلوافز املادية 
(، وفتحت بذلك بوابة االهتمام باجلانب اإلنساين واالجتماعي يف املؤسسة والدراسات 5001)الصمادي والرواشدة، 

املهتمة بالسلوك التنظيمي واجلوانب النفسية لبيئة العمل ومل تتوقف عن البحث يف ما من شانه التأثري على اجتاهات 
 (.5118 على أدائه وعالقته بالتنظيم والعمل )الفضلي، سلوك العامل وبالتايل
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 وفيما يلي سوف نتطرق إىل أهم النظريات اليت تفسر الرضا الوظيفي وهي:     
نظرية احلاجات ملاسلو: حيث يرى ماسلو أن اإلنسان لديه حاجات تتدرج حسب إشباعها ودرجة إحلاحها يف مدرج  -

هرمي وهي "احلاجات الفسيولوجية، احلاجة لألمن و األمان، احلاجة إىل االنتماء )احلاجات االجتماعية(، احلاجة 
 (. 5007للتقدير واالحرتام، احلاجة لتحقيق الذات")حنفي،

نظرية ذات العاملني هلريزبرغ: ويطلق عليها أيضا نظرية ذات املتغريين، وتنسب إىل فريديريك هريزبرغالذي ميز بني:  -
الرضا و عدم الرضا )االستياء( وأهنما يشكالن أمرين متعارضني على طرفيخط مستقيم، وأن إزالة الظروف السيئة يف بيئة 

في، لقد كان هريزبرغ وزمالؤه مهتمني بتحديد العوامل اليت تؤدي إىل رضا العمل ال يؤدي بالضرورة إىل الرضا الوظي
العاملني عن عملهم، وقد صنفوا عوامل العمل اليت تسبب مشاعر الرضا واالستياء إىل جمموعتني: األوىل عوامل الصيانة 

القات مع الرئيس والزمالء، )الوقاية(وتتضمن العوامل اليت تتعلق بظروف العمل مثل: سياسات املؤسسة وإدارهتا، الع
ظروف العمل املادية، الراتب، املركز و املكانة.  ويؤدي عدم توفر هذه العوامل إىل حالة استياء ولكن توفرها يؤدي إىل 
دافعية قوية للعمل. اما اجملموعة الثانية فتمثل عوامل الرضا أو العوامل الدافعية وهي تؤدي إىل الرضا و الدافعية العالية يف 
العمل يف حالة توفرها، وعلى العموم فهي تشمل كافة العوامل اليت تتعلق مبضمون العمل مثل: االجناز، التقدير، التقدم 

 (.5000)الرتقية(، الواجبات نفسها، إمكانية التعلم و التطور، املسؤولية عن النتائج)حرمي، 
يم اهلرمي للحاجات الذي قدمه ماسلو، حيث قام ( بطرح تصور معدل للتنظAlderfer)نظرية الدرفري: قام الدرفري  -

بتجميع احلاجات اخلمس ملاسلو يف ثالث فئات متسلسلة من احلاجات هي: احلاجة إىل الوجود )كحاجات املعيشة 
املختلفة(، احلاجة إىل االنتماء أو العالقات )أيربط عالقات مع اآلخرين(، حاجات النمو والتطور )أيديناميكية النشوء 

 .((Bailly, et al., 2006تقاء يف العمل وكذا ارتقاء الفرد يف املؤسسة(واالر 
نظرية العدالة: تركزت الفكرة األساسية هلذه النظرية على أن الفرد يتوقع أن حيصل من عمله على عوائد تنسجم مع  -

اجلهود اليت يبذهلا اآلخرون يف إطار نفس املستوى من األداء املنجز. فاألفراد عند شعورهم بعدم العدالة يف احلصول على 
ىل: ختفيض جهودهم و جهود اآلخرين باالجناز، يسلكون دورا كبريا يف التأثري على العوائد مقابل اجلهود املبذولة يلجئون إ

اآلخرين، حياولون البحث عن أعمال أخرى، يرتكون العمل. لذا فان حتقيق العدالة يف العمل من شانه أن حيقق لإلدارة 
 . (5001والعاملني االستقرار والثبات)الفرجيات وآخرون، 

قدم فكتور فروم نظريته يف الدافعية اليت تقوم على اعتبار أن سلوك الفرد يسبقه عملية مفاضلة بني  نظرية التوقع لفروم: -
عدة بدائل، ويرى أن الدافع هو حمصلة التفاعل بني قوة اجلذب و درجة توقع الفرد لتحقيق هذه العوائد نتيجة لألداء، 

تايل فان فروم يرى أن رضا الفرد عن العمل أو عدمه ينتج عن حيث يعترب التوقع تقدير الفرد الحتمال حتقيقاملنفعة، وبال
موازنة الفرد بني ما يتوقع احلصول عليه من فوائد نتيجة قيامه بعمل ما، وبني ما حيصل عليه من مكاسب متكن من 

وسيختار  إشباع حاجاته املتعددة، و يف ظل هذه املوازنة سيواجه الفرد جمموعة من بدائل يعتقد أهنا حتقق له أهداف
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البديل الذي يشعر انه سيحقق له  املنفعة املتوقعة، وبناء على هذا االختيار يتحقق لديه الرضا عن العمل )اجليوسي 
 (.5008ومجيلة، 

منوذج فروم، حيث ربط الباحثان الرضا بكل من االجناز والعائد،  5108نظرية بورتر و لولر: طور بورتر و لولر عام  -
، ومبوجب هذا النموذج يتحدد رضا الفرد مبدى تقارب العوائد العوائدطية بني االجناز والرضا وهي فهم يصفون حلقة وسي

الفعلية مع العوائد اليت يعتقد الفرد بأهنا عادلة ومنسجمة مع االجناز أو اجلهد املبذول، فإذا كانت العوائد الفعلية لقاء 
بأهنا عادلة فان الرضا احملقق سيدفع الفرد إىل تكرار اجلهد )السقا،  االجناز تعادل أو تزيد على العوائد اليت يعتقد الفرد

5001.) 

 ثالثا.دور التمكين اإلداري في تحقيق الرضا الوظيفي:
التمكني اإلداري مفهوم حديث ينطوي على جمموعة من املفاهيم األخرى اليت تشبهه يف املضمون وال ختتلف عنه كثريا يف 

ض السلطة واندماج العاملني، أما الرضا الوظيفي فيعترب احد أهم حماور دراسة السلوك اإلنساين املعىن مثل املشاركة، تفوي
يف املؤسسات، حيث انصبت عليه جمموعة كبرية من الدراسات واألحباث، وتطمح املؤسسات اليوم إىل حتقيق رضا 

املنطلق ميكن أن نتوصل إىل العالقة اليت تربط  العاملني هبا ملا له من اثر اجيايب على جناحها يف حتقيق أهدافها، ومن هذا
بني التمكني اإلداري والرضا الوظيفي، فالتمكني اإلداري بأبعاده املتمثلة يف: تفويض السلطة، االتصال الفعال، التحفيز، 

ملسؤوليات التدريب وفرق العمل يؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني عن طريق إشراكهم يف اختاذ القرارات وحتمل ا
ومنحهم السلطة والصالحيات، وتوفري كل املعلومات الالزمة هلم يف الوقت املناسب وبأسهل طريقة  لتنفيذ املهام 
والوظائف واألعمال واملسامهة يف حتقيق أهداف املؤسسة باستقاللية وحرية، وكذا تدريبهم إلكساهبم مهارات ومعارف 

ينهم من ختطي العقبات اليت تواجههم يف العمل، وكذا حتفيزهم ماديا وخربات جديدة لتحسني مستوى أدائهم، ومتك
ومعنويا لرفع معنوياهتم وزيادة دافعيتهم للعمل، إىل جانب تشجيعهم على العمل يف شكل فرق أين يزيد تعاون واندماج 

فاين لتحقيق أهداف العاملني واحتكاكهم ببعضهم البعض وتبادهلم االحرتام واملعارف واخلربات، وبالتايل العمل بت
 املؤسسة. وسنتعرف فيما يلي على الدور الذي يلعبه التمكني اإلداري يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني.

 دور تفويض السلطة في تحقيق الرضا الوظيفي: -1
 وميكن توضيح الدور الذي يلعبه تفويض السلطة يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني من خالل:     

 مناسب للعمل داخل املؤسسة، فاملوظف يشعر بأنه ال توجد عملية انفصال بينه وبني القيادة.خلق جو  -
زيادة الرضا الوظيفي حيث يساعد التفويض الفعال يف تعزيز األثر االجيايب بالنسبة ملعنويات العامل فزيادة االتصال بني  -

ولية واملشاركة كل ذلك من شانه أن يساعد على رفع معنويات املدير واملرؤوسني والتعلم أثناء العمل والشعور بزيادة املسؤ 
 العاملني.

 ( .5001حتقيق املبدأ الذي يؤكد على أن الوظائف العليا مفتوحة للعاملني )أبو معمر،  -
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إن تفويض السلطة يرفع الروح املعنوية للعاملني، وذلك الن إعطاء القائد للمفوضني حرية التصرف يف حدود  -
والوقوف على النتائج دون الدخول يف اجلزئيات والتفاصيل، كل ذلك يولد الثقة املتبادلة بني القائد ومرؤوسيه  مسؤولياته 

كما يولد لديهم اإلحساس باملسؤولية ويدفعهم ألداء املهام املفوضة إليهم على أحسن وجه، وبذلك ميارس القائد من 
 خالل التفويض سلطة الثقة بدال من سلطة اجلزاء.

قق التفويض اكرب عائد للمؤسسة، فالعمل اإلداري مع التفويض يتم حتقيقه بأقل تكلفة ممكنة، فهو من ناحية يوفر حي -
وقتا على كل املستويات اإلدارية اليت يفوض إليها من خالل انه حيقق سرعة أداء العمل، وحيقق املرونة اإلدارية، والتكيف 

 ى العاملني.مع الظروف املختلفة وينمي روح املبادرة لد
التفويض يساعد على تنمية قدرات املرؤوسني، ذلك ألنه من الثابت صعوبة إقدام املرؤوسني على املخاطرة يف اختاذ -

القرارات وحدهم معتمدين على أنفسهم، وال يكون ذلك إال بتفويضهم السلطة، حيث يكون لدى القائد االستعداد 
التفويض وإعطاء الفرصة للمفوض إليه السلطة لكي يتعلم حىت لو  لتحمل مسؤولية بعض األخطاء اليت ترتتب على

 ( .5004ارتكب بعض األخطاء )ذياب، 
يؤدي التفويض إىل خلق وتعزيز الدافعية والثقة والوالء يف أنفس العاملني ودفعهم لتحمل املسؤولية، كما يتيح التفويض -

يدة وتنميتها، ويساعد على بناء وإعداد كوادر قيادية الفرصة للعاملني لتعلم واكتساب معارف ومهارات وخربات جد
 ( .5454للمؤسسة يف املستقبل )رضا، 

إىل رضا وظيفي عال الن العامل حيس  -مثال عن طريق تفويض السلطة إليهم-تؤدي مشاركة العاملني يف اختاذ القرار  -
املشاركة من قبل العاملني بصورة اجيابية وجيدة تساعد و   (Zuvarashe, 2011)بثقة وقيمة كبرية فيه من قبل اإلدارة، 

 على حتقيق أهداف التنظيم.
تنطوي املشاركة للمسامهة يف حتقيق أهداف التنظيم على املشاركة العقلية والفكرية القائمة على استخدام األسس -

 ة أو املشاركة غري الفعالة.العلمية جلعل عملية املشاركة ناجحة وفعالة أكثر من جمرد االعتماد على املشاركة الفعلي
تعمل على زيادة دافعية األفراد وحتفيزهم للعمل وذلك بإعطائهم الفرص اجليدة للمشاركة وإطالق الطاقات واملبادرات -

 واالبتكارات الرامية لتحقيق األهداف.
الدراسات يف األدب تفويض السلطة يعمل على تنمية مهارات األفراد يف العمل وتقبل املسؤولية وقد أوضحت -

التنظيمي أن املشاركة تعمل على زيادة الوالء التنظيمي وجتعل األفراد يرتبطون ببيئة عملهم بشكل اكرب حبيث يعتربون أن 
ما يواجه املؤسسة من مشاكل هو هتديد هلم وألمنهم واستقرارهم األمر الذي يؤدي إىل تقبلهم للمشاركة برغبة وروح 

 ( .5111 معنوية عالية )اللوزي،
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 دور االتصال الفعال في تحقيق الرضا الوظيفي: -2

إىل االتصال إليضاح الوضع املستقبلي  -تبين مفهوم التمكني اإلداري مثال –حتتاج املؤسسة اليت متر بعملية حتول      
فيما يتعلق مبا هو وثيق باحتياجات ومتطلبات العاملني يف خمتلف املستويات اإلدارية، وهناك حاجة للتأكد بان االتصال 

حتويلها لتصرفات من قبل أفراد املؤسسة، حيث تشكل قناعة املوظفني خالل  مت بطريقة فعالة إليصال الرؤية ومن مث
املراحل األوىل للتغيري أساس تقبلهم للتغريات الالحقة، ويعتمد ذلك على قدرة القيادات على تبين إسرتاتيجية االتصال 

 (.5001الفعال )العتييب، 
ت مباشرة وغري مباشرة بني اإلدارة واملوظفني يتيح هلم اإلملام فاالتصال حيظى بأمهية بالغة يف بيئة العمل، فوجود اتصاال

باملعلومات عن سياسة املؤسسة وأهدافها، كما يوفر االتصال الفعال يف االجتاهني الصاعد والنازل فرص إبداء الرأي أمام 
 املوظفني والتعريف حباجاهتم وتبادل املعلومات.

 الرضا الوظيفي لدى العاملني يف النقاط التالية:ق وميكن أن نلخص أمهية االتصال يف حتقي     
املسامهة يف خلق وعي مجاعي متماسك ومتوافق داخل البيئة التنظيمية وإجياد ثقة متبادلة بني املوظفني فيما بينهم   -

 وفيما بينهم وبني اإلدارة.
 املساعدة على بلورة اجتاهات تعزز الروح املعنوية للموظفني. -
 مات لصانعي القرار يف املؤسسة وضمان مواكبة املوظفني للتطورات اليت تتعلق ببيئة عملهم.توفري املعلو  -
املسامهة يف امتصاص حاالت عدم الرضا الوظيفي، حبيث أن االتصال التنظيمي بأشكاله املختلفة ميكن املوظفني من  -

 التعبري عن اجتاهاهتم وإيصاهلا إىل اإلدارة.
شاركة للموظفني من خالل إتاحة اجملال أمامهم لطرح األفكار واملفاهيم اليت تسهم يف تطوير توفري فرص اإلبداع وامل -

 ( .5000-5001املؤسسة )بن عبيد، 
إن املفتاح األول لتمكني األفراد واملؤسسات هو املشاركة يف املعلومات مع كل فرد يف املؤسسة، كذلك جيب على      

العمال ال جيب أن يكونوا مزودين مبعلومات حول أهداف املؤسسة احلالية واملستقبلية املدراء جيب أن يكونوا متأكدين أن 
فقط، ولكن أيضا مشاركون وواعون مبا سيكون يف املؤسسة، فاألفراد العاملون عندما حيسون باألمان كل تغيري يصبح 

سابق علم سيكون هناك رد فعل دفاعي  مقبوال، أما إذا مت إخبارهم فجأة أن هناك حتول يف مسؤوليات اختاذ القرار بدون
 Kruja,D .,etمن طرفهم وسيكونون اقل إقباال على تقبل التغيري، هلذا السبب هناك حاجة ماسة لتمكني العاملني

al. 2009) .) 

 دور التحفيز في تحقيق الرضا الوظيفي. -3
تعد احلوافز من العوامل املهمة الواجب توافرها ألي جهد منظم يهدف إىل حتقيق مستوى عال من األداء، حيث أن      

 للحوافز تأثري مهم على رفع مستوى أداء األفراد ورضاهم الوظيفي، وتتجلى هذه األمهية بالنسبة لألفراد فيما يلي:
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 تعاونية بني الزمالء وتكون قائمة على الثقة بني الرئيس واملرؤوس.رفع مستوى رضا الفرد وإجياد عالقات اجتماعية -
 إشباع حاجات الفرد املادية واملعنوية.-

وعليه فان نظام احلوافز اجليد يساهم يف جذب األفراد والتحاقهم باملؤسسة وإشباع حاجاهتم ويعزز من استمرارهم بالعمل 
واإلبداع فيه ويوفر له املناخ التنظيمي االجيايب الذي يشعرهم بالرضا ويثري املنافسة فيهم وبذل اجلهد لتحسني أدائهم 

والثقة ويرفع من روحهم املعنوية ويقوي والءهم للمؤسسة ورغبتهم يف حتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، ومن هنا جند انه 
ل حتقيق أهدافهم يف العمل تقع على املؤسسات مسؤولية االهتمام بالعاملني ومتكينهم من حتقيق أهداف التنظيم من خال

 (.5001وتامني مصاحلهم، مما يشعرهم أن جناح املؤسسة مرتبط مبدى رضاهم وتامني مطالبهم )املعين واخو ارشيدة، 

 دور التدريب في تحقيق الرضا الوظيفي. -4
اكبة التحديات إن التدريب مل يعد ترفا متارسه املؤسسات مىت وكيف شاءت بل أصبح أمرا حيويا ورئيسيا ملو      

واملتغريات املختلفة، وينظر إىل التدريب على انه أداة إلحداث التغيري االجيايب يف املعرفة واملهارات والسلوك واالجتاهات، 
كما أن التدريب يكسب املوارد البشرية يف املؤسسة الثقة بالنفس ويرفع الروح املعنوية ويعمل على عالج بعض الظواهر 

الغياب كما يعمل التدريب على حتسني جودة اخلدمة أو السلعة املقدمة إضافة إىل تنمية السلوكيات  السلوكية مثل كثرة
االجيابية واالجتاهات اجليدة عن املؤسسة واكتشاف القدرات الكامنة لدى املوارد البشرية يف املؤسسة وهتيئة البيئة املناسبة 

 الصحية للتطوير واإلبداع.
التوتر الذي يصيب العاملني نتيجة نقص املعارف واخلربات واملهارات، ويزيد من الوالء كما أن التدريب يقلل من 

واالنتماء للمؤسسة كما يساعد يف إعداد العاملني لشغل املناصب القيادية وتنمية الشعور باملسؤولية والتقليل من 
لتقليل من تسرهبم  ويعاجل جوانب اإلصابات يف العمل ومشكلة قلة اإلشراف كما يساهم يف حتقيق رضا العاملني وا

 ( .5008القصور يف املؤسسة ويزيد من االستقرار والتماسك )ابو نصر، 
املؤسسات عليها أن تقرر كم جيب أن تستثمر يف التدريب باملوازنة بني الفوائد املتمثلة يف ارتفاع اإلنتاجية مقابل تكاليف 

ح مهاراهتم مرتفعة ميكنهم أن يغادروا املؤسسة بسهولة دون أن التدريب، من جهة أخرى العمال املدربون عندما تصب
يدفعوا تكاليف التدريب الذي تلقوه، ونتيجة لذلك ظهرت احلاجة لالهتمام بتطبيق الرضا الوظيفي هبدف التأثري على 

والرضا الوظيفي العمال ليبقوا مطوال أو بشكل دائم يف مؤسساهتم وأشارت الدراسات اليت تناولت العالقة بني التدريب 
 ,.Hamdia, M) إىل أن التدريب له اثر معنوي عال على الرضا الوظيفي وأن هذين املتغريين تربطهما عالقة اجيابية 

2011) . 

 دور فرق العمل في تحقيق الرضا الوظيفي. -5
آثارها على العاملني فيها ملعرفة تعد فرق العمل قامسا مشرتكا يف العديد من املفاهيم اإلدارية احلديثة، وبالتايل متت دراسة 

 اجيابياهتا وسلبياهتا.
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أن فرق العمل تعترب مصدرا قويا للرضا الوظيفي عندما تتشابه قيم أعضاء الفريق واهتماماهتم  Lockيرى لوك 
واجتاهاهتم، وذلك الن هذا التشابه يؤدي إىل ختفيض االحتكاك اليومي بني أعضاء الفريق، كما أن شعور الفرد بتقدير 

شبع حاجات هامة لديه تتمثل يف احلاجات واحرتام أفراد الفريق له يرتبط إىل حد كبري برضاه الوظيفي، حيث ي
 االجتماعية وحاجات تقدير الذات، وأن هذا التوافق والتشابه يؤدي إىل استجابة عالية حمليط العمل.

يف دراسة أجرياها على استخدام فرق العمل يف برامج التغيري والتحسني التنظيمي يف مدينة  Paul & Grossوقد وجد 
ا أن استخدام فرق العمل أدى إىل ارتفاع مستوى األداء ومستوى الرضا الوظيفي ألعضاء بكاليفورني  -سان دييغو-

 الفريق.
 (:5000كما ميكن زيادة دافعية العاملني للعمل وبالتايل حتقيق رضاهم، وذلك بإتباع اخلطوات التالية )جيلخ، 

ة إىل احلوافز الفردية ألعضاء الفريق حيث حصول توفري حوافز مجاعية للفريق مثل العوائد املادية، الثناء والتقدير إضاف-
عضو يف الفريق على حافز جيعل أعضاء الفريق يزيدون من العمل اجلماعي للحصول على كل من احلوافز الفردية 

 واجلماعية.
أو على  منح الفريق احلرية الكافية ملمارسة درجة أعلى من االستقاللية، وذلك من خالل تفويض القرارات اهلامة للفريق-

األقل مشاركته يف اختاذها، وهذا ما يشكل دافعا داخليا ألعضاء الفريق لتحقيق أهداف األداء اليت جيب أن تكون 
 طموحة وحتتوي قدرا معقوال من التحدي الذي يثري مهة الفريق. 

واعد السلوك طرح وضع قواعد السلوك والتصرف باعتبارها أكثر العوامل أمهية وتأثريا على أداء الفريق، وتشمل ق-
األفكار واآلراء حبرية، النقد املوضوعي لألداء بدل اهلجوم الشخصي، االعرتاف باألداء املرتفع ومكافأته وغريها من 

 القواعد السلوكية اليت إذا كانت حمفزة للعمل فإن الفريق يتجه إىل حتسني األداء. 
 المبحث الثالث: اإلطار التحليلي للبحث.

على دراسة خصائص مبحوثي الدراسة، ووصف املتغريات األساسية للبحث، واختبار صحة فرضياته يركز هذا املبحث 
 املوضوعة، وذلك على النحو التايل:

فيما يلي سوف نتطرق إىل دراسة خصائص مبحوثي عينة البحث حسب املتغريات خصائص عينة البحث:  -1
الشخصية.

 (.039أفراد عينة البحث حسب المتغيرات الشخصية )ن=( توزيع 5جدول )

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغي المتغي

 الجنس
 % 34.1 48 ذكر
 % 01.1 15 أنثى

 % 011 039 المجموع
 % 18.3 85 سنة 30اقل من  العمر
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 % 34.1 48 40إىل اقل من  30من 
 % 1 7 10إىل اقل من  40من 
 % 5.5 3 سنة فأكثر 10من 

 % 011 039 المجموع

 المؤهل العلمي

 % 50.1 51 تقين سامي
 % 04 81 ليسانس
 % 7.1 55 مهندس

شهادة دراسات عليا متخصصة 
(PGS) 

50 7.5 % 

 % 011 039 المجموع

 مجال الوظيفة الحالية

 % 5.4 5 أعمال فنية
 % 70.1 18 أعمال إدارية غري إشرافية

 % 58.5 31 إشرافية )قيادية(أعمال إدارية 
 % 011 039 المجموع

 سنوات الخبرة

 % 73.4 505 سنوات 1اقل من 
 % 57.3 54 سنوات  50إىل اقل من  1من 
 % 1 7 سنة 51إىل اقل من  50من 
 % 4.3 0 سنة فأكثر 51من 

 % 011 039 المجموع
 
 %( فيحني 01.1( أن غالبية املبحوثني كانوا من اإلناث، حيث بلغت نسبتهم )5)يظهر من اجلدول الجنس:  -

 %( من جمموع أفراد عينة البحث. 34.1الذكور)  نسبة بلغت
%(، يف حني نسبة املبحوثني ضمن  18.3( احتلت أعلى نسبة بواقع )سنة 30فنجد أن الفئة )اقل من العمر:   -

إىل اقل  40%(، أما نسبة املبحوثني ضمن الفئة العمرية )من  34.1( بلغت )40إىل اقل من  30الفئة العمرية )من 
سنة فأكثر( بلغت  10%( ويف األخري جند أن نسبة املبحوثني الذين ينتمون إىل الفئة العمرية ) 1(بلغت )10من 
(5.5 .)% 

%(من محلة  50.1) %( منهم حاصلون على شهادة الليسانس، مقابل 04فقد وجدنا أن )  المؤهل العلمي: -
%( أما نسبة احلاصلني على شهادة دراسات عليا  7.1شهادة تقين سامني يف حني كانت نسبة محلة شهادة املهندس )

 فكانت (PGS)متخصصة 
 %(، وهبذا نستنتج أن نسبة املستويات التعليمية بني املبحوثني هي مرتفعة وهو أمر جيد. 7.5)

%( 70.1يتعلق مبتغري جمال الوظيفة احلالية فان غالبية املبحوثني كانوا إداريني بنسبة )فيما مجال الوظيفة الحالية:  -
 5.4%(من جمموع أفراد عينة البحث وجاءت نسبة العاملني بالوظائف الفنية ) 58.5يف حني بلغت نسبة القياديني)

.)% 
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سنوات،  1%(تقل خربهتم عن  73.4وفيما يتعلق بسنوات اخلربة لدى املبحوثني جند أن )  سنوات الخبرة: -
%(من  1سنوات(، يف حني جند أن ) 50إىل اقل من  1%(من املبحوثني تقع خربهتم يف اجملال)من  57.3و)

سنة(، أما األفراد الذين بلغت خربهتم  51إىل اقل من  50املبحوثني تقع خربهتم ) مدة خدمتهم( ضمن اجملال من)
 %(من جمموع أفراد عينة البحث.4.3سنة(فأكثر فقد حددت نسبتهم بـ ) 51)

 اإلجابة عن أسئلة البحث: -2

يف هذا العنصر سوف نقوم بتحليل حماور االستبانة بغية اإلجابة على أسئلة حيث مت استخدام اإلحصاء الوصفي        
( إلجابات أفراد عينة البحث عن عبارات 1-5باستخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري )على مقياس  ليكرت 

رضا الوظيفي، وقد تقرر أن يكون املتوسط احلسايب إلجابات املبحوثني عن االستبانة املتعلقة باحملورين التمكني اإلداري وال
( داال على 3.1اقل من -5.1( داال على مستوى منخفض من القبول، ومن )5.1اقل من  -5كل عبارة من )

 (تلك النتائج كما يلي:4( و)3( داال على مستوى مرتفع ويظهر اجلدوالن )1-3.1مستوى متوسط، ومن )

 األول: ما هو مستوى التمكين اإلداري لدى العمال اإلداريين بجامعة بسكرة؟السؤال 

(املوايل:3لإلجابة على هذا السؤال جيب دراسة وحتليل النتائج املوضحة يف اجلدول )       
ت أفراد عينة البحث عن عبارات محور (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابا3)جدول 

 التمكين اإلداري

 رقم
 العبارة

 البعد
 المتوسط

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

 األهمية
 النسبية

 مستوى
 القبول

 متوسط 5 1.743 3.40 تفويض السلطة. -أ
 متوسط 5 5.004 3.41 تقوم اإلدارة بتفويض سلطات كافية يل الجناز مهام وظيفيت. 5
 مرتفع 5 0.783 3.11 اإلدارة يف قدريت على أداء املهام املوكلة يل.تثق  5
 متوسط 4 5.010 5.17 توفر يل وظيفيت الفرصة الختاذ القرار باستقاللية. 3
 متوسط 3 5.080 3.51 متنحين اإلدارة املرونة املناسبة للتصرف يف أداء مهامي. 4
 متوسط 3 1.931 3.41 االتصال الفعال. -ب
 مرتفع 5 5.501 3.03 تتميز التعليمات واإلجراءات يف الكلية بالوضوح. 1
 متوسط 3 5.507 3.01 هتتم اإلدارة بإجياد وسائل اتصال فعالة ومتطورة. 0
 متوسط 5 5.501 3.48 يستطيع املوظفون الوصول إىل أصحاب القرار وشرح مواقفهم من غري صعوبة. 7
 متوسط 4 1.705 3.09 التحفيز. -ج
 متوسط 5 5.531 3.31 تقدر اإلدارة جهودي يف العمل. 8
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لدي الدوافع للمسامهة يف حتقيق أهداف الكلية بشكل خاص واجلامعة بشكل  1
 مرتفع 5 0.108 3.00 عام.

 متوسط 3 5.071 3.53 تقوم اإلدارة بتشجيعي على حتمل املسؤولية الشخصية. 50
 متوسط 1 5.030 5.08 باملشاركة يف اختاذ القرارات.نظام العمل املتبع يف الكلية يسمح يل  55
 متوسط 4 5.541 3.55 تعد كفاءة العاملني معيارا مهما يف نظام الرتقية. 55

 متوسط 2 1.832 5.81 التدريب. -د
 متوسط 5 5.057 3.55 تشجع اإلدارة العاملني على تبادل اخلربات فيما بينهم. 53
 متوسط 5 5.518 3.57 واكتساب أشياء جديدة يف جمال عملهم.يتاح للموظفني فرص التعلم  54
 متوسط 3 5.050 5.15 تتبىن اإلدارة خطة واضحة للتدريب. 51
 منخفض 4 5.500 5.55 توفر يل اإلدارة دورات تدريبية لتطوير مهارايت. 50

 مرتفع 0 1.663 4.04 فرق العمل. -هـ
 مرتفع 5 0.870 4.58 استمتع بالعمل مع زمالئي يف شكل فريق. 57
 مرتفع 5 0.757 4.31 يسود االحرتام والتقدير والتفاهم بيين وبني زمالئي يف الفريق الذي اعمل معه. 58

ميكن العمل اجلماعي من حتقيق التعاون واقتسام املهام بيين وبني زمالئي يف  51
 مرتفع 1 0.100 4.03 الفريق وبالتايل ال أحس بعبء العمل.

 مرتفع 3 0.850 4.01 العمل اجلماعي يزيد من نشاطي ودافعييت حنو العمل.أجد أن  50

55 
حيقق يل العمل اجلماعي حاجايت املختلفة مثل احلاجات االجتماعية كعالقات 
الصداقة، واحلاجة للتقدير واالحرتام من طرف زمالئي واحلاجة إىل حتقيق 

 الذات من خالل اجنازايت اهلامة يف العمل.
 مرتفع 4 0.107 4.00

 متوسط - 1.256 3.40 التمكين اإلداري بشكل عام
 
جاء بالرتتيب األول من حيث األمهية النسبية  فرق العمل( نالحظ أن بُعد 3من خالل اجلدول ) فريق العمل: -2

، )0.00(باحنراف معياري  )4.54(املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا الُبعد 
ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشري إىل نسبة قبول مرتفعة، كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث 

( 4.31-4.03ى عبارات مقياس بعد فريق العمل أهنا تشكل قبوال مرتفعا، حيث تراوحت املتوسطات ما بني )عل
(، وهذا يدل على أن العمال اإلداريني باجلامعة حمل الدراسة 0.107-0.757وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )

 حيبذون العمل يف شكل فرق.
جاء بالرتتيب الثاين من حيث األمهية  تفويض السلطة(نالحظ أن بُعد 3من خالل اجلدول ) تفويض السلطة: -

باحنراف معياري  )3.40(النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا الُبعد 
، ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشري إىل نسبة قبول متوسطة، كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد )0.743(
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عينة البحث على عبارات مقياس بعد تفويض السلطة أهنا تشكل قبوال متوسطا حيث تراوحت املتوسطات ما بني 
هذا يدل على أن الرؤساء باجلامعة حمل (، و 5.080-0.783( وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )5.17-3.11)

 الدراسة يفوضون جزء من سلطاهتم للمرؤوسني )العمال اإلداريني(.
جاء بالرتتيب الثالث من حيث األمهية  االتصال الفعال(نالحظ أن بُعد 3من خالل اجلدول ) االتصال الفعال: -

باحنراف معياري  )3.45(لإلجابات عن هذا الُبعد  النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب
، ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشري إىل نسبة قبول متوسطة، كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد )0.130(

عينة البحث على عبارات مقياس بعد االتصال الفعال أهنا تشكل قبوال متوسطا حيث تراوحت املتوسطات ما بني 
(، وهذا يدل على أن مستوى االتصال بني 5.501-5.507( وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )3.01-3.03)

 الرؤساء واملرؤوسني ) العمال اإلداريني ( باجلامعة حمل الدراسة تتم بصورة متوسطة.
نسبية املعطاة له من جاء بالرتتيب الرابع من حيث األمهية ال التحفيز( نالحظ أن بُعد 3من خالل اجلدول ) التحفيز: -

، ووفقا ملقياس )0.755(باحنراف معياري  )3.51(قبل عينة البحث إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا الُبعد 
الدراسة فان هذا البعد يشري إىل نسبة قبول متوسطة، كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث على عبارات 

( وتراوحت 3.00-5.08قبوال متوسطا حيث  تراوحت املتوسطات ما بني ) مقياس بعد التحفيز أهنا تشكل 
( وهذا يدل على أن سياسة التحفيز املتبعة باجلامعة حمل الدراسة حتظى 5.541-0.108االحنرافات املعيارية ما بني ) 

 بقبول متوسط من طرف العمال اإلداريني.
جاء بالرتتيب اخلامس من حيث األمهية النسبية املعطاة له  بالتدري(نالحظ أن بُعد 3من خالل اجلدول ) التدريب: -

، ووفقا )0.831(باحنراف معياري  )5.80(من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد 
لى ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشري إىل نسبة قبول متوسطة كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث ع

( وتراوحت 3.57-5.55عبارات مقياس بعد التدريب أهنا تشكل قبوال متوسطا، حيث تراوحت املتوسطات ما بني )
( وهذا يدل على أن سياسة التدريب املتبعة باجلامعة حمل الدراسة حتظى 5.518-0.050االحنرافات املعيارية ما بني )
 نسبيا بقبول العمال اإلداريني.

وبناء على ما تقدم يتضح أن مستوى التمكني اإلداري لدى العاملني اإلداريني جبامعة حممد خيضر بسكرة الستة      
 .)3.45(وفقا ملقياس الدراسة إذ بلغ متوسط إجابات املبحوثني عن أبعاد التمكني اإلداري جمتمعة  متوسطاجاء 

 العمال اإلداريين بجامعة بسكرة؟السؤال الثاني: ما هو مستوى الرضا الوظيفي لدى 
 (.4لإلجابة على هذا السؤال جيب دراسة وحتليل النتائج املوضحة يف اجلدول )
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن عبارات محور الرضا 4)جدول 
 الوظيفي

 رقم
 العبارة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

5 
ظروف العمل املادية والبيئية )اإلضاءة، احلرارة، الرطوبة، النظافة، التهوئة...( بالكلية اليت اعمل 

 هبا مناسبة وال تسبب يل اإلزعاج أثناء العمل.
 مرتفع 4 5.501 3.87

5 
عملي فرص إبداعية يف الطريقة املتبعة يف العمل أويف حل املشاكل اليت تواجهين أثناء يوفر يل 

 بالعمل....
 متوسط 8 5.035 3.50

 منخفض 55 5.355 5.41 أنا راض على أجري الذي تتقاضاه. 3
 متوسط 50 5.570 5.13 األجر الذي أتقاضاه يتناسب مع اجلهد الذي أبذله يف العمل واملسؤوليات املنوطة بعملي. 4

1 
أنا راض على القدر الذي تتيحه يل اإلدارة من السلطة والصالحيات واحلرية يف التصرف واختاذ 

 متوسط 1 5.088 5.13 القرارات املناسبة بناء على ما أراه  مناسبا.

