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 قواعـد النشـر بالمجلـة
 

باألحباث  والدراسات العلمية  غري املنشورة من قبل يف ختصصات العلوم  (االقتصاد والتنميةهتتم جملة )
 االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، وفقا لقواعد النشر اآلتية :

 : لغة النشر 

 واالجنليزيةتنشر اجمللة البحوث باللغة العربية والفرنسية   

 : شروط النشر 

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

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

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

، أما 16مقياس  traditional arabicوخبط  Microsoft word    تكتب املادة العلمية وفق برنامج -2
 .14مقياس  times new romanخبطاملقدمة بالفرنسية أو االجنليزية فتكون 

 مبا فيها اهلوامش واملراجع. صفحة 15صفحة وأن ال يقل عن   20ال يتعدى عدد صفحات املقال -3

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

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

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

 التعديالت اليت يوصي هبا احملكمون.

حمتويات أوراقهم وحبوثهم املنشورة، وتكون األفكار الواردة يتحمل املؤلف/املؤلفون وحدهم املسؤولية عن  -2
 فيها معربة عن آرائهم وال تتحمل اجمللة أية مسؤولية عنها.
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   /الجزائر.                         جامعة االغواط–علوم التسييرو كلية العلوم االقتصادية ،  أمحاضر  ، أستاذ لعال رمضانيد ، 
، الجزائر.                         جامعة االغواط–علوم التسييرو كلية العلوم االقتصادية   ، أمحاضر  أستاذ ،شارف عبدالقادر /د   

 الملخص:
 

بعد قطاع السياحة أحد الرهانات األساسية القتصاديات العديد من الدول منها اجلزائر، اليت تطمح ألن 
التنويع، والبحث عن قطاعات  إسرتاتيجيةيكون هذا القطاع هو احملرك لعجلة النمو االقتصادي يف ظل 

من خالل   قومسنقطر، حيث بديلة لقطاع احملروقات يف املرحلة القادمة ، ووالية األغواط جزء من هذا ال
بإبراز مقومات السياحة الصحراوية باملنطقة، واستعراض خمتلف التحديات والعراقيل اليت  الدراسة ههذ

 تقف أمام هذا االستثمار ، واقرتاح حلول وبدائل لذلك.

 قطاع السياحة. -االستثمار السياحي –األغواط  –: السياحة الصحراوية  الكلمات المفتاحية

Abstract 

Tourism sector is one of the Basic bets for the economies of many 

countries, including Algeria, which aspires to this sector is the engine to 

the wheel of economic growth in a diversification strategy, and the search 

for alternative sectors of the hydrocarbon sector in the next phase, and the 

state of Laghouat part of this country, where we will be through this study 

highlighting the elements of desert tourism in the region, and to review 

the various challenges and obstacles that stand in front of this investment, 

and to propose solutions and alternatives to it. 

key words :desert tourism – Laghouat - Tourism Investment- Tourism 

sector 
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 مقدمة:

النمطية هلذا حتول قطاع السياحة خالل اآلونة األخرية، إىل ظاهرة حضرية عاملية، حيث حتولت الصورة       
القطاع من جمرد ارتباط بالنزهة والراحة والرتفية إىل خمططات وبرامج اقتصادية واجتماعية، تسعى من خالهلا الدول 
إىل حتقيق النمو االقتصادي، فأصبح هذا القطاع إحدى ركائز االقتصاد العاملي، وأهم مصدر