 منخفض 55 5.071 5.47 وجمهودايت.أنا راض عن احلوافز املادية واملعنوية اليت تقدمها يل اإلدارة وأرى أهنا تتناسب  0
 منخفض 53 5.057 5.33 أنا راض عن فرص الرتقية اليت تتيحها يل اإلدارة. 7
 مرتفع 3 5.035 3.10 أنا راض عن طريقة تعامل مسؤويل املباشر معي يف العمل. 8
 مرتفع 0 5.503 3.10 عملي مينحين اإلحساس باالستقرار.  1
 منخفض 54 0.114 5.57 التدريبية اليت تقدمها يل اإلدارة وأستفيد منها يف حتسني مهارايت ومعاريف .أنا راض عن احلصص  50
 مرتفع 5 0.831 4.55 أنا راض عن طريقة تعامل زمالئي معي يف العمل . 55
 مرتفع 5 0.113 4.07 عملي آمن وال يشكل خطرا على حيايت وال يؤدي إىل تدهور صحيت. 55
 مرتفع 1 5.001 3.81 أنا راض على حمتوى عملي وطريقة اجنازي له.  53
 متوسط 7 5.071 3.55 أنا راض عن اجلوانب املتعلقة بسياسة اإلدارة يف تنظيم العمل داخل املؤسسة. 54

 متوسط - 1.629 3.08 الرضا الوظيفي بشكل عام
 

باحنراف معياري  )3.58(( أن املتوسط احلسايب لإلجابات على عبارات الرضا الوظيفي بلغ 4نالحظ من اجلدول )     
( أن 4ووفقا ملقياس الدراسة فان متغري الرضا الوظيفي يشري إىل نسبة قبول متوسطة، كما يتضح من اجلدول ) )0.011(

( وتراوحت احنرافاهتا  4.55-5.57املتغري تراوحت بني )متوسطات إجابات أفراد عينة البحث عن عبارات هذا 
 (. 5.355-0.831املعيارية بني ) 

بناء على ما تقدم نستنتج أن مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال اإلداريني جبامعة حممد خيضر بسكرة جاء      
( وهو أمر 3.58الوظيفي جمتمعة )وفقا ملقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجابات املبحوثني عن عبارات الرضا  متوسطا

 مقبول ألنه يبني أن العمال اإلداريني بكليات جامعة حممد خيضر بسكرة راضون نسبيا عن عملهم.
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 اختبار الفرضيات: -3
 اختبار الفرضية الرئيسية األولى: -أ

H0 ال يوجد دور معنوي للتمكين اإلداري بأبعاده المختلفة في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العمال اإلداريين :
 (.α=1.12)بجامعة بسكرة عند مستوى الداللة 

للتأكد من صالحية النموذج الختبار هذه  (Analysis of variance)مت استخدام نتائج حتليل التباين لالحندار 
 ( يبني ذلك.1)الفرضية واجلدول 

 : نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية األولى.(1)جدول 
 مستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.551 1 35.071 االنحدار
 0.557 533 58.105 الخطأ 0.000 *58.000

  538 11.177 المجموع الكلي

 (α=0.01*مستوى الداللة )
 R2  =0.158 ≃0.15معامل التحديد 
 R =0.750معامل االرتباط 

( يتبني ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية األوىل حيث بلغت 1)من خالل النتائج الواردة يف اجلدول      
(، ويتضح من α=0.01)( وهي اقل من مستوى الداللة 0.000( بقيمة احتمالية )58.000احملسوبة ) (F)قيمة 

% من  15نفس اجلدول أن املتغري املستقل بشكله اإلمجايل وهو التمكني اإلداري يف هذا النموذج يفسر ما مقداره 
دور معنوي التباين يف املتغري التابع املتمثل يف الرضا الوظيفي وهي قوة تفسريية مرتفعة نسبيا مما يدل على أن هناك 

وبالتايل بناء على ثبات صالحية النموذج نستطيع اختبار  ختلفة يف حتقيق الرضا الوظيفي.للتمكني اإلداري بأبعاده امل
(.0الفرضية الرئيسية األوىل بفروعها املختلفة وذلك كما هو مــبني يف اجلــدول)

)تفويض السلطة ،  (: نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر المتغيرات المستقلة أو مجاالت التمكين اإلداري6الجدول )
 .االتصال الفعال، التحفيز ، التدريب وفرق العمل( في الرضا الوظيفي

الخطأ  B المتغيرات المستقلة
 المعياري

Beta  قيمةT 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
T 

معامـل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 التحديد

R 
 0.203 0.451 0.026 * 2.254 0.154 0.061 0.136 تفويض السلطة

 0.225 0.475 * 0.015 3145. 0.585 0.004 0.575 الفعالاالتصال 
 0.353 0.594 0.001 * 3.462 0.286 0.076 0.265 التحفيز
 0.318 0.564 0.002 * 3.097 0.246 0.063 0.194 التدريب

 0.141 0.376 0.002 * 3.960 0.246 0.062 0.244 فرق العمل
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 0.518 0.720 0.000 * 11.983 0.715 0.075 0.895 التمكين اإلداري بشكل عام
 

استخدم حتليل االحندار املتعدد الختبار فرضية البحث الرئيسية األوىل وقد تبني من خالل نتائج هذا التحليل الواردة      
 ما يلي:(: 6)يف اجلدول

(بني املتغري املستقل واملتمثل يف التمكني اإلداري α=0.01هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5
( وتشري 0.000( مبستوى داللة )55.183)t)كمجموعة( والرضا الوظيفي يف املؤسسة حمل الدراسة إذ بلغت قيمة 

%  15حيث فسر متغري التمكني اإلداري )0.750(إىل أن قوة العالقة بني املتغريين هي  (R)قيمة معامل االرتباط 
 وبالتايل نرفض الفرضية بصيغتها الصفرية. R2التباين يف مستوى الرضا الوظيفي باالعتماد على قيمة  من
عند حبث اثر كل بعد من أبعاد التمكني اإلداري حمل الدراسة على حنو مستقل يف مستوى الرضا الوظيفي تبني  -5

لكل املتغريات املستقلة )تفويض السلطة ، االتصال الفعال التحفيز ، (α=0.01)وجود دور معنوي عند مستوى الداللة 
التدريب وفرق العمل( يف التأثري على مستوى الرضا الوظيفي يف املؤسسة حمل الدراسة وذلك بداللة ارتفاع معدالت 

(Beta) اليت بلغت على التوايل 
، 5.354، 3.405، 5.514احملسوبة على التوايل ) Tوكذلك فقد بلغت قيم  (0.540، 0.540، 0.580، 0.514،0.585)

(وهي اقل من مستوى 0.005، 0.005، 0.015،0.005، 0.050(وبقيم احتمالية بلغت على التوايل )3.100، 3.017
 ( .α=0.01)الداللة 

ي للتمكني هناك دور معنو  وبناء على كل هذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أن: "     
اإلداري بأبعاده املختلفة )تفويض السلطة، االتصال الفعال، التحفيز، التدريب وفرق العمل(  يف حتقيق الرضا الوظيفي 

 ."(0.01)جبامعة بسكرة عند مستوى الداللة 
 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية. -ب

H0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول مستوى التمكين اإلداري تعزى" :
للمتغيرات الشخصية والوظيفية ) الجنس، العمر، المؤهل العلمي، مجال الوظيفة الحالية وسنوات الخبرة (  عند 

 ("α=1.12)مستوى الداللة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : (H01)نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى  -
(α=1.12) في اتجاهات المبحوثين حول مستوى التمكين اإلداري بالمؤسسة محل الدراسة تعزى لمتغير

 الجنس.

وكانت النتائج   T-testIndependent-samplesللعينات املستقلة Tالختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار 
 (.7)موضحة يف اجلدول 
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 التمكين اإلداري حسب متغير الجنس. الختبار الفروق في مستوى T(:نتائج اختبار 7الجدول )

مستوى الداللة  مستوى الداللة المحسوبة Tقيمة 
 المعتمدة

5.148*- 0.055 0.01 

 (α=0.01داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ذات *                            

( وهذا 0.055( ومستوى الداللة احملسوبة )-5.148)T( جند أن قيمة 7)من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول      
داري لدى يف مستوى التمكني اإل(α=0.01)ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

العاملني اإلداريني جبامعة حممد خيضر بسكرة تعزى ملتغري اجلنس، وبذلك نرفض الفرضية بصيغتها الصفرية ونقبل الفرضية 
 البديلة. وتنطبق هذه النتيجة مع دراسـة

 (5000)الزيدانيني، 

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   (H02)نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية  -
(α=0.01).في اتجاهات المبحوثين حول مستوى التمكين اإلداري بالمؤسسة محل الدراسة تعزى لمتغير العمر 

وكانت النتائج موضحة يف  (One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
 (.8)اجلدول 

 ( الختبار الفروق في مستوى التمكين اإلداري حسب متغير العمر(ANOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي 8)جدول 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

 0.311 3 5.070 بين المجموعات
 0.570 531 37.551 داخل المجموعات 0.577 5.305

  538 38.305 المجموع
 

يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار
والداللة  )5.305(احملسوبة  (F)% يف مستوى التمكني اإلداري تعزى ملتغري العمر حيث بلغت قيمة 1الداللة 

( مما يشري إىل عدم وجود اثر ملتغري العمر يف مستوى التمكني اإلداري لدى العاملني يف جامعة 0.577اإلحصائية )
 وهذا من وجهة نظر املبحوثني وبالتايل ميكن قبول الفرضية بصيغتها الصفرية.بسكرة 

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   (H03)نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  -
(α=1.12) في اتجاهات المبحوثين حول مستوى التمكين اإلداري بالمؤسسة محل الدراسة تعزى لمتغير

 المؤهل العلمي.
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وكانت النتائج موضحة يف اجلدول  (One ANOVA )الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
(1) 

 ( الختبار الفروق في مستوى التمكين اإلداري حسب متغير المؤهل العلمي.(ANOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي  9)جدول 

 مستوى الداللة  المحسوبةFقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.481 3 5.414 بين المجموعات

 0.573 531 30.847 داخل المجموعات 0.511 5.770
  538 38.305 المجموع 

يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار 
احملسوبة  (F)يف مستوى التمكني اإلداري تعزى ملتغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة  (α=0.01)مستوى الداللة 

اثر ملتغري املؤهل العلمي يف مستوى التمكني اإلداري  ( مما يشري إىل عدم وجود0.511والداللة اإلحصائية ) )5.770(
لدى العاملني جبامعة بسكرة وهذا من وجهة نظر املبحوثني وبالتايل نقبل الفرضية بصيغتها الصفرية ونرفض الفرضية 

 البديلة.

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   (H04)نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة  -
(α=1.12) في اتجاهات المبحوثين حول مستوى التمكين اإلداري بالمؤسسة محل الدراسة تعزى لمتغير مجال

 الوظيفة الحالية.
وكانت النتائج موضحة يف  (One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 

 (.50)دول اجل
 ( الختبار الفروق في مستوى التمكين اإلداري حسب متغير مجال الوظيفة الحالية(ANOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي 01)جدول 

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة 

 0.300 5 0.000 المجموعاتبين 
 0.577 530 37.705 داخل المجموعات 0.345 5.085

  538 38.305 المجموع 
 

يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار      
 (F)يف مستوى التمكني اإلداري تعزى ملتغري جمال الوظيفة احلالية حيث بلغت قيمة  (α=0.01)مستوى الداللة 

( مما يشري إىل عدم وجود اثر ملتغري املؤهل العلمي يف مستوى التمكني 0.345والداللة اإلحصائية ) )5.085(احملسوبة 
 قبل الفرضية بصيغتها الصفرية.اإلداري لدى العاملني جبامعة بسكرة وهذا من وجهة نظر املبحوثني وبالتايل ن
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: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (H05)نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة  -
(α=1.12) في اتجاهات المبحوثين حول مستوى التمكين اإلداري بالمؤسسة محل الدراسة تعزى لمتغير

 سنوات الخبرة.
وكانت النتائج موضحة يف  (One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 

 (.55)اجلدول 
 (الختبار الفروق في مستوى التمكين اإلداري حسب متغير سنوات الخبرة.(ANOVA(:نتائج تحليل التباين األحادي  00)جدول 

 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 Fقيمة 

 مستوى الداللة  المحسوبة

 0.513 3 0.418 بين المجموعات
 0.580 531 37.844 داخل المجموعات 0.013 0.144

  538 38.305 المجموع 

 
يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار      

احملسوبة  (F)يف مستوى التمكني اإلداري تعزى ملتغري سنوات اخلربة حيث بلغت قيمة (α=0.01)مستوى الداللة 
( مما يشري إىل عدم  وجود اثر ملتغري عدد سنوات اخلربة يف مستوى التمكني 0.013والداللة اإلحصائية) )0.144(

 لعاملني جبامعة بسكرة وهذا من وجهة نظر املبحوثني وبالتايل نقبل الفرضية بصيغتها الصفرية.اإلداري لدى ا

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 أوال. النتائج: 
 أمهها:

أظهرت الدراسة أن مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني جبامعة حممد خيضر بسكرة كان متوسطا وفقا ملقياس  -
 وهذا راجع لقلة تفويض السلطة وضعف االتصال والتدريب والتحفيز.الدراسة، 

أظهرت الدراسة أن جامعة حممد خيضر بسكرة تلتزم بأبعاد التمكني اإلداري اليت متت دراستها مبستوى متوسط وفقا  -
تفويض السلطة،  لتصورات املبحوثني وميكننا ترتيبها وفقا ألمهيتها النسبية كما يلي: فرق العمل )العمل اجلماعي(،

 االتصال الفعال، حتفيز العاملني، تدريب العاملني.
 أظهرت الدراسة أن مستوى الرضا الوظيفي جبامعة حممد خيضر بسكرة كان متوسطا وفقا ملقياس الدراسة. -
حتقيق الرضا  أشارت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األوىل إىل وجود دور معنوي للتمكني اإلداري بأبعاده املختلفة يف -

 ( .α=0.01)الوظيفي لدى العمال اإلداريني جبامعة بسكرة عند مستوى الداللة 
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يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى التمكني (α=0.01)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 اإلداري باملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري اجلنس.

يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى التمكني (α=0.01)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
اإلداري باملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغريات التالية: )العمر، املؤهل العلمي، جمال الوظيفة احلالية، سنوات اخلربة( وذلك 

 .(α=0.01)عند مستوى الداللة 

 ات:ثانيا: التوصي
 يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها أوصي مبا يلي:     
 العمل على تفويض املزيد من السلطة والصالحيات للعاملني اإلداريني جبامعة حممد خيضر بسكرة. -
تنسيق العمل وتنظيمه لينجز بشكل مجاعي، حيث توصلنا من خالل نتائج الدراسة امليدانية أن العمال اإلداريني  -

 جبامعة حممد خيضر حيبون العمل اجلماعي وجيدون فيه متعة وتعاون.
االهتمام بتقدمي احلوافز املادية واملعنوية للعمال نظرا ألثرها االجيايب على معنويات العاملني وزيادة دافعيتهم حنو العمل  -

 وبالتايل زيادة رضاهم الوظيفي.
تدريبية لتحسني قدراهتم ومعارفهم ومهاراهتم يف العمل مما يعود على  االهتمام بتطوير العاملني عن طريق منحهم برامج -

 املؤسسة بالفائدة.
 العمل على تفعيل عملية االتصال جبامعة حممد خيضر وإتاحة املعلومات املناسبة للعاملني ويف الوقت املناسب. -
لى رضا العاملني وبالتايل يؤثر على االهتمام بتحسني ظروف العمل املختلفة قدر اإلمكان لئال يؤثر ذلك سلبا ع -

 أدائهم.
العمل على حتقيق مبدأ العدالة يف الرتقية، حيث يتوجب على اإلدارة أن توضح للعاملني املعايري اليت تتم على أساسها  -

 التقية بوضوح.
 ما يرونه مناسبا.إشراك العاملني يف وضع سياسة العمل داخل اجلامعة وكذا إشراكهم يف إدارته وتعديله بناء على  -
االهتمام بسماع آراء وأفكار واقرتاحات العاملني خبصوص أي شيء مهما كان تافه أو غري مهم واألخذ هبا على  -

حممل اجلد.   
 قائمة المراجع:

 المراجع العربية.
اإلدارية في الجامعات الفلسطينية درجة ممارسة القيادات (. 5001أبو معمر سليمان حمسن، وصفية. ) -

رسالة ماجستري يف أصول الرتبية غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، بمحافظات غزة لتفويض السلطة وسبل تفعيلها،
 عمادة الدراسات العليا، قسم أصول الرتبية، غزة، فلسطني.

 : دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر. اهرة، القإدارة العملية التدريبية النظرية والتطبيق(. 5008أبو نصر، مدحت.) -



                      أ.محمد قريشي /أ لطيفة سبتي                        محمد خيضر بسكرة بجامعة دور التمكين اإلداري في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين

 5102/جوان  04العدد                          جامعة المدية                                        -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
 

144 

(. الرضا والوالء الوظيفي قيم وأخالقيات منظمات 5055امحد سليمان، حممد ، ووهب عبد الفتاح ، سوسن.) -
 ، عمان: دار زمزم للنشر والتوزيع.5األعمال، ط

قوات األمن الخاصة في  التمكين وعالقته بالرضا الوظيفي في جهاز(. 5050االصقه بن ابراهيم حممد، حممد. ) -
يف العلوم اإلدارية غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، كلية الدراسات العليا ، رسالة ماجستري ، الرياض

 قسم العلوم اإلدارية ، الرياض، اململكة العربية السعودية.
عات يف القطاع اخلاص السعودي: دراسة (. "الرضا الوظيفي ملندويب املبي5004الباحسني بن عبد اهلل، سامي .) -

المؤتمر السنوي الخامس في اإلدارة اإلبداع ميدانية على منطمات القطاع اخلاص باملنطقة الشرقية"، ورقة مقدمة إىل 
 .355-301نوفمرب، ص ص  58-57، شرم الشيخ، مصر، والتجديد دور المدير العربي في اإلبداع والتميز

، عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع 3(.اإلدارة علم وتطبيق، ط5008وجاد اهلل، مجيلة. )اجليوسي رسالن، حممد،  -
 والطباعة.

مدى الرضا الوظيفي لدى موظفي المؤسسات الحكومية بقطاع غزة عن نظام (. 5001السقا سامل ، شفا. ) -
إدارة األعمال غري منشورة، اجلامعة  رسالة ماجستري يف، التعويضات المالية حالة دراسية: وزارة الشؤون االجتماعية
 اإلسالمية، كلية التجارة، ، قسم إدارة األعمال، غزة، فلسطني.

(. "اثر التمكني اإلداري والدعم التنظيمي يف السلوك اإلبداعي كما 5000احلراحشة، حممد، واهلييت، صالح الدين. )-
، 5، ع 33، األردن، مج مجلة دراسات، العلوم اإلدارية، يراه العاملون يف شركة االتصاالت األردنية، دراسة ميدانية"

 .500-540ص ص 
(. "النمط القيادي الذي ميارسه مديرو املدارس وعالقته مبستوى الرضا الوظيفي 5008احلراحشة، حممد عبود. )-

 .304-353، ص ص 5، ع 54، مج مجلة جامعة دمشقللمعلمني يف مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة الطفيلية"، 
مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى مرشدي المرحلة (.5111الشهري أبو عراد ، عبد اهلل بن علي. ) -

غري  -إرشاد نفسي-، رسالة ماجستري يف علم النفساالبتدائية المتخصصين وغير المتخصصين بمدينة مكة المكرمة
 املكرمة.منشورة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم علم النفس، مكة 

(. "الرضا الوظيفي وعالقته ببعض املتغريات الدميوغرافية 5008الشيخ جواد حممد ، خليل، وشرير عبد اهلل ، عزيزة. ) -
 . 755-083، ص ص 5، ع50، مج مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانيةلدى املعلمني"، 

التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي في إدارة جوازات منطقة التطوير (. 5003الراجحي بن محد ، هاين بن ناصر.) -
رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا ، قسم العلوم ، الرياض

 اإلدارية، الرياض، اململكة العربية السعودية.
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عالقته بااللتزام الوظيفي لدى المشرفين التربويين في إقليم التمكين اإلداري و الصقرات، مسية عبد اجمليد ،  -
رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية غري منشورة، جامعة مؤتة، عمادة ،  الجنوب في المملكة األردنية الهاشمية

 الدراسات العليا، األردن.
ستقرار الوظيفي يف مؤسسة املوان  (. "حمددات الرضا واال5001الصمادي حممد علي، زياد، وحممد الرواشدة، فراس.) -

 .310-357، ص ص: 3، ع1، األردن، مج المجلة األردنية في إدارة األعماليف األردن: دراسة ميدانية"، 
(."اثر التمكني اإلداري يف التميز التنظيمي: دراسة ميدانية يف شركة االتصاالت األردنية" . 5050الضالعني، علي. ) -

 .15-04، ص ص: 5، ع 37، جامعة مؤتة، األردن، مج  داريةمجلة دراسات للعلوم اإل
(. دور القيادة التحويلية يف إدارة التغيري، ورقة مقدمة إىل املؤمتر اإلداري الثالث 5001العتييب بن مرزوق ،سعد. ) -

ة، جامعة امللك صفر، جدة، اململكة العربية السعودي 51-58حول إدارة التغيري ومتطلبات التطوير يف العمل اإلداري، 
 51-53سعود، كلية العلوم اإلدارية، ص ص: 

-10(.أفكار لتعزيز متكني العاملني يف املنظمات العربية.مرجع سابق، ص ص: 5004العتييب بن مرزوق ، سعد. )-
557. 

، عمان: اثراء للنشر 5(. السلوك التنظيمي مفاهيم معاصرة، ط5001الفرجيات كاظم محود ، خضري وآخرون. ) -
 التوزيع ، الشارقة: مكتبة اجلامعة.و 
(. "عالقة الرضا الوظيفي بالعائد املايل للوظيفة ومستقبلها املهين وظروفها املادية يف 5118الفضلي صباح ، فضل. ) -

، اململكة العربية السعودية، مج مجلة جامعة الملك عبد العزيز لالقتصاد واإلدارةاألجهزة احلكومية بدولة الكويت"، 
 .33-3ص:  ، ص55
(." تأثري ثقافـة التمكيـن والقيادة التحويليـة على املنظمـة املتعلمـة"، 5001الكساسبة ، حممد مفضي وآخرون. ) -

 . 41-51، ص ص: 5، ع1، األردن، مج المجلـة األردنية في ادارة األعمال
 دار وائل للنشر والطباعة. ، عمان:5، طالتطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة(. 5111اللوزي، موسى. ) -
قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين الفنيين في الخدمات (. 5003املدجل بن عبد احملسن، عبد اهلل. ) -

، رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الطبية للقوات المسلحة بالرياض
 وم اإلدارية، الرياض، اململكة العربية السعودية.الدراسات العليا ، قسم العل

(. "التمكني اإلداري وآثاره يف إبداع العاملني يف اجلامعة 5001املعاين أمين عودة، واخو ارشيدة، عبد احلكيم عقلة.) -
 .511-534، ص ص: 5، ع 1، األردن، مج المجلة األردنية في إدارة األعمالاألردنية: دراسة ميدانية حتليلية"، 

مكانة الموارد البشرية ضمن مداخل التغيير في المؤسسة: دراسة حالة شركة (. 5007بلكبري حممد، خليدة. ) -
جامعة سعد ، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال غري منشورة، BATIGECالسيارات الصناعية والهندسة المدنية 

 علوم التسيري،  البليدة، اجلزائر.دحلب، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم 
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دور الرضا الوظيفي في انضباط الموظفين في المؤسسة العمومية (. 5000-5001بن عبيد، عبد الباسط. ) -
غري منشورة، جامعة حممد خيضر، كلية العلوم  -تسيري عمومي -رسالة ماجستير في علوم التسييرالجزائرية، 

 التسيري، قسم علوم التسيري، بسكرة، اجلزائر.االقتصادية والتجارية وعلوم 
رسالة ، اثر القيادة اإلدارية على أداء العاملين: دراسة حالة مجمع صيدال(.5000-5004جيلح، الصاحل.) -

ماجستري يف إدارة األعمال غري منشورة، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم علوم 
 اجلزائر. التسيري،

(. مبادئ اإلدارة احلديثة النظريات والعمليات اإلدارية ووظائف املنظمة، دار احلامد للنشر 5000حرمي،حسني. ) -
 والتوزيع.

 (. السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية، اإلسكندرية: الدار اجلامعية، ، مصر.5007حنفي، عبد الغفار. ) -
(. "الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى 5001املالمحة خلف، مىن. )خليفات، عبد الفتاح صاحل ، و  -

-581، ص ص: 4+3، ع 51، مج مجلة جامعة دمشقأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة األردنية"، 
340. 

تفويض السلطة لدى مديري مدارس وكالة الغوث في محافظات شمال (. 5004ذياب تركي واصف، اجمد. ) -
رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كلية ، سطين من وجهة نظر المعلمينفل

 الدراسات العليا، نابلس، فلسطني.
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة االقتصادية: دراسة حالة مجمع (. 5000زواق، عبد العزيز. )-

التسويق غري منشورة، جامعة سعد دحلب، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  . رسالة ماجستري يفصيدال
 البليدة، اجلزائر.

اإلبداع اإلداري وعالقته بالرضا الوظيفي دراسة تطبيقية على األجهزة األمنية (. 5454رضا علي حسن، حامت. ) -
 العلوم اإلدارية غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم رسالة ماجستري يف ،بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

 األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية، الرياض، اململكة العربية السعودية.
 (. السلوك التنظيمي، اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، ، مصر.5003سلطان سعيد أنور، حممد. ) -
تفعيل نظام تقييم أداء العامل في المؤسسة العمومية االقتصادية دراسة (. 5004/5001شنويف، نور الدين. ) -

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص تسيري، SONALGAZحالة المؤسسة الجزائرية للغاز والكهرباء
 قسم علوم التسيري. جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،

 ، عمان: دار وائل.3(. إدارة املوارد البشرية، ط5007عباس حممد، سهيلة، وحسني علي، علي. ) -



                      أ.محمد قريشي /أ لطيفة سبتي                        محمد خيضر بسكرة بجامعة دور التمكين اإلداري في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين

 5102/جوان  04العدد                          جامعة المدية                                        -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
 

147 

(."إسرتاتيجية التمكني وأثرها يف فاعلية فريق العمل: دراسة 5008عبد األمري، أثري، وعبد الرسول، حسني علي.) -
، ص 3، ع50األردن، مج  القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية،مجلة جامعة حتليلية يف كليات جامعة القادسية"، 

 .04-10ص: 
، 5(. السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية، ط5001فليه عبده، فاروق، وعبد اجمليد، السيد حممد. ) -

 عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع.
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 ملخص:
ة البيئة متمثلة بالوقاية االحتياطية ضد األخطار البيئية إن تأمني األسس الطبيعية للحياة اإلنسانية من خالل محاي

على ضوء وجهات النظر االيكولوجية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية، إذ تعترب اليوم محاية البيئة على املستويني 
وتطبيق ما  الوطين والعاملي إجراءا أساسيا لضمان مستقبل آمن ومستدام. وميكن حتقيق ذلك عن طريق إدراك ونشر،

يسمى مبفهوم السياسة االقتصادية البيئية البديلة. واليت تعترب كخيار اسرتاتيجي لتحقيق االقتصاد األخضر، وهذا 
باعرتاف جل املنظمات واهليئات الدولية، واإلقليمية املختصة يف قضايا البيئة والتنمية املستدامة. وعليه فإن معاجلة 

إطار محاية البيئة واليت حتفز الكفاءة االقتصادية والفعالية البيئية وتقلل الفقر، السياسات االقتصادية الكلية يف 
 تستطيع أن تضمن التحول حنو االقتصاد األخضر يف إطار التنمية املستدامة يف اجلزائر.

 السياسة االقتصادية البيئية البديلة، االقتصاد األخضر، اجلزائر.الكلمات المفتاحية:
 

Résumé: 

La sécurisation des bases naturelles de la vie humaine à travers la protection de 

l'environnement ,est représenté par la prévention contre les risques 

environnementaux , sur les points de vue écologique, économique, sociale et 

juridique, aujourd'hui la protection de l'environnement au niveau nationale et 

mondiale est essentielle pour assurer un avenir sûr et durable. Cette approche peut 

être réalisé à travers la réalisation ,la diffusion et l'application de la notion dite la 

politique économique environnemental alternative. Cette politique est considéré 

comme une option stratégique pour atteindre une économie verte,  C'est ce qui a 

été reconnus par les organismes internationaux et régionaux spécialisés , en 

matière de l'environnement et de développement durable . Par conséquent, le 

traitement des politiques macroéconomiques dans le contexte de la protection de 

l'environnement , stimule l'efficacité économique et l'efficience environnementale, 

la réduction de la pauvreté. C'est afin de parvenir  la transition vers une économie 

verte dans le contexte du développement durable en Algérie. 

Mots clés : La Politique économique environnementale alternative, l'économie 

verte  l'Algérie.  
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 مقدمة:
هبا مجيع الدول  انشغلتو  ،املشاكل البيئية تكتسي أمهية كبرية على كافة املستوياتو  أصبحت األزمات      

املفكرين هتم هبا الكثري من العلماء و ا لقدو  .احملليةو  اإلقليمية عديد من املؤمترات الدولية،انعقدت من اجلها الو 
تسعى الدولة جاهدة على محاية البيئة باعتبارها النواة األوىل لكل سياسة من خالل مجلة و  باختالف ختصصاهتم،

 اليت تعترب جزءا من السياسة العامة للدولة بديلةال البيئية االقتصادية يف السياسة التدابري، واملتمثلةو من اإلجراءات 
إمنا و  البيئية القائمة أصال، ال تنحصر فقط يف معاجلة األضرار كما أن مهمتها الضرورية ملستقبل إنسان أفضل،و 

 حتقيق التنمية املستدامةو  تقليل األخطار النامجة عنها قدر اإلمكان،ة بتجنب املشاكل البيئية و تتعدى ذلك للمطالب
يف معدل استنزاف املوارد الطبيعية ومستوى  أثر متنامي التقليدية لسياسة االقتصاديةول  على كل املستويات.

التجارية وبرامج التنمية وإجراءات خلق االستقرار االقتصادي تؤثر يف  و  التحلل البيئي فالسياسات املالية والنقدية
ك أن العالقة بني السياسة االقتصادية والبيئة هي عالقة وال ش كثري من اجملاالت على قاعدة املورد الطبيعي.

معقدة حيث بدأ العديد من االقتصاديني يف العقد األخري من القرن املاضي بدراسة وحتليل هذه العالقة يف حماولة 
حتليل ويعترب بعض االقتصاديني بأن الطريقة املثالية يف توضيح هذه العالقة هي طريقة  لتحديد طبيعتها وأبعادها.

محاية باجتاه حتسني و  "التوازن العام" واليت تتبع كال من التأثريات االقتصادية والبيئية إلصالحات االقتصاد الكلي
 يف إطارمن خالل إدراج السياسة البيئية وتفعيل أدواهتا ال نستطيع حتقيق ذلك إال و  احملافظة عليها،البيئة و 

السياسة البيئية من خالل فهمنا لعالقة بني السياسة االقتصادية و اميكن فهم اإلصالحات االقتصادية البيئية. و 
 ،انعكاساهتا االقتصاديةو إجراءات السياسة البيئية ني إجراءات السياسة االقتصادية وانعكاساهتا البيئية و للعالقة ب

  ، الذي يعتربراألخضاالقتصاد  واليت تساعد على االنتقال حنو مبسعى توضيح أطر السياسة االقتصادية البيئية
  .والدول املتقدمة يف الدول النامية لتنمية املستدامةل كمقاربة حديثة

  على النحو التايل: التالية الرئيسية هلذه الدراسة اإلشكاليةصياغة بناء على ما سبق ميكن طرح و    
ي الجزائر؟ف األخضرالسياسة االقتصادية البيئية البديلة في تحقيق االقتصاد  تساهمإلى أي مدى       

التالية: للعناصر حناول ضمن هذه الورقة البحثية اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل التطرق          
ياسة االقتصادية البيئية البديلة.مضمون السأوال.     
.األخضرقتصاد اإلطار العام لالثانيا.      
في الجزائر. االقتصاد األخضر البديلة في تحقيقمساهمة السياسة االقتصادية البيئية ثالثا.     
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:البيئية البديلة لسياسة االقتصاديةأوال.مضمون ا  
التأثريات املتبادلة بني السياسة البيئية والسياسة من خالل  السياسة االقتصادية البيئية البديلة مفهوم تجلىي    

ءة االقتصادية ميكن اعتباره هدفا إن الربط بني التخفيف من الفقر وإصالح الكفاف وهلذا االقتصادية الكلية.
كذلك فإن إصالحات حتسني الكفاءة االقتصادية لألنشطة الصناعية والطاقة يؤدي إىل و تكميليا حلماية البيئة، 

إذ يكون الكثري من حاالت التلوث املفرط أو اإلفراط يف استغالل املوارد  تقليص اهلدر االقتصادي والتلوث البيئي.
 أو/و احنرافات السياسة االقتصادية.  السوقمرافقة حلاالت فشل 

السياسة االقتصادية البيئية البديلة: تعريف -0      
علينا أوال أن نعرف السياسة  ،اهمو همن اجل ضبط مفو  ،للسياسة االقتصادية البيئية ،ال يوجد تعريف موحد   

  له.سوف يتم تناو  ريفها وهذا ماع. مث نستنتج تاالقتصادية والسياسة البيئية
تعرف السياسة االقتصادية على أهنا " جمموع القرارات اليت تتخذها السلطات السياسة االقتصادية: عريفت -أ   

 (1)العمومية هبدف توجيه النشاط يف اجتاه مرغوب فيه. "
لتحقيق عدد من  األدواتعدد من  باجتماع السياسة االقتصادية Taun Tinbergenويعرف     

إىل االقتصاد كعلم جتميع الثروات النادرة لتحقيق أهداف حمددة، تعرب السياسة االقتصادية عن . وبالنظر األهداف
   (2) .األهدافاختيار تقرره احلكومة يقود النشاط االقتصادي إىل حتقيق عدد من 

   (3) :يلي ما السياسة االقتصادية اليت يتم استخدامها لتنفيذ وسائل وآلياتوتشمل     
 .اإلنتاجللموارد االقتصادية كتوفري الظروف املالئمة لتوظيف عناصر  األمثلالتشغيل  سياسات -    
 .احلكومي ومراقبة املال العام اإلنفاقالعام كرتشيد  اإلنفاقسياسات  -    
 ومنع التعامل بسعر خمتلف بني املنتجني. األساسيةكتسعري بعض املنتجات   األسعارسياسات  -    
 ، لضبط ووضع التشريعات العمالية العادلة.بالتدخل يف سوق العمل وراألجسياسات  -    
 سياسات االستثمار. -    
 الكتلة النقدية يف االقتصاد. إلدارةالسياسات النقدية  -    
  للموارد. األمثلوالتخصيص  ،للتقليل من التفاوت يف توزيع الدخل ت املاليةاالسياس -   
    .ل وتنظيم التجارة اخلارجيةالسياسات التجارية للتدخ -   
"جمموعة من الوسائل والطرق واإلجراءات اليت تعرف السياسة البيئية على أهنا:السياسة البيئية: تعريف -ب   

تستخدمها أو تسنها السلطات من اجل تنظيم عالقة اإلنسان بالبيئة، وهذه العالقة تشمل كافة األنشطة 
    (4) أو االستهالك أو التوزيع"والعمليات سواء املتعلقة باإلنتاج 

الغايات العامة املتعلقة بالبيئة امة للدولة تتمثل يف التوجيهات و وتعرف أيضا على أهنا:"عنصر من السياسة الع   
    (5) يتم إمالؤها بشكل رمسي من طرف أعلى مؤسسة يف اإلدارة." )شركة،مؤسسة،مجعية أو هيأة (ملنظمة ما
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ة البيئية وفق متطلبات التنمية املستدامة يتطلب وضع واختيار أدوات هلا يف إطار األهداف إن تنفيذ السياس     

 . إلى أدوات اقتصادية وأدوات غير اقتصاديةاملنشودة من ذلك. فتنقسم أدوات السياسة البيئية 
األدوات  يةاإلعالمغري االقتصادية يتغلب عليها الطابع اإلداري والقانوين وتشمل األدوات التعليمية و  األدوات

القانونية والتنظيمية، وأدوات اقتصادية تؤثر مباشرة على حجم النشاط االقتصادي وتتمثل يف اإلصالح اجلبائي 
البيئي، اجلباية البيئية ونظام الرخص القابلة للتداول الذي يعترب وسيلة فعالة حلماية البيئة، حيث تتيح للحكومات 

 بتحديد كمية معينة من التلوث يف منطقة حمددة ال ينبغي جتاوزها من خالهلا. إحكام السيطرة على معدل التلوث
(6)    
بصفة عامة إال دمج  على أهناالسياسة االقتصادية البيئية البديلة نعرف  أنومن خالل ما سبق ميكن    

أو  ،افيه األساسية  ، عن طريق إدخال حزمة من التعديالتارات البيئية يف السياسة االقتصادية التقليديةاالعتب
 .هبدف حتقيق التنمية املستدامة السياسة البيئية يف السياسة االقتصادية دمج أخرى عبارةبهي 
:العالقة التبادلية بين السياسة االقتصادية والسياسة البيئية -5      
ن حتقق قدر من الفعالية إن اآللية اليت ميكن ألدوات السياسة النقدية أالسياسة النقدية والسياسة البيئية: -أ   

. فيكون هذا من خالل سعر )أدىن استنزاف ممكن من املواردريق حتقيق أدىن حدود من التلوث و عن ط( البيئية
لي مما يؤدي إىل زيادة صرف متوازن ومستقر يعمل على جذب املزيد من االستثمارات ويزيد الثقة يف االقتصاد الك

كل هذه و  كبح التضخم.كما يقضي على املضاربات و   املوازنة العامة،تجاري و قليل العجز يف امليزان التاإلنتاج و 
كما   بناء البنية التحتية السليمة.االهتمام الفعال بالتعليم والصحة و و ري األمور تساهم على حتقيق االستثمار البش

سعار فائدة منخفضة ميكن ربط سعر الفائدة بتحقيق درجات معينة من الفعالية البيئية، مبعىن أن تكون هناك أ
أو  -بدرجة ال تتعدى احلدود القياسية-على املشروعات الصديقة للبيئة، أو اليت تستخدم تكنولوجيا غري ملوثة 

إعطاء املشروعات النظيفة فرتات مساح أطول لسداد القروض. كما أنه ميكن إصدار شهادات استثمار بيئية ذات 
اليت حتافظ على البيئة واملوارد الطبيعية والبشرية وتروجيها يف عائد جمز، وتسهيل إصدار سندات للمشروعات 

البورصة للقطاع اخلاص. وال شك أن هذا يتطلب زيادة الوعي اجلماهريي وإعطاء مزايا معينة هلذا النوع من 
    (7) الشهادات مثل اجلوائز واحلوافز اجلادة واالقرتاض مبوجبها وعدم احلجز والضمانات وغريه من االمتيازات.

 السياسة البيئية:السياسة التجارية و  -ب    
إدارة التفاعل بني التجارة إن ارتباط التجارة بالسياسة اإلمنائية هي مسألة * أثر السياسة التجارية على البيئة:  
هذه  إىل أي مدى تؤثرو  ع العمليات االقتصادية العامليةكيفية التفاعل معلى الصعيد الوطين و  السياسة اإلمنائيةو 

يف األسواق الدولية الوطنية للتجارة الدولية ويف النظام املايل و النقدي و  العمليات يف االسرتاتيجيات اإلمنائية
يتجلى عن و  الظروف الدولية احمليطة.  عليه وضع هذه السياسات وفق األوضاع الداخلية مع مراعاة و  للتجارة،
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الذي يهدف باألساس للمدخل التجاري و  ينبع من النهج اإلمنائيهذا أن أهم تأثري للسياسة التجارية على البيئة 
لذلك تساعد التجارة أيضا يف توفري قدر من العمالت األجنبية من خالل زيادة الصادرات و  للقضاء على الفقر،

كلها و  رفع درجة التوظف.على تقليص املديونية اخلارجية و  يساعدو  األمر الذي يقلل من عجز ميزان املدفوعات،
 اشرتاطات بيئية مع تفعيل هذه األمور.وتعطي فرصة لوضع سياسات وقوانني و أمور حتد من التعدي على البيئة 

التوزيع و فإن املنافسة تساعد على حتسني اإلنتاج  - نظريا -و كما تساعد عملية حترير التجارة على زيادة املنافسة
لكن يضل هذا رهن حتقيق و  سياساهتا.البيئة و لصاحل  كل هذاو  عمليات التسعري،للموارد وتقليل الدعم و  األمثل

اجتماعية واقتصادية و تؤدي إىل حدوث قالئل سياسية و  مستويات عالية من التنمية حىت ال يدفع مثنها الفقراء
لع واخلدمات إن التجارة الدولية جتلب تغريات يف أمناط اإلنتاج الوطين للس تؤدي إىل املزيد من التدهور البيئي.

كما انه من شأن حتقيق مكاسب التجارة أن تتيح املوارد  ما يؤدي إىل إحداث نوعا من التأثري على البيئة.هو و 
    (8) الالزمة للحفاظ على البيئة.

إن تطبيق السياسة البيئية يؤثر على حجم التجارة الدولية أثر السياسة البيئية على التجارة الدولية:*      
يعد أعمال شروط التبادل التجاري و رافيا واملكاسب اليت حتققها األطراف املتعاملة و هيكلها وكذلك وجهتها اجلغ

معدل التبادل هيكل األمثان النسبية و  مبدأ تضمني التكاليف جتسيدا لذلك من خالل تأثريه على حجم اإلنتاج،
ىل إعادة ختصيص املوارد يؤدي إدخال التكاليف البيئية يف االعتبار على املستوى الكلي أو اجلزئي إو  التجاري.

ض كلما ازدادت يزداد حجم املوارد املخصصة هلذا الغر و  التنموية حبيث يتم توجيه جزء منها لألغراض البيئية
كلما ارتفعت تكاليف هذا   كذلكومستويات خفضه املنشود، و خاصة منها التلوث البيئي األضرار البيئية و 

ارد على النحو السابق قد تعين سحبا جلزء منها من االستثمارات مما ال شك فيه أن إعادة ختصيص املو اخلفض. و 
 هو ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة.السلع واخلدمات و  اإلنتاجية مما قد يؤدي إىل خفض إمكانات اجملتمع إلنتاج

الك من إن هذا التحول يف املوارد يؤثر بدوره بالسالب على الرفاهية االقتصادية للمجتمع من خالل خفض االسته
السلع احمللية، لكن هذا اخلفض قد يتم تعويضه عن طريق االسترياد لسلع مماثلة. كما أن ذلك يؤدي وال شك إىل 
خفض صادرات الدولة من السلع اليت تدخل يف جتارهتا الدولية،و ذلك بسبب اخنفاض القدرة التنافسية هلذه 

    (9) الصادرات بسبب ارتفاع تكاليف خفض التلوث.
ال يقف للسياسة املالية آثار مباشرة وغري مباشرة على البيئة وبالتايل السياسة المالية والسياسة البيئية: -ج    

اليت ال تقصد السياسة البيئية على حنو و  األمر يف تأثري السياسة املالية على البيئة عند حد النواحي غري املباشرة،
أو هبدف احلد من عرضها يف األسواق،  يادة املوارد املاليةمباشر من خالل فرض ضريبة على سلعة معينة هبدف ز 

أو للتأثري على االستهالك. وال يكون هناك قصد عند فرض هذه الضريبة للحد من آثارها البيئية كأن تكون سلعة 
بيتة يف ربط ملوثة أو ألهنا مستنزفة للموارد بشكل يفوق العائد منها. أما التأثريات املباشرة فيقصد هبا وجود النية امل

 السياسة املالية بالسياسة البيئية 
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واجلباية البيئية. ومن هنا جند أن للسياسة املالية  ،ويتضح هذا الربط خاصة من خالل اإلصالح اجلبائي البيئي   
ة دور كبري يف جذب االستثمارات البيئية ويف إعطاء اللبنات األوىل الهتمام بالبيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعي

  (10) والبشرية.
 :ياسة االقتصادية البيئية البديلةر السآثا -3    
رغم ذلك ميكن أن نستنتج أن بادلية بني السياسة االقتصادية والسياسة البيئية، من خالل توضيحنا للعالقة الت   

ية يكون له تأثري للسياسة االقتصادية أثر سليب وإجيايب على البيئة فمثال إن حاالت ختفيض قيمة العملة احلقيق
أن األثر البيئي .و على زيادة املنافسة يف السوق العاملية ورفع السلع الرائجة مثل منتجات الغابات واملنتجات الزراعية

أم ضارا بيئيا  )الشاي، الكاكاو، املطاط(سيعتمد على هل أن احملصول سيكون حمفزا الن يكون معتدال بيئيا مثل 
كما أن اآلثار البيئية ستكون معتمدة أيضا على هل أن اإلنتاج املتزايد  ،)رة، األرزالتبغ، قصب السكر، الذ(مثل 

مزيد من االستخدام (أم إىل  )من الغابات األمر الذي ينتج عنه إزالة املزيد(يؤدي إىل زراعة على أرض جديدة
زارعني الصغار إىل األراضي كما أن املبالغة يف تقييم معدالت الصرف قد يدفع امل ،)الكفء ألرض احلقل املوجودة
ميكن أن نلخص أهم آثار إجراءات السياسة و  هم المتصاص تأثريات تغري السعر.األكثر حتلال بيئيا يف حماولة من

 االقتصادية على البيئة  يف اجلدول التايل:
 :أثر السياسة االقتصادية على البيئة (1)الجدول رقم

شروط و تدخالت السياسة لتسهيل  البيئية المحتملة االنعكاسات السياسة االقتصادية و أهدافها
 االنعكاسات البيئية االيجابية

 السياسة النقدية:
  استقرار التضخم و تعديل

 أسعار الصرف
 

استخدام مستدام أكثر للموارد  )+(
الطبيعية نظرا الخنفاض معدل التضخم 

 و اخنفاض االستثمارات
ضغط على املوارد الطبيعية نظرا  )-(

 ة القدرة على املنافسة التصديريةلزياد

  التنظيم املناسب حلقوق امللكية و
التبعيات و امتيازات منظمة 

بشكل جيد و إجراءات املراقبة 
 و املتابعة و جتديد املناطق

 سياسة سعر الصرف:
 حتسني امليزان التجاري 

زيادة أسعار املستلزمات  )+(
األمسدة و املبيدات و  (املستوردة

  )غريها
الضغط على املوارد الطبيعية نتيجة  )-(

 لزيادة القدرة على املنافسة التصديرية

  التنظيم املناسب حلقوق امللكية و
التبعيات و امتيازات منظمة 

بشكل جيد و إجراءات املراقبة 
 و املتابعة و جتديد املناطق

 السياسة التجارية:
  إلغاء ضرائب التصدير و

حصص االسترياد و القيود 
 األخرىالتجارية 

حتسني الكفاءة و استخدام  )+(
تقانات أكثر نظافة و إدارة البيئة 

 بشكل أفضل
 زيادة استنزاف املوارد الطبيعية )-(

  التنظيم املناسب حلقوق امللكية و
 التبعيات و امتيازات

الظروف التنظيمية و املؤسسية و  الضغط على استعادة التكاليف  )+( السياسة المالية:
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  ختفيض اإلنفاق احلكومي و
زيادة الشفافية /اإلصالح 

باية /اجل)األخضر(اجلبائي البيئي
 البيئية

 

األعلى يف اخلدمات و حتسني آلية مجع 
 الضرائب

اخنفاض يف اإلنفاق على البنية  )-(
التحتية البيئية و محاية املوارد الطبيعية و 

 تعزيزها 
استخدام أكثر كفاءة للموارد  )+(

الطبيعية و ختفيض التلوث و األضرار 
 البيئية

التلوث و التدهور البيئي  زيادة )-(
 بسبب استبدال الوقود الوسخ

التطبيق املناسب لنفقات ورسوم 
و ضرائب املستخدم يف إطار 

 محاية البيئة
  محاية النفقات االجتماعية و

 البيئية احلساسة
 إدخال  اإللغاء الكامل للدعم و

األسعار اليت تعكس التكلفة 
 االقتصادية

 محاية الفقراء 

 اإلصالح المؤسسي:
اخلصخصة/التحرير/إعادة اهليكلة/إعادة  

 التنظيم

حتسني الكفاءة و اإلدارة و  )+(
و زيادة االستثمار االستجابة للحوافز 

 املمارسات النظيفةيف التقانات و 

 تفعيل قوانني البيئة و تطبيقها 

 يعين وجود أثار بيئية اجيابية و فائدة اقتصادية )+(و انعكاسات بيئية سلبية،تعين وجود آثار و  )-(:حيث
 .76مرجع سبق ذكره، ص:االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة،  دوناتو رومانو،المصدر:

وكما بينا الرتابط بني السياسة االقتصادية والبيئة وما ينتج عن القرار االقتصادي من آثار على البيئة فالبد لنا    
على السياسة  )و الذي نعتربه مدمج يف السياسة البيئية(املعاكسة من تأثري القرار البيئي  من أن نشري إىل اجلهة

البيئية أيضا،فمثال إذا كان تلوث اهلواء كبريا عندئذ و  االقتصادية واليت ينتج عنها سلسلة من اآلثار االقتصادية
زالة الغابات مثال من شأنه أن يتطلب يتطلب مراجعة تفصيلية للسياسة االقتصادية مثل تسعري الطاقة كما أن إ
أو تنظيم  )سعر الفائدة، سعر الصرف(اهتماما خاصا بتنظيم السياسة االقتصادية عن طريق السياسة النقدية 

وميكن أن نوضح  تأثري البيئة على  السياسة الزراعية يف حتديد أولويات وأنواع من السلع الزراعية كميا ونقديا.
 (11) ن خالل توضيح اخلواص االقتصادية ذات العالقة مع البيئة يف اجلدول التايل:السياسة االقتصادية م

 القرار البيئي وعالقته بالسياسة االقتصادية: (2)الجدول رقم    
 القرار البيئي

 
 سياسات اقتصادية ذات عالقة خواص اقتصادية قطاعية

ار على يشرتك كثري من صناع القر *   توسيع زراعي وإزالة الغابات -0
 مستوى القطاع يف السياسة التنافسية

* تكون املتاجرة عامليا على الغالب بني 
 املخرجات و املدخالت

* تنفذ احلكومة إعانات مهمة وتدخل 
 اقتصادي

 * ختفيض الضرائب واإلعانات و الدعم
* إصالح قوانني سعر الصرف و التجارة 

 اخلارجية
* سياسات ملواجهة الفقر و توزيع الدخل 

 إصالح حقوق امللكية و
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* يكون جانب التجهيز مهيمنا عليه من  استنزاف المياه و تدهورها -5
قبل احلكومة أو االحتكارات ومعظم 

اإلنتاج يذهب إىل املؤسسات االقتصادية 
 وأنظمة الري

* ال يتاجر به عامليا ويستخدم قطاعيا 
وتكون اإلنتاجية لصاحل املستخدم 

 الرئيسي
  لألسعار* هناك تنظيم عايل

 * تسعري فيما بني القطاعات
* تقليص اإلعانات و فرض الرسوم على 

 املتسببني يف تدهور املوارد

تكون جتارة  )نفط-فحم(* املدخالت  استخدام الطاقة وتلوث الهواء -3
وعلى (عامة وتكون املخرجات مرتبطة 

بكل الفعاليات وأنشطة  )حنو واسع
 اإلنتاج

لتسعري مركزيا * استثمار قطاعي ويكون ا
 بدرجة غالبة

 * إصالح أسعار الصرف
 * ختفيض الدعم

* برامج خصخصة ألنشطة التوليد و 
 التوزيع

 .7حسن احلاج، اقتصاديات البيئة، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر:

:قتصاد األخضرلال العام اإلطارثانيا.  
ياق التنمية املستدامة تدعو إىل منوذج إن مبادرات االقتصاد األخضر الصادرة برعاية األمم املتحدة يف س    

وزن متساو للتنمية االقتصادية والعدالة  تنموي متجذر. فمن املبادئ األساسية لالقتصاد األخضر إعطاء
االستدامة البيئية، وإن تلبية هذه األهداف الثالثة يوفر أساسا سليما ملعاجلة نواقص االقتصادات االجتماعية و 

قر والبطالة، إىل حتقيق أمن غذائي ومائي وطاقوي، إىل توزيع أكثر عدالة للمداخيل، إىل العاملية، من ختفيف الف
التوزيع الكفوءين لألصول الطبيعية من أجل تنويع االقتصاد، وهذا االقتصاد األخضر على االستعمال و ذلك يركز 

  ما يوفر اقتصاد يراعي األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية يف آن واحد. 
 نشأة وتطور مفهوم االقتصاد األخضر:  -0    
املناخية. ويف و الغذائية حا للتغلب على األزمات املالية و إن مفهوم االقتصاد األخضر نشأ يف البداية مسارا مقرت     

ونصت على أن االنتقال إىل  8002هذا السياق أطلقت مبادرة األمم املتحدة لالقتصاد األخضر يف عام 
خضر هو عبارة عن عملية إعادة تشكيل ملشاريع األعمال والبنية األساسية حبيث تستطيع حتقيق االقتصاد األ

 (12) أهداف التنمية املستدامة والتغلب على األزمات املتجددة وأمهها:
، حيث أسفرت عن فقدان العديد من فرص العمل 8006واليت اجتاحت العامل عام األزمة المالية: -   

واليت أدت إىل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة يف معظم دول العامل. ، القطاعات االقتصاديةوالدخل يف خمتلف 
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إذ نتج عنها ديون متزايدة على احلكومات وضغوط على الصناديق السيادية واخنفاض السيولة النقدية لتمويل 
 االستثمار.

بسبب زيادة أسعار السلع  8002-8002ازدادت حدة األزمة الغذائية خالل العامني األزمة الغذائية: -   
الغذائية األساسية جزئيا الناجم عن زيادة تكاليف اإلنتاج، والتوسع الكبري يف قطاع الوقود احليوي، فضال عن 

 ارتفاع معدالت البطالة.
يف املناخ، برزت أزمة املناخ كأولوية عاملية تتطلب تضافر اجلهود الالزمة ملواجهة التغريات احلادة أزمة المناخ: -   

  .والتكيف والتخفيف من آثارها
على التعريف الذي أطلقه برنامج األمم املتحدة للبيئة على  تعريف االقتصاد األخضروتعتمد معظم املراجع يف    

أنه " االقتصاد الذي ينتج عنه حتسن يف رفاهية اإلنسان واملساواة االجتماعية، يف حني يقلل بصورة ملحوظة من 
 (13)يئية وندرة املوارد االيكولوجية." املخاطر الب

 (14) وميكن النظر لالقتصاد األخضر يف أبسط صورة على أنه:    
 اقتصاد يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد كفاءة استخدام املوارد كما يستوعب مجيع الفئات االجتماعية. -    
اصة اليت تقلل اخلالستثمارات العامة و جانب ا جيب أن يكون النمو يف الدخل وفرص العمل مدفوعا من -   

 التلوث.انبعاث الكربون و 
 النظام االيكولوجي.خسارة خدمات التنوع البيولوجي و  منعالطاقة و يادة من كفاءة استهالك املوارد و الز  -    
اسات وإصالح السي حتفيز ودعم خاصة االستثمارات ذات األهداف البيئية عن طريق اإلنفاق العام املوجه، -    

 تغيري اللوائح.  و 
 إعادة بناءه عند احلاجة، باعتباره مصدرا للمنفعة العامة.حملافظة على رأس املال الطبيعي وحتسينه بل و ا -    
اتفق فريق األمم املتحدة املعين بإدارة مسائل االقتصاد األخضر، الذي يضم عددا من منظمات األمم و    

 البيئة الذي يشرف عليه برنامج األمم املتحدة للبيئة على أن  املتحدة للبيئة يف إطار فريق إدارة
وحتقيق التنمية  مفهوم االقتصاد األخضر يضم جمموعة من السياسات لالستثمار يف القطاعات املهمة بيئيا    

ة خمتلفة اعترب أنه ليس جبديد من حيث الغاية، وهي التنمية املستدامة ولكن مقارب إذالقضاء على الفقر املستدامة و 
 ضح اإلطار العام لالقتصاد األخضرالشكل التايل يو و مرتابطة. ومعاجلة أزمات عاملية مرتاكمة و  وتغيري يف األولويات

 :االقتصاد األخضر ) (1الشكل رقم 

 
قتصاد األخضر:اإلطار املفاهيمي، اجلهود مفاهيم ومبادئ اال ،)االسكوا (اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا  المصدر:

 .5العاملية وقصص النجاح، مرجع سبق ذكره، ص:

تثمارات بيئية على المدى اس
 القريب

 

ثروات وفرص عمل وخدمات 
اجتماعية أفضل على المدى 

 الطويل
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 مكونات االقتصاد األخضر: -5   
تتوافق اآلراء حاليا حول خصائص االقتصاد األخضر، ويتسع التوافق على عناصره الرئيسية. وتشمل هذه     

حة لصانعي السياسات، مثل فرض الضرائب واألعباء وإلغاء العناصر اجملموعة الكاملة من الوسائل واألدوات املتا
اإلعانات املضرة بالبيئة، ووضع املعايري واألنظمة، وتوفري التعليم وتنمية املهارات، وبناء املؤسسات وتطوير املعرفة، 

د التفكري يف وبناء القدرات يف جمال مجيع البيانات وتقييمها وحتسني التخطيط و احلكم، ويف هذا السياق من املفي
     واجلدول التايل يوضح ذلك:   (15) مسارين لالنتقال إىل االقتصاد األخضر.

 مسارات االنتقال إلى االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة : (3)الجدول رقم
 إعادة توجيه األنماط الحالية لإلنتاج واالستهالك إطالق المشاريع الخضراء

قتصااادية جدياادة بناااء علااى أنشااطة إيجاااد فاارص اجتماعيااة وا
 خضراء جديدة

حتسني التدفقات التجارية مع الرتكيز علىى السىلع و اخلىدمات * 
 البيئية.

 * إنتاج الطاقة املتجددة وتوزيعها.
* تشجيع املناهج اخلضراء واألنشطة االبتكارية وأنشىطة البحىث 

 و التطوير  ونقل التكنولوجيا على املستوى اإلقليمي.
 .روح املبادرة والتثقيف وإعادة التدريب* تعزيز 

 المنافع المتوقعة
تشىىىىجيع األنشىىىىىطة شىىىىىبه اخلاليىىىىىة مىىىىن الكربىىىىىون، إتاحىىىىىة جمىىىىىاالت 
جديىىدة لتحقيىىق النمىىو االقتصىىادي، إجيىىاد فىىرص عمىىل جديىىدة، 
إجيىىىىاد مصىىىىادر جديىىىىدة للىىىىدخل، تشىىىىغيل الشىىىىباب يف قطاعىىىىات 

 جديدة.
 
 

تحويال  إيجاد فارص اجتماعياة واقتصاادية جديادة مان خاالل
 األنشطة االقتصادية الحالية إلى أنشطة خضراء

 * تشجيع النقل املستدام.
 * حتويل مشاريع البناء والتصميم إىل مشاريع خضراء.
 * حتويل مشاريع إنتاج الكهرباء إىل مشاريع خضراء.

* حتسىىىىىىىني كفىىىىىىىاءة أنظمىىىىىىىة إدارة امليىىىىىىىاه وعمليىىىىىىىات حتليىىىىىىىة امليىىىىىىىاه 
 وتوزيعها.

 ستدام والزراعة املستدامة.* تشجيع سبل العيش امل
 المنافع المتوقعة

احلىىد مىىن انبعىىاث الكربىىون، حتسىىني النقىىل العىىام، ختفىىيض الشىىح 
املىىىىائي، حتسىىىىني األمىىىىن الغىىىىذائي، تنميىىىىة املنىىىىاطق الريفيىىىىة وزيىىىىىادة 

 الدخل، احلد من تدهور األراضي والتصحر.

، استعراض اإلنتاجية وأنشطة التنمية املستدامة يف منطقة )االسكوا (:اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا المصدر
االسكوا، العدد األول:االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر:املبادئ والفرص والتحديات يف املنطقة 

 .80العربية، مرجع سبق ذكره، ص:
ل إطالق مشاريع جديدة للتنمية االجتماعية إن املسار األول "إطالق املشاريع اخلضراء " والذي سيشم   

واالقتصادية تراعي االعتبارات البيئية يف املرحلة األوىل من تصميم املشروع مث يف مجيع مراحل تنفيذه ورصده 
وتقييمه أما املسار الثاين" إعادة توجيه األمناط احلالية لإلنتاج واالستهالك" و/أو إعادة تصحيحها من خالل 

الربامج كن دعمهما بسلسلة من السياسات و البيئي. وهذان املساران متكامالن ومرتابطان، ومي حتسني أدائها
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اجملتمع املدين على املشاركة، وتضمن التزام اجلهات املعنية باالنتقال إىل كومية اليت تشجع القطاع اخلاص و احل
 االقتصاد األخضر.

 قياس التقدم نحو االقتصاد األخضر: -3     
 رنامج األمم املتحدة للبيئة جمالت رئيسية ثالثة للعمل على مؤشرات االقتصاد األخضر تتمثل يف:حدد ب    

(16)   
يتعلق االقتصاد األخضر أوال وقبل كل شيء بتحول الطريقة اليت ينمو فيها مؤشرات التحول االقتصادي: -   

نظيفة وتقلل إنتاج النفايات وكفؤة من االقتصاد ويتطلب هذا استثمارات للتحول حنو أنشطة منخفضة الكربون و 
 حيث استخدام املوارد ومعززة للنظام البيئي.

ومن املزايا الرئيسية للتحول االقتصادي عدا صايف الزيادة املتوقعة يف الدخل مؤشرات كفاءة الموارد: -   
أو على حنو مطلق وتشمل والوظائف على األقل يف املدى املتوسط واملدى الطويل، هو حتسن كفاءة املوارد نسبيا 

املؤشرات الرئيسية تلك املتعلقة باستخدام املواد والطاقة و املياه واألرض و التغريات يف النظم البيئية وتوليد 
 النفايات وانبعاثات املواد اخلطرية.

ميكن لالقتصاد األخضر أن يساهم يف تقدم اجملتمعات ورفاهية اإلنسان مؤشرات التقدم والرفاهية: -   
بطريقتني:أوال من خالل إعادة توجيه االستثمارات حنو سلع وخدمات خضراء، وثانيا من خالل إعادة توجيه 
االستثمارات حنو تعزيز رأس املال البشري واالجتماعي، وتشمل احلد الذي ميكن عنده حتقيق االحتياجات البشرية 

 بكات األمان االجتماعية...اخل.األساسية، مستوى التعليم احملقق، الوضع الصحي للسكان، وتوفر ش
:ثالثا.مساهمة السياسة االقتصادية البيئية البديلة في تحقيق االقتصاد األخضر في الجزائر  

االنتقال  ضمانيف  البديلة السياسة االقتصادية البيئيةإن اجلزائر ومن خالل إدراكها بأمهية الدور الذي تلعبه     
 يف سياستها إدخال االعتبارات البيئيةب لتنمية املستدامة، شرعتربة حديثة لمقا باعتباره، األخضرإىل االقتصاد 

 اجلبائية البيئية، اإلصالحاتمثل الشروع يف  البيئية االقتصادية حزمة من التعديالت إدخالعن طريق  ،االقتصادية
    .احلديثاالقتصادي   لنهجا هلذا وتبنيها لبعض االستثمارات يف البيئة هبدف االنتقال التدرجيي

البيئية: السياسة الجبائية -0     
شىىرعت اجلزائىىر بإصىىالح جبىىائي بيئىىي منىىذ بدايىىة سىىنوات  يف إطىىار إدخىىال االعتبىىارات البيئيىىة يف السياسىىة املاليىىة،   

التسىىعينيات، بالتجسىىيد الفعلىىي ملبىىدأ امللىىوث الىىدافع مىىن خىىالل اجلبايىىة البيئيىىة، الىىيت تتغلىىب عليهىىا األدوات اجلبائيىىة 
لىىو بنسىىبة السىىلبية للبيئىىة و  دعيىىة علىىى األدوات اجلبائيىىة التحفيزيىىة، والىىيت اسىىتطاعت مىىن خاللىىه التقليىىل مىىن اآلثىىارالر 

معاجلتهىا، وهىو مىا أدى إىل اخنفىاض لتغطية تكاليف األضرار البيئيىة و حمدودة، غري أن إيراداهتا املالية تعترب غري كافية 
 تدامة.حجم اإليرادات املالية لتمويل التنمية املس
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   الجبائية البيئية: األدوات -أ    
كثىىىرة الوسىىىائل احلديثىىىة امللوثىىىة للبيئىىىة، قىىىام املشىىىرع اجلبىىىائي اجلزائىىىري بتصىىىميم هيكىىىل اجلبايىىىة و نظىىىرا للتطىىىور السىىىريع    

   (17) على النحو التايل: 2228انطالقا من سنة و  ،البيئية
 :تشمل ما يليو جباية تسيير النفايات: 

 ايات احلضرية املنزلية.جباية النف -     
 .جباية تسيري النفايات الصناعية على األنشطة امللوثة مثل البطاريات، العجالت واملواد الكيميائية -    
 جباية تسيري النفايات املرتبطة باألنشطة اإلستشفائية. -    
 جباية تسيري املواد الكيميائية يف الزراعة. -    

 :شمل ما يلي:و تجباية تسيير التلوث الجوي 
 جباية التلوث اجلوي الناتج عن حركة مرور السيارات. -    
 جباية الوقود، الكربون والصوديوم. -    
مبىىىا فيهىىىا البيرتوكيميىىىاء  ) CFCغىىىاز  (جبايىىىة التلىىىوث اجلىىىوي النىىىاتج عىىىن الصىىىناعة مثىىىل الغىىىازات الكيمائيىىىة -    

 والبرتول. 
 :تشمل ما يلي:و جباية تسيير التلوث المائي 

 جباية الصرف الصحي. -    
 جباية على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي. -    
 .)املياه اإلقليمية (جباية مرور البواخر والسفن يف البحر املتوسط  -    
 الجباية البيئية: إيرادات -ب    
   ة وإزالىىىىة التلىىىىوثأنشىىىىأت السىىىىلطات الصىىىىندوق الىىىىوطين للبيئىىىى وبغىىىىرض الىىىىتحكم يف مىىىىوارد اجلبائيىىىىة البيئيىىىىة    

(FEDEP)  ، 8002 إىل سنة 8000ويف ما يلي تطور موارد هذا الصندوق من سنة. 
                                                                                                               5112-5111عوائد الجباية البيئية خالل الفترة (:4الجدول رقم)

 )مليون دج (الوحدة 
 5112 5112 5112 5112 5112 5113 5115 5110 5111 السنوات
الجباية 
 البيئية

229.201 222.076 2292.069 2172.722 2977.288 2922.592 2202.987 8970.6 8560.977 

 من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب.المصدر:
وذلك نتيجة إلعادة  8008من خالل اجلدول نالحظ أن حتصيل اجلباية البيئية قد عرف منوا كبريا خالل سنة    

إىل  8002مليون دج سنة  222.076تثمني هذه الرسوم مبوجب قوانني املالية، حيث انتقل التحصيل من 
مخس مرات يف هذه  ، إذ نالحظ أن قيمة التحصيل تضاعفت مبا يقارب 8008مليون دج سنة  2292.069

مليون دج 2977.288حيث انتقل من   8005و  8001املدة، غري أن التحصيل عرف اخنفاض خالل سنيت 
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وهذا من  8002إىل غاية  8007مليون دج على التوايل، لريجع مرة أخرى إىل التزايد منذ  2922.592إىل 
 جراء املداخيل املالية الناجتة عن تأسيس الرسم على الوقود.

:مارات في البيئةسياسة االستث -5     
تسعى جاهدة لتكريس ، لنوعية مشاركاهتا يف املعاهدات واالتفاقيات البيئية الدولية من احلكومة اجلزائرية تأكيدا    

 سياسات استثماريةل باعتمادها يف سياق التنمية املستدامة األخضراالقتصاد التحول إىل احملافظة على البيئة و  مبدأ
البديلة الفعلية  الطاقوية العناصر إجيادتنطلق من  إذ ،يف الطاقات املتجددة والنظيفة املتمثلة يف االستثماربيئية، و 

 لالقتصادمبسعى ضمان االنتقال  مستدام بشكل وإدارهتا من أجل احملافظة على مواردها البرتولية واستغالهلا
     .األخضر

:تنمية المستدامةالو  بقضايا البيئة التشريعات المتعلقة -أ     
يف إطار تشجيع السياسات االستثمارية يف البيئة من أجل حتقيق التنمية املستدامة، أعادت اجلزائر نظرهتا يف    

، نتيجة 09-02قوانني االستثمار وقامت بإدراج البعد البيئي فيها حيث قيدت حرية االستثمار يف األمر رقم 
، أن نذكر بعض التشريعات املتعلقة بالتنمية املستدامة يف اجلزائروميكن  ،اآلثار السلبية لالستثمارات على البيئة

   (18) فيما يلي:
امللغى  يتعلق بحماية البيئة 2229فرباير  5املوافق  2109ربيع الثاين عام  88مؤرخ يف  09-29 قانون رقم -

 .2229لسنة  07. ج ر رقم  20-09مبوجب القانون رقم 
لسنة  11، ج ر رقم المتعلق بحماية التراث الثقافي 2222يونيو سنة  26يف  مؤرخ 01-22قانون رقم  -

2222. 
والمتعلق بتهيئة  8002ديسمرب سنة  28املوافق  2189رمضان عام  86مؤرخ يف  80-02قانون رقم  -

 .8002لسنة  66، ج ر رقم اإلقليم وتنميته المستدامة
يتعلق بحماية ، 8008فرباير سنة  5املوافق  2188ذي القعدة عام  88مؤرخ يف  08-08قانون رقم  -

 .8008لسنة  20، ج ر رقم الساحل وتثمينه
يتعلق بحماية ، 8009يوليو سنة  22املوافق  2181مجادى األوىل عام  22مؤرخ يف  20-09قانون رقم  -

 .8009لسنة  19ج ر رقم البيئة في إطار التنمية المستدامة، 
يحدد القواعد ، 8009فرباير سنة  26املوافق  2189ذي احلجة عام  27مؤرخ يف  08-09قانون رقم  -

 .8009لسنة  22، ج ر رقم العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ
يتعلق بالتنمية ، 8009فرباير سنة  26املوافق  2189ذي احلجة عام  27مؤرخ يف  02-09قانون رقم  -

 .8009لسنة  22، ج ر رقم المستدامة للسياحة
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المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية ، 8001جوان  89مؤرخ يف  09-01قانون رقم  -
 .8001لسنة  12، ج ر رقم المستدامة

:والنظيفة في الطاقات المتجددة االستثمار سياسات وبرامج -ب    
واملؤسسات عرب جمموعة من املنظمات ، ومت تنفيذها السياسة الوطنية للطاقات املتجددة يف اجلزائر طريتأمت لقد    

تطوير املعدات  ، وحدةCDERومراكز البحث مثل:املركز الوطين لتطوير الطاقات املتجددة  االقتصادية
وحدة البحث يف الطاقات املتجددة  URAER، وحدة البحث يف الطاقات املتجددة UDESالشمسية 

للطاقة اخلضراء، وذلك من جديدة بديناميكية  باالهتمام اجلزائر وبدأت .URERMSباملنطقة الصحراوية 
 تنمية املوارد إسرتاتيجيةعلى  وكفاءة الطاقة، وتعتمد احلكومة اجلزائريةبرنامج لتطوير الطاقة املتجددة  إطالق خالل

مصادر الطاقة  إنشاءحيث ينص هذا الربنامج على املتجددة مثل الطاقة الشمسية من اجل تنويع مصادر الطاقة، 
   (19) ل متجدد كما هو موضح يف اجلدول التايل:من أص

 5131المتوقع لسنة  الطاقة المتجددة إنتاج(:5الجدول رقم)

           
.8بن الشيخ صارة، عرض جتربة اجلزائر يف جمال الطاقة املتجددة، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر:  

 حديات البيئية،حلول شاملة ومستدامة للت دإجيااملتجددة وذلك من اجل يف مسار الطاقة وتنطلق اجلزائر     
اهلائلة للجزائر  اإلمكانياتعلى  اإلسرتاتيجيةهذه االختيارات  احملافظة على الطاقة االحفورية، وتستند وإشكالية

للربنامج، حيث  األساسياحملور  ، اليت متثل)الطاقة الشمسية الضوئية والطاقة الشمسية احلرارية ( للطاقة الشمسية
ويكون عن طريق الطاقة الشمسية، ويهتم  8090الكهرباء حبلول عام  إنتاجمن  %96ملنتظر الوصول إىل من ا

الكهرباء سنة  إنتاجمن  %9الربنامج أيضا بالطاقة اهلوائية اليت متثل احملور الثاين حيث يقدر أن تشارك مبا نسبته 
8090. 

 لتالية:وقد مت تسطري برنامج الطاقة املتجددة عرب املراحل ا  
 

 (:مراحل برنامج الطاقة المتجددة2الجدول رقم)

 
.8بن الشيخ صارة، عرض جتربة اجلزائر يف جمال الطاقة املتجددة، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر:   

وعلى مت اجنازه ومنها مشاريع قيد االجناز  منها مامت االستثمار يف عدة مشاريع يف الطاقات املتجددة ولقد     
 نذكر: سبيل املثال
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املمتد بني سنيت الربنامج  يف إطارالشمسية: بالكهرباء عن طريق الطاقة ناطقمويد بعض ال* مشروع تز    
يف تكنولوجيا منطقة بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، فاجلزائر تقوم بالتحكم  27مت تزويد  ،8007/8002

السامية للطاقات املتجددة يف إظهار ما تقدمه الطاقة املتجددة من خالل السياسة املطبقة من طرف احملافظة 
اليت يتم التحكم فيها إىل  الشمسيةالطاقة  باألخصوحداهتا التطبيقية للمجاالت احلرارية للطاقات املتجددة، 

 يف تزويد السكان استعماهلادرجة كبرية لبساطة تكنولوجياهتا وسهولة 
ستفادت من مشروع تزويد الكهرباء عن طريق الطاقة بالكهرباء، واجلدول املوايل يوضح بعض القرى اليت ا

   (20) الشمسية:
تزويد استطاعة الطاقة في الجزائر حسب المناطق والمصادر باستعمال التكنولوجيا  (:2الجدول رقم)

 الجديدة

 
  .72ص: ، مرجع سبق ذكره،وزارة الطاقة واملناجمالمصدر:

 
علماء  أطلقهاإىل مبادرة من نادي روما  د فكرة " ديزرتاك "تعو :األلماني -مشروع ديزرتاك الجزائري *    

مني الكهرباء تأكثرية، أمهها   أبعادا. وتتضمن املبادرة يف أملانيا األملايناملركز اجلوي  مبشاركة 8009وسياسيون عام 
مياه البحر يف  حتليةلتشغيل مصانع من الطاقة  ما يكفيوكذلك توفري  .أيضا إفريقياولدول مشال  ألوروباالنظيفة 

ينتهي  أنعشر سنوات تقريبا، على بعد  األوىلبدء العمل يف املرحلة  املشروع الضخم ويتوقع خمططو تلك البلدان،
بليون أورو،  100إىل انه سيحتاج يف النهاية إىل استثمارات تقدر بى ويشريون  .8050بالكامل عام  تنفيذه

حويل الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائية، وخيصص الباقي ملد بليون منها لبناء معامل متطورة لت 950يذهب 
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 8080/8085ويتوقع أن ينتج املشروع بني سنيت شبكات من أعمدة التوتر العايل من مراكز اإلنتاج إىل أوروبا، 
اورو للكيلواط  0.05بسعر  8050ترياواط عام  600ترتفع الكمية من  أنترياواط يف السنة على  70حنو 

 850 إنتاجقادر على  شروع أن كيلومرت واحدا من صحراءنا يف اجلنوبوتشري بعض الدراسات هلذا امل الواحد.
، كانت لتصدر لو الكربون أكسيدطن من غاز ثاين  ألف 250جيغاواط يف السنة، ما يعين منع انبعاث 

دة اليت تسعى من وحتظى باقي مشاريع الطاقات املتجد استخرجت تلك الطاقة من خالل حرق الوقود النفطي.
الدعم واملرافقة التقنية األملانية  8025من إمجايل احتياجاهتا من الكهرباء آفاق  %7لبلوغ خالهلا اجلزائر 

                 (21) لتحقيقها يف اآلجال احملددة.
 الخاتمة:

إجراءات السياسة فهمنا للعالقة بني يتضح من خالل إن فهمنا للسياسة االقتصادية البيئية البديلة       
إال انه ال تزال  آثارها االقتصادية،و  وانعكاسات السياسة البيئية ،)مع أهنا متزايدة(االقتصادية وانعكاساهتا البيئية 

 التنمية املستدامة. يف سياق األخضراالقتصاد  ضعيفة حيث جيب البذل املزيد من العمل لتحقيق أهدافحمددة و 
ة االقتصادية تعتمد بشكل كبري على مؤسسات السوق القائمة واليت تتحكم وإن االنعكاسات البيئية للسياس

لذا فعندما تكون األسواق ضعيفة أو مكرسة ملصلحة  اجلانب البيئي من االقتصاد،ارد و باستخدام قاعدة املو 
 جمموعات خاصة أو عندما تكون القدرة على استخدام قاعدة املوارد غري منظمة بشكل مناسب يكون للسياسة

اليت ميكن  اإلخفاقاتتلك لذا فيجب تصحيح  االقتصادية املصممة للنمو االقتصادي انعكاسات بيئية خطرية.
وعندما يكون هناك  أن تظهر إما ألسباب مؤسسية أو بسبب التدخل غري املالئم للدولة يف القطاعات املعنية.

احلاالت يف وقتها فيفضل استخدام عندما ال ميكن حل هذه و  .من نوع أو من آخر حاالت خلل يف األسواق
زيادة القضاء مثال لذا فقد يؤدي ختفيض القيمة إىل  األدوات االقتصادية للسياسة البيئية ملعاجلة القضايا البيئية،

لكن الدولة تصحيح حاالت فشل السوق و  جيب أن حتاولو  زيادة تلوث اهلواء بكميات كبرية،على الغابات و 
هناك و  فيتوجب عليها أن حتاول تنفيذ إجراءات خاصة للتخفيف من اإلعانات املفرطة.عندما ال يكون هذا ممكنا 

 األمثلة حول هذا النوع من حاالت تعديل انعكاسات االقتصاد من خالل استخدام األدوات املناسبة  ثري منالك
  من القطاعات.     إذا ما تتبعنا انعكاسات تغريات السياسة االقتصادية فيمكن أن جند اآلثار يف الكثريو    

وقد خلصنا من خالل هذه الدراسة اليت تعرضنا فيها إىل فعالية السياسة االقتصادية البيئية البديلة   كأحد سبل 
 ، منها:النتاااائاجضمان االنتقال لالقتصاد األخضر يف اجلزائر إىل مجلة من 

تمويل االقتصاد األخضر، وأداة إلدامته إن السياسة االقتصادية البيئية البديلة بشكل عام هي وسيلة ل -0
 وتصحيح احنرافات مساره جلعل النشاط االقتصادي ينفع اإلنسان بدل أن يضره.
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إن اإلصالحات اجلبائية البيئية اليت تبنتها اجلزائر سواء من حيث التطبيق أو الفعالية يف احلد من املشاكل  -5
لسياسة اجلبائية البيئية على توليد موارد مالية كافية لتغطية تكاليف البيئية تعد حمدودة، إىل جانب عدم قدرة تنفيذ ا

 .األخضراألضرار البيئية مما أفقدها الدور التمويلي لالقتصاد 
كآلية أساسية   يعترب كالطاقات املتجددة والنظيفة  إن االعتماد على الربامج واملشاريع االستثمارية البيئية -3

إىل اجتاه جديد يف التنمية يؤمن االستدامة اجلزائر ميكن أن يساعد يف نقل و  ،للتحول إىل االقتصاد األخضر
 .واالستقرار يف البيئة كما يف االقتصاد

سياسات وبرامج على املدى البعيد يف جمال االستثمار يف الطاقات النظيفة باإلضافة إىل وضعت اجلزائر  -2
ما مت اجنازه ة هبدف التحول حنو االقتصاد األخضر، فمنها ختصيص مبالغ مالية معتربة لتشجيع االستثمارات البيئي

     على أرض الواقع ومنها ما حالت دون ذلك عوائق عديدة.
 االقتراحات:

 استنادا إىل النتائج املتوصل إليها سابقا ميكن اقرتاح التوصيات التالية:
وجيب أن ال   لمي الصحيح لآلثار البيئيةضرورة اختاذ السياسة االقتصادية البيئية البديلة يف ضوء الفهم الع -0

اقتصاديا  يتعني عليها التمهيد سياسيا وإمنا، يف خطوة واحدة اجناز أهدافها إمكانية تتصور احلكومة اجلزائرية
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 وديتها املاليةمردفعالية السياسة اجلبائية البيئية اجلزائرية عن طريق حتسني ضرورة الرفع من  -5
 .    األخضرالبيئي لتحقيق أهداف االقتصاد اجلانب االجتماعي، االقتصادي و  وتأثرياهتا االجيابية على

 .ءاخلاصة بالطاقة اخلضرا االستثماراتوخاصة  بكل أنواعها، ضرورة تشجيع االستثمارات البيئية -3
وتبين الدراسات املشرتكة والبحوث  ،يف جمال االستثمار البيئي ضرورة دعم الشراكة بني القطاع العام واخلاص -2

 األكادميية اليت ختدم دراسات هذا النوع من االستثمار على املستوى الوطين.
 قائمة المراجع:

، ديوان املطبوعات حليلية تقييميةالمدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية:دراسة تقدي عبد اجمليد،  -0
 .81، ص:8009اجلامعية اجلزائر 

2- Xavier  Greffe   Politiques économiques ,programmes-instruments-

perspectives Economica 2eme edition 1991.P :32. 
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 دور حوكمة الشركات في محاربة الفساد المالي واإلداري وتحقيق التنمية االقتصادية
 

  1علي فالقد/
 2طبني مريم أ/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .جامعة املدية  ، كلية العلوم اإلقتصادية، االعلوم التجارية وعلوم التسيري، علي فالق/ د  1
2
 ..سكرةب كلية العلوم اإلقتصادية، االعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة   ،جامعة حممد خيضر، طبين مرميأ/    

 :الملخص
بصفة عامة وباألخص الدول النامية ،مما أدى  تعد ظاهرة الفساد املايل واإلداري من الظواهر اخلطرية اليت تواجه الدول

إىل وقوع ركود يف عملية البناء والتنمية االقتصادية يف اآلونة األخرية وذلك عقب االهنيارات واألزمات املالية العاملية الناجتة 
واإلداري كأداة مثبطة عن حاالت الفساد املايل واإلداري وما اجنر عليها من آثار وخيمة، إذ اعتربت ظاهرة الفساد املايل 

ألهداف التنمية االقتصادية، ومعيقة لعملية النمو والرقي باالقتصاديات الوطنية يف ظل هذه الظروف دعت احلاجة إىل 
وجود ضوابط تعمل على كبح ظاهرة الفساد املايل والنهوض ، فظهر مصطلح حوكمة الشركات وما كان هلا من دور فعال 

واإلداري وزيادة ثقة املستثمرين وتنشيط االستثمار الوطين وجذب االستثمار األجنيب املباشر يف جماالت اإلصالح املايل 
 وبالتايل حتقيق عملية التنمية االقتصادية املنشودة.

Résumé: 

The phenomenon of financial and administrative corruption of dangerous phenomena 

facing countri in genera and in particular developing countries, leading to the 

occurrence of a recession in the construction and economic development process in 

recent times following the collapse of the globa financial crises resulting from cases 

of financial and administrative corruption and Langer fro the disastrous effects, as 

considered the phenomenon of financial and administrative corruption as a 

disincentive to the goals of economic development, and interfere with the process of 

growth and sophisticatio of national economie in these circumstances called for the 

need to have controls working to curb the phenomeno of financial corruption and the 

promotion, appeared term corporate governance and what was her active role in the 

financial and administrative reform and increase the areas of investor confidence and 

stimulate domestic investment and attract foreign direct investment and thus achieve 

the desired economic development process.                                                          
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 مقدمة:
اكتسى موضوع حوكمة الشركات والفساد املايل واإلداري أمهية بالغة يف دائرة اهتمام الباحثني خاصة يف اآلونة األخرية 

واإلداري ، وماهلا من نتائج سلبية على عملية البناء والتنمية االقتصادية ،واليت وذلك نظرا النتشار ظاهرة الفساد املايل 
تؤدي إىل تدمري االقتصاد والقدرة املالية واإلدارية وبالتايل عجز الدولة على مواجهة التحديات واألهداف املنشودة من 

ف ومبادئ أخالقية ومهنية لتحقيق الثقة عملية التنمية االقتصادية ،فدعت احلاجة إىل املطالبة بوجود ضوابط وأعرا
واملصداقية فكان حلوكمة الشركات دور فعال يف إرساء نظم متتاز بالشفافية والعدالة وبالتايل أصبح لزاما على املستثمرين 
البحث عن الدول اليت تعمل جاهدة لوضع قواعد سليمة ملمارسة حوكمة الشركات، وذلك نظرا ملا ميكن أن حتققه وتلعبه 
هذه األخرية من دور يف جمال اإلصالح املايل واإلداري لشركات القطاع العام واخلاص، وزيادة ثقة املستثمرين وتنشيط 
االستثمار الوطين وجذب االستثمار األجنيب وبالتايل الدفع بعجلة التنمية االقتصادية لإلمام ومن هذا املنطلق حاولنا 

 معاجلة اإلشكالية التالية:
  ؟مة حوكمة الشركات في مكافحة الفساد المالي واإلداري وتحقيق التنمية االقتصاديةما مدى مساه 

 وبغية معاجلة هذه االشكالية فقد قسمنا دراستنا هذه اىل احملاور التالية:
 :  مدخل عام حول حوكمة الشركات.أواًل 
 : اإلطار املفاهيمي للفساد املايل واإلداري.ثانًيا
 الشركات يف مكافحة الفساد املايل واإلداري وحتقيق التنمية.: دور حوكمة ثالثًا

 أوال:  مدخل عام حول حوكمة الشركات  
أدى مفهوم االقتصاد احلر الذي اتبعته معظم دول العامل وظهور العوملة وحترير األسواق املالية إىل حتقيق الشركات أرباحا 

اليت تعمل هبا هذه الشركات، وحىت حتافظ هذه الشركات على عالية وخلق فرص استثمارية جديدة وفرص عمل يف الدول 
متيزها فإهنا تعمل على إجياد هياكل سليمة حلوكمة الشركات اليت تضمن مستوى معينًا من الشفافية والعدالة والدقة املالية 

. 
( هي من أهم وامشل املصطلحات اليت أخذت corporate govemanceويعترب مصطلح حوكمة الشركات )

تنتشر على املستوى العاملي خالل العقدين األخريين وقد زاد االهتمام باحلوكمة يف معظم االقتصاديات الناشئة واملتقدمة 
 نظراً الرتباطها باجلوانب التنظيمية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

 مفهوم حوكمة الشركات:      -1
يعود لفظ احلوكمة إىل كلمة إغريقية قدمية تعرب عن قدرة ربان السفينة اإلغريقية ومهاراته يف قيادة السفينة وسط األمواج 
واألعاصري والعواصف، وما ميتلكه من قيم وأخالق نبيلة وسلوكيات نزيهة وشريفة، يف احلفاظ على أرواح وممتلكات 

اعة اليت عهدت إليه، وإيصاهلا إىل أصحاهبا ودفاعه عنها ضد القراصنة، وضد الركاب، ورعايته ومحايته لألمانات  والبض
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األخطار اليت تتعرض هلا أثناء اإلحبار، فإذا ما وصل هبا إىل ميناء الوصول مث عاد إىل ميناء اإلحبار من مهمته ساملا، أطلق 
 .1(good governer) "القبطان املتحوكم جيدا"عليه التجار وخرباء البحار 

بعض الدول مثل أملانيا  مما دفع" governance"مث تطور وترعرع هذا املصطلح كما جاء مبعناه باللغة االجنليزية 
 3002وفرنسا إىل استخدام نفس املصطلح االجنليزي وبذات احلروف مع تغيري طريقة نطقها ولفظها، إال أنه يف عام 

يف رأينا أن الرتمجة العربية )حوكمة( للمصطلح : "كد يف بيان لهحيث أ" حوكمة"أصدر جممع اللغة العربية اعتماده للفظ 
اإلجنليزي ترمجة صحيحة مبىن ومعىن فهي أوال جاءت وفق الصياغة العربية حملافظتها على اجلذر والوزن وهي ثانيا تؤدي 

 عليها واعتماد هذا املصطلح إىل املعىن املقصود باملصطلح االجنليزي وهو تدعيم مراقبة نشاط الشركة ومتابعة أداء القائمني
، ويعد مصطلح احلوكمة 2"بصورته تلك من شأنه أن يضيف جديدا إىل الثورة املصطلحية للغة العربية يف العصر احلديث

أما الرتمجة العلمية هلذا املصطلح واليت (، corporate governance)هو الرتمجة املختصرة اليت راجت للمصطلح
 .3"ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدةأسلوب "اتفق عليها فهي 

وعموما فقد تعددت التعاريف املتعلقة حبوكمة الشركات وذلك بتعدد اهتمامات وختصصات الكتاب والباحثني وسندرج 
 بعضا منها فيما يلي:

  حوكمة الشركات هي عبارة عن العالقات بني جملس اإلدارة واملسامهني واملسريين وميكن أن نضيف مراجعي
 .4صا،ح، اليت ختضع لرقابة وإشراف صندوق النقد العر ي  ووكالة التنقيطأصحاب امل
  حوكمة الشركات هي ذلك النظام املتكامل للرقابة املالية والغري مالية والذي عن طريقه يتم إدارة الشركة والرقابة

من حتقيق رحبية معقولة عليها، باإلضافة إىل أهنا جمموعة من الطرق اليت ميكن من خالهلا أن يتأكد املستثمرون 
 . 5الستثماراهتم
  تشتمل حوكمة الشركات على جمموعة من اآلليات اليت هتدف إىل السيطرة على القرارات اليت اختذها املسريين أو

 . 6املديرين، مع العلم أن هذه الطرق واآلليات ختضع لقيود هامة
  أماgilles paquet وزيع السلطة املوارد واملعلومات بني العديد من فيعرفها: "على أهنا التنسيق الفعال بني ت

األيدي، وهي يف آن واحد أداة للرؤية والتشخيص  واملعاجلة حبيث أهنا تساعد على كشف وحتديد النزاعات وفهمها 
 .7وبالتايل وضع اإلجراءات املناسبة"

  8ومسامهيهاكما تعرف أيضا على أهنا جمموعة العالقات اليت تربط بني مسريي املؤسسات . 
  ويعترب تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(OCED)  من أمشل التعريفات اليت تناولت مفهوم حوكمة

الشركات حيث عرفت على أهنا: "نظام يتم بواسطته توجيه ورقابة منظمات األعمال، واحلوكمة حتدد هيكل توزيع 
لشركة مثل جملس اإلدارة واملديرين، وغريهم من ذوي املصا،ح وتضع الواجبات واملسؤوليات بني املشاركني املختلفني يف ا
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القواعد واألحكام الختاذ القرارات وشؤون الشركة وهبذا اإلجراء فإن احلوكمة تعطي اهليكل املالئم الذي تستطيع من 
وعليه فيمكن القول  ،9خالله الشركة وضع أهدافها والوسائل الالزمة لتحقيق هذه األهداف والعمل على مراقبة األداء"

 .10أن حوكمة الشركات هي تعميق دور الرقابة ومتابعة األداء
يشري إىل اخلصائص  (corporate governance)وبناء على ماسبق ذكر جند أن مصطلح حوكمة الشركات 

 : 11التالية
 أي إتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح. االنضباط : 
 لكل ما حيدث.: أي تقدمي صورة حقيقة الشفافية 
 أي ال توجد تأثريات وضغوط غري الزمة للعمل.االستقاللية : 
 أي وجود مسؤولية أمام مجيع األطراف ذوي املصلحة يف املؤسسة.المسائلة : 
 أي جيب احرتام حقوق خمتلف اجملموعات أصحاب املصلحة يف املؤسسة.العدالة : 
 جديد.: أي النظر إىل املؤسسة كمواطن المسؤولية االجتماعية 

وجتدر اإلشارة إىل أنه اليوجد تعريف موحد متفق عليه ملفهوم حوكمة الشركات ولكن هناك العديد من حماوالت 
واجتهادات يف هذا الشأن فقد تعددت الدراسات احلديثة اليت تناولت هذا املوضوع بالبحث والتعريف وحماولة وضع 

مة الشركات فيما يتعلق باالفتقار إىل تعريف موحد هلذا املفهوم املبادئ القابلة للتطبيق، وهذا ما تؤكده موسوعة حوك
ولكن قد يرجع ذلك إىل تداخل عناصره مع العديد من األمور املؤسسية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية 

 .  12واإلدارية.....................اخل
 :األطراف المعنية بحوكمة الشركات -3

وتؤثر يف التطبيق السليم ملفهوم ولقواعد حوكمة الشركات، وحتدد إىل درجة كبرية مدى  هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر
 النجاح أو الفشل يف تطبيق هذه القواعد واليت نوردها فيما يلي:

: وهم من يقومون بتقدمي رأس املال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم وذلك مقابل احلصول على المساهمين - أ
ماراهتم، أيضا تعظيم قيمة الشركة على املدى الطويل، ولديهم احلق يف اختيار أعضاء جملس اإلدارة األرباح املناسبة الستث

 املناسبني حلماية حقوقهم.
: وهو ميثل املسامهني وأيضا األطراف األخرى مثل أصحاب املصا،ح يقوم باختيار مجلس اإلدارة  - ب

شركة(، باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم كما يقوم برسم السياسة املدرين التنفيذيني)توكل إليهم السلطة اليومية ألعمال ال
 العامة للشركة وكيفية احملافظة على حقوق املسامهني.
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وهي املسؤولة عن اإلدارة اليومية للشركة وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء إىل جملس اإلدارة وتعترب هي  اإلدارة: -ج 
دة قيمتها إضافة إىل مسؤولياهتا جتاه اإلفصاح والشفافية يف املعلومات اليت تنشرها املسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيا

 للمسامهني. 
هم جمموعة من األطراف هلم مصا،ح داخل الشركة مثل الدائنني واملوردين والعمالء  أصحاب المصالح: -د 

الدائنون يهتمون بقدرة الشركة على والعمال واملوظفني ومن املالحظ أن مصا،ح هؤالء قد تتعارض مع بعضها البعض ف
 .13السداد يف حني يهتم العمال واملوظفني على مقدرة الشركة على االستمرار

 :مبادئ حوكمة الشركات -2
 :14لقد وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبادئ عامة للحوكمة تتمثل

 مستوى الشفافية وكفاءة  : حبيث يكون يعمل على رفعضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات
األسواق وأن يتوافق مع دور القوانني، وحيدد بوضوح تقسيم املسؤوليات بني اهليئات املختلفة املسؤولة عن اإلشراف 

 والرقابة وااللتزام بتطبيق القانون.
 يتم حفظ حقوق املسامهني كلهم من الملكية حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف المساهمين حقوق :

م يف نقل ملكية األسهم واختيار جملس اإلدارة واحلصول على عائد جمز من األرباح ومراجعة القوائم املالية حيث حقه
 واحلق باملشاركة الفعالة يف اجتماعات اهليئة العامة.

 من حيث احلق يف الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت واملشاركة يف المساواة في التعامل مع المساهمين :
 األساسية واحلق يف اإلطالع على املمارسات كلها اليت يقوم هبا أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. القرارات
 ويتم ذلك عن طريق احرتام دور أصحاب املصلحة أو األطراف: الشركات حوكمة في المصالح أصحاب دور 

التنفيذية، القوى العاملة، اجملتمع( وتعويضهم عن أي انتهاك املرتبطة بالشركة)املسامهني، املقرضني، جملس اإلدارة، اإلدارة 
 حلقوقهم القانونية وإفصاح اجملال أمامهم للمشاركة الفعالة يف الرقابة على الشركة.

 ويكون باإلفصاح العادل ويف الوقت املناسب عن دور مراقب احلسابات وملكية النسبةوالشفافية اإلفصاح : 
 ت املالية ألعضاء جملس اإلدارة واملدرين التنفيذيني وأصحاب املصا،ح.  العظمى من األسهم والتصرفا

 حتديد احلقوق والواجبات القانونية لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة وكيفية اختيارهم اإلدارة مجلس مسئوليات :
 أعضاءه ودور اإلشراف املناط هبم على اإلدارة التنفيذية وأصحاب املصا،ح وجلنة املراجعة.

                    ومزايا حوكمة الشركات:أهداف  -4
 :15حتقق حوكمة الشركات اجليدة كثريا من األهداف واملزايا أمهها           

  حتقيق الشفافية والعدالة ومحاية حقوق املسامهني يف الشركة وهذا يتم من خالل إجياد قواعد وأنظمة وضوابط
 هتدف إىل حتقيق الشفافية والعدالة.

 وقواعد وهياكل إدارية متنح حق مسائلة إدارة الشركة أمام اجلمعية العامة وتضمن حقوق املسامهني. إجياد ضوابط 
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 .تنمية االستثمارات وتدفقها من خالل تعميق الثقة للمستثمرين يف أسواق املال 
   عمل العمل على تنمية املدخرات ورفع معدالت االستثمار وضمان التمويل للمشروعات وبالتايل إجياد فرص

 جديدة.
 .العمل على األداء املايل اجليد من خالل حماسبة اإلدارة أمام املسامهني 
  فرض الرقابة اجليدة والفاعلة على أداء الوحدات االقتصادية لتطوير وحتسني القدرة التنافسية للوحدات

 االقتصادية.
 داري أو األخالقي.العمل على حماربة التصرفات غري مقبولة سواء كانت يف اجلانب املادي أو اإل 
  جذب االستثمارات سواء األجنبية أو احمللية واحلد من هروب رؤوس األموال الوطنية للخارج)عن طريق أحكام

 الرقابة والتشريعات واإلجراءات املنظمة للسوق(.
   .حماربة الفساد الداخلي عن طريق البحث يف أسبابه واحلد منها وعدم السماح باستمراره 

 ر المفاهيمي للفساد المالي واإلداريثانيا: اإلطا
اكتست قضية الفساد يف السنوات األخرية قدرا كبريا من الدعم والتأييد، وأضحى هلا مايشبه املكانة الرمسية يف اخلطاب 
 الدويل والعر ي، وتتعاون بانتظام منظمات هلا تقديرها واحرتامها للتباحث بشأن مكافحتها يف خمتلف أحناء العامل، ولذلك

 :16أضحى مكافحة الفساد كظاهرة عاملية من أهم القضايا املثارة حاليا لألسباب التالية
 .عالقة الفساد بتمويل اإلرهاب وتشجيع منظمات العنف 
  تعدد جماالت الفساد اليت يتم الكشف عنها يف خمتلف دول العامل اليت تزداد بشكل مطرد وفقا ملؤشرات

 .3002عام  (ITO)نظمة الشفافية الدولية مدركات الفساد العاملي الصادر عن م
  ارتفاع مستوى الفساد جيعل السياسات العامة عدمية اجلدوى وبالتايل حتويل االستثمار واألنشطة االقتصادية

 بعيدا عن املسارات اإلنتاجية لنتيجة حنو أنشطة سرية تدر عائدات مالية مرتفعة.
 التنمية االقتصادية املستدامة. حاجة الدول النامية واملتقدمة على حد سواء إىل 
  إن أغلب حكومات العامل قد وضعت قوانني أو يف طريقها لوضع قوانني ملطالبة كافة املنظمات احلكومية وغريها

 مبكافحة الفساد.
   إن أغلب احلكومات اليت وضعت القوانني ستطلب من املنظمات املختلفة وضع برامج ملتابعة االلتزام هبذه

 القوانني واختبار مدى مكافحة الفساد وخصوصا املنظمات احلكومية. 
 تحديد مفهوم الفساد: -0

املشكلة الرئيسية على اإلطالق مل يعد الفساد أهم املشكالت اليت تواجه النظام العاملي اجلديد فحسب بل يكاد يكون 
حبيث أنه قدمي قدم اجملتمع البشري، واستمر على مر التاريخ وحتول يف الوقت احلاضر إىل مشكلة حادة تعاين منها مجيع 
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، وبغية فهم أي موضوع البد من االتفاق يف معظم البحوث األكادميية على معىن املصطلحات املستخدمة 17الدول
 اجلدل يف إطاره املوضوعي واستنادا إىل ذلك فإنه ميكن تعريف الفساد كما يلي:   ومضموهنا، حىت ينحصر 

 الفساد لغـــة:      -
 اضمحلو بطُّلفيقال فسُّد الشيء أي  البطالنلغة هو  الفساد( وصلُّح(أي ضد)فسُّدالفساد يف معاجم اللغة هو يف)

 ويأيت التعبري على معان عدة حبسب موقعه فهو:
 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي : لقوله تعاىل:طالجدب أو القح"

 .11سورة الروم اآلية عملوا لعلهم يرجعون"
 :32سورة القصص آية"اللذين ال يريدون علوا في األرض وال فسادا" لقوله تعاىل: الطغيان والتجبر. 
 يحاربون اهلل ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا "إنما جزاء الذين لقوله تعاىل:: عصيان لطاعة اهلل

 أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفقوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم"
 .          22سورة املائدة اآلية

و كلي وإن ملرتكبيه اخلزي يف احلياة الدنيا ونرى يف اآليات الكرمية السابقة تشديد القرآن الكرمي على حترمي الفساد على حن
 .18والعذاب الشديد يف اآلخرة

 الفسـاد اصطالحـا:    -
ليس هناك تعريف حمدد للفساد باملعىن الذي يستخدم فيه هذا املصطلح اليوم لكن هناك اجتاهات خمتلفة وآراء متباينة 

لعامة أو الوظيفة العامة للكسب اخلاص، ومن هذه اتفقت يف كون أن الفساد هو إساءة استخدام أو استعمال السلطة ا
 التعاريف مايلي:

 "19عرفته موسوعة العلوم االجتماعية:"الفساد هو استخدام النفوذ العام لتحقيق كسب خاص. 
  الفساد هو إساءة استخدام القوة العمومية أو املنصب أو السلطة للمنفعة اخلاصة سواء عن طريق الرشوة، أو

 . 20استغالل النفوذ، أو احملسوبية، أو الغش، أو تقدمي إكراميات للتعجيل باخلدمات، أو عن طريق اختالساالبتزاز، أو 
  أما الفساد من منظور اقتصادي هو املشكلة اليت تؤدي إىل حتقيق فوائد ومنافع غري مشروعة لبعضهم ويتحمل

 .21تكلفتها الباهضة اجملتمع بأكمله
 و سوء استعمال املنصب أو السلطة للحصول على أو إعطاء ميزة من أجل وأخريا هناك من يرى أن الفساد ه

 .22حتقيق مكسب مادي أو قوة أو نفوذ على حساب اآلخرين أو على حساب القواعد واألعراف أو اللوائح القائمة
 أسباب الفساد: -5

 :23واإلداري تنحصر فيما يليالشك يف أن أول خطوة لعالج أي مشكلة هي حتديد أسباهبا وأهم أسباب الفساد املايل 
 :ويقصد هبا غياب احلريات والنظام الدميقراطي ضمن مؤسسات اجملتمع املدين، إضافة إىل  أسباب سياسية

 ضعف وسائل اإلعالم والرقابة.
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 :متمثلة باحلروب وآثارها ونتائجها يف اجملتمع والتدخالت اخلارجية الطائفية والعشائرية  أسباب اجتماعية
، والقلق الناجم  من عدم استقرار األوضاع والتخوف من اجملهول القادم.... ومجع املال بأي وسيلة ملواجهة واحملسوبيات

 هذا املستقبل واجملهول الغامض.
 :األوضاع االقتصادية املرتدية واحملفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف املعيشة. أسباب اقتصادية 
 :اإلجراءات املعقدة)البريوقراطية( وغموض التشريعات وتعددها أو عدم  وتتمثل يف أسباب إدارية وتنظيمية

 العمل هبا، ضمن املؤسسة لعدم اعتمادها على الكفاءات اجليدة يف كافة اجلوانب اإلدارية.
 وقد حدد البنك الدويل جمموعة من األسباب لظهور الفساد املايل واإلداري فيما يلي:

 تكون تعاين من الفساد وهي نفسها. هتميش دور املؤسسات الرقابية وقد 
 .وجود البريوقراطية يف مؤسسات الدولة 
 .حصول فراغ يف السلطة السياسية رمبا بسبب الصراع علي السلطة  
 اجملتمع املدين وهتميش دورها. ضعف مؤسسات 
 لظهور الفساد. توفر البيئة االجتماعية والسياسية املالئمة 

 مظاهر الفساد المالي واإلداري: -3
 يأخذ الفساد املايل واإلداري أحد األشكال التالية:

 :وهي تقدمي أو استالم أيه هدية، أو قرض أو أتعاب، أو مكافآت أو أية ميزة من أو إىل أي شخص  الرشوة
، أي أهنا تعين 24حلثه على القيام بفعل غري أمني أو غري مشروع أو خرق للثقة يف أثناء أدائه لعمل من أعمال املنشأة

 الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال خالف التشريع أو أصول املهنة.حصول 
 :أي إمرار ما تريده التنظيمات)األحزاب أو املناطق واألقاليم أو العوائل املتنفذة( من خالل نقودهم  المحسوبية

 دون استحقاقهم هلا أصال.
 :جه حق كما يف منح املقاوالت والعطاءات أو عقود االستئجار أي تفضيل جهة على األخرى بغري و  المحاباة

 واالستثمار.
 :أي تدخل شخص ذا مركز)وظيفي أو تنظيم سياسي( لصا،ح من ال يستحق التعيني أو إحالة العقد أو  الوساطة

 أشغال املنصب...اخل.
 :تربيرات قانونية أو إدارية أو لغرض احلصول على املال من األشخاص مستغال موقعه الوظيفي ب االبتزاز والتزوير

إخفاء التعليمات النافذة على األشخاص املعنيني كما حيدث يف دوائر الضريبية أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير 
 النقود.
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 :وذلك استخدام الصالحيات املمنوحة للشخص أو االحتيال  نهب المال العام والسوق السوداء والتهريب
أو استغالل املوقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غري وجه حق أو مترير السلع عرب منافذ السوق 

 السوداء أو هتريب ثروات الدولة.
 :واجلنسية وجواز السفر  واملستعجلة كمعامالت التقاعد التباطؤ في انجاز المعامالت وخاصة المهمة منها

 .25ووثائق تأييد صحة صدور الشهادات أو الكتب الرمسية
 : مؤشرات قياس الفساد المالي واإلداري -4

يف ظل تفشي ظاهرة الفساد املايل واإلداري وتزايد آثارها اليت أصبحت هتدد باستقرار ومنو اقتصاديات الدول النامية 
ل ومؤسساهتا املالية والتنفيذية إىل االهتمام بقياس ظاهرة الفساد من واملتقدمة على حد سواء اجتهت حكومات الدو 

خالل تطوير مؤشرات كمية تستند يف معظمها على استقصاء آراء اخلرباء عن انطباعاهتم من واقع ممارساهتم العملية حول 
يت إىل عرضها ضمن مدى تفشي هذه الظاهرة، وتشتمل على ثالث مؤشرات هامة مستخدمة يف األدبيات التطبيقية نأ

 النقاط التالية:
 المؤشر الفرعي للفساد في الدليل الدولي للمخاطر القطرية: 

يف نشرة التقارير الدولية اليت هتتم بنشر تقارير أسبوعية عن التمويل  1830مت اصدار املؤشر الفرعي للفساد عام 
انضم جمموعة من  1883واالقتصاد على مستوى العامل بناء على منوذج إحصائي حلساب حجم املخاطر، ويف عام 

ملؤشر الفرعي للفساد يف الدليل الدويل للمخاطر القطرية يف الباحثني اىل جمموعة خدمات املخاطر السياسية ليتم إدراج ا
، ويشمل املؤشر الفرعي للفساد يف الدليل الدويل للمخاطر القطرية على 3001الشبكة الدولية للمعلومات االنرتنت عام 

اطر خم نقطة 011و  متغيرا 05متغريا موزعة على ثالث جمموعات فرعية للمخاطر السياسية اليت تكون بني  33
خماطر حبيث تشتمل كل جمموعة على متغريات فرعية  نقطة 21و متغيرات 2واملخاطر  التمويلية، واملخاطر االقتصادية 

تقدمي خماطر كل منها على أساس نقاط للمخاطر تعكس الوزن النسيب املتغري مث اجملموعة، وتشري القيم املتدنية لنقاط 
 نقطة 011للمخاطر املرتفعة للغاية و  صفريمة املؤشر التجميعي بني املخاطر للمجموعات الثالث حبيث ترتاوح ق

للمخاطر املتدنية للغاية، وخيتص املؤشر الفرعي للفساد يف الدليل الدويل للمخاطر القطرية بقياس الفساد ضمن اجملموعة 
ستثمار األجنيب ألنه يشوه الفرعية للمخاطر السياسية واليت الحظت ان الفساد داخل النظام السياسي ميثل هتديدا لال

والذي  الصفرخماطر ترتاوح بني  نقاط 6البنية االقتصادية والتمويلية للدولة، ويقلل من كفاءهتا ويتضمن املؤشر يف تركيبته 
انعدام الفساد وخماطر متدنية، وفيما يلي جدول لعينة مكونة  نقاط 6يعرب عن تفشي واسع للفساد اي خماطر مرتفعة، و

 :26ة يف املؤشر الفرعي السياسي كانت كما يليدول 111من 
 (5113-0892المؤشر الفرعي للفساد في الدليل الدولي للمخاطر القطرية لعينة من الدول للفترة)

 نقاط املخاطر 3002 3000 1881 1880 1831 الدول
 صفر 2 2 1 2 2 االردن
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 1- 3 3 3 2 1 االمارات
 1- 3 2 1 2 2 البحرين
 1- 3 2 2 2 2 تونس
 3- 3 3 2 1 1 اجلزائر

 1- 3 3 3 3 2 السعودية
 1- 1 1 3 3 3 السودان
 صفر 3 2 1 3 3 سوريا
 صفر 2 2 2 2 2 عمان
 صفر 3 3 3 3 3 قطر

 1- 3 3 2 2 2 الكويت
 3- 1 1 1 1 2 لبنان
 1- 3 1 1 2 2 ليبيا
 صفر 3 3 1 3 3 مصر
 1- 2 2 2 2 3 املغرب
 1- 3 2 2 2 ...... اليمن

 1 1 1 1 2 2 متوسط العامل
 0.8- 1.3 3.1 3.3 3.2 3.2 املتوسط العر ي

 www.prsgroup.com: جمموعة خدمات املخاطر المصدر
 3002عام  1.3من اجلدول اعاله نالحظ أنه تتفاوت نسب الفساد بني الدول العربية ومبستويات مرتفعة مبتوسط بلغ 

سجل تفشي الفساد  1831، وبني اجلدول أنه خالل الفرتة نقاط 4وهو أقل مقارنة مبتوسط الفساد يف العامل الذي بلغ 
 دولة. 11لفساد يف يف أوساط الدول العربية بداللة اخنفاض قيمة مؤشر ا

 مؤشر مدركات للفساد: 
ويعرف على أنه ذلك املؤشر الذي يقّيم  1881بدأت منظمة الشفافية الدولية بإصدار مؤشر مدركات الفساد منذ العام 

ع الدول ويرتبها وفقاً لدرجة وجود الفساد بني املسؤولني والسياسيني فيها بناًء على إدراك رجال األعمال واحملللني من مجي
أحناء العامل مبا يف ذلك املتخصصني واخلرباء من نفس الدولة اليت يتم تقييمها، ويعترب مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مركباً 
ومسي على انه مسح املسوحات حيث يعتمد على البيانات ذات العالقة بالفساد واليت يتم مجعها عن طريق مسوحات 

تلفة ومستقلة، يركز املؤشر بشكل أساسي على الفساد يف القطاع وإستطالعات رأي متخصصة تقوم هبا مؤسسات خم
العام ويعرفه بسوء استغالل الوظيفة العامة من أجل حتقيق مصا،ح خاصة وبناًء على هذا التعريف تطرح املسوحات 

اصة، مثل واستطالعات الرأي املستخدمة يف إعداد املؤشر أسئلة ذات صلة باستغالل الوظيفة العامة لتحقيق مصا،ح خ
قبول املوظفني احلكوميني للرشاوى، أو اختالس األموال العامة، ومدى جناح جهود مكافحة الفساد. وجتدر اإلشارة إىل 

http://www.prsgroup.com/
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أن املصادر اليت يعتمد عليها مؤشر مدركات الفساد ال متيز بني الفساد اإلداري والفساد السياسي الذي يركز بشكل 
 ناصب العامة ألغراض حزبية. أساسي على متويل األحزاب وإستغالل امل

مؤسسة  12 مسوحات واستطالعات رأي توفرها خالل من اليت يتم مجعها على البيانات يعتمد مؤشر مدركات الفساد
مستقلة تضم كل من: البنك األفريقي للتنمية، والبنك األسيوي للتنمية، ومؤسسة بريتلسمان، ووحدة االستخبارات 

ؤسسة البصرية العاملية، واملعهد الدويل للتنمية االدارية، ومؤسسة االستشارات حول املخاطر االقتصادية، وبيت احلرية، وم
السياسية واالقتصادية، ومؤسسة خدمات املخاطر السياسية، ومؤسسة الشفافية الدولية، والبنك الدويل، واملنتدى 

 عات الرأي اليت يعتمد عليها املؤشر املدىاإلقتصادي العاملي، ومشروع العدالة العاملي، وتقيس هذه املسوحات وإستطال
توفر مجيع هذه  كما العام والعمل السياسي، القطاع يف الرشاوى( حجم أو/و حدوثه للفساد من حيث )تكرار اإلمجايل

 توحيد يف الفساد مدركات مؤشر الحتساب األوىل اخلطوة للدول، وتتمثل تصنيفاً  املسوحات وإستطالعات الرأي
الفردية نتيجة تنوع و اختالف درجات املقاييس املستخدمة فيها،  املصادر خالل من احلصول عليها يتم اليت البيانات

 0بـني ) ما الفساد واليت تنحصر مدركات درجات مؤشر حدود عام موحد ضمن مقياس إىل البيانات ترمجة تلك ويتم 
– 100.)     

لكل  املوحدة القيم احلسا ي جلميع  املتوسط احتساب خالل من الفساد مدركات مؤشر على الدرجات حتديد يتم وأخرياً 
 .27أدىن مستوى للفساد املدرك 011درجة أعلى مستوى للفساد املدرك يف حني تعين  صفردولة حيث تعين درجة 

دولة. وقد أحرزت أكثر من ثلثي  122ومشل هلذا العام  3012أطلقت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد 
، وكما هو معروف فان هذا املؤشر يقيس واقع نقطة 011اىل  صفرنقطة على مقياس من  10ه الدول أقل من هذ

الفساد ويسعى اىل تقومي مدى استفحاله يف االدارات العامة وإعطاء فكرة عن االجراءات اليت تتخذها احلكومات للحد 
انا تزامن مع إطالق مؤشر مدركات الفساد، اعتربت فيه من تفاقم هذه الظاهرة، وقد أصدرت منظمة الشفافية الدولية بي

النتائج مبثابة حتذير من أن إساءة استخدام السلطة والتعامالت السرية، والرشوة، هي مشكالت مستمرة يف ختريب 
اد اجملتمعات يف شىت أحناء العامل، ونقل البيان عن هوغيت البيل رئيسة الشفافية الدولية: "أظهر مؤشر مدركات الفس

أن مجيع الدول ما زالت تواجه هتديد الفساد على مجيع املستويات احلكومية، من إصدار الرتاخيص احمللية وحىت  3012
إنفاذ القوانني واللوائح"، ودعا البيان ألن تكون املؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما خيص عملها وأنشطتها وأن يكون 

ار،حيث أنه ما زال من الصعب للغاية التحقيق يف الفساد ومالحقة املسؤولني عنه املسؤولون أكثر شفافية يف صناعة القر 
أمام القضاء.وحذرت الشفافية الدولية من أنه سوف تواجه اجلهود الرامية للتعامل مع التغري املناخي واألزمة االقتصادية 

الدولية مثل جمموعة العشرين مكافحة والفقر املدقع عقبات كربى تتمثل يف الفساد.وقالت إنه يتعني على الكيانات 
 أنشطة غسل األموال وأن جتعل الشركات الكربى أكثر شفافية وأن تسعى السرتداد األموال املسروقة.



  مريم طبني/ أ. علي فالقد.                             دور حوكمة الشركات في محاربة الفساد المالي واإلداري وتحقيق التنمية االقتصادية

 5102/جوان  04العدد                                             جامعة المدية                     -المستدامة المحليةمخبر التنمية ا -مجلة االقتصاد والتنمية

 
178 

 28( عامليا مبعدل 32أما على صعيد املنطقة العربية فقد احتلت االمارات العربية املتحدة املرتبة األوىل عربيا واملرتبة )
( عامليا مع احتفاظها 33، وتليها قطر اليت احتلت املرتبة )3013بنقطة واحدة عن معدل  متقدمة 3012للعام 

 .3013( اليت سجلته يف عام 23باملعدل نفسه )
، احتفظت دولة البحرين يف مرتبتها 3012لعام  13اىل  3013لعام  11وعلى الرغم من تراجع مرتبته من معدل 

(، وجاءت الكويت يف 22( والسعودية )21) (عامليا.ومن بعدها جاءت عمان يف املرتبة 12)الثالثة عربيا لتحتل املرتبة 
( ، وأريترييا 118( وموريتانيا )111(، ومصر )81(، واجلزائر وجيبويت )81(، مث املغرب )22، مث تونس)23املرتبة 

 على التوايل. 123و 122(، واليمن وسوريا يف املرتبتني 120)
 دولة مشلها املؤشر. 122من أصل  121والسودان يف املرتبة  123وليبيا يف املرتبة  121ملرتبة وجاء العراق يف ا

أما لبنان ففي ظل األزمة السياسية اليت تزيد من هشاشة الوضع األمين وترهل الدولة وضغف أجهزة الراقبة واملساءلة 
، إذ تراجع اىل 3012ر مدركات الفساد لسنة واحملاسبة يف مواجهة الفاسدين واملفسدين، فقد سجل تراجعًا يف مؤش

بعدما كان يف  122من اصل  132درجة يف العام املاضي على صعيد مستوى النزاهة. واحتل املرتبة  20من  33درجة 
يف العام املاضي.يف حني جاء كل من اليمن والعراق وسوريا والسودان وليبيا والصومال يف  122من اصل  133املرتبة 

 يب العر ي والعاملي".أسفل الرتت
ويف هذا اإلطار فقد حذرت منظمة برملانيون عرب ضد الفساد من خطورة النتائج اليت صدرت عن مؤشر مدركات 
الفساد واليت أثبتت أن الفساد وانعدام الشفافية ال يزاالن يشكالن حتديا أساسيا أمام تنمية املنطقة، األمر الذي يرتب 

لسنوات املقبلة مهمات كبرية ومتنوعة، اذ يقع على عاتقها إقرار التشريعات اخلاصة مبكافحة على الربملانات العربية يف ا
الفساد وأداء دور فاعل يف جمال اسرتداد األموال املنهوبة ومتابعة مدى التزام األنظمة السياسية اتفاقية األمم املتحدة 

 ملكافحة الفساد.
اد بأنه ال يزال يشكل الفساد وانعدام الشفافية والنزاهة إحدى أهم بدورها ، أكدت املنظمة العربية ملكافحة الفس

يثبت  3012التحديات اليت تواجه األقطار العربية خصوصا أن النتائج اليت صدرت عن مؤشر مدركات الفساد للعام 
دون ما هو مطلوب يف بأن السلوكيات احلكومية والتشريعات الربملانية اجلدية والفاعلة على صعيد مكافحة الفساد ال تزال 

األقطار العربية خصوصا على صعيد التزام هذه األقطار يف اقرار القوانني واألنظمة املتعلقة بتطبيق اتفاقية االمم املتحدة 
أصبحت نافذة املفعول   من أمهية اإلتفاقية الدولية ملكافحة الفساد اليت  ملكافحة الفساد.وأشارت املنظمة بأنه على الرغم

الدول األطراف فيها بتنفيذ جمموعة واسعة ومفصلة من تدابري مكافحة الفساد   تلزم  كوهنا  3001نون األول كا  11يف 
على صعيدي املمارسة والتعاون يف جمال مكافحة   اليت تؤثر على قوانني ومؤسسات وسياسات وسلوكيات تلك الدول

النجاح املنشود يف معظم األقطار العربية . ومن أبرز الفساد، إال أن التطبيق العملي هلا مل يؤد لألسف الشديد إىل 
التشريعات والقوانني الغائبة يف هذا اجملال قوانني حق الوصول إىل املعلومات، محاية كاشفي الفساد، انشاء اهليئات الوطنية 

 .28ملكافحة الفساد، وتطبيق آليات اسرتداد األموال املنهوبة
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 المؤشر المركب للحاكمية: 
جوانب للحاكمية هي  2بناء على  1882مت اعداد املؤشر املركب للحاكمية من طرف باحثني من البنك الدويل عام 

التعبري واملساءلة، واالستقرار السياسي، وكفاءة احلكومة، ونوعية التدخل احلكومي وحكم القانون، والتحكم يف الفساد، 
قاعدة  22ب احلاكمية على عدد من املتغريات مث استنتاجها من ويعتمد تطوير املؤشرات الفرعية لكل جانب من جوان

مؤسسة متخصصة وباستغالل املعلومات املتاحة من قواعد املعلومات بعد تنميط  21للمعلومات مت انشاؤها بواسطة 
وح قيمة وترتاواحد وباحنراف معياري صفر مؤشرات احلاكمية يتم تنميطها يف التوزيع الطبيعي حبيث تأخذ متوسط مؤشر 

( والنتائج املتحصل عليها تعين مستوى أعلى احلاكمية، والنتائج املنخفضة تعين مستوى 5.2+إىل  5.2-املؤشر بني)
 30دولة مث رصد  132منخفض احلاكمية، واجلدول املوايل يوضح ترتيب الدول يف املؤشر املركب للحاكمية لعينة من 

 :29(3001-1882دولة عربية من الفرتة)
 (5112-0886المركب للحاكمية لعينة من الدول العربية للفترة)المؤشر 

 التغري 3001 3001 3002 3003 3000 1883 1882 الدول الرتتيب
 0.81+ 1.12 1.23 1.12 1.12 0.23 0.23 0.33 االمارات 1
 0.11+ 0.31 0.28 0.32 0.88 0.31 1.01 0.20 الكويت 3
 0.32+ 0.33 0.23 0.28 0.81 0.22 0.21 001.- قطر 2
 0.11+ 0.21 0.22 0.21 0.81 0.21 0.21 0.10 البحرين 1
 0.13+ 0.22 0.10 0.33 0.03 0.03 1.11 0.8- االردن  1
 0.12+ 0.32 0.13 0.38 0.13 0.02 0.33 0.22- السعودية 2
 0.12+ 0.12 0.32 0.22 0.11 0.22 0.11 0.02- تونس 2
 0.21- 0.08- 0.01- 0.02- 0.08- 0.20 0.11- 0.32 املغرب 3
 0.10+ 0.32- 0.01- 0.31 0.11 0.22- 0.22- ..... موريطانيا 8
 0.13- 0.22- 0.11- 0.10- 0.10- 0.12- 0.28- 0.13- لبنان 10
 0.12- 0.13- 0.33- 0.11- 0.20- 0.22- 0.32- 0.11 مصر 11
 0.03- 0.12- 0.10- 0.21- 0.22- 0.28- 0.22- 0.21- اجلزائر 13
 0.12+ 0.18- 0.13- 0.13- 0.21- 0.28- 0.21- 0.21- سوريا 12
 0.23- 0.22- 0.32- 0.23- 0.21- 0.21- 0.21- 0.31- اليمن 11
 0.33+ 0.21- 0.21- 0.33- 0.28- 1.32- 0.32- ..... جيبويت 11
 0.02+ 0.38- 0.33- 0.31- 0.32- 0.88- 0.82- 0.82- ليبيا 12
 0.02- 0.82- 0.22- 0.33- 0.38- 1.01- 0.32- ..... جزر القمر 12
 0.13+ 1.32- 1.12- 0.81- 1.10- 1.31- 1.12- 1.11- العراق 13
 0.31- 1.10- 1.21- 1.23- 1.01- 1.11- 0.13- 1.12- السودان 18
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 0.01+ 1.21- 1.23- 1.12- 1.31- 1.23- 1.10- 1.23- الصومال 30
 www.grovindicators.org: المصدر

من اجلدول أعاله نالحظ مميز الدول العربية مبستويات فساد متوسطة تقل عن املستوى العاملي وسجلت مستويات حتسن 
ريا وجيبويت والعراق ( رغم تفشي الفساد فيها وتشمل موريتانيا وسو 3001-1882موجة يف حماربة الفساد خالل الفرتة)

والصومال ومن جهة أخرى تظهر نتائج اجلدول تدهور املؤشر الفرعي للفساد بداللة التغري السليب يف املؤشر الفرعي 
( مشلت كل من املغرب ولبنان ومصر واجلزائر واليمن وجزر القمر والسودان والذي 3001-1882للفساد خالل الفرتة)

 فوق املتوسط العاملي. يشري اىل تفشي الفساد مبستوى ي
 ثالثا: دور حوكمة الشركات في مكافحة الفساد المالي واإلداري وتحقيق التنمية االقتصادية

يتطلب حتقيق عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية توفر الشفافية واملساءلة واحلكم الرشيد باإلضافة اىل فعالية احلكومة 
لالزمة ويتم ذلك من خالل حتصني اجملتمع من آفة الفساد وما يقرتن به من مظاهر ومتتعها بالكفاءة واخلربة االدارية ا

الفوضى والتسيب والالمباالة وانعدام احلس باملسؤولية فإذا كانت القواعد الناظمة للحياة العامة قواعد موضوعية وعلنية، 
وإذا كان املسؤولني كل جمال عمله على وإذا كانت القرارات احلكومية رشيدة من حيث خياراهتا ومربراهتا ودوافعها 

مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية خيضعون للرقابة الوقائية والالحقة فإن عجلة التنمية ستندفع لإلمام 
 .30وستنكمش حاالت الفساد وهدر االموال

 :اهداف التنمية االقتصادية ومتطلباتها -0
اليت اجتمعت على أن التنمية تشمل النمو وتتضمنه ومتس اهلياكل االجتماعية للتنمية االقتصادية العديد من التعاريف 

واملؤسسات والعادات أي تلك العملية اليت تتحقق من خالهلا زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين على 
ت املنتجة إضافة إىل احداث مدار الزمن واليت حتدث تغريات يف اهليكل االنتاجي واإلطار التنظيمي ونوعية السلع واخلدما

تغري يف هيكل توزيع الدخل لصا،ح الطبقة الفقرية، فالتنمية االقتصادية عبارة عن التطور احلاصل الذي حيدث يف اجملتمع 
، وبعبارة أخرى يعد مفهوم التنمية االقتصادية 31وتكون نتيجته زيادة الدخل الوطين ومن مث ارتفاع متوسط دخل الفرد

البعاد واملستويات يهدف اىل حتسني جودة احلياة وتطويرها من خالل جمموعة التغريات اجلذرية يف مفهوم متعدد ا
اجملتمعات ويعترب من أكثر املفاهيم شيوعا منذ بدايات القرن املاضي، إذ أن امهية التنمية تأيت من دورها يف رفع مستوى 

مواطنني إضافة اىل زيادة الناتج القومي االمجايل وتوفري فرص العمل املعيشة لألفراد واحلد من الفقر وتوفري احلياة الكرمية لل
فهي جمموعة من السياسات االقتصادية ينتج عنها تغريات كبرية يف اهلياكل االقتصادية للدولة مصحوبة بزيادة يف متوسط 

اسة اقتصادية، حبيث ان الدخل احلقيقي وزيادة معدالت الرفاهية لألفراد يف اجملتمع ومها يف ذات الوقت هدف اي سي
التنمية االقتصادية ليست الغاية يف حد ذاهتا ولكنها شرط لتحقيق جمموعة من االهداف االقتصادية واالجتماعية تتمحور 

 : 32حول رفع املستوى املعيشي لألفراد وحتسني يف اهليكل االنتاجي وهذه االهداف هي
 .زيادة الدخل القومي 

http://www.grovindicators.org/
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 .رفع مستويات معيشة االفراد 
 قليل التفاوت يف الدخل بني افراد اجملتمع الواحد.ت 
 .توسيع اهليكل االنتاجي 
 .احلد من الفقر 
 .املساواة االقتصادية واالجتماعية 
 .انتشار التعليم وتوفري مستويات الصحة 

 املتطلبات امهها:إلجياد حتوالت هيكلية اقتصادية واجتماعية يف اطار حتقيق التنمية االقتصادية يتطلب ذلك توفري بعض 
  اجياد املؤسسات واآلليات اليت تعمل على إحداث تغريات يف البنيان االقتصادي واالجتماعي للدولة يتالءم مع

 ظروفها.
 .اختيار االساليب املناسبة واملالئمة لظروف البلد من خالل رسم السياسات املالئمة لذلك 
 يف قطاعي الصناعة والزراعة. اصالح اهلياكل االنتاجية يف االقتصاد القومي وخاصة 
   .تطوير التنمية البشرية احلقيقية من خالل دعم وتفعيل قطاعات التعليم والتدريب والبحث العلمي 
 :آثار الفساد على التنمية االقتصادية -5

 :33يللفساد العديد من اآلثار اليت ميكن ان تعطل عجلة التنمية االقتصادية وحتد من حتقيقها ألهدافها ومنها مايل
  يؤثر الفساد على أداء القطاعات االقتصادية وخيلق أبعادا اجتماعية ال يستهان هبا وقد أظهرت االحباث يف هذا

اجملال أنه يضعف النمو االقتصادي حيث يؤثر على استقرار ومالءة مناخ االستثمار ويزيد من تكلفة املشاريع ويهدد نقل 
االستثمار بالنسبة للمشاريع احمللية واألجنبية وخاصة عندما تطلب الرشاوى من التقنية، ويضعف األثر االجيا ي حلوافز 

أصحاب املشاريع لتسهيل قبول املشاريع أو يطلب املوظفون املرتشون نصيبا من عائد االستثمار ويف هذا الصدد يعترب 
طبيعة السرية للرشوة وعدم الفساد ضريبة ذات طبيعة ضارة وبشكل خاص معيقة لالستثمار ويزيد من حدة املشكلة ال

التأكد مما إذا كان املوظفون الذي يتقاضون الرشوة سينقذون دورهم يف الصفقة أم ال، ومع ازدياد الفساد يقوم املستثمرون 
بإضافة املدفوعات النامجة عن الرشاوى والعموالت اىل تكاليف مما يرفع التكلفة االجتماعية للمشروعات وخيفض العائد 

 مار.على االستث
  يؤدي االستثمار اىل اضعاف جودة البنية االساسية واخلدمات العامة ويدفع ذوي النفوس الضعيفة للسعي اىل

الربح غري املشروع عن طريق الرشاوى بدال من املشاركة يف االنشطة االنتاجية وحيد من قدرة الدولة عل زيادة االيرادات 
متناقص من دافعي الضرائب، ويقلل ذلك بدوره من قدرة الدولة على  ويفضي اىل معدالت ضريبية متزايدة جتىب من عدد

 توفري اخلدمات العامة االساسية كما يضعف من شرعية الدولة وسلطتها.
  إضافة اىل ذلك يقوم الفساد بتغيري تركيبة عناصر االنفاق احلكومي إذ يبدد بعض املسؤولني موارد عامة أكثر

وى كبرية منها مع االحتفاظ بسريتها، ويالحظ أن األوساط اليت ينتشر فيها الفساد تتفق على البنود اليت يسهل ابتزاز رشا
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اقل على اخلدمات األساسية مثل التعليم والصحة وتتجه اىل االنفاق بشكل أكرب على اجملاالت االستثمار املفتوحة 
 للرشوة.
 .ترفع الرشوة من تكاليف الصفقات وعدم التيقن يف االقتصاد 
 ساد من شرعية الدولة وميهد حلدوث اضطرابات وقالقل هتدد االمن واالستقرار السياسي كما حدث يضعف الف

 يف اجلزائر مؤخرا مما يؤثر بأسلوب غري مباشر على تدفقات االستثمار االجنيب املباشر.
 .يؤثر الفساد على روح املبادرة واالبتكار ويضعف اجلهود إلقامة مشاريع استثمارية جديدة 
  الرشوة على الظلم إذ أهنا تفرض ضريبة تنازلية تكون ثقيلة األثر بشكل خاص على التجارة واألنشطة تنطوي

 اخلدمية اليت تضطلع هبا املنشآت الصغرية.
  يقود الفساد اىل التشكيك يف فعالية القانون ويف قيم الثقة واألمانة اىل جانب هتديده للمصلحة العامة من خالل

ي تعكسه جمموعة من العناصر الفاسدة أو ما يسمى الشعب السيئ وهو ما يؤدي اىل ترسيخ اسهامه يف خلق نسق قيم
 جمموعة من السلوكيات السلبية.

  وعلى صعيد آخر يؤثر الفساد على كل من العدالة التوزيعية والفعالية االقتصادية نظرا الرتباطه بإعادة توزيع أو
 إعادة ختصيص الثروات لصا،ح األكثر قوة ممن حيتكرون السلطة. ختصيص بعض السلع واخلدمات حيث يسهم الفساد يف

  تتبدى أهم خماطر الفساد يف تغيريها للحوافز والدوافع السلوكية حبيث تسود نوع من األنشطة غري اإلنتاجية
بعة الساعية إىل الربح السريع إىل جانب اهدار جانب من الطاقات اإلنتاجية احملتملة من خالل جهود مالحقة ومتا

 الفساد اليت تستأثر جبانب كبري من املوارد.
  يزيد الفساد من سلطة األثرياء ويوسع الفجوة بني الطبقات ويؤثر سلبا على الشرحية الفقرية من اجملتمع ويزيد من

 نسبة املهشمني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. 
  الدول يتعدى خسائر االستثمار ان التأثري الذي يرتكه فساد بعض املسؤولني يف اجلزائر وغريها من

العام)االستثمارات احلكومية( وضياع الدخل يف امليزانية احلكومية فبعض كبار املسؤولني يلجئون اىل اختيار مشاريع وعقد 
صفقات مع بعض أشخاص من القطاع اخلاص ورجال األعمال تفتقر اىل املنطقية واجلدوى االقتصادية ليتسىن هلم حتقيق 

 ضخمة بل وفلكية.مكاسب مادية 
 .تعطيل املشاريع التنموية العامة ال سيما تلك املتعلقة برفع مستوى اإلنتاجية وتلك املتعلقة برفع حس املواطنة 
 .عدم تطوير كفاءة وجودة اخلدمات العادية 
 .املسامهة بنشوء بيئة مناسبة للفساد والقائمة على الرشوة واملتاجرة بالوظيفة 
 الة األجهزة احلكومية وزيادة عدم الثقة هبم.شعور املواطنني بعدم عد 
  الفساد يؤدي اىل تشوهات خطرية يف االقتصاد واجملتمع ويبدو هذا الفساد أكثر وضوحا يف القطاع العام حني

تتجه االستثمارات واألموال اىل املشاريع الكبرية لكي يتسىن إخفاء التعامالت غري قانونية مما يقلل من جممل االستثمارات 
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ملالية على املشروع ويؤدي اىل التأثري السليب على مواصفات املشروع ونوعية البناء والبيئة وخدمات احلكومية والبنية ا
 التحتية مما يضع ضغوطا إضافية على امليزانية.

 
 آليات حوكمة الشركات ودورها في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية االقتصادية: -3

اخطر املشكالت اليت تعاين منها مؤسسات الدولة بصفة عامة والشركات اململوكة للدولة يعد الفساد املايل واإلداري من 
بصفة خاصة ويتمثل الفساد املايل واإلداري باملكاسب واالمتيازات اليت يتم احلصول عليها بشكل غري مشروع ويرتتب 

ف قدرت املؤسسات على التنافس عليها حتمل تكاليف إضافية تنعكس على أسعار السلع واخلدمات املنتجة، مما يضع
والبقاء وبالتايل تآكل رأس املال، وبدال من أن تكون هذه الشركات احد حمركات االقتصاد وعامل من عوامل النمو 
تصبح عبئا على االقتصاد الوطين يتحمله اجملتمع بأسره، وعليه فإن حوكمة الشركات تؤدي دورا مهما يف معاجلة 

هذه الشركات وعلى وجه اخلصوص مشكلة الفساد املايل واإلداري وبالتايل تلقائيا حتقيق  املشكالت اليت تعاين منها
عملية التنمية املنشودة وذلك من خالل جمموعة من اآلليات اليت مت تصنيفها إىل آليات حوكمة داخلية وأخرى خارجية  

 كما يلي:
 األنشطة وفعاليات الشركة واختاذ : تنصب اآلليات الداخلية على اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات

 اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وميكن تصنيف آليات حوكمة الشركات الداخلية إىل مايلي:
: يعد جملس اإلدارة أحسن أداة ملراقبة سلوك اإلدارة إذ أنه حيمي رأس املال املستثمر يف الشركة من سوء مجلس اإلدارة* 

ة وذلك من خالل صالحياته القانونية يف تعيني وإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا، كما أن جملس االستعمال من قبل اإلدار 
اإلدارة القوي يشارك بفاعلية يف وضع إسرتاتيجية الشركة ويقدم احلوافز املناسبة لإلدارة ويراقب سلوكها ويقوم أدائها، 

بغي أن تكون يف املوقف الذي يؤهلها للعمل ملصلحة وبالتايل تعظيم قيمة الشركة، ولكي تكون هذه اجملالس فعالة ين
الشركة، ويف ذات الوقت تأخذ األهداف االجتماعية للشركة بعني االعتبار، كما جيب أن متتلك السلطة الالزمة ملمارسة 

عن اإلشراف أحكامها اخلاصة بعيدا عن التدخالت السياسية والبريوقراطية يف شؤوهنا، وتقوم باختيار اإلدارة العليا فضال 
املستمر على أداء الشركة واإلفصاح عن ذلك، ولكي يتمكن جملس اإلدارة من القيام بواجباته يف التوجيه واملراقبة، يلجأ 

 :34إىل تأليف جمموعة من اللجان من بني أعضائه من غري التنفيذيني أبرزها مايلي
 بالغ من قبل اهليئات العلمية الدولية واحمللية : لقد حظيت جلنة التدقيق يف الوقت احلاضر باهتمام جلنة التدقيق

املتخصصة والباحثني وخباصة بعد اإلخفاقات واالضطرابات املالية اليت حصلت يف الشركات العاملية)خاصة شركات 
التأمني العاملي(، ويرجع هذا االهتمام للدور الذي ميكن أن تؤديه جلنة التدقيق كأداة من أدوات حوكمة الشركات يف 

دة الثقة والشفافية يف املعلومات املالية اليت تفصح عنها الشركات، وذلك من خالل دورها يف إعداد التقارير املالية زيا
وإشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي يف الشركات، وكذلك دورها يف دعم هيئات التدقيق اخلارجي وزيادة استقالهلا، 

 ادئ حوكمة الشركات.فضال عن دورها يف التأكيد على االلتزام مبب



  مريم طبني/ أ. علي فالقد.                             دور حوكمة الشركات في محاربة الفساد المالي واإلداري وتحقيق التنمية االقتصادية

 5102/جوان  04العدد                                             جامعة المدية                     -المستدامة المحليةمخبر التنمية ا -مجلة االقتصاد والتنمية

 
184 

 توصي أغلب الدراسات اخلاصة حبوكمة الشركات والتوصيات الصادرة عن اجلهات املهتمة هبا جلنة املكافآت :
بأنه جيب أن تشكل جلان املكافآت من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني، ويف جمال الشركات اململوكة للدولة فقد 

تأكيدا على ضرورة أن تكون املكافآت أعضاء  (OCED)دي والتنمية تضمنت إرشادات منظمة التعاون االقتصا
جملس اإلدارة واإلدارة العليا معقولة، وذلك لضمان تعزيز مصا،ح الشركة يف األمد البعيد من خالل جذب املهنيني من 

 اخلاصة باإلدارة العليا.  الكفاءات العالية، وترتكز وظائف جلنة املكافآت وواجباهتا يف حتديد الرواتب واملكافآت واملزايا
 جيب أن يتم تعيني أعضاء جملس اإلدارة واملوظفني من بني املرشحني الذين تتالئم مهاراهتم  جلنة التعيينات :

وخرباهتم مع املهارات واخلربات احملددة من الشركة، ولضمان الشفافية يف تعيني أعضاء جملس اإلدارة وبقية املوظفني فقد 
جمموعة من الواجبات منها: تعيني أفضل املرشحني املؤهلني وتقومي مهاراهتم باستمرار، توخي وضعت هلذه اللجنة 

 املوضوعية يف عملية التوظيف وكذلك اإلعالن عن الوظائف املطلوب إشغاهلا...اخل.
مراقبة املراجعة الداخلية هي فحص دوري للوسائل املوضوعة حتت تصرف مدير املؤسسة قصد : المراجعة الداخلية* 

حسن سري العمليات هبا، وهذا النشاط تقوم به مصلحة تابعة ملديرية املؤسسة ومستقلة عن باقي املصا،ح األخرى، 
واهلدف الرئيسي للمراجعني الداخليني يف إطار هذا النشاط الدوري هو التدقيق فيما إذا كانت اإلجراءات املعمول هبا 

مات صادقة، والعمليات شرعية، وتنظيمات فعالة واضحة ومناسبة، وميكن تتضمن الضمانات الكافية يف كون أن املعلو 
للمراجعني الداخليني أن حيصلوا على الرتاخيص من جممع املراجعني الداخليني، ويطلق عليهم عندئذ مراجعني داخليني 

  .35مؤهلني
 ت اليت ميارسها أصحاب تتمثل آليات حوكمة الشركات اخلارجية بالرقابا: اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات

املصا،ح اخلارجيني على الشركة، والضغوط اليت متارسها املنظمات الدولية املهتمة هبذا املوضوع، حيث يشكل هذا املصدر 
 : 36احد املصادر الكربى املولدة لضغط هائل من اجل تطبيق قواعد احلوكمة ومن هذه اآلليات ما يأيت

تعد منافسة سوق املنتجات)أو اخلدمات( احد  :وسوق العمل اإلداريمنافسة سوق المنتجات)الخدمات( *  
، وذلك بقوهلم إذا مل (Hess and Impavido)اآلليات املهمة حلوكمة الشركات ويؤكد على هذه األمهية كل من 

 نفس تقم اإلدارة بواجباهتا بالشكل الصحيح)أو إهنا غري مؤهلة( إهنا سوف تفشل يف منافسة الشركات اليت تعمل يف
حقل الصناعة، وبالتايل تتعرض لإلفالس، إذن إن منافسة سوق املنتجات)أو اخلدمات( هتذب سلوك اإلدارة ، وخباصة 

لإلدارة العليا، وهذا يعين إن إدارة الشركة إىل حالة  Labor Marketإذا كانت هناك سوق فعالة للعمل اإلداري 
ير وأعضاء جملس اإلدارة، إذ غالبا ما حتدد اختبارات املالئمة اإلفالس سوف يكون له تأثري سيئ على مستقبل املد

للتعيني انه ال يتم إشغال مواقع املسؤولية من أعضاء جملس إدارة أو مديرين تنفيذيني سبق أن قادوا شركاهتم إىل اإلفالس 
 أو التصفية.

ملساعدة على حتسني نوعية يؤدي املدقق اخلارجي دورا مهما يف ا :External Auditingالتدقيق الخارجي  * 
الكشوفات املالية، ولتحقيق ذلك ينبغي عليه مناقشة جلنة التدقيق يف نوعية تلك الكشوفات، وليس قبوهلا فقط، ومع 
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تزايد الرتكيز على دور جمالس اإلدارة، وعلى وجه اخلصوص جلنة التدقيق يف اختيار املدقق اخلارجي واالستمرار يف تكليفه، 
إن جلان التدقيق املستقلة والنشيطة سوف تطلب تدقيقا ذا نوعية عالية، وبالتايل اختيار  Abbot and Parkerيرى 

وميثل التدقيق اخلارجي حجر الزاوية حلوكمة  املدققني األكفاء واملتخصصني يف حقل الصناعة الذي تعمل فيه الشركة،
ءلة والنزاهة وحتسني العمليات فيها، ويغرسون الثقة جيدة، إذ يساعد املدققون اخلارجيون هذه الشركات على حتقيق املسا

 Instituteبني أصحاب املصا،ح واملواطنني بشكل عام، ويؤكد معهد املدققني الداخليني يف الواليات املتحدة األمريكية
of Internal Auditoires(IIA)   على أن دور التدقيق اخلارجي يعزز مسؤوليات احلوكمة يف اإلشراف، التبصر

حلكمة، وقد أكدت بعض املنظمات املهنية واهليئات التنظيمية على ضرورة اخذ وظيفة التدقيق الداخلي)املراجعة وا
الصادر عن  SAS No. 65الداخلية( بنظر االعتبار من املدقق اخلارجي، فعلى سبيل املثال يطلب معيار التدقيق 

أن يأخذ بعني االعتبار وظيفة التدقيق الداخلي عند التخطيط املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني من املدقق اخلارجي 
فقد عرف وظيفة التدقيق الداخلي كمصدر للمراقبة جيب على  SAS No.78لعملية التدقيق، أما معيار التدقيق 

 املدقق اخلارجي أن يأخذه بنظر االعتبار عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية يف الشركة .
: غالبا ما تشكل وتؤثر هذه اآلليات على التفاعالت اليت جتري بني الفاعلني الذين يشرتكون بشكل التشريع والقوانين* 

مباشر يف عملية احلوكمة، لقد أثرت بعض التشريعات على الفاعلني األساسيني يف عملية احلوكمة ليس فيما يتصل 
 بدورهم ووظيفتهم يف هذه العملية بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهم.

هناك : Another Corporate Governance Mechanismsليات حوكمة خارجية أخرى آ* 
آليات حوكمة خارجية أخرى  فضال عن ما تقدم ذكره، تؤثر على فاعلية احلوكمة بطرق هامة ومكملة لآلليات األخرى 

ية ضغوطا هائلة على يف محاية مصا،ح أصحاب املصا،ح يف الشركة، فعلى سبيل املثال متارس منظمة الشفافية العامل
( من اجل حتسني WOTاحلكومات والدول، من اجل حماربة الفساد املايل واإلداري وتضغط منظمة التجارة العاملية )

 النظم املالية واحملاسبية ويف قطاع البنوك متارس جلنة بازل ضغطا من اجل ممارسة احلوكمة فيها.   
 :الخاتمة 

اكرب عامل مدمر لعملية التنمية حيث يؤدي إىل استنفاذ املوارد واالختالالت يف البىن يعترب الفساد املايل واإلداري 
األساسية اليت ترتكز عليها عملية التنمية ، وللقضاء على هذه الظاهرة واحلد من آثارها الوخيمة على االقتصاديات 

ام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات الوطنية جيب إرساء قواعد سليمة ملفهوم حوكمة الشركات وذلك من خالل االهتم
وآلياهتا وماهلا من دور مهم يف احلد من ظاهرة الفساد املايل واإلداري وتدعيم ثقافة املسائلة على مجيع مستويات املسؤولية 
وحتسني مستوى الشفافية والعدالة يف إدارة األعمال احلكومية. وأصبحت مبادئ حوكمة الشركات طرفا حموريا يف عملية 

الح فهي الترسي نظاما حموريا حيكم العالقة بني املالك ،املستثمرين ،الدائنني واملديرين بل تعد كحافز لإلصالح من اإلص
واإلداري  خالل تطبيق أفضل املعايري من شفافية ومساءلة وأطر قانونية ،الشيء الذي من شأنه كبح مجاح الفساد املايل

 .والقضاء على تأثرياته 
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 ال البشري على النمو االقتصادي مثر رأس الأ
 0101 إلى 0791دراسة قياسية من -حالة الجزائر

 
           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1
 .باحثة سنة ثانية دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية, التجارية و علوم التسيري، جامعة معسكر، اجلزائر أ.بلحنافــي أمـينة،  
 ، اجلزائر.جامعة معسكر، كلية العلوم االقتصادية, التجارية و علوم التسيري،  باحثة سنة ثانية دكتوراه، العـــــــــويف حــــــــكيمةأ.  2

 
 1ــينةبلحنافــي أمـــأ.
 2كيمةالعــوفي حـأ.

 
 
 

 الملخص:         
استهدفت الدراسة قياس  أثر رأس املال البشري  من خالل التعليم على النمو االقتصادي للجزائر خالل الفرتة   

تطور ميزانية التسيري املخصصة للرتبية متغري  باستخدام اختبار سببية جراجنر  حيث مت أخذ   0101إىل  0791
" تطور عدد الطلبة يف  طور عدد التالميذ يف املرحلة الثانوية،ت ،" تطور عدد التالميذ يف املرحلة األساسية " ، الوطنية

اجلامعة وهذه متغريات لتعبري عن مؤشر رأس املال البشري قي اجلزائر، أما املتغري الدال على النمو االقتصادي فأخذنا 
 متغري معدل اإلنتاج الداخلي اخلام .

وجود سببية  يف االجتاهني بني معدل اإلنتاج الداخلي اخلام  ليها من الدراسة بينت عدمعالنتائج املتحصل            
وكل املتغريات األخرى  أي عدم وجود سببية بني النمو االقتصادي و رأس املال البشري يف اجلزائر وهذا راجع إىل أن 

كما أن القانون   سنة حبيث ال ميلكون القدرة على العمل  01سنوات و 6عمر التالميذ يف املرحلة األساسية يرتاوح بني 
اجلزائري مينع عمل األطفال ، يف حني أن  تطور الطلبة اجلامعيني  ال يسبب النمو االقتصادي ذلك راجع إىل ارتفاع 
معدالت البطالة بني صفوف اخلرجني من محلة الشهادات اجلامعية أيضا غياب التنسيق بني سوق العمل احمللي 

طة يتم مبوجبها تزويد اجلامعات مبا حيتاجه السوق من كوادر تعليمية ألمكن واجلامعات اجلزائرية  ، فلو كان هناك خ
ذلك من احلد من مشكلة البطالة ، ومسامهة هذه املرحلة يف النمو االقتصادي. أما  بالنسبة  لإلنفاق على التعليم فانه 

فاع معدالت البطالة واليت أصابت ال يسبب  النمو االقتصادي حبيث يعترب استهالكا وليس  استثمار وهذا راجع إىل ارت
  الفئة املتعلمة أكثر من غريهم.
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           The study aimed to measure the impact of human capital through 
education on the economic growth of the islands during the period 1970 to 

2010 using the test Sbouapsh Granger where he was taking a variable 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة :
 الامل رأس هذا إعداد عملية أن إال االقتصادية، التنمية يف أساسي و مهم عامل البشري املال رأس يعترب              

 الثروة خلق يف واملسامهة العمل سوق إىل للدخول األخري هذا حتضري أجل من فعال و كفؤ وتكويين تعليمي تتطلب نظام
 تقاس ما اهلياكل واملنشآت اجملهزة له، بقدرمن هذا املنطلق ، فإن فعالية نظام التعليم ال ترتبط حبجم خمرجاته أو  و ،

 يربز هنا و .هذه السوق متطلبات وفق متخصصة و مؤهلة و مدربة عاملة بأيدي العمل سوق تزويد على قدرته مبدى
 وسوق البشري مال الرأس بني الوثيقة العالقة تأكيد على املعاصرين و األوائل االقتصاديني عند النظري التحليل دور

يف زيادة معدالت النمو و التنمية  العمل حيث يظهر أمهية  التعليم بالنسبة إىل االقتصاد الوطين ,ملا للتعليم من دور 
االقتصادية,كذلك ملا يشكله اإلنفاق على التعليم من ضغط على ميزانية الدول, و قد قامت أحباث يف الدول الغربية 

القتصادي و حساب العائد االقتصادي سواء على الفرد أو على مستوى بإبراز إسهامات التعليم يف معدالت النمو ا
 اجملتمع .

Abstract: 

           The study aimed to measure the impact of human capital through education 

on the economic growth of the islands during the period 1970 to 2010 using the 

test Sbouapsh Granger where he was taking a variable evolution of the operational 

budget allocated for national education , " the evolution of the number of pupils in 

the basic stage , " the evolution of the number of students at the secondary level , 

"Evolution of the number of students at the university and these variables to 

express the human capital economic growth and human capital in Algeria and this 

is due to the age of the pupils in the primary stage of between 6 and 15 years, so 

you do not have ability to work as Algerian law prohibits child labor , while the 

evolution of university students do not cause economic growth that is due to the 

high rates of unemployment among graduates of university graduates also lack of 

coordination between the local labor market and Algerian universities , if there 

was a plan whereby universities to provide what the market of educational cadres 

of the possible reduction of the unemployment problem , and the contribution of 

this stage in the economic growth . As for spending on education , it does not 

cause economic growth is so consuming and not an investment , and this is due to 

the high rates of unemployment, which hit the educated class more than others . 
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كل مبفرده بإثبات أن التعليم   densionو     shultzو من بني أهم هذه األحباث ما قام به  االقتصاديان            
صر البشري ،كما أكد كفاءة و إنتاجية العن  يساهم بشكل مباشر يف زيادة الدخل الوطين ,و ذلك عن طريق رفع

shultz   اإلنفاق على التعليم هو نوع من أنواع االستثمار اجليد فهو يرى أن االستثمار يف التعليم يكتسب أمهية كبرية
مساوية ألمهية االستثمارات املادية األخرى ، ويعترب اإلنفاق على التعليم مقياس غري مباشر ملخزون رأس املال البشري 

املخزون التعليمي ممثال يف عد الطلبة املسجلني يف مراحل التعليم وحتسني نوعيتهم مما يعزز كفاءة  يسهم يف زيادة حجم
 بالفائدة االقتصادية لالستثمار يف التعليم ,كما أبدى البنك الدويل  اليت تتعلق الدراسات  توالتو قد  القوى العامل

 .لعنصر البشري يف البلدان النامية التعليم ,و أثر ذلك يف رفع مستوى ااهتماما كبريا بقضية 
 تسعى استقالهلا وهي ومنذ اجلزائر فإن بلد، أي تطور عليها يقوم اليت األساسية اللبنة التعليم باعتبار              

 هذا تواجه اليت السلبيات وحماربة خمتلف النجاح مرد ودية من للرفع وهذا الرتبوية املنظومة تطوير  و التعليم إلصالح
 سنة من ابتداء فرنسا، لكن خلفتها اليت للطريقة وفقا التعليمية مؤسساهتا تسري اجلزائر كانت األوىل السنوات ففي.امليدان

 .  التعليم و للرتبية جديد إصالح وضع 1969
سنة   االبتدائيزيادة يف عدد الطلبة حيث بلغ عدد املتمدرسني يف التعليم    اإلصالحهذا نتج عن  حبيث           

كما ازداد عدد املتمدرسني يف التعليم ، 0791سنة  1851416مقارنة ب  تلميذ  3451588 ب  0100
شهد تطور  أيضاالتعليم الثانوي فهو  أما تلميذ   2980000  إىلليصل  0791سنة  190900املتوسط من  

عدد  أما،   0101سنة  1199000  إىلليصل  0791سنة  34988ملحوظ حيث ارتفع عدد املتمدرسني  من 
سنة  34988طالب مقارنة ب  1138600  إىل 0100طلبة التعليم العايل فارتفع ارتفع حمسوسا ليصل سنة 

 على التعليم  وازداد عدد املؤسسات التعليمية .  زاد اإلنفاق كما   .1"0791
وهنا يتبادر  إىل أذهاننا إشكالية ما إذا كان  هلذه الزيادة يف عدد التالميذ والطلبة والزيادة اإلنفاق على التعليم             

  : التالية اإلشكالية طرح ارتأينا املوضوع هذا جبوانب أكثر اإلملام أجل من و ، أثر  على النمو االقتصادي يف اجلزائر 
 النمو االقتصادي في الجزائر ؟ على رأس المال البشري  أثر ماهو                 

 :التالية الفرعية األسئلة السؤال هذا حتت ويندرج            
 االقتصادي؟ النمو على أثر لهيف اجلزائر  التعليم طلبة يف الكمي التوسع هل -
 االقتصادي؟املوجه لقطاع التعليم يف اجلزائر له اثر على النمو  احلكومييف اإلنفاق  زيادة -

 : التالية اتالفرضي إثبات الدراسة اولحت            
على  اجيايبتطور ميزانية اإلنفاق على التعليم  وتطور عدد املسجلني يف كل مراحل التعليم يف اجلزائر له اثر  -        

 النمو االقتصادي
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 .اجلزائر يعتمد على فعالية  رأس املال البشري   يف االقتصادي النمو   -        
 : البحثهدف 

املال  رأسثر أدراسة  بني رأس املال البشري  والنمو االقتصادي و   النظريةتبيان العالقة  يستهدف هذا البحث        
البشري على النمو االقتصادي من خالل  تطور ميزانية اإلنفاق على التعليم  وتطور عدد املسجلني يف كل مراحل التعليم 

   0101 إىل 0791يف اجلزائر خالل املرحلة 
 أهمية البحث:

وتسليط الضوء نظريا على العالقة بني رأس املال البشري و النمو االقتصادي،ومن مث تكمن أمهية هذا البحث يف         
تقدمي دراسة قياسية حول الدور الذي يلعبه  من خالل احلاجة  إسقاط ماتقرر نظريا لدينا على اجلزائر كدراسة حالة

 .0101-0791التعليم يف التأثري على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 
 ثالثة أجزاء: إىلالبحث  تقسيممت   هذا البحث لتحقيق هدف           

 املال البشري رأس ماهية-0
 و النمو االقتصادي.املال البشري  رأسبني  عالقة ال -0
 ر.املال البشري  بالنمو االقتصادي يف اجلزائ رأس لعالقةالدراسة التطبيقية -3
 المال البشري رأسماهية -0

العنصر البشري ال ميكن القيام  الشاملة، فبدونالعنصر البشري األساس واحملرك الرئيسي لباقي جوانب التنمية  يعد        
 بأي عمل مهما بلغت درجة الوسائل التقنية املستخدمة فيه.

 .مفهوم رأس المال البشري0.0
رات الناس القاطنني يف دولة رأس املال البشري على انه"جمموعة املعارف واملهارات وقد atheMيعرف          

كما يقصد  برأس املال البشري على إهنا عمليات اإلنفاق على عملية إعداد البشر ألداء الوظائف من خالل 2ما".
اجملاالت اليت تساهم يف بناء اإلنسان بدنيا وعقليا و مهاريا من طفولته حىت بلوغه سن العمل وتشمل األنفاق على 

والتعليم ويقيم رأس املال البشري بداللة الدخل اإلضايف الذي يولده هذا االستثمار ومن مث  الصحة والتغذية والتدريب
حيكم على جدواه االقتصادية من خالل املقارنة بني معدل العائد على االستثمار البشري ومعدل تكلفة عملية بناء رأس 

   3املال البشري.
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عرفه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأنه كل ما يزيد من إنتاجية العمال واملوظفني من خالل املهارات املعرفية  كما         
 4والتقنية اليت يكسبوهنا من خالل العلم واخلربة.

 . العوامل المؤثرة على رأس المال البشري0.0
العام وعلى مستوى املنظمة واليت تدفع لزيادة يوجد عدة عوامل تأثر على رأس املال البشري على املستوى         

 االهتمام هبذا العنصر من بينها:
التطور والتقين خاصة يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات وصناعة املعرفة لذا حيب بذل جهد أكثر يف تنمية املوارد -0

 البشرية وجعلها تواكب كل تطور جديد.
ي التعليم والذي أصبح أكثر سهولة من ذي قبل بتوفر وسائل االتصال احلديثة من العوامل املؤثرة على العنصر البشر -0

 اليت تساهم يف ظهور التعليم عن بعد.
ارتفاع تكاليف جلب العنصر البشري من اخلارج على شكل خرباء حيث كلف هذا خزينة الدولة أموال طائلة مما -3

 أدى إىل تفكري كثري من الدول بصناعة خرباء وطنيني.
نوع األعمال اليت متارس داخل املنظمة يتطلب مواصفات معينة لألشخاص الذين يوظفون وهذا ما ينعكس التنوع ت-4

باإلفراد وبالتايل التنوع يف طريقة التعامل مع العنصر البشري وهذا إما عن طريق تصميم برامج تدريبية وعمل نظام إلدارة 
 املوارد البشرية قادر على التنوع والتعدد.

لتغريات االقتصادية والسياسية والقانونية اليت هلا اثر مباشر على رأس املال البشري يتطلب ضرورة التعامل معها ا -1
 وذلك عن طريق زيادة من الربامج التدريبية.

الرعاية الصحية فإذا كان مستوى الرعاية الصحية املقدم إلفراد اجملتمع جيدا فهذا ينعكس اجيابيا على رأس املال -6
 شري.الب
املستوى االقتصادي:فالدولة اليت تتمتع مبوارد اقتصادية كثرية ومتنوعة ال تكرتث بعدد أفراد األسرة وبالتايل ينعكس -9

 اجيابيا على عدد األفراد وعلى نوعيتهم من حيث مستوى تعليمهم.
السياسة املتبعة إما تشجيع السياسة العامة للدولة إما تؤثر اجيابيا وسلبيا على أعداد أفراد اجملتمع وذلك حسب -8

 اإلجناب أو احلد منه أو تنظيمه.
املستوى التعليمي لألبوين :فإذا كان املستوى التعليمي لألبوين مرتفع فهذا ينعكس على مستوى األبناء والعكس  -7

 صحيح لكن ليس يف كل احلاالت.
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 مستوى العناية بالتعليم الذي تقدمه الدولة مثل:-01
 حتيةتوفري البين الت -
 عدد املدارس واملؤسسات التعليمية وانتشارها عرب كافة املناطق.-
 نسبة عدد املدارس وعدد املعلمني إىل عدد الطلبة. -
 طبيعة مناهج التعليم واليت له ثر كبري يف تكوين نوعية الطالب . -
 عدد مراكز التدريب والتكوين املهين. -

املهمة يف توجيه الفرد إما يف التخصص الدراسي الذي يالءم قدراته وميوله التوجيه واإلرشاد يعترب من القضايا  -00
 وذلك لضمان النجاح أو إرشاد الشباب إىل املهنة اليت تناسبهم.

عدد مراكز البحث والتطوير :وهنا نقصد مدى توفر مراكز البحث بالتخصصات املختلفة ومدى توفرها على مجيع  -00
 شباب املفكرين على اإلبداع واالخرتاع.املواد األزمة اليت تساعد ال

 .أهمية رأس المال البشري1.0
لقد أكد االقتصاديون باختالف توجهاهتم  علي أمهية دور اإلنسان وتأثريه الفعال واالجيايب يف عملية التنمية        

 5دون إنسان.االقتصادية ويف فعالية عناصر اإلنتاج املادية فهذه العناصر ال تكون هلا تلك الفعالية ب
 حيث تتمثل يف :

 .6املشاركة يف حتديد احتياجات اجملتمع املختلفة وإعداد اخلطط الالزمة تبعا لقدرته  -0
 رأس املال البشري له دور فعال يف بناء أمن اجملتمع واستقراره من خالل املؤسسات املختلفة. -0
 يساهم يف ترسيخ احلضارة والرتاث الشعيب والوطين. -3
 لقدرة علي االختيار األفضل خلدمة اجملتمع ونقل اخلربات والعلم والثقافات من اخلارج إىل الوطن.له ا -4
 املسامهة يف جلب االستثمارات اخلارجية إيل وطن األم مما يساهم يف خلق مناصب الشغل. -1
 ع واالخرتاع.املسامهة يف تطوير املعارف حيث العنصر البشري املفكر واملؤهل له القدرة على اإلبدا  -6
 املسامهة يف اخلدمات التطوعية واجلماعية . -9
النمو والتقدم االقتصادي الشامل فان تراكم رأس املال البشري يساعد يف التقدم التقين ويعترب مصدر من مصادر  -8

 النمو املستدام.
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 المال البشري والنمو االقتصادي: رأسالعالقة بين  -0
احلقيقية هلذه املفاهيم ترجع إىل القرن الثامن عشر، فقد وجدت عدة حماوالت يف هذه الفرتة هدفت أن اجلذور            

إىل جذب االنتباه إىل أمهية العنصر البشري، حتديد ماهية رأس املال البشري، وإدخال مهارات الفرد كأحد مكوناته، و 
تقدير قيمة رأس املال البشري لتحديد األمهية االقتصادية  الرتكيز على االستثمار البشري لتحسني مهارات وإنتاجية الفرد،

ملخزون املوارد البشرية إن صح هذا التعبري و لتحديد القيمة االقتصادية لألفراد بالنسبة للمجتمع و كذلك حتديد الرحبية 
 االقتصادية لرأس املال البشري.

 انه على اإلنسان إىل نظر البعض بل األمة، ثروة نم هام جزء اإلنسان أن قدمي من االقتصاديون عرف حيث"         
 البشري املال رأس أمهية على يربهن ومما االقتصادي، النظام من هذا جزءا ليس و االقتصادي النظام خيدمه ذاته يف غاية

 لقيام أطول تعطي زمنا األوىل التقديرات كانت فقد الثانية، العاملية احلرب أثناء دمرت اليت السريعة للدول النهضة
 املال رأس به يقوم الذي الدور وأمهلت املال، رأس كل جوانب االعتبار يف تضع مل تقديرات وهي جديد، من اقتصادياهتا

  7.اإلنتاج يف البشري
 الثامن القرن منذ التعليم والتدريب خالل من البشري املال رأس يف االستثمار أمهية إىل االقتصاديون تنبه لقد         
 منذ اخلمسينيات إال والتطبيق اجلدية طابع واألحباث الدراسات تأخذ ومل إشارات كانت أهنا إال التعليم، على أمهية عشر

 النمو يف التعليم مسامهة مقدار حتديد أو من التعليم العائد قياس آخرين  حاول ولقد،  العشرين القرن من والستينيات
  .  االقتصادي

 منعترب تحيث بالعنصر البشري يف كتابه الشهري "ثروة األمم "  "  A.Smith اهتمامات "جند  " حيث           
 ، االقتصادي مبنهجه متأثرة التعليم موضوع معاجلته كانت وقد املرحلة هذه يف للتعليم االقتصادية لألمهية تطرق من أوائل

 لألغراض معينة نفقات توجيه ضرورة يؤكد على ، للتعليم االقتصادية األبعاد عن حديثه معرض ويف  واالجتماعي،
 املعرفة والعلم يف واملتمثل "الدائم املال رأس" مساه الذي املال رأس من خاص تكوين نوع إىل ستؤدي واليت التعليمية،

 املعرفة من املتكون املال رأس تكوين يف تسهم للتعليم سوف املخصصة األموال اإلنسان فهذه قبل من استخدامها وكيفية
 8اجملتمع" ثروة من جزءا كوهنما جانب إىل اخلاصة ثروته من جزءا واللذان يشكالن واملهارة،

عند أمهية الرتبية بوصفها  )استثمارا قوميا(و متثل أجزى صور رأس املال  ""Marchall A"و قد وقف"           
 ميثل انه إذ للتعليم، االقتصادية القيمة دراسة آراء جمال يف كبري حتول تعترب نقطة أفكار حيثعطاء بالنسبة للمجتمع ،

 عامال كونه من التعليم دور لنقل آراؤه مهدت فقد العشرين، القرن واقتصادي الكالسيك االقتصاديني بني وصل مهزة
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وصف التعليم  اإلنتاجية،حيث  العوامل يف تدخل اليت املباشرة العوامل من عامال اعتباره إىل االقتصادي النمو يف خارجيا
 نوعية يف التباين أن إىل نبه فقد أيضاو متثل أقوى  صور رأس املال عطاء بالنسبة للمجتمع، من حيث انه استثمارا قوميا

 9 ".عندهم املستويات التعليمية تباين إىل أساسا يرجع وهو العمل، سوق يف أجورهم يف التفاوت يفسر العمال عمل
فكانت له حماوالت جادة لتقدير قيمة الكائن اإلنساين منها حماولة "بييت "الذي بنا  " W.Petty " أما" "        

تقديراته على أساسه إن أمجايل مكاسب  العمل هي البقية املتبقية  للنفقات الكلية  بعد خصم اإلرباح من األرض و 
      10."الية مصادر أخرى و كذلك قيمة البشر تساوي عشرين مرة قدرة مكاسب العمل السنوي الع

فاحتل عنصر العمل البشري أو اإلنساين مبفهومه الواسع مكان الصدارة يف الفكر  "K.Marxأما عند "           
املاركسي و قد انعكست أمهية النضرة املاركسية لإلنسان يف األمهية القصوى اليت أوهلا الفكر املاركسي للرتبية باعتبار دورها 

 اإلنسان و تنمية قدراته الذهنية و الفكرية بشكل خاص . اخلالق يف إعداد و تكوين
جاءوا ليؤكدوا من جديد أمهية الرتبية و مكانتها كعامل من عوامل التنمية االقتصادية و  "Maltus يف حني"          

ارد الطبيعية ،إال أن  إذا تتبعنا آرائهم لوجدنا إهنم يشربون إىل دور الرتبية يف تنظيم العالقة بني منو السكان و منو املو 
 كتابتهم مل تتعرض بشكل صريح لفكرة االستثمار البشري .

" ادخل يف نظريته رأس املال املعنون )العنصر اإلنساين (ضمن عناصر رأس املال .و قد  I.Fisher " أما  "         
الرصيد الذي يؤدي إىل مزيد من أكد "فيشر" وجوب استخدام رأس املال اإلنساين أينما وجد و إذا كان رأس املال هو 

الدخل مبضي الوقت فان األموال اليت تنفق على التعليم تؤدي إىل مزيد من الدخل من وجهة نضر الفرد و اجملتمع و هي 
  11."هبذا املعىن تعترب نوعا من أنواع املال باعتبار العنصر البشري ميثل الوعاء الذي ترصد فيه هده األموال

" أن اإلنتاج يزيد مع مضى الوقت بالرغم من ثبات رأس املال العادي و لقد  E.Lundberg "اثبت  كما          
أدى ما أثبته ليند برج إىل ضرورة البحث عىن أسباب هده الزيادة و مدى ماهلا من عالقة بالتعليم و اخلربة و التدريب 

 .ل التعليم و التدريب و اخلربة حيث توصل يف ختام أحباثه إىل وجود عالقة بني هده الزيادة و بني عوام
يف حبثه عوامل النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة والعوامل البديلة وقياس أثر   " E.Denison تناول"و          

كل العوامل املختلفة ومن بينها )املستوى الرتبوي( على مستوى الدخل القومي وتوصل إىل أن عامل الرتبية يساهم حبوايل 
لظهور فكرة االستثمار البشري وإن   من جمموع الزيادة يف الدخل القومي وقد مهدت هذه األحباث بوجه عام %  03

كانت يف حاجة إىل مزيد من الوضوح والدقة وقد تعرضت أحباثه العرتاضات كثرية بسبب صعوبة قياس هذا اجلزء من 
الزيادة يف الدخل الذي يرجع إىل عنصر الرتبية سواء لعوامل تتصل بدقة البيانات أو تغري األسعار، أو تغري األسلوب الفين 
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 12 "أو غري ذلك من العوامل.لإلنتاج 
أستاذ االقتصاد يف جامعة شيكاغو من األحباث الرائدة يف جمال  "T.Schultzلكن تكاد تكون أحباث"   "        

قياس العائد االقتصادي للتعليم، فقد اجته يف أحباثه الرائدة إىل فكرة االستثمار يف البشر بطريقة مباشرة ومتكن من عرض 
لقد ذكر أن االهتمام هبذا « رتبيةالقيمة االقتصادية لل»بالتفصيل يف كتابه  -ثورة االستثمار البشري  -هذه الثورة اجلديدة 

م حني اسرتعى نظره عجز الوسائل املستخدمة عن تغري زيادة اإلنتاج مبضي 0 719 - 16املوضوع قد بدأ خالل عام 
الوقت فقد ركز يف أحباثه على قياس الزيادة يف اإلنتاج وظاهرة التحسن اليت سادت الواليات املتحدة األمريكية خالل 

 أرجعها ز إىل زيادة استثمار األمريكيني ألمواهلم يف أنفسهم واعترب أن هذا االستثمار هو الذي يفسر ما تلك الفرتة واليت
  13." تتميز به ظاهرة النمو االقتصادي يف تلك البالد وأن مفتاح االستثمار البشري يكمن يف الرتبية

إىل  يرجع البلدان بني النمو يف االختالف أن يف تتمثل  "Lucas,1988 " اليت الرئيسية الفكرة أنكما "      
 تراكم ديناميكية يف يتمثل للنمو الرئيسي العنصر  "وأن.الدول هذه بني البشري املال رأس تراكم مستوى يف االختالف

 أجل من وقته تكريس مدى وكذا للمعارف، البشري الفرد عن جتميع الناتج البشري املال رأس من املخزون هذا
 مبستوى مرتبطة تكون فعاليته أن هلذا العامل، حتليله يف 'لوكا' ويضيف ا،فهذا يؤدي اىل تنمية رأس ماله البشريهباكتسا

 للمجتمع االقتصاد مستوى أن يعين فهذا املال البشري، رأس خمزون من عال مستوى على الفرد كان فإن االقتصاد،
 14متطور" فيه يعيش الذي

 زيادة أثر قياس الدراسة هدفت هذه حيث إست لتؤكد النتائج السابقة جاءت"Barro,1994"  أما  دراسة"         
 يف التعليم يف االستثمار حجم عن مباشر بشكل يعرب الذي و ة الثانوي و ألساسية ا املرحلة يف املسجلني الطلبة عدد
 البيانات حتليل باستخدام 1960-1985 للفرتة دولة 98 يف احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب زيادة

 معدل زيادة إىل يؤدي % 10 مبعدل  الطلبة عدد يف لزيادة ا أن تبني قد و البسيط االحندار اخلطي ملعادلة املقطعية
 15".%2 مبقدار احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب
 فاعلية يف تزيد أن ميكن االبتدائي التعليم من سنوات أربع بأن Stroumiline"16"   ما بينت دراسة  يف       
 السن هي العمل إنتاجية يف تؤثر اليت األساسية العوامل أن على برهن وقد % 44 عن تقل ال بنسبة اإلنساين العمل
  هبا قام دراسة من انطالقا ذلك و .ي الفكر العمل و اجلسدي العمل بني لتمييز ا ينبغي و التعليم، و اخلدمة ومدة
 يف العوامل هذه أثر س در و املصانع يف جسدية ميكانيكية أعماال ميارسون عامال 3600 من تتكون عينة اختار حيث
 وأن بالتناقص، تأخذ مث سنة 32 حىت لسن ا بتقدم تزيد املهارة درجة أن له فتبني األجور، زيادة و اإلنتاجية و املهارة
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 املهارة يزيد التعليم أن و ، املهارة زادت ة، اخلدم مدة زادت فكلما ، ةيطرد بزيادة املهارة درجة مع ترتابط اخلدمة مدة
 .املهارة درجة ازدادت التعليم، سنوات ازدادت فكلما أيضا، باطراد

 والنمو العايل بالتعليم املقيدين نسبة بني العالقة السببية باختبار" Rochat ,1995" دراسة "  كما اهتمت         
 ،0789-0707 املتحدة اململكة ، 0791-0881،اليابان0786-0701السويد :هي دول 6 يف االقتصادي

 وجود إيل الدراسة هذه نتائج وأشارت 0786-0877، فرنسا 0786-0881 ايطاليا ،0786-0716 اسرتاليا
 من كل يف القصري األجل يف االقتصادي النمو إيل العايل املقيدين بالتعليم نسبة من تسري االجتاه أحادية سببية عالقة

 والنمو بالتعليم  العايل املقيدين نسبة بني حيادية عالقة وجود إيل الدراسة نتائج أشارت كما .، وفرنسا واليابان ، السويد
 .وايطاليا اسرتاليا من كل يف االقتصادي

 حىت 1949 عام من األمريكية املتحدة للواليات"  Doucouliagos، 0779دراسة " كما توصلت             
 االقتصادي والنمو البشري املال رأس ثنائية بني تبادلية سببية عالقة وجود إيل 1984 عام

حول اثر النمو االقتصادي على التعليم و رأس املال االجتماعي J. Temple, " 17  0111 "دراسة أما         
الدراسة على استخدام بيانات االقتصاد ،حيث اعتمدت هذه OCDEيف بلدان منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 

الكلي ملعرفة األثر النسيب للتعليم  بصفة عامة و القتصاديات التعليم بصفة خاصة،حيث توصلت الدراسة إىل وجود اثر 
ة اجيايب و فوائد إنتاجية للتعليم يف بلدان منظمة التعاون و التنمية االقتصادية،إال أن هذه الفوائد اإلنتاجية تبقى ضعيف

أيضا من نتائج الدراسة أن  مقارنة بنتائج الدراسات اليت أجريت حول اقتصاديات التعليم من قبل املفكرين اآلخرين،
من نصيب الناتج احمللي اإلمجايل الكلي للدول  % 6اإلنفاق العام واخلاص على املؤسسات التعليمية هو حوايل  

فهذا ما يقلل من حجم تكلفة الفرصة احلقيقية لالستثمارات التعليمية،أو لإلنفاق و االستثمار يف   األعضاء يف املنظمة،
 قطاع التعليم ألنه ال يأخذ يف االعتبار نسبة األرباح الضائعة وعموما، جيب أن يكون واضحا أن توفري اخلدمات

األساسية كالتعليم ميثل التزاما كبريا من قبل دول األعضاء يف توفري املورد البشري و توفري الرعاية االجتماعية الن هذه 
 األخرية تساهم بنسبة كبرية يف تكوين و قياس رأس املال االجتماعي.

ىل دراسة موضوع حول دور رأس املال البشري و االجتماعي باإلشارة إ OCDE, "18 0110 "دراسة          
اليت تتمثل يف أملانيا، النمسا،  OECDو هنا الدراسة مشلت الدول األصلية ل  الرفاهية عند بعض الدول للمنظمة،

بلجيكا، كندا،الدامنارك، اسبانيا، الواليات املتحدة، فرنسا، اليونان، ايرلندا، أيسلندا، ايطاليا، لوكسمبورغ،النرويج وهولندا 
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و فد توصلت الدراسة إىل مسامهة رأس املال البشري واالجتماعي يف  املتحدة والسويد وسويسرا وتركيا. والربتغال واململكة
 النمو االقتصادي والرفاه  من خالل رعاية و تنمية املوارد البشرية .

كما توصلت إىل أمهية دور رأس املال البشري يف التنمية االقتصادية واالجتماعية األمر الذي يؤدي إىل تطور االهتمام 
بدور رأس املال االجتماعي باعتباره يف هذه احلالة فكرة تبني عالقة اخلصائص االجتماعية والشخصية اليت تعد إسهاما 

 .مهما يف النشاط االقتصادي و توفري الرفاه
 املال رأس بني " التعرف على العالقة السببيةNarayan , Smyth 2004" 19دراسة" واستهدفت         

 التكامل منهج استخدام مت اهلدف هذا ولتحقيق0777-1960 الفرتة  خالل الصني يف احلقيقي والدخل البشري
 البشري املال رأس من تسري االجتاه أحادية سببية وجود عالقة إيل الدراسة هذه نتائج واختبارات السببية وأشارت املشرتك

البشري  املال رأس إيل احلقيقي الدخل من تسري االجتاه أحادية سببية عالقة األجل القصري ووجود  احلقيقي يف الدخل إيل
 الطويل. األجل يف

 دولة يف التعليم على العائد معدالت تقدير 20"0112التوني، ناجي محمد"الدراسة  استهدفت  كما             
 والنشاط واجلنسية واملهنة اجلنس حسب و اخلربة و للتعليم املختلفة املستويات على العائد تقدير من خالل  الكويت

  البشري منوذج املال رأس منوذج على ولتحقيق هدف هذه الدراسة أعتمد .واخلاص العام القطاعني يف االقتصادي
(Mincer مستويات على للعائد بالنسبة،  عالية معنوية درجة ذات  املؤشرات اإلحصائية والنتائج دلت على أن  كافة 

 حالة يف يكون ما أعلى الكويت يف التعليمية املستويات العائد على معدالت أن النتائج أظهرت فلقد املختلفة التعليم
 للذكور التعليم ملستويات أن العائد أيضا   النتائج دلت ولقد الكويتيني غري أو سواء للكويتيني الثانوية املرحلة إمتام

 يف أنه يعين وهذا .العام القطاع يف الكويتيات لإلناث ملستويات التعليم العائد من املراحل مجيع يف أعلى الكويتيني
سنوات  ولنفس التعليمي املستوى لنفس العام القطاع يف الكويتيات اإلناث من أعلى الكويتيني الذكور يكسب املتوسط

 اخلربة وسنوات التعليم بني التفاعل نتائج دلت وأخريا ،كما    معكوسة العالقة هذه فإن الكويتيني غري حالة يف بينما اخلربة
 كوييت. غري أو للكويتيني سواء وهذا اخلربة على العائد نقص كلما العام القطاع التعليم يف سنوات زادت كلما أنه

 املال رأس بني السببية العالقة على التعرف 21"0119 ،الشوربجي "مجديدراسة  استهدفت  يف حني           
 إجراء أوال   مت اهلدف هذا ولتحقيق .0111-1986 الفرتة خالل تايوان يف االقتصادي والنمو والصادرات البشري
 اختبار بعدها إجراءاإلبطاء  لفرتات الذايت االحندار منهج باستخدام املشرتك التكامل اختبار إجراء و الوحدة جذر اختبار
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 والنمو والصادرات املال البشري  بني رأس مشرتك تكامل وجود يف الدراسة هلذه الرئيسية النتائج وتتمثل  متعدد السببية
 . االقتصادي والنمو البشري املال سببية يف االجتاهني بني رأس وجود عالقة .االقتصادي

العالقة بني رأس املال البشري والنمو االقتصادي  يف اجلزائر    22" 0100براهيم،  "شريفياستهدفت دراسة          
لنمذجة     VARحيث هذه الدراسة عبارة عن دراسة قياسية باستخدام  مناذج    0101-0764خالل الفرتة 

عرب عن احلقيقي  لي اإلمجايل احمللي الناتج منو العالقة بني رأس املال البشري والنمو االقتصادي   وأخذ   مؤشر معدل
ليعرب عن رأس املال البشري و لتحقيق هدف هذه  الثانوي التعليم يف املسجلني عدد منو متغري النمو االقتصادي و مؤشر 
 تربط اليت العالقة الختبار استقرارية السالسل   و إختبار نوع البسيط  و املطو فولر -الدراسة مت استخدم اختبار ديكي

 عنحيث استخدم هذا النموذج كبديل VARسببية جراجنر  ومن مث تقدير   منوذج  املتغريين عن طريق اختبار  بني
 داخلية كلها للمتغريات وتعتربها األمهية نفس النماذج هذه حسب صاحب الدراسة تعطي ألهنااملعادالت اآلنية  مناذج
 معنويا تأثريا هناك أن التقدير نتيجة تبني  االعتبار. بعني الزمن عامل تأخذ أهنا اآلخر،كما يف يؤثر متغري كل أن مبعىن
 احلقيقي. الناتج منو معدل على البشري املال رأس منو يف معدل للتغري سلبيا

 يف االقتصادي والنمو التعليم بني التبادلية العالقة قياس البحث يستهدف 23"عبيد بن ، المالكي"دراسة           
حيث  .السعودية العربية اململكة يف التعليم على اإلنفاق حمددات وحتليل حتديد أيض ا السعودية ويستهدف العربية اململكة

النفطي ليعرب  غري احلقيقي اإلمجايل احمللي ومنو الناتج العام ليعرب عن متغري التعليم  التعليم يف استخدم  مؤشر املدرجني
 والنمو التعليم بني العالقة معاجلة مت واعتمدت 0778-1970 الزمنية الفرتة الدراسة تغطي .عن النمو االقتصادي

 وحتديد  االقتصادي والنمو التعليمية املتغريات بني التداخل مدى آين الختبار قياسي منوذج بناء خالل من االقتصادي
 زيادة إىل تؤدي التعليمي اإلنفاق زيادة أن : مفادها قياسية نتائج إىل البحث توصل ،املتغريات تلك بني التبادلية العالقة
 يف زيادة عنها ينتج النفطي غري احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج النفطي، وزيادة غري للقطاع احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج
اإلنفاق  منو عن ناتج القصري األجل يف النفطي غري احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج يف النمو أنو  بالتعليم املدرجني أعداد

 أظهرت، كما  املخرجات التعليمية أو العام التعليم يف املدرجني أعداد يف النمو عن ناجت ا وليس التعليم على احلكومي
 بشكل القومية أو والتعليمية العام، الرتبوية التعليم يف للمدرجني رئيس ا حمدد ا عامال يعترب السكان عدد إمجايل أن النتائج

 لإلنفاق رئيسة عوامل حمددة السابقة للسنة التعليمي واإلنفاق العام التعليم يف واملدرجني احلكومية اإليرادات تعترب، عام
 . السعودية العربية اململكة يف التعليمي
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 2015Storm S. ,Jong M. ,  Bo,Y. NannanY. "24 ,دراسة "           
-0771تأثري من عدم املساواة يف التحصيل العلمي على النمو االقتصادي خالل الفرتة استهدفت هذه الدراسة 

دم املساواة يف التحصيل العلمي والنمو التعرف على العالقة غري خطية قوية بني عمن خالل يف الصني.  0101
االقتصادي يف املقاطعات الصينية والعثور على أدلة تشري إىل آثار عدم املساواة واختالف يف التحصيل العلمي على النمو 

عدم املساواة هي أكثر  أن الدراسة  ظهر نتائجااعتمادا على مستوى التنمية االقتصادية للمنطقة. على وجه التحديد، 
أمهية لألداء االقتصادي من التحصيل العلمي يف املنطقة الغربية األقل منوا من الناحية االقتصادية. وهكذا، بالنظر إىل 
حمدودية موارد االجتماعية لالستثمار والتعليم، وسياسات التعليم اليت ختلق توزيع أكثر عدالة للموارد التعليمية وتعزيز 

 .ايل، وخاصة يف املناطق األقل منواالنمو الع
 نستخلص من الدراسات السابقة األثر القوي لرأس املال البشري على النمو االقتصادي من خالل التعليم.

  التطبيقية للعالقة بين رأس المال البشري والنمو االقتصادي في الجزائردراسة ال -1
االقتصادي يف اجلزائر  من خالل التعليم سنقوم باستعمال اختبار  لدراسة اثر رأس املال البشري  على النمو           

سببية جراجنر  لكن قبل ذلك يف املرحلة األوىل ندرس استقرارية السالسل الزمنية  للمتغريات املدروسة باختبار جذر 
 .ة املعطياتالوحدة ، و االرتباط لنب مؤشرات رأس املال البشري والنمو االقتصادي لكن أوال نتعرف على طبيع

 طبيعة متغيرات الدراسة  -1-0
 . ومصدر كل متغري عنها  املعربإن اجلدول التايل يوضح متغريات الدراسة  و الرمز 

 المتغيرات المستعملة في الدراسة  :  طبيعة 10رقم جدول 

 مصدره رمزه فترة الدراسة المتغير
تطور ميزانية التسيير المخصصة للتربية 

 الوطنية
0791-0101 

 
Buget_fonc ONS 

 Etud_fond ONS 0101-0791 تطور عدد التالميذ في المرحلة األساسية
 Etud_sec ONS 0101-0791 تطور عدد التالميذ في المرحلة الثانوية

 Etud_univ ONS 0101-0791 تطور عدد الطلبة في الجامعة
 Pib_crois FMI 0101-0791 معدل اإلنتاج الداخلي الخام في الجزائر

 المصدر:من إعداد الباحثين

 سنويا (وميثل املتغري الدال على النمو االقتصادي.%) اإلمجايلميثل منو الناتج احمللي  Pib_croisحيث 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059315000218
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059315000218
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059315000218
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059315000218
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"Buget_fonc"  تطور ميزانية التسيري املخصصة للرتبية الوطنيةميثل ، "Etud_fond" تطور عدد  ميثل
ميثل "Etud_univ" ميثل تطور عدد التالميذ يف املرحلة الثانوية،"Etud_sec ،" التالميذ يف املرحلة األساسية

 املال البشري قي اجلزائر. رأستطور عدد الطلبة يف اجلامعة وهذه متغريات لتعبري عن مؤشر 
 اختبار استقرارية السالسل الزمنية  1-0

 Augmented( مت استخدام اختبار ديكي فولر املطّور من اجل اختبار سكون السالسل الزمنية)استقراريتها        
Dickey-Fuller Test  واختصارهADF  املقرتح من قبلEngle and Granger (1987)  

 linear( و الزمن )c constanteاعتمدنا على النموذج الثالث لديكي فولر،االختبار يف ظل وجود املقطع )الثابت 
trend)  التباطؤوعند درجة . 

 :ADF" باستخدام PIB_croiاختبار جذر الوحدة في السلسلة"   10:الجدول رقم              

 

 

 

 

 

 

 

 
 EViews 8 المصدر:من إعداد الباحثين باستخدام

 
أكرب  من القيمة املطلقة tcal =7.841846( احملسوبة tمن اجلدول نالحظ أن قيمة املطلقة إلحصائية )            
 ( اجملدولةtلـقيمة )

Null Hypothesis:PIB_ CROI has a unit root 

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 

 t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.841840  0.0000 

Test critical 

values: 1% level -3.605593  

 5% level -2.936942  

 10% level -2.606857  
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  ttab =2.936942  وبالتايل نرفض الفرضية املعدومة1و معىن ذلك أهنا معنوية إحصائيا عند ،%H0 , واليت تقول
 وجود جذر الوحدة

واليت تقول عدم وجود جذر الوحدة )استقرارية السلسلة( وبالتايل  H1)عدم استقرارية السلسلة( ونقبل الفرضية البديلة 
 (.Stationaryسلسلة مستقرة )"" PIB_CROiسلسلة 
 والنتائج موضحة يف اجلدول التايل:  األخرىبنفس الطريقة وبنفس االختيار  مت دراسة استقرارية السالسل         

 السالسل الزمنية غير المستقرة و الفرق الذي تكون فيه مستقرة .، 11رقم جدول 

 
 المتغيرات

السلسلة األصلية 
 مستقرة

 مستقرةأصبحت 

 0الفرق  0الفرق  ال نعم 
Buget_fonc  X X  
etud_fond  X X  
Etud_sec X    

Etud_univ  X X  
PIB_croi X    

 EViews 8 المصدر:من إعداد الباحثين باستخدام
سالسل متغريات الدراسة فنالحظ أنه لدينا مخسة متغريات  الذي ميثل ملخص اإلستقرارية  السابقمن اجلدول          

وجدنا  eviewsمشاهدة مرتبة حسب تسلسلها الزمين و بتطبيق اختبار جذر الوحدة باستخدام برنامج  41لكل منها 
املرحلة  الطلبة يف وتطور عدد، األساسيةأن ميزانية التسيري املخصصة للرتبية الوطنية ، تطور عدد التالميذ يف املرحلة 

لكنها مستقرة ألن القيم احملسوبة للمتغريات السابقة أقل من القيم اجملدولة  غري مستقرة  األصلية اجلامعية  كلها سالسل
 .  األوىلمن الدرجة 

و سلسلة تطور عدد التالميذ يف املرحلة الثانوية فهما مستقرتان، ليس  الداخلي اخلام اإلنتاجمعدل إال سلسلة         
 .linear trendحمدد اجتاه عام خطي  تشمالن علىهلما وسط صفري و ال 

، اهلدف من دراسة معامل االرتباط اخلطي بعد دراسة االستقرارية ندرس االرتباط اخلطي بني املتغريات          
(linear Coefficient  هو معرفة قوة العالقة اخلطية بني )x , y  ويقيس مدى تغريy  حال زيادة قيمةx  فهلy 
)ال يوجد ارتباط(. نتائج هذا  x)ارتباط موجب( أو تنقص بزيادهتا )ارتباط سالب( أو ال تتأثر بزيادة  xتزداد بزيادة  

 االرتباط موضحة يف اجلدول التايل:
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 الداخلي الخام اإلنتاجت رأس المال البشري و معدل االرتباط بين مؤشرا :12رقم الجدول 

Detud_univ etud_sec Detud_fond PIB_croi DBUGET_FONC  

-0.058686 -0.21420 -0.018562 1.0000 0.028223 PIB_croi 

 EViews 8 المصدر:من إعداد الباحثين باستخدام
قة طردية )موجبة( بني تطور ميزانية التسيري املخصصة من جدول معامل االرتباط اخلطي نالحظ وجود عال          

نالحظ وجود كما للرتبية الوطنية و النمو االقتصادي يف اجلزائر لكن هذه العالقة ضعيفة جدا ألهنا تقرتب من الصفر.  
 املرحلة الثانوية التالميذ يف أعدادبني تطور   األساسيةالتالميذ يف املرحلة  أعدادتطور كل من   عالقة عكسية )سالبة( بني 

 يف اجلزائر لكنها عالقة ضعيفة جدا .الطلبة يف اجلامعة  و معدل اإلنتاج الداخلي اخلام يف اجلزائر  أعداد و
 : « test « Granger Causalityاختبار السببية  1-1

السالسل الزمنية للمتغريات الدراسة ندرس السببية بينهم عن طريق اختبار جراجنر الذي  بعد أن درسنا استقرارية          
 يعتمد على فرضيتني مها :

:H0  الفرضية املعدومة :الظاهرةX     ال تسبب الظاهرةY     
:H1  االفرضية البديلة :الظاهرةX    تسبب الظاهرةY  

 18و رقم  07رقم  06رقم  05رقم النتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلداول 
 الداخلي الخام اإلنتاجمعدل : اختبار السببية بين تطور ميزانية التسيير على التربية الوطنية و 12الجدول رقم 

Pairwise Granger Causalité Tests 

Sample: 1970 2010 

Lags: 2 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 DBUGET_FONC does not Granger Cause 

PIB_ CROIS  38  0.03277 0.9871 

 PIB_CROIS does not Granger Cause 38  0.01219 0.9725 
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DBUGET_FONC 

 EViews 8 المصدر:من إعداد الباحثين باستخدام
            من اجلدول :        

  H0نقبل فرضية العدم   إذا) 1%) 1.11و هي أكرب من  0.9875للفرضية األوىل يساوي  probمبا أن            

 معدل اإلنتاج الداخلي اخلام.يف  يسبب  التغري ال   التسيري للرتبية الوطنيةغري يف ميزانية  تالتقول أن اليت 
أي  H0و عليه نقبل فرضية العدم 1.11و هي اكرب من  0.9725للفرضية الثانية يساوي   probو مبا أن           

 .يف ميزانية التسيري للرتبية الوطنية التغريالتغري  يف معدل اإلنتاج الداخلي اخلام ال يسبب  أن
 معدل اإلنتاج الداخلي الخامو  األساسية: اختبار السببية بين تطور عدد التالميذ في المرحلة 10الجدول رقم 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1970 2010 

Lags: 2 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 DETUD_FOND does not Granger Cause 

CROIS  38  0.10588 0.8998 

 CROIS does not Granger Cause 

DETUD_FOND 38  0.25097 0.7795 

 EViews 8 المصدر:من إعداد الباحثين باستخدام
 

 من اجلدول :      
اليت تقول   H0إذا نقبل فرضية العدم  1.11و هي اكرب من  1.8778للفرضية األوىل يساوي  probمبا أن           

 ال يسبب  التغري  يف معدل اإلنتاج الداخلي اخلام يف اجلزائر. األساسيةاملرحلة اعداد التالميذ يف  يف التغري  أن
أي  H0و عليه نقبل فرضية العدم  1.11من و هي أكرب  1.9971للفرضية الثانية يساوي   probو مبا أن         

 .األساسيةاعداد التالميذ يف املرحلة  التغري يف  يسبب يف اجلزائر ال  التغري  يف معدل اإلنتاج الداخلي اخلامأن 
 معدل اإلنتاج الداخلي الخام : اختبار السببية بين تطور عدد التالميذ في المرحلة الثانوية و  19الجدول رقم 
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Pairwise Granger Causality Tests 

 Sample: 1970 2010 

 Lags: 2 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 DETUD_SEC does not Granger Cause 

CROIS  38  0.05227 0.9491 

 CROIS does not Granger Cause 

DETUD_SEC 38  0.02963 0.9708 

 EViews 8 المصدر:من إعداد الباحثين باستخدام
 من اجلدول :             

. اليت   H0إذا نقبل فرضية العدم  1.11و هي اكرب من  1.7470للفرضية األوىل يساوي  probأن  مبا            
 معدل اإلنتاج الداخلي اخلام يف اجلزائر . يسبب التغرياعداد التالميذ يف املرحلة الثانوية ال  التغري يف أنتقول 

 H0و عليه نقبل فرضية العدم  1.11و هي أكرب من  1.7918للفرضية الثانية يساوي   probو مبا أن              
 الثانوية.عداد التالميذ يف املرحلة أ التغري يفيسبب يف اجلزائر ال اإلنتاج الداخلي اخلام  يف معدل أن التغري أي

 :معدل اإلنتاج الداخلي الخام اختبار السببية بين تطور عدد الطلبة في الجامعة و : 10الجدول رقم 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1970 2010 

Lags: 2 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 DETUD_UNIV does not Granger Cause 

CROIS  38  0.20747 0.8137 

 CROIS does not Granger Cause 

DETUD_UNIV 38  0.00367 0.9963 

 EViews 8 المصدر:من إعداد الباحثين باستخدام
 من اجلدول :    
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. اليت تقول   H0إذا نقبل فرضية العدم  1.11و هي اكرب من  1.8039للفرضية األوىل يساوي  probمبا أن         
 اجلزائر.يف  اإلنتاج الداخلي اخلام التغري معدليسبب الطلبة يف اجلامعة ال  يف أعدادالتغري  أن

أي  H0و عليه نقبل فرضية العدم  1.11و هي أكرب من  1.1007للفرضية الثانية يساوي   probو مبا أن        
 الطلبة يف اجلامعة أعداد التغري يف  يسببيف اجلزائر ال  التغري  معدل اإلنتاج الداخلي اخلام

. 
 السببية بين المتغيرات: العالقة  ملخص عن 1-2

 د العالقة السببية بين المتغيراتيمثل  تبيان وجود أو عدم وجو  :17رقمالجدول 

 EViews 8 المصدر:من إعداد الباحثين باستخدام
 الخالصة:

نالحظ أن النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة ال تتطابق مع  النتائج اليت توصلت إليها              
 .الدراسات  السابقة على انه التعليم يساهم مساهم إجيابية  يف النمو االقتصادي

التالميذ يف املرحلة األساسية ال يسبب النمو االقتصادي يف اجلزائر وذلك راجع إىل أن عمر إن تطور عدد             
سنة حبيث ال ميلكون القدرة على العمل  كما أن القانون  01سنوات و 6التالميذ يف املرحلة األساسية يرتاوح بني 

ة هلذا السبب .كما أن تطور عدد التالميذ يف اجلزائري مينع عمل األطفال ، ولذلك من املمكن أن تكون املسامهة السلبي

 عدم وجود السببية وجود السببية 
من معدل اإلنتاج 

 الداخلي الخام
معدل اإلنتاج إلى 

 الداخلي الخام
من معدل 

اإلنتاج الداخلي 
 الخام

 معدل إلى 
اإلنتاج الداخلي 

 الخام
 X X   اإلنفاق على التعليم

التالميذ في المرحلة  عدد
 األساسية

  X X 

عدد التالميذ في المرحلة 
 الثانوية

  X X 

عدد الطلبة في المرحلة 
 الجامعية

  X X 
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املرحلة الثانوية  ال يسبب النمو االقتصادي  يف اجلزائر وعلى الرغم من توفر هذه الفئة على السن املناسب للعمل وارتفاع 
حلة الثانوية مستواهم الدراسي بالنسبة لتالميذ املرحلة األساسية إال أهنم تنقصهم اخلربة كما أن الطالب الذي أهنى املر 

وحيصل على وظيفة يصنف  بنفس درجة الطالب الذي حيمل مؤهل ما دون الثانوي وبالتايل يتلقى أجرا أقل من إنتاجيته 
. 
أما بالنسبة لتطور عدد الطلبة يف املرحلة اجلامعية كذلك ال يوجد عالقة سببية بينها وبني النمو االقتصادي يف            

اجلامعية أيضا غياب التنسيق  ارتفاع معدالت البطالة بني صفوف اخلرجني من محلة الشهادات  اجلزائر وذلك راجع إىل
بني سوق العمل احمللي واجلامعات اجلزائرية  ، فلو كان هناك خطة يتم مبوجبها تزويد اجلامعات مبا حيتاجه السوق من  

أما  بالنسبة   .االقتصادياملرحلة يف النمو كوادر تعليمية ألمكن ذلك من احلد من مشكلة البطالة ، ومسامهة هذه 
استثمار وهذا راجع إىل ارتفاع  لإلنفاق على التعليم فانه ال يسبب  النمو االقتصادي حبيث يعترب استهالكا وليس 

 معدالت البطالة واليت أصابت الفئة املتعلمة أكثر من غريهم.
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 الجزائربواقع التشغيل في القطاع الصحي 
         1شعباني لطفيأ.

 2تبة سوميةأ.
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 د/شعباين لطفي، كلية  العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيري ، جامعة بومرداس ،اجلزائر.    1 
 اجلزائر .    –تبة سومية كلية  العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيري،  جامعة بومرداس أ/   2

 الملخص 
 العمومية، السلطات لدى األول االنشغال تشكل يف السنوات األخرية اجلزائر يف التشغيل سياسة باتت لقد 

 ارتفاع يعين ما وهو العرض على العمل، مبعدل يفوق نسبة العمل على مستوى الطلب تزايد إىل باألساس ذلك ويرجع
مشاكل اجتماعية من  ذلك يرافق ما مع الشهادات، حاملي من الشباب بني ما البطالة منها خاصة البطالة، مستويات

 جمملها يف تشكل واإلجراءات والتدابري واآلليات،جمموعة من الربامج  اعتماد مت الوضع هلذا ومواجهة واقتصادية،
هذا البحث، معرفة كيف يسهم القطاع الصحي، باعتباره قطاعاً  سنحاول من خاللو  التشغيل. لدعم سياسات

خدماتياً، يف دعم هذه الربامج، وتوفري مناصب شغل تعمل على امتصاص جانب من البطالة ذات الكفاءات 
 املتخصصة.

 التشغيل، املؤسسات الصحية. البطالة، الكلمات الدالة:
 
Abstract: 

The employment policy in Algeria Has become in recent years constitute the 

first preoccupation to public authorities, due primarily to an increase in the level of 

demand for labor at a rate higher than the proportion of width to work, which means 

high levels of unemployment, especially ones of unemployment among young 

graduates, with the accompanying social problems and economic, and the face of 

this situation has been the adoption of a set of programs, procedures and measures 

and mechanisms constitute the entirety of policies to support the operation, and we 

have tried in this research to know how to contribute to the health sector as a 

services  sector  in support of these programs and providing jobs working on 

Besides the absorption of unemployment with specialized skills. 

Keywords: unemployment, employment, health institutions. 
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 مقدمة
مناصب شغل مبختلف  إنشاءجل التدابري اليت تتخذها الدولة من ألربامج و امتثل سياسة التشغيل خمتلف      

التشغيل وجهان البطالة و  إن  ف، كما هو معروفو فحة البطالة املوجودة يف اجملتمع. بغية امتصاص أو مكا ،التخصصات
دث االستقرار إال ال حيو  ،سوق العمل جانب العرضوالتشغيل و  ،يه البطالة جانب الطلب على العمللعملة واحدة متثل ف

عن مدى جناعة السياسة  هم ةاملكانت البطالة والزالت إحدى املؤشرات فلقد   ذا كان هناك توافق بني الطرفني.إ
العمل هو مصدر الدخل.   مع مادام أن  التحكم يف هذا املؤشر معناه حتقيق الرفاهية ألفراد اجملت ن  إ االقتصادية للدول، إذ

 .االستثمارية اهلادفة وذلك ال يتأتى إال باملشاريع ،البشرية يساهم يف النمو االقتصادياالستغالل األمثل للموارد  كما أن  
ظاهرة  ملعاجلةاقوس اخلطر مما استوجب دق ن ،%02 حدود 0222سنة يف اجلزائر  لقد بلغت نسبة البطالة      
على الدولة   استلزممما  املؤهالت العلمية،دات اجلامعية و اأصحاب الشهسيما الشباب و ئات االجتماعية الة كافة الفالبطال

وضع برامج  يف اإلجراءاتمتثلت هذه . و انعكاساهتا السلبيةحدهتا و  للتخفيف من استثنائيةتدابري الشروع يف إجراءات و 
 .إلجناحهاالالزمة  املالية اإلمكاناتو  مع حشد مجيع اجملهودات ،إنشاء هياكل متخصصة لتنفيذهاو  ،عديدة لرتقية الشغل

 البطالة لتبلغ يف أبريلالل تدين نسبة ميكن مالحظتها من خ جيابيةإنتائج  واإلمكاناتولقد حققت هذه اجملهودات 
 .%8,9حدود  0202

ن غري أ التدابري اليت انتهجتها الدولة موجهة للقطاع االقتصادي،جل هذه الربامج والسياسات و  وعلى الرغم من أن       
ات حساسية يف الدولة كونه يهتم بأهم كثر القطاعللقطاع اخلدمايت نصيب منها. وباعتبار قطاع الصحة من بني أهم وأ

ملة ذات توفري مناصب شغل لليد العاو  ،من خالل تقدمي خدمات صحية للمواطن ،أال وهي الصحة ،ميلكه الفرد ما
 .ذا اجملاله يف اصةاخل ةكفاءال

 :اآلتيةمن خالل هذا الطرح تبرز إشكالية الدراسة 
 ؟في الجزائرالصحي  القطاعب ما هو واقع التشغيل

  الدراسة أهمية
وكذا معرفة الدور الذي يسهم به هذا القطاع يف  ،للمجتمعمهية قطاع الصحة بالنسبة املوضوع من أ أمهيةتتجلى      

 ومن جهة أخرى معرفة أثر جهود الدولة من أجل التخفيف من حدة البطالة. دعم سياسات التشغيل من جهة،
  الدراسة أهداف

كيف يسهم و  ، القطاع الصحي مبختلف مؤسساتهمعرفة واقع التشغيل يف إىلخالل الدراسة التوصل  من نحاولس     
 هذا األخري يف التخفيف من البطالة.



 : تبة سومية أ   /شعباني لطفي د.                                                                        واقع التشغيل في القطاع الصحي بالجزائر
 

 

 5102/جوان  04العدد                                                 جامعة المدية           -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

 
213 

  خطة الدراسة
 :اآلتيةيتم التطرق للمحاور الثالثة سعلى التساؤل املطروح وحتقيق هدف الدراسة  لإلجابة     

 التشغيل؛مفاهيم عامة للبطالة و  -
 جمال الصحة بغرض خلق مناصب عمل؛جهود الدولة لالستثمار يف  -
 ختفيف البطالة.مسامهة قطاع الصحة يف التشغيل و  -

 التشغيلمفاهيم عامة للبطالة و  أوال:
   .سيتم التعرض إىل كل من تعريف البطالة والتشغيل، وأنواع البطالة     

 التشغيلتعريف البطالة و  -0
 تعريف البطالة -0-0

العاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله  طبقا ملنظمة العمل الدولية فإن       
 .عند مستوى األجر السائد ولكن دون جدوى

جلزء من القوة العاملة يف جمتمع ما،  يف بعض األحيان االختياري أو اإلجباري التوقفا ف البطالة على أن  تعر  كما  -
 يف العمل واإلنتاج.الرغم من قدرة هذه األخرية ورغبتها  على

وكامال على  لاستخدامها استخداما أمثعدم ا عدم اشتغال قوة العمل يف اجملتمع أو ف البطالة أيضا على أن  وتعر   -
 قدرهتا ورغبتها يف العمل. الرغم من

سنة  02و 01قوة العمل يف جمتمع ما تعرف على أنا جمموع األفراد الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  على اعتبار أن  
ربات البيوت غري و العاجزين، و املتقاعدين، و ممن يعملون أو يبحثون عن عمل بشكل جدي، باستثناء كبار السن، 

 الراغبات يف العمل، والطالب عرب خمتلف مستوياهتم.
 تعريف التشغيل -0-5
وخمتلف مستويات يقصد بالتشغيل توفري عدد من الوظائف ومناصب العمل يف شىت ميادين النشاط االقتصادي،  -

 الذي يليب أكرب عدد من طلبات العمل واليد العاملة. العمل بالشكل
 التشغيل يعين عدد األفراد الذين هم يف سن العمل ولديهم وظائفهم. -
نسبة، وهيكال يعترب مطلبا من املطالب امللقاة على عاتق اجلهاز املشرف على و الفهم الشامل للتشغيل حجما،  ن  إ -

اد، وهذا الفهم الشامل حيتاج إىل حتليل هيكل التشغيل، والذي يبدأ بعملية حصرية مبدئية لعدد العاملني األفر  شؤون
لتحديد مستويات العمالة والتعرف على القطاعات اليت تعاين من نقص يف بعض املهارات، وكذلك  املوجودين يف البلد،
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ل املؤثرة يف هيكل العمالة إلعادة النظر يف ذلك، وكيفية إحداث إلبراز واستخالص أهم العوام اليت تواجه زيادة يف العمالة
 خارجية ما يلي: مكانت داخلية أأالعوامل املؤثرة يف هيكل العمالة سواء  ومن أهم .التغيري املمكن

 ؛والسياسات العامة للتوظيف ،درجة التدخل احلكومي والقوانني اليت تنظم شؤون العاملني -
؛التكنولوجيدرجة التقدم  -  

 ؛درجة انتشار التخطيط للقوة العاملة -
 ؛مستويات األجور املدفوعة يف سوق العمل -

 .فهيكل العمالة يعترب املرآة العاكسة للبلد وكفاءته يف رسم سياسات التشغيل     
 أنواع البطالة-5

 نواعها:أبعض  فيما يليسنذكر و  ،مسبباهتا الختالفهذا راجع و  ،خمتلفة للبطالة يف اجملتمعاتو  توجد أنواع عديدة     
 البطالة االختيارية -5-0

خر إلعاشته مثاًل، أو آمصدر  وتفضيله للراحة مع وجود ،ي الفرد عن عمله بإرادتهل  ويقصد هبذا النوع من البطالة خت     
أحسن من ناحية األجر خر يكون آعمل  ى عنه مع البحث عنما يتقاضاه من ذلك العمل هو مبلغ قليل، فيتخل   ألن  

 وظروف العمل.
 البطالة اإلجبارية -5-5

األجر السائد، ويكون  يف هذا النوع من البطالة جيرب الفرد على التخ لي عن عمله رغم قدرته عليه ورغبته فيه عند     
سيري وبلوغ الت ةهبدف عقلن ،التكاليف ذلك ملا تقوم املؤسسات بعملية تسريح العمال حبثًا عن سبل للتقليص من

 تكاليف.الاألهداف بأدىن 
 البطالة االحتكاكية -5-3

أو من منطقة إىل أخرى،  ،قصد هبذا النوع تلك البطالة النامجة عن تنقالت األفراد من وظيفة أو مهنة إىل أخرىي     
 وهذا بسبب نقص املعلومات لدى الباحثني عن العمل ولدى أصحاب األعمال.

هذه تتطلب فرتة للمفاضلة بني املهنة األوىل والثانية، وقد تطول فرتة البحث عن العمل النعدام فعملية االنتقال      
 املعلومات أو لنقصها، وهذا النقص يسبب عدم تالقي وتوافق الرغبات بني العامل وصاحب املؤسسة.
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 البطالة الهيكلية -5-4
واليت ينتج عنها اختالل يف التوازن بني  ،قتصاد الوطينحيدث هذا النوع عندما تطرأ تغريات هيكلية على مستوى اال   

 فرص العمل املتاحة ومؤهالت العاطلني عن العمل والراغبني والباحثني عنها.
تتوافر لدى العاطلني عن  مستويات اخلربة املطلوبة للوظائف الشاغرة املتاحة ال "ألن   تظهر البطالة يف هذه احلالة     

  خر".آوفائض يف الطلب يف سوق عمل  ،يف العرض يف سوق عمل ماالعمل، أي هناك فائض 
مما يؤدي  ،اآليل أو استخدام اإلنسان املكننةكاعتماد   ،كما قد حتدث البطالة اهليكلية بسبب تبىن تكنولوجيا عالية     

ن يريد من العمالة أن يعيد وهذا النوع من البطالة تطول فرتة تعطله حىت يتسىن مل عدد كبري من العمالة. عنإىل االستغناء 
 .التطور اجلديد ةواكبمتأهيل نفسه 

 عة البطالة المقن   -5-2
عة ومسترتة ألنا غري ملحوظة، وهي عدد العمال الذين يعملون بإنتاجية متدنية، بل يعملون بإنتاجية تسمى مقن       

التقليدية أو الوظائف احلكومية، حيث يكون عدد حدية تساوي الصفر، ويظهر هذا النوع من البطالة يف جمال الزراعة 
العمال الذين يشتغلون يف الوحدة اإلنتاجية أكرب مما جيب، مبعىن أن مصلحة ما يستطيع أن يقوم بشؤونا عامالن، جتد 

 أن الذين يعملون فيها مخسة.
 جهود الدولة لالستثمار في مجال الصحة بغرض خلق مناصب عمل ثانيا:
ًا مسته األساسية الفرتة الطويلة لالستعمار الذي خلف وراءه جمتمع، و عد االستقاللبنتيجة للحالة اليت عرفتها البالد      

توفري بغية تقريب و فيه  استثماراهتاحماولة تكثيف ، و فقد عمدت الدولة إىل االهتمام اخلاص هبذا اجملال ؛األميةالفقر و 
لليد لى خلق مناصب عمل ع أيضانفس الوقت فهي تعمل و يف  ،الالزمتنيالنوعية و اخلدمات الصحية للمواطن باجلودة 

 امتصاص البطالة يف اجملتمع.العاملة املؤهلة و 
 المنشآت الصحيةفي الهياكل القاعدية و  االستثماراتمختلف  -0

فيما خيص اهلياكل القاعدية اصة خ استثماراهتاولقد عززت من  حاولت الدولة النهوض هبذا القطاع بشىت الوسائل،     
 .اتيالثمانينهذا باخلصوص يف سنوات و  ،املوارد البشريةو    الصحية  املنشآتو 

 سنةاجلزائر ما بني الذي يوضح حالة املنشآت الصحية العمومية يف  اآليتمن خالل اجلدول هذا ما ميكن مالحظته و      
 .0220 سنةو  0800
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 5119وسنة  0695 الصحية بين سنة (:حالة المنشآت10)الجدول رقم
 5119  0695 المنشآت الصحية

 00 / مركز استشفائي جامعي
 00 / ستشفائية متخصصةامؤسسة 

 002 010 مستشفى عمومي
 122 / عيادة متعددة اخلدمات
 1009 099 مراكز و قاعات العالج

 101 / مركز طيب اجتماعي
 0000 / وحدات الصحة املدرسية

 92 / الصحة اجلامعيةوحدات 
 002 / مراكز حقن الدم

 898 / صيدليات
 إصالح المستشفياتباالعتماد على معلومات من وزارة الصحة والسكان و  من إعداد الباحثين المصدر:

الل ما هو إال ما خلفه ما كان يوجد من منشآت صحية غداة االستق أنالحظ ، يمن خالل هذا اجلدول     
يف حني نالحظ من خالل معطيات  ،قاعات للعالج ومستشفيات عموميةويتمثل يف جمموعة من مراكز و  ،االستعمار

نالحظ أنا  آت اجلديدة اليتـمن خالل املنش ،الـأن الدولة اجلزائرية قامت باستثمارات كبرية يف هذا اجمل 0220سنة 
مت  0222 من سنة اءً كسنة للمقارنة ألنه ابتد  0220قد اخرتنا سنة ها أيضا يعترب ال بأس به. و عددأضيفت للقطـاع، و 

مت فيه استبدال القطاع الصحي العمومي باملؤسسات العمومية االستشفائية  ،اعتماد  نظام صحي جديد يف اجلزائرتغيري و 
ماي  08الصادر يف  022-22عليه املرسوم التنفيذي رقم  وهو ما نص واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية،

0222. 
 اجلدول املوايل يبني عدد املنشآت الصحية وفق التقسيم اجلديد يف اجلزائرو      

 5104 سنةو  5101سنة  ت الصحية بينآ(:عدد المنش15الجدول رقم)
 5104 5103 5105 5101 المنشآت الصحية

 02 02 02 02 مركز استشفائي جامعي
 0 0 0 0 ستشفائية جامعيةامؤسسة 

 082 082 082 081 ستشفائيةامؤسسة عمومية 
 9 9 9 02 مؤسسة استشفائية
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 20 22 22 01 ستشفائية متخصصةامؤسسة 
 020 020 020 020 مؤسسة عمومية للصحة اجلوارية

 على معلومات من وزارة الصحة و إصالح المستشفيات باالعتماد من إعداد الباحثين :المصدر
   

إال على مستوى املؤسسات  الصحية يف السنوات األخريةري على املنشآت ه مل حيدث تغري كبن  أمن املالحظ    
 .0202ومؤسستني سنة  0200 سنة ستشفائية املتخصصة اليت ارتفع عددها بتسع مؤسسات جديدةالا

ستفاد قطاع ا  0202-0202ستثمارات العمومية للفرتة املمتدة مابني سنيتاليف إطار برنامج ا نهأعلى الرغم من      
 020إجناز  اخلطوط العريضة هلذا لربنامج   تعتزم ،مليار دينار جزائري 008 مبلغـمايل قدر بالصحة من غالف 

 ،مدرسة للتدريب شبه الطيب 02 قاعة عالج،  0.222مستوصف،  022جممع صحي متخصص،   21مستشفى، 
  متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ةمؤسس 22وأكثر من 

 اجلدول السابق.اليت حصلنا عليه من الوزارة الوصية و املبينة يف  خالل اإلحصائياتمن  يالحظهذا ما و 
يف هذا  لالستثماراتمليار أورو  08حوايل  0201 سنةو  0229ولقد خصصت الدولة لقطاع الصحة بني سنة      

كذلك رفع قدرة ، و تطوير املستشفيات املوجودةوجتديد و  لبناء منشآت صحية جديدة، اً هذا املبلغ سيكون موجهو  اجملال،
 . 0201الضعف حبلول سنة  إىلاستيعاب املنشآت الصحية 

 المتخصصة في تكوين ممتهني الصحة مختلف المؤسسات -5
فهي يف املقابل  أنواعها تقدم خدمات صحية للمواطن، اختالفاملنشآت الصحية على أن كل اهلياكل و  باعتبار     

جل تلبية الطلب املتزايد على خدمات أخاصة من  ،مهاراتأيدي عاملة متخصصة ذات كفاءات و  يضا حتتاج إىل توفرأ
ىل حماولة توفري هذه اهلياكل املتخصصة يف تكوين هذا النوع من اليد إعمدت     لذا جند أن الدولة ؛ هذه املؤسسات

 العاملة اليت حيتاجها هذا القطاع.
البحث العلمي صاية وزارة التعليم العايل و مبختلف اجلامعات اجلزائرية حتت و ة كلية طب متواجد  02ىلإباإلضافة و      

السكان وإصالح فإن  وزارة الصحة و  حسب ما حيتاجه القطاع، سنانأ يجراحطباء عامني وصيادلة و أين تعمل على تكو 
 املستشفيات تشرف على:

 ؛املدرسة الوطنية للتسيري و إدارة الصحة -
 ؛طيبالتكوين شبه لوجي لاملعهد الوطين البيداغ -
 طيب.اللتكوين شبه ل اً عالي اً وطني اً معهد 02 -
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 لتكوين القابالت. ةعالي ةهد وطنيامع 20 -
 غواط(.ألمدرسة شبه طيب )با -
 طيب.اللتكوين شبه لمعاهد  22 -
 مالحق على مستوى املستشفيات لتكوين مساعدي التمريض. -

 10220قدره  لقد مت تكوين ماو  ،اً بيداغوجي اً مقعد 02220املالحق توفر ما قدره هذه املعاهد واملدارس و      
 عاهد و املدارس.ملمبختلف التخصصات اليت تتوفر عليها ا 0200و  0222طيب ما بني سنيت الشبه متخصصاً يف 

 90 بـعدد 0200 من سنةري يف فيف الدفعة األوىل تخترج فقدأما على مستوى املدرسة الوطنية للتسيري وإدارة الصحة 
 .0202 من سنة إداري رئيسي يف فيفري 21 ـالدفعة الثانية ب، و إداري رئيسي للمصاحل الصحية

و  0202ما بني سنيت  ،مبحتلف التخصصات، طيبالشبه متخصصًا يف  02022 توقع خترج حوايلي  كما      
0209 . 

 تخفيف البطالةلصحة في التشغيل و مساهمة قطاع ا ثالثا:
هذا نتيجة تزايد عدد ، و خاصة العالج املتخصص، و تزايد الطلب على العالجهو إن املالحظ يف السنوات األخرية     

من الصعوبات على املؤسسات  اً هذه الزيادة يف الطلب على العالج ختلق نوع تزايد نسبة األمراض، غري أن  ، و السكان
إىل خلق تدفع هبا  ،طبيةالشبه من التغطية الطبية و زائرية نتيجة النقص الذي تعاين منه املؤسسات اجل ،ستشفائيةالا

 ختصصات جديدة.مناصب شغل و 
رفع من استثماراهتا يف إىل الدفع الدولة ما وهذا  املمرضني من أصل أجنيب،أغلب األطباء و فبعد االستقالل كان      

 املوارد البشرية يف اجملال الطيب و شبه الطيب.
 
 طبيالالمناصب التي يوفرها القطاع لفئة شبه -0

 ،ضعيفة استيعاب وبطاقة ،فقط معاهد سبعة يف كان التكوين  االستقالل فمنذ الطبيني شبه فئة لتكوين بالنسبة     
من خالل  يالحظهو ما ، و ننيللحاجة املتزايدة مت تكثيف عدد املكو   ونظراً ، العاصمة باجلزائر مرتكزة منها مخسة كانت

 0200شبه طيب ليصل العدد يف سنة  اً إطار  020.000 إىلوصل العدد  0202ففي سنة  التزايد املستمر للمتخرجني،
فتح مناصب شغل من ، و مدها الدولة يف هذا اجملالتاليت تع للسياسةفهذا االرتفاع احملسوس راجع  .اً إطار  002090 ىلإ
 ـب  0201 و 2010 بني ما املنتظرة اإلضافية احلاجات رتفقد قد   ،ةجل تغطية العجز الواضح يف املؤسسات الصحيأ

 .اً إطار  22222
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 األطباءالمناصب التي يوفرها القطاع لفئة -5
 ورغم اجملهودات ،االستقالل بداية يف بذلك قام من أول اجلزائر جامعة كانتقد  ف األطباء لتكوين بالنسبة أما     

 ،اً طبيب 001مل يتم تكوين سوى  0820-0800سنيت  بني ماف ،السكانية احلاجات لتلبية كافية تكن مل فإنا املبذولة
 األطباء عددوصل  (00)0202ففي سنة رتفاع مستمر اوبقي هذا العدد يف  3اً.صيدلي152 و أسنان جراح 080

جراح  0100طبيب متخصص، و 2 098و ،طبيب عام 02 800 منهمطبيباً،  09 010 ىلإعلى مستوى الوطن 
جراح  2080طبيب خمتص، 02202طبيب عام، 01022ىل إ 0200يف سنة  العدد ليصلاً، صيدلي 212و سنان،أ
 :اآليتيف الشكل  األطباءو ميكن توضيح تطور عدد  .اً صيدلي0000و سنان،أ

 (ةدلاصي أسنان، وجراح ،أطباء) األطباء(: تطور عدد 10الشكل رقم )

 
 على املعطيات السابقة اعتماداً  نيمن إعداد الباحث املصدر:

    
 مبا التشغيل وتوسيع ،اجملال هذا يف املختصني بتكوين مسح القطاع هذا إنعاش يف الدولة سرتاتيجيةإ أنمن املالحظ   

 .األمراض تقليص يف كبري بقسط ساهم ما وذلك ،ذات جودة صحية تقدمي خدماتو  ،التكفل اجليد باملواطنب يسمح
 :اآليتلسكان يف اجلدول عدد ابالنسبة ل ،و الطبيبأطيب النصيب املتخصص الواحد من شبه  تلخيصميكن و 

 
 المختص الواحد من السكان تغطية(: يوضح 13الجدول رقم )

 0200 سنة 0202سنة  (00)0802سنة  
 (00)0/112 0/212 شخص0/01222 طبيب

 (02)0/019 0/082 0/0222 شبه طيب
 التخطيطمديرية  -املستشفيات إصالحالسكان و وزارة الصحة و  املصدر:
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 التقنييناإلداريين و  المناصب التي يوفرها القطاع لفئة-3
ات لتسيري املؤسسات اليت ينينامنظم قبل سنوات الثمظوا بتكوين خاص و فإنم مل حي ،التقنينياإلداريني و فيما خيص      

ليتم بعدها  ،تكوين مديرين يف الصحة لإلدارةتبنت املدرسة العليا  0890نه و يف سنة أغري  ،آنذاك موجودة كانت
اً لذا فقد عرف القطاع عجز  إدارة الصحة،باملدرسة الوطنية للتسيري و  إنشاء مدرسة وطنية متخصصة يف ذلك مسيت حالياً 

 التكوين يف هذا اجملال،ستثمار و زيادة اال ىلإمما دفع  ،العاملة املتخصصة يف هذا اجملالين فيما خيص اليد كبري   اً نقصو 
 (01).0200سنة  اً مسري   0222منهم  ،00098 اإلدارينيعدد  حبيث بلغ

 المؤطرينب التي يوفرها القطاع لألساتذة و المناص-4
كانت أسواء  ،ليد العاملة املخصصة هلذا القطاعطري اأتالذين يعملون على تكوين و  املؤطريناألساتذة و  فيما خيصو      
 جد:يو ف ،تقنيةأم إدارية و شبه طبية  أمطبية 

يف املراكز ، و الطيب يف اجلامعات للطاقم األكادميييضمن التكوين  ،مبختلف الرتب اً جامعي اً ستشفائيا اً ستاذأ 0002-
 طيب.الشبه كذا التكوين الطيب املتواصل و ، و االستشفائية اجلامعية

 طيب.الكذا التكوين شبه العمومية، يشارك يف التكوين الطيب املتواصل، و بيباً خمتصاً يف الصحة ط 02202-
 اً ستاذأ 002 إىلباإلضافة  شبه طيب، اً ستاذأ 108 يوجدطبية الاملالحق شبه وعلى مستوى املعاهد واملدارس و  -

شبه و  طبية،من خمتلف التخصصات ال 0200عددهم األساتذة املتعاقدين و  يوجدكما  ،على مستوى املعاهد اً مساعد
 النفسية.و  طبية،ال

 ملختلف التكوين نفقات أو ،وجتهيزها الصحية اهلياكل خيص فيما سواء الدولة به قامت الذي االستثمار هذا وبعد     
،  ملحوظاً  تطوراً  عرف اساحلس القطاع ذايف ه التشغيل فإن الصحية، اخلدمات تأمني ويف التسيري يف تساهم اليت الفئات

 يف اً تزايد شهد الصحة قطاع فان عامة بصفةو  الكبري. السكاين للتزايد نظراً  اً،يزال  متزايد البقي و  كون أن الطلب
 سرتاتيجي.اإلنتيجة السياسات اإلمنائية اليت تنتهجها الدولة بغية النهوض هبذا القطاع  ؛التشغيل

 
 الخاتمة

القطاع الصحي من خالل خمتلف االستثمارات املتعلقة هبذا  مسامهة عرضحاولنا  ،من خالل دراستنا هلذا املوضوع     
 ،كرب مشغل على مستوى الدولةأيعترب قطاع الصحة ثالث حبيث  ،دعم الربامج التنمويةو  ،مناصب شغل إنشاء يفاجملال 

لكن يف و  ،تعمل على تقدمي خدمات صحية للمواطن املؤسسات الصحيةفكل  .اً موظف 082 002يث يوظف ح
تسهر على ، تعمل و إداريةطارات طبية وشبه طبية و بل ذلك إىل توفر مناصب عمل إلقاألساس حتتاج هذه املؤسسات 
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لذا عملت الدولة على تكثيف استثماراهتا يف  .تلبية احتياجات السكان املتزايدة للخدمات الصحية هلذه املؤسسات
 ،متخصصة ذات كفاءة عاليةأيادي عاملة ماهرة و و  ري مناصب عمل جديدةتوف من ث  و  ،املوارد البشريةاهلياكل القاعدية و 

الواقع اليومي املعاش على مستوى املؤسسات  ن  أغري  ،العرضبني الطلب على اخلدمات الصحية و  بغية تقليص الفجوة
نتيجة التزايد السكاين  ،ن العرضكرب مأالطلب املتزايد بوترية هناك عدم توافق كبري بني العرض و زال ي نه الأيبني 

 .التكوينات املومسية لإلطارات الصحيةو 
  في اآلتي: هانصوغ أن يمكن الموضوع، هذا حول نتائج عدة إلى توصلنا فقد ،وعليه

 مما خيفف من حدة البطالة. ،ي اجلامعاتجيخر يوفر مناصب شغل للشباب املؤهل و  االستثمار يف القطاع الصحي 
  األطباء املتخصصني وشبه الطبيني، يعاين القطاع الصحي باجلزائر العديد من النقائص و السلبيات فيما خيص نقص

 يف عديد من مناطق الوطن، والسي ما يف املناطق الداخلية واجلنوبية.
  رات الصحية.النقص يف اخلدمات املقدمة يرجع أساسا إىل ارتفاع عدد السكان  وغياب التكوين املستمر لإلطاسبب 
  يف:تطور حتليل النتائج واملؤشرات يبني ارتفاع و  كل ما ذكرناه أنفا ال مينع من أن نشري دون وجه للتناقض أن 

 نوعية العالج املقدم.كل القاعدية ،املعدات الطبية و ا اهلياملوارد البشرية للقطاع ، 
 : التوصياتاالقتراحات و 

فرص عمل آلالف  إنشاءه نالذي سيرتتب ع األمر ،باخلدمات الصحةأن تضع احلكومة برامج خاصة للنهوض  -
 املؤهلني.جيني و اخلر 

 إعادة التأهيل.من العمال عن طريق التدريب و تشغيل الطاقات العاطلة  -
 التدريبية باحتياجات سوق العمل.ية و التكوينربط الربامج التعليمية و  -
 .لى هذه التخصصاتة الطلب عختصصات تكوينية جديدة من شأنا التخفيف من حد إنشاء -
طبية من القطاع الشبه طارات الطبية و بغية احلد من ظاهرة هجرة اإل ،اإلبداعمساعد على حمفز و  مناخ عمل وضع -

 العام إىل القطاع اخلاص.
 : المراجع

 .010: ص ،0222 ،مصر الدار اجلامعية للنشر، مبادئ االقتصاد الكلي، خرون،رمضان وآ أمحد -0
 .90: ص ،0221 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، النظرية االقتصادية، املوسوي،ضياء جميد  -0
 .02: ص ،0889 عامل املعرفة الكويت، (،الرأمساليةخطر مشكالت القتصاد السياسي للبطالة)حتليل ألا رمزي زكي، -0
 .90: ص ،0221 دن،ر األ عمان، التوزيع،دار امليسرة للنشر و  مبادئ االقتصاد الكلي، خرون،حسام داود وآ -2
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 جامعة مخيس مليانة.كلية العلوم اإلقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري، ،   )ب(   أستاذ حماضر ، د/ توبني علي   1 

  :ملخص  

سعت هذه الدراسة إىل معرفة حتديات حترير التجارة يف اخلدمات على القطاع املصريف العريب ولتحقيق ذلك استعرضت 
ة التفاقية التجارة يف اخلدمات وطبيعة اخلدمات املصرفية اليت اشتملت عليها االتفاقية الدراسة القواعد العام

وااللتزامات املرتتبة على الدول العربية األعضاء كما مت استعراض أهم التحديات اليت تواجهها املصارف العربية يف ظل 
سني وتنويع اخلدمات املصرفية اليت تقدمها بيئة مصرفية متغرية وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج كان من أبرزها حت

البنوك العربية نتيجة لوجود منافسة أجنبية قوية إضافة إىل تشجيع االندماج بني املصارف العربية حىت تستطيع زيادة 
 قوهتا التنافسية يف الساحة العاملية مع االهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري مما ينعكس إجيابيا على جودة وكفاءة

 .اخلدمات املصرفية وتنوعها وحىت تليب طموح العمالء
:Abstract 

     This study sought to find out trade liberalization challenges in services to the 

Arab banking sector, to achieve this, the study reviewed the general rules of the 

Convention on Trade in Services and the nature of the banking services included 

in the Convention and the obligations of the Arab member states, it also reviewed 

the most important challenges facing the Arab banks in a changing banking 

environment, The study found several results, it was notably improve and diversify 

banking services provided by Arab banks as a result of the presence of strong 

foreign competition, In addition to encouraging integration among Arab banks so 

that they can be more competitive in the global arena, With attention to the 

training and qualification of the human element Which will reflect positively on 

the quality and efficiency of banking services, diversity and ambition in order to 

meet customers'. 
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 تمهيد  :  

أحد النتائج اهلامة اليت أسفرت عنها جولة األرجواي وقد مشلت  -اجلاتس –تعترب االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات     
مما ادخل البنوك  ،ة اجلاتس عدت أنواع من اخلدمات كان من أمهها اخلدمات املالية ويف مقدمتها اخلدمات املصرفيةاتفاقي

يف ظل االجتاه حنو التحرير املايل إىل ما يسمى بالعوملة املالية  ولعل من أهم املتغريات اليت شهدهتا املصارف التجارية 
 للبنوك والتوج  العاملي حنو فخفي  القيود بني األسوا  املصرفية الدولية مما أد  إىل الدولية هو إعادة هيكلة النظام القانوين

مناخ مناسب لتدويل أسوا  الصرف واملال يف العامل ،ومع االتساع التدرجيي لتحرير اخلدمات املالية واملصرفية وعوملة 
وساط االقتصادية واملالية حول مد  قدرة القطاع النشاط املايل والتجاري تتزايد حدة املنافسة ويطرح التساؤل داخل األ

املصريف العريب لالستجابة هلذه التغريات والتحديات و حتديث اخلدمات املصرفية بسرعة وكفاءة متكن  من تعظيم ما ميكن 
 أن جيني  من عوائد وتقلل ما ميكن أن يتحمل  من أعباء وتكالي  نتيجة انفتاح السو .

أمهية البحث من أمهية القطاع املصريف يف االقتصاديات العربية باعتباره ممواَل رئيسياَ للقطاع اخلاص تنبع   همية البحث  :أ
اليت يتوقع أن يكون ل  دور كبري يف قيادة مسرية التنمية يف الدول العربية، كما أن القطاع املصريف سيتأثر باتفاقية اجلاتس 

إىل منظمة التجارة العاملية وااللتزام بأحكامها وقواعدها، لذا وجب التسليط  بعد انضمام البقية الباقية  من الدول العربية
 على هذا املوضوع ملا ل  من انعكاسات على املصارف العربية. 

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على التحديات اليت ميكن أن يواجهها القطاع املصريف العريب بعد  أهداف البحث :
تقدمي توصيات فخف  من حدة تلك التحديات وتقلل من اآلثار السلبية احملتملة مع تقدمي االلتزام بأحكام اجلاتس و 

 تصور إلسرتاجتية مستقبلية للمصارف العربية.

 أوال: اإلطار النظري لتحرير تجارة الخدمات 

يف تكوين الناتج يؤدي قطاع اخلدمات دورَا هامَا يف العديد من اقتصاديات دول العامل خاصة املتقدمة منها مبسامهت  
احمللي اإلمجايل وتوفري فرص العمل وتطوير القطاعات االقتصادية األخر ، ونتيجة للتطور الذي يشهده هذا القطاع 
،وتزايد أمهيت  سعت خمتل  الدول وباألخص املتقدمة منها لتحرير جتارة اخلدمات وذلك بإجياد منافذ لتصري  خدماهتا 

كنها من منافسة خدمات الدول األخر  وبطبيعة احلال حيتاج هذا التحرير إىل إطار قانوين واليت تتمتع مبزايا تنافسية مي
ونظرا لالعتماد مجيع فروع النشاط  -(GATSاجلاتس ) -ينظم مساره والذي متثل يف االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات

حاز قطاع اخلدمات املالية على عناية كبري االقتصادي املعاصر على تدخل اخلدمات املالية ووجود نظام مايل مستقر فقد 
 يف اتفاقية )اجلاتس(.
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هناك عدة تعاري  تعكس اآلراء املختلفة وعموما يقصد بتحرير جتارة اخلدمات  :مفهوم تحرير تجارة الخدمات :0
ضعان معا لنفس الدولية تطبيق آليات التجارة الدولية متعددة األطراف على كل من جتارة السلع وجتارة اخلدمات حبيث خي

 [1اآلليات واالتفاقيات بعد أن كانت املفاوضات السابقة يقتصر العمل فيها على جتارة السلع فقط ]

(أحد GATSتعترب االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات ) المبادئ األساسية التفاقية تحرير تجارة الخدمات : :5
تنشئ هذه االتفاقية عدد من املبادئ والقواعد اليت جيب أن تراعاها النتائج اهلامة اليت أسفرت عنها جولة األورجواي، و 

 عند تطبيقها نوجزها فيما يلي:

يقصد هبذا املبدأ عدم التميز بني موردي اخلدمات األجانب من حيث الدخول إىل : مبدأ الدولة األولى بالرعاية:ا
ميزة متنحها دولة عضو يف االتفاقية لعضو أخر األسوا  وشروط التشغيل ويضاف إىل ذلك أن االتفاقية تقضي بأن أي 

ولدولة أخر  غري عضو فيما يتعلق بالتجارة يف اخلدمات ينبغي أن متنح يف ذات الوقت ودون شروط أو قيود إىل كافة 
ني األطراف األعضاء يف االتفاقية وال مينع ذلك من منح ميزة لدولة جماورة أي مشاركة يف احلدود لتسهيل التبادل فيما ب

مناطق اخلدمات على احلدود فقط وتقتصر على اخلدمات اليت تنتج وتستهلك حمليَا ،ويف كل األحوال فإن أي ميزة 
مراجعة االستثناءات املمنوحة يكون بعد مرور مخسة سنوات على بدء سريان اتفاقية اخلدمات حيث يالحظ أن الفقرة 

ن  بإمكان أي عضو أن يطبق معيارا ال يتفق مع مبدأ الدولة األوىل الثالثة من املادة الثانية من االتفاقية تنظر على ا
 [2بالرعاية إذا ما نص ذلك صراحة يف ملحق اإلعفاءات اخلاصة باملادة الثانية ]

ويقصد ب  نشر مجيع القوانني واألنظمة املتعلقة بتجارة اخلدمات وإطالع مقدمي اخلدمات غري ب:مبدأ الشفافية: 
لها متاحة أمام اجلميع دو استثناء وإزالة كل املمارسات الشائعة اليت تعرقل جتارة اخلدمات كما ألزمت املقيمني عليها وجع

املادة الثالثة من االتفاقية كل دولة عضو بأن فخطر فورا أو على األقل سنويا جملس جتارة اخلدمات عن أية قوانني أو 
تفاقية عدم اإلعالن عن املعلومات السرية إذا أد  ذالك إىل إجراءات جديدة تصدرها لتنظيم جتارة اخلدمات وتضمن اال

 [3اإلضرار باملصاحل العامة والتجارية للدولة وللشركات العامة لديها ]

يعترب التحرير التدرجيي لتجارة اخلدمات وسيلة لتشجيع النمو االقتصادي بني كل الشركاء ج:مبدأ التحرير التدريجي : 
يف اجلزء الرابع من االتفاقية حتت عنوان التفاوض حول االلتزامات احملدودة عملية  11ة والتجاريني حيث تنظم املاد

سنوات على األكثر  5الوصول إىل مستويات اعلي من التحرير من خالل جوالت متعاقبة من املفاوضات يبدأ أوهلا بعد 
ت حنو فخفيض أو إزالة أية أثار متعاكسة على من تاريخ تنفيذ اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية وتوج  تلك املفاوضا

 [        4جتارة اخلدمات تعو  من كفاءة الولوج لألسوا  ومبا حيقق منافع متوازية جلميع املشاركني يف تلك املفاوضات ]
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سهيل نصت املادة الرابعة من القسم الثاين من االتفاقية على ضرورة تشجيع وت د:مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية :
مشاركة األعضاء من البلدان النامية يف التجارة الدولية من خالل االلتزامات احملدودة اليت تتفاوض عليها خمتل  األعضاء 

 [5وفقا للجزئيني الثالث والرابع من هذا االتفا  واليت تتعلق مبا يلي ]

طريق السماح للدول النامية باحلصول على  تعزيز وتقوية قدرات توفري اخلدمات احمللية وزيادة كفاءهتا التنافسية عن -
 التكنولوجيا وفقا لألسس التجارية 

 حتسني إمكانية وصول الدول النامية إىل قنوات التوزيع وشبكات املعلومات  -

 حترير الوصول إىل أسوا  التصدير يف القطاعات والوسائل اليت هتتم تلك الدول  -

مت االتفا  على هذا املبدأ هبدف إزالة األساليب سات التجارية المقيدة :ه :مبدأ عدم السماح باالحتكارات والممار 
احلمائية اليت ميكن أن تعو  حترير جتارة اخلدمات واليت تتمثل يف بعض املمارسات غري املشروعة اليت قد يتبعها مقدمي 

من منافسة األجانب يف تلك  اخلدمات الوطنني أو بعض حمتكري األسوا  احمللية لنوعيات معينة من اخلدمات مما حيد
 [6األسوا  أو قد يتم أيضا بواسطة هؤالء احملتكرين عند تقدميهم اخلدمات يف أسوا  خارجية ]

يف مجيع اخلدمات املالية  GATSتتلخص اخلدمات اليت تشملها  :الخدمات المصرفية في إطار اتفاقية الجاتس:3
 [7] واملصرفية عدا التأمني وتشمل هذه اخلدمات ما يلي

  .قبول الودائع وغريها من األرصدة األخر  اليت تدفع عند الطلب  -

 اإلقراض بكافة أشكال  مبا في  القروض االستهالكية واالئتمان العقاري ومتويل العمليات التجارية.  -

 التمويل التأجريي، السمسرة املالية واملسامهة يف إصدار كل أنواع األورا  املالية.  -

 الستشارية وخدمات الوساطة خدمات التسوية واملقاصة لألصول املالية. اخلدمات ا -

 التعامل حلساب الشخص أو حلساب العمالء والصرف األجنيب أدوات سو  املال واألورا  املثالية .....اخل

 خطابات الضمان واالعتماد املستندية.  -

 رة صناديق املعاشات واخلدمات االئتمانية .إدارة األصول مثل إدارة النقد وحمافظ األورا  املالية إدا - 

 توفري ونقل املعلومات املالية وبرامج احلسابات اإللية هبا من قبل املوردين للخدمات املالية األخر .  -
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 خدمات املدفوعات والتحويل النقدي مبا فيها وسائل الدفع األخر  )بطاقة االئتمان( الشبكات املصرفية . -

 الخدمات المصرفية في المصارف العربية ثانيا: تحرير تجارة

 [8ميكن التميز بني ثالثة خيارات هي ]   خيارات المصارف العربية للتعامل مع التغيرات الدولية:  -0

ويتمثل يف عدم اإلستجاب  للتغريات والتحديات املالية والتحرير املايل الدويل ويؤثر هذا   : (الخيارات األولى )السلبي-ا
 على النظام املصريف واالقتصاد ككل بسبب ضع  املنافسة داخل القطاع املايل  اخليار سلبا

ويتمثل يف إبقاء الوضع يف السو  املصريف واملايل الشب  املغلقة على ما هو علي   : الخيار الثاني )الخيار الوسط(-ب
د احمللي وإتاحة املشاركة األجنبية من تدخل حكومي ومحاية صرحية أو مسترتة لعدد حمدود من املصارف األجنبية بالتواج

 احملدودة يف رؤوس أموال املصارف احمللية يف صورة مصارف مشاركة ويعين ذالك االنفتاح احلذر على السو  املالية الدولية

 ويعين هذا اخليار التعامل بإجيابية مع التطورات يف جمال اخلدمات احلالية وتعين الخيار الثالث )الخيار اإليجابي( :-ج
 [1االستجابة هنا لتحرير القطاع املايل يف جمالني أساسني ]

* التحرير الداخلي للنشاط من خالل فخفيض أو احلد من التدخل احلكومي يف حتديد أسعار الفائدة وتوجي  االئتمان 
 ووضع مقاييس لزيادة درجة املنافسة ...... اخل

 دمات املالية ومورديها األجانب. * التحرير اخلارجي أي فتح السو  احمللي أمام دخول اخل

 تحرير الخدمات المصرفية في إطار االتفاقيات التجارية الدولية: -2

لقد حددت االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات )اجلاتس( أربعة تحرير تجارة الخدمات المصرفية في إطار الجاتس:   -ا
 [11د وهي ]أشكال لتقدمي اخلدمات املصرفية واملالية األخر  عرب احلدو 

 )التوريد عرب احلدود( انتقال البيانات، خدمات النقل.  الشكل األول -

 )التواجد التجاري(عن طريق االستثمار األجنيب املباشر أو مكاتب التمثيل والفروع. الشكل الثاني -

 )االستهالك يف اخلارج( مثل السياحة . الشكل الثالث -

 ( مثل دخول املستشارين األجانب. )حركة األفراد العاملني الشكل الرابع- 
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من بني األشكال األربعة املذكورة فإن الشكلني األول والثالث مها أكثر أالشكال استخداما يف توريد اخلدمات املصرفية 
واملالية األخر  عرب احلدود، باإلضافة فإن الشكل الثالث يف توريد اخلدمات املصرفية يقضي إىل قيام البنك األجنيب 

تثمار ونقل التقنية واملهارات إىل الدولة املستضيفة وقد قدمت الدول العربية اإلثىن عشر األعضاء يف منظمة التجارة باالس
العاملية)هي األردن .اإلمارات .البحرين .تونس.جيبويت .السعودية .عمان .الكويت .قطر .مصر .املغرب .موريتانيا( 

ارف التجارية واملؤسسات األجنبية من خالل منح حق التواجد التجاري التزامات حمدودة تفتح أسواقها احمللية واملص
 ذلك:واجلدول املوايل يبني 

 التزامات الدول العربية األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة بتحرير الخدمات المصرفية والمالية األخرى( 0الجدول رقم )
 الوطنية(.املعاملة النفاذ للسو  و ) 

 ل  توريد اخلدماتوسائ الدولة العضو

اخلدمات عرب  
 احلدود

استهالك اخلدمة 
تواجد األشخاص  التواجد التجاري يف اخلارج

 الطبيعيني
  * * * األردن

   * * اإلمارات
  * * * البحرين
  *   تونس

  * * * السعودية
  * * * عمان
   * * قطر

     الكويت
 * * *  مصر

  *   املغرب
     موريتانيا

دد االلتزامات حسب ع
 وسائل التوريد

6 7 7 1 

 العالمة )*( تفيد بان الدولة التزمت بفتح القطاع للمنافسة األجنبية يف جمال النفاذ للسو  واملعاملة الوطنية

 .116ص  2118التقرير االقتصادي العريب املوحد ، المصدر:
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رزها تقييد منح الرتاخيص لفتح مكاتب التمثيل ويالحظ من هذه االلتزامات أهنا تضمنت قيود صرحية عديدة من أب
وفروع املصارف واملؤسسات املالية األجنبية وشروط اختيار االحتياجات االقتصادية لفرض تنمية القطاع املصريف واملايل 

دون إحلا  الناشئ، ومن أمثل  ذالك أن يتعني على املوردين األجانب ممارسة اخلدمات املصرفية واملالية يف السو  احمللية 
 القطاع املصريف احمللي ملنافسة شديدة قد فخل باستقراره  وإدراج تدريب الكوادر الوطنية وشرط املواطنة بالنسبة للمدير.

تنص اتفاقية اجلاتس على نوعني من القيود املمكنة على جتارة    القيود أمام تجارة الخدمات المصرفية والمالية: -ب
أوهلا يتعلق بالنفاذ إىل السو  احمللية واألخر يرتبط باملعاملة الوطنية فالنسبة إىل السو  احمللية اخلدمات املصرفية واملالية 

تنص اتفاقية اجلاتس على ستة أنواع من القيود اليت ميكن أن حتد من التواجد التجاري للمصارف واملؤسسات املالية يف 
 [11األسوا  احمللية وهي ]

 املالية األجنبية املتواجدة يف السو  احمللية * تقيد عدد املصارف واملؤسسات

* تقيد قيمة املعامالت أو املوجودات اليت يسمح للمصارف التجارية واملؤسسات املالية األجنبية التعامل هبا يف السو  
 احمللية

ددة على سبيل املثال * إلزام املصارف التجارية واملؤسسات املالية األجنبية بالتواجد يف السو  احمللية بصفة قانونية حم
 إلزامها بفتح مكاتب متثيل عوضا عن فروع 

* تقيد تواجد املصرف األجنيب من خالل حتديد مسامهت  يف رأس املال املصريف الوطين بنسبة مؤوية قصو  أو بقيمة 
 حمددة 

مناذج هذه القيود يف * تقيد عدد املوظفني األجانب املنتسبني للمصارف األجنبية املتواجدة يف السو  احمللية ومن 
 املصارف العربية نذكر مثال :

حيث تعترب الكويت الدولة الوحيدة بني دول جملس التعاون اخلليجي اليت ال تساهم فيها مصاحل أجنبية يف  الكويت :.
هم [ وتتمثل أ12القطاع املصريف وتعود ملكية املصارف العاملة إىل رأس املال الوطين من القطاعني العام واخلاص ]

 التزامات قطاع املصارف يف: 

 ربط الرتخيص لفروع البنوك األجنبية مبوافقة جملس الوزراء الكوييت -

 تقيد مسامهة رأس املال األجنيب يف البنوك احمللية -
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بشأن مؤسسات القرض والعمليات املصرفية بتأسيس فروع  17/11/2111املؤرخ يف  65مسح القانون رقم تونس:
ط أن يكون املصرف مرخصا ل  يف بلده األصلي وأن يكون ملتزما مبعدل كفاية رأس املال وأن يتمتع ملصارف أجنبية بشر 

[باإلضافة إىل مجلة من القيود ميكن حصرها يف النقاط 13بسمعة حسنة وأن يكون مدير املصرف تونسي اجلنسية ]
 [14التالية]

احلصول على رخصة من الدولة مع احلصول على اجلنسية  * بالنسبة للنفاذ إىل السو   على الوسطاء املاليني األجانب
 التونسية و شهادة اخلربة مبزاولة املهنة 

 * بالنسبة النتقال األشخاص ال جيوز ملدير أجنيب أن يدير أكثر من مصرف أو مصرف وشركة مالية يف نفس الوقت 

 [15وتتمثل أهم القيود يف النقاط التالية ] سلطنة عمان :.

 األسوا  التملك أو اإلدارة أو أي نشاط يتعلق بالتوريد لألجانب جيب أن يكون منسجما مع القانون احمللي * النفاذ إىل
 %41بأكثرية ال تزيد عن 

 * الزيارات التجارية أو التوريد لألجانب حمصور مبهلة ال تزيد عن ثالثة أشهر 

 ة غري حمدودة * يتمتع املدراء العامون غري العمانيني بسلطة واسعة وفرتة زمني

 * بالنسبة للمعاملة الوطنية :مينع متلك األراضي والعقارات لألجانب سواء كانوا شركات أو استثمار 

وضعت املغرب قيود على النفاذ إىل األسوا  حبيث ال قيود على التسليفات بالنسبة لفروع املصارف إال  المغرب:.
 بالنسبة لرأس املال األجنيب يف تأسيس الفروع . 

 : تواجد المصارف األجنبية في السوق المصرفية العربية 3

 األشكال التنظيمية لدخول البنوك األجنبية للسوق المصرفي المحلي-ا

وهو يعترب أسهل أشكال دخول البنوك األجنبية للسو  املصريف احمللي للدول املضيفة ويقتصر نشاط  : مكاتب تمثيل* 
ل إجراء دراسات و اختبارات للسو  املصريف احمللي للدولة املضيفة للتعرف مكاتب التمثيل على بعض األنشطة فقط مث

                                     على الفرص االستثمارية املتاحة دون أن ميتد لعمليات اإلقراض أو تلقي الودائع.                                                   



  علي توبين .أ                                                                                                             وتحديات تحريره القطاع المصرفي العربي
 

 5102/جوان  04العدد                                           جامعة المدية              -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

 
231 

ل التواجد التجاري تكلفة ويستطيع الوكيل األجنيب منح القروض التجارية والصناعية ولكن  ويعترب أكثر أشكا* وكاالت:
                                                                                                          ال يستطيع منح القروض االستهالكية أو تلقي الودائع.                                                                            

ويعترب من أكثر األشكال التنظيمية وأمهها يف جمال حترير جتارة اخلدمات املصرفية  وتستطيع فروع البنوك  : الفروع* 
 األجنبية تقيم تشكيلة أكرب من اخلدمات املصرفية مقارنة مبكاتب التمثيل والوكاالت 

وهذا يتم من خالل تأسيس كيانات مصرفية منفصلة قانونيا عن البنوك األصلية ورأس ماهلا اخلاص وهلا  : عةبنوك تاب* 
 حدود لإلقراض تتماشى مع رأمساهلا وفخضع إلشراف السلطات الرقابية احمللية. 

ل العربية حنو منح متزايد يف العديد من الدو  هناك توج  نفاذ المصارف األجنبية في السوق المصرفية المحلية:  -ب
 تراخيص للمصارف واملؤسسات األجنبية للتواجد التجاري وممارسة األنشطة املصرفية يف السو  احمللية. 

. ففي دول جملس التعاون اخلليجي تعد البحرين واإلمارات من أكثر الدول انفتاحا لتواجد املصارف األجنبية يف السو  
حا نسبيا على املصارف األجنبية وذلك على الرغم من قيام السلطات النقدية مبنح احمللية فيما تبقى السعودية أقل انفتا

ثالث رخص خالل السنوات األخرية ويف مصر مسحت السلطات النقدية بدخول املصارف األجنبية للسو  املصرفية 
 [16مما ساهم يف تفعيل املنافسة وشجع عمليات االستحواذ] 1112املصرية منذ عام 

 ديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي  ثالثا :التح

مع تزايد العوملة املالية وإقرار اتفاقية حترير اخلدمات املصرفية من القيود أخذت املنافسة تشتد يف السو  المنافسة: -0
 [17املصرفية وقد افخذت هذه املنافسة ثالثة مظاهر واجتاهات رئيسية ]

التجارية فيما بينها سواء فيما يتعلق بالسو  املصرفية احمللية أو بالسو  املصرفية املنافسة بني املصارف  * االتجاه األول:
 العاملية. 

املنافسة بني املصارف واملؤسسات املالية األخر  وتشمل مؤسسات التأمني بأنواعها وصناديق  * االتجاه الثاني :
 االستثمار وصناديق االدخار واملعاشات ....اخل. 

املنافسة بني املصارف واملؤسسات غري املصرفية على تقدمي اخلدمات املصرفية مثل شركة )ميكرو   * االتجاه الثالث:
 سوفت ( اليت تعرض خدمات مالية قائمة على التكنولوجيا وتنافس املصارف بشكل مباشر يف هذا اجملال. 
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ثر تغيريا واتساقا وتطورا مما تتطلب من لقد أصبحت البيئة املصرفية العاملية أكتغييرات البيئة المصرفية العالمية : -5
  :املصارف العربية أن تواكب هذه التغريات والتطورات و من أهم هذه التغريات جند

إن السبب الرئيسي وراء األوضاع املالية واملصرفية هو إتباع سياسات اقتصادية منفتحة والضع  األزمات المصرفية : -أ
صادية وضع  الرقابة احلكومية الناتج عن التحرير املايل وحترير األسوا  املالية بشكل يف القوانني املنظمة للعمليات االقت

غري سليم إذا التحرير املايل يزيد من املشاكل اليت تواج  القطاع املايل حيث بلغ عدد األزمات املالية املصرفية يف الفرتة 
وأهنا  1117و 1187كزت يف الفرتة املمتدة بني أزمة مصرفية ولقد لوحظ أهنا متر  551إىل 1117و1173املمتدة بني 

[ وتثبت الدراسات أن 18جاءت انعكاسا إلجراءات حترير القطاع املايل الذي تبنت  العديد من الدول يف الفرتة املذكورة ]
بني  انتقال  األزمات املصرفية يف الوقت الراهن ويف املستقبل سيكون بسرعة أكرب وذالك ألن درجة التحرير والرتابط

االقتصاديات أصبحت كبرية جدا وهذا ما دلت علي  أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية اليت انتقلت 
 [11أثارها ونتائجها السلبية املدمرة بسرعة كبرية إىل دول اإلحتاد األوريب ودول جنوب شر  أسيا ودول اخلليج العريب ]

زت السلطات النقدية يف معظم الدول العربية على موضوع التزام املصارف مبعايري رك االلتزام بمقررات لجنة بازل : -ب
(،حيث ألزمت املصارف بإعادة هيكلة أقسام إدارة املخاطر أو إنشاء أقسام جديدة هبدف    3مث بازل 2جلنة بازل )بازل

وهنم وألزمت كذالك املصارف تطوير نظم االئتمان وإدارة املخاطر وتصني  القروض وحتديد مد  خدمة العمالء لدي
بإنشاء مؤسسات لضمان الوضع هبدف تقييم نوعية توظي  املصارف ملواردها املالية هبدف تعزيز اإلفصاح والشفافية 

[ ورغم هذه اإلجراءات إال أن االلتزام مبعايري بازل 21وفرض على املصارف إعداد قوائمها املالية وفق املعايري الدولية ]
تحديات اليت تواج  املصارف العربية ملا تتطلب  من خربة وأيادي عاملة مؤهلة وتطور النظم التشريعية تبقى من أهم ال

 واملراقبة. 

 [21] اآلثار االيجابية والسلبية المتوقعة من عملية التحرير-3

 ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية اآلثار السلبية:و -أ

 الية األفضل نسبيا من املؤسسات احمللية على سو  اخلدمات املالية العربية. سيطرة املؤسسات األجنبية ذات القدرة امل -

قد تقتصر البنوك األجنبية يف نشاطها حد خدمة الشرائح املرحبة يف األسوا  احمللية و هتمل الشرائح األخر  مما يؤثر  -
 سلبا على االقتصاد. 
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سو  احمللية العربية مما يؤدي إىل تفاقم مشكلة تضخم القطاع قد يؤدي التحرير إىل زيادة عدد البنوك األجنبية يف ال -
 املصريف العريب. 

يوجد فجوة واسعة بني ما توصلت إلي  التكنولوجيا احلديثة وما مت استيعاب  وتطبيق  من اغلب املصارف العربية األمر  - 
 [22ت رحبية ]الذي يقلل من قدرهتا التنافسية ويؤثر على حصصها السوقية وما حتقق  من معدال

  : ومنهااآلثار االيجابية -ب

زيادة درجة املنافسة وستسعى املؤسسات املالية من خالل ذالك إىل حتسني أساليبها اإلدارية وهذا سيؤدي إىل فخفيض  -
 تكالي  اخلدمات ومن مث استفادة العمالء من هذه التخفيضات. 

 سيع األسوا  املالية من خالل زيادة حجم املبادالت. تنوع اخلدمات املقدمة للعمالء سيسهم يف تعميق وتو  -

الضغط على احلكومات لتحسني السياسات النقدية واملالية والسياسات املتعلقة بأسعار الصرف وإجراء إصالحات  -
 املايل. تشريعية تساعد على حتقيق املنافع املرجوة من عملية التحرير و اليت ستؤدي إىل املزيد من االستقرار االقتصادي و 

سياسات التحرير سوف تؤدي إىل أن تكون املؤسسات أكثر اهتمامات حباجات ومتطلبات العمالء نتيجة للمنافسة  -
 العاملية الناجتة عن حترير األسوا  العاملية .

 للمصارف العربية  سبل دعم القدرة التنافسيةرابعا :  

املنافسة اليت تواجهها البنوك يف دولة ما منافسة حملية فقط تقتصر يف ظل حترير جتارة اخلدمات املالية واملصرفية مل تعد 
على املنافسني احمللني يف األسوا  بل أصبحت املنافسة عاملية األمر الذي يفرض على البنوك الكثري من األعباء املتمثلة يف 

ية ومن أهم العوامل اليت تتبناها البنوك ضرورة العمل املتواصل على تطوير خدماهتا ومنتجاهتا املصرفية وتطوير مراكزها املال
 العربية يف مواجهة هذه التطورات نوجزها فيما يلي :

 االتجاه نحو االندماج بين الوحدات المصرفية : -0

يعرب االندماج املصريف على اتفا  يؤدي إىل احتاد بنكني أو أكثر وذوباهنما إداريا يف كيان مصريف واحد حبيث يكون 
وفاعلية اكرب على حتقيق أهداف ال ميكن أن تتحقق قبل إمتام عملية تكوين املصرف  أعلىذو قدرة  الكيان اجلديد 

 اجلديد

 [23وهنالك عدة دوافع وحوافر وراء افخاذ قرار الدمج نذكر منها ]
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يف كيان إجياد وحدات وكيانات بنكية كبرية تستطيع  مواجهة البنوك األجنبية كما يرتتب على دمج البنوك الصغرية   -
 مصريف كبري حتسني أداء اجلهاز املصريف بصورة أفضل. 

 تعزيز القدرة التنافسية للبنك بعد االندماج من خالل جعل  أكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا احلديثة.  -

 السو  عملية االندماج تؤدي إىل إجياد كيانات بنكية كبرية تسهم يف عملية جذب االستثمار األجنيب املباشر إىل -
 احمللية .

رفع كفاءة املؤسسات املالية وزيادة قدرهتا التنافسية ومواجهة التحديات املتعلقة بتحرير اخلدمات املالية يف ظل اتفاقية  -
 اجلاتس.

يف  ورغم أمهية االندماج وتعدد املزايا فإن حاالت االندماج يف الدول العربية مل تتجاوز الثالثون كان نصفها تقريبا يف لبنان
حالة يف التسعينيات وتبقى احلاجة إىل االندماج يف الدول  4111حني فا  عدد حاالت الدمج والتملك يف العامل 

العربية حاجة حملية تنبع من األوضاع السياسية والقيود و احلواجز اليت تقيد من عمل البنوك العربية ويف دول عربية أخر  
املصريف بالنسبة إلسرتاتيجية الدمج املصريف العريب للبنوك املوجودة يف اخلارج تعترب تلك األوضاع من أهم معوقات العمل 

[24] 

 اتجاه البنوك نحو الصيرفة الشاملة:  -5

البنوك الشاملة هي تلك البنوك اليت تقدم جمموعة من اخلدمات املالية املتنوعة اليت تشمل على أعمال قبول الودائع ومنح 
األدوات املالية وبالعمالت األجنبية ومشتقاهتا وتعهد اإلصدارات اجلديدة من ديون وحقو  القروض واالجتار والتعامل ب

 [25ملكية والقيام بأعمال الوساطة على تنوعها وإدارة االستثمارات و تسويق املنتجات الصناعية والتأمني ]

 : وتحقق البنوك الشاملة مجموعة من االيجابيات نظرا لتنوع الخدمات المقدمة أهمها

 حتقيق وفورات احلجم يف التكالي   -

 تنويع خربة العاملني يف هذه البنوك  -

املسامهة يف تنشيط سو  األورا  املالية وبذالك تعد البنوك الشاملة رافد للتمويل احلقيقي للمشروعات االقتصادية  -
   .وتعبئة املوارد الالزمة 
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ك العربية لكسر حاجز التخصص الوظيفي أو القطاعي لدخول يف و نظرا هلذه االجيابيات فقد قامت العديد من البنو 
جمال الصريفة الشاملة بصورة موسعة يف بعض البلدان العربية وبصورة تدرجيية يف البعض األخر خبطوات متهيدية لالنتقال 

رفية مميزة من حيث [ ويعترب العمل املصريف يف اململكة العربية السعودية ظاهرة مص26الكامل ملرحلة البنوك الشاملة ]
تطوير مصارفها لتصبح مصارف شاملة وقد ساعدها على ذلك ضخامة القاعدة الرأمسالية للبنوك لديها خاصة يف ظل 

 سيطرة عدد قليل من البنوك الكبرية على أعمال الوساطة املالية 

 مساندة العمل المصرفي اإلسالمي: -3

ل العقد األخري فقد أصبح معدل النمو السنوي يف إمجايل ميزانيات حققت الصريفة اإلسالمية اجنازات غري مسبوقة خال
هذه املصارف يتجاوز ضع  معدل النمو يف املصارف التقليدية والشك أن الزيادة املضطرة للطلب على خدمات هذه 

يدة وعصرية املصارف يرجع إىل عدة اعتبارات يرد يف مقدمتها تطويرها آلليات العمل لديها واستحداثها لصيغ عمل جد
مناسبة لتلبية احتياجات العمالء ولقد دخلت يف طلب االقتصاد العاملي من خالل إدارهتا ألصول تتجاوز الرتيليون دوالر 

% سنويا ولقد تلقتها كل الدول يف العامل األمريكية واألوربية والعربية وهي اآلن تطرح نفسها بديال 21ومبعدل منو بلغ 
( أن التعامل عرب املصرف 2118حيث أثبتت األزمة املالية العاملية )أزمة الرهن العقاري  عن النظام املصريف القائم

[ إضافة إىل ذلك فان الفرد العريب ينظر إىل الوازع الديين بشكل كبري بغض النظر 27اإلسالمي هو األنسب واألمثل ]
 عن نوعية اخلدمة.

 جال تقديم الخدمات المصرفية:توسع البنوك في استخدام تكنولوجيا المعلومات في م -4

إن التطورات اهلائلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت انعكست على كافة أنشطة البنوك وخلقت بيئة 
تنافسية جديدة بني املؤسسات املصرفية للحفاظ على بقائها لذالك أصبح استخدام تكنولوجيا املعلومات يف القطاع 

حة حيث متكن املصارف من اجتذاب عمالء جدد نتيجة سهولة الوصول وسرعة التعامل مع املصارف املصريف ضرورة مل
 وزيادة الكفاءات واخنفاض التكالي  من خالل توفري اخلدمات على مدار الساعة كما يوضح اجلدول التايل: 

 (تكلفة الخدمة المصرفية عبر القنوات المختلفة االلكترونية والفروع5الجدول رقم)

 الفروع اهلات  الصراف اآليل االنرتنت  القناة االلكرتونية
 1.16 1.41 1.17 1.11 تكلفة اخلدمة $

ت القرن الواحد دود بول تفهم أثار الثورة املصرفية العاملية مؤمتر األكادميية العربية العاشر بعنوان تقدمي املنتجات واخلدمات املصرفية أمام حتديا المصدر :
 .73ص  2111دميية العربية للعلوم املالية واملصرفية عمان األردن والعشرين األكا
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حول تكلفة احلصول على اخلدمة املصرفية بني فيها اخنفاض التكلفة اخلدماتية  Chrisويف دراسة أخر  أجراها  
 املصرفية كلما كانت التكنولوجيا املستعملة متطورة كما يبني ذلك اجلدول التايل: 

 فة الحصول على الخدمة المصرفية عبر القنوات االلكترونية المختلفة والفروع(تكل3الجدول رقم )

 الفروع اهلات  الصراف اآليل االنرتنت القناة
 1.17 1.54 1.27 1.111 تكلفة احلصول على اخلدمة املصرفية $

لكرتونية .،معهد الدراسات املصرفية ، عمان قولد فينق  ، بنوك االنرتنت ، مؤمتر معهد الدراسات املصرفية بعنوان الصريفة اال المصدر:
 .13  16ص ص   2115األردن .

من اجلدول يتبني لنا أن استخدام التكنولوجيا يؤدي إىل اخنفاض تكلفة اخلدمة وتكلفة احلصول على اخلدمة مما جيعل 
 البنوك أكثر تنافسية 

 االرتقاء بالعنصر البشري:  -2

جل مسايرة التطور العاملي عن طريق تنمية املهارات يف امليدان املصريف للعاملني جيب االهتمام بالعنصر البشري من ا 
باجلهاز املصريف وميكن القيام بذلك من خالل دورات تدريبية قصرية املد  للعاملني اجلدد أو بالرتقية للمستويات الوظيفية 

ك املركزي أو يف البنوك التجارية أو املعاهد األعلى واليت تقوم هبا مراكز دراسات يف امليدان املصريف سواء يف البن
 [28املتخصصة وكذلك بلقاءات ذات مستو  عايل لالطالع عما جيري يف الساحة الدولية واملعاهد العاملية للبنوك]

 الخاتمة :

 سعت هذه الدراسة إىل معرفة انعكاسات حترير جتارة اخلدمات عامة واخلدمات املصرفية خاصة على القطاع املصريف
العريب ولتحقيق ذلك استعرضت الدراسة مفهوم حترير التجارة يف اخلدمات واملبادئ األساسية التفاقية اجلاتس وااللتزامات 
املرتتبة على الدول العربية األعضاء يف اجلاتس كما مت استعرض أهم التحديات اليت تواج  املصارف العربية يف ظل عامل 

لدراسة أيضا إسرتاتيجية مستقبلية للمصارف العربية ومن خالل التحليل السابق وما متغري ويتج  حنو التحرير وتناولت ا
 أوردت  بعض الدراسات مث التواصل إىل العديد من النتائج والتوصيات 

 النتائج :  -أ

لسو  * ستتج  تكالي  اخلدمات املصرفية يف الدول العربية حنو االخنفاض بعد دخول املؤسسات املصرفية األجنبية يف ا
 املصريف احمللي للدول العربية. 
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* نتيجة لوجود منافسة قوية من قبل املؤسسات املصرفية  األجنبية ستتحسن اخلدمات املصرفية اليت تقدمها البنوك 
 العربية.

ام تنوع يف اخلدمات املصرفية املقدمة من قبل البنوك العربية خاصة بعد التزامها بقواعد اجلاتس واستكمال انضم هناك* 
 الدول العربية إىل املنظمة التجارية العاملية. 

من خالل هذه الدراسة ميكن تقدمي بعض التوصيات اليت من شأهنا أن ترفع من القدرة التنافسية للبنوك  التوصيات: -ب
 العربية.  

حة العاملية وذلك * تشجيع االندماج بني املصارف حىت تستطيع من خالل هذا االندماج زيادة قوهتا التنافسية يف السا
 من خالل حتسني كفاءهتا واالستفادة من اقتصاديات احلجم الكبري عند تقدمي اخلدمات املصرفية 

* ضرورة االهتمام بالعنصر البشري من خالل التدريب والتأهيل للكوادر املصرفية والعاملة ما يساعد على استيعاب 
 التقنيات املصرفية احلديثة 

 اخلدمات املصرفية املقدمة وابتكار خدمات جديدة تليب حاجات العمالء * االستمرار يف تنويع 

* أن تقوم املصارف العربية بزيادة مستو  االستثمار يف التقنية املصرفية احلديثة مما يؤدي إىل توسيع وتنويع خدماهتا 
 املقدمة ورفع كفاءة الوساطة املالية 

 مصرفية شاملة  * مساندة العمل املصريف اإلسالمي وتقدمي خدمات

 الهوامش  :

ص  2111( حممد صفوت قابل ،منظمة التجارة العاملية وحترير التجارة الدولية ، الدار اجلامعية ،اإلسكندرية .مصر 1
81. 

(  عبد اللطي  عبد احلميد ، اجلات واليات منظمة التجارة العاملية من أورجواي إىل سياتل وحىت الدوحة .الدار 2
 .   woto 2112 p288 .121ص  2112درية اجلامعية ،اإلسكن

 ( عبد املنعم حممد الطيب .اثر حترير جتارة اخلدمات املصرفية على املصارف اإلسالمية حبث مقدم للمؤمتر4

3 )the legal texts the results of Uruguay round of multilateral tirade negtion  



  علي توبين .أ                                                                                                             وتحديات تحريره القطاع المصرفي العربي
 

 5102/جوان  04العدد                                           جامعة المدية              -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

 
238 

 .17ص  2115جوان . 12ماي إىل  31الثالث االقتصاد اإلسالمي من 

 .86ص 1.ط2111( عبد الواحد الغفوري .العوملة واجلات التحديات والفرص.مكتبة مدبويل القاهرة 5

 .811ص  2111( عبد املطلب عبد احلميد . العوملة واقتصاديات البنوك .الدار اجلامعية للنشر اإلسكندرية 6

أطروحة دكتوراه،   2111-2115لتجارة االلكرتونية حالة اجلزائر ( جليد نور الدين .تطوير وسائل الدفع املصرفية يف ظل ا7
 .11ص 2111كلية االقتصاد جامعة اجلزائر، اجلزائر ،

8                )caprio gerardand homaham patrich .restrong banking stability beyond 
supervis .the journal of economic perspective volume 13 No3 9111 p44. 

ص ص 2111بريوت .p( إبراهيم شحاتة اندماج ومتلك البنوك التطورات العاملية والنتائج .جملة احتاد املصارف العربية 1
78.83. 

 226( حممد صفوت قابل .منظمة التجارة العاملية وحترير التجارة الدولية .مربع سبق ذكره ص 11

 .817 .ص2117( التقرير االقتصادي العريب املوحد 11

( احتاد املصارف العربية .حترير التجارة يف اخلدمات يف إطار املنظمة العاملية للتجارة .التزامات الدول العربية وقضايا 12
 .5ص2113املفاوضات احلالية .سلسلة أورا  مصرفية مركزة 

والعمليات بشأن مؤسسات القرض  17/11/2111املؤرخ يف  65(  من القانون رقم 37()12( )2( املواد )13
 املصرفية يف تونس. 

 .47( احتاد املصارف العربية .سلسلة أورا  مصرفية مركزة مرجع سبق ذكره ص14

91)in the united states   Goldberg lg .the competitive impact of foreiyn commercial 

banking 

Annual economic policy conference of federal reserve bank of states 9111 p180                     . 

 114. 113،ص ص 2118( التقرير االقتصادي العريب املوحد 16

  41( عبد احلميد عبد املطلب، العوملة واقتصاديات البنوك .مربع سبق ذكره ص 17
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 للدراسات اإلسرتاتيجية ( عبد املنعم العمار .العوملة ودورها يف هتميش النظام اإلقليمي قضايا إسرتاتيجية املركز العريب18
 . 23. دمشق ص 

( إمساعيل أديب .اآلثار احملتملة لتطبيق اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات على القطاع املصريف السوري رسالة 11
 .181ص  2111ماجستري .كلية االقتصاد جامعة دمشق .دمشق .

 .61.62، ص ص 2114اد املصارف العربية ( عماد صاحل سامل، البنوك العربية والكفاءة االستثمارية، إحت21

على القطاع املصريف السعودي، جملة  omc( فهد بن خل  الباري، أثار انضمام اململكة العربية السعودية إىل 21
 .26.27ص.ص  2117.جانفي  51العدد  47اإلدارة العامة ،الرياض اململكة العربية السعودية، اجمللد 

القطاع املصريف العريب يف مواجهة عصر التكتل واالندماج .جملة شؤون عربية جامعة ( حممود سعيد عبد اخلالق .22
 . 161ص  122العدد   2112الدول العربية القاهرة.

 .153( عبدا ملطلب عبد احلميد ،العوملة و اقتصاديات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص 23

ص  2118التنمية املعهد العريب للتخطيط الكويت . ( حسان خلضر، االندماج املصريف البلدان العربية .جملة جسر24
.12 

( نبيل حشاد، دمج واستحواذ البنوك يف الدول العربية مع إشارة  خاصة ملصر، مركز الدراسات والبحوث للدول 26
 . 11ص  2112النامية .كلية االقتصاد والعلوم السياسية .جامعة القاهرة .القاهرة 

 .البنوك الشاملة وتطوير دور اجلهاز املصريف املصري، بدون دار وبلد النشر ( رشدي صاحل، عبد الفتاح صاحل27
 .61ص  2111

 .51ص  1115( إحتاد املصارف العربية ، سبتمرب 27

 . 31 31ص ص  2111( احتاد املصارف العربية، ديسمرب 28

 

 

 



Laboratoire LDLD

Médéa


	Página 1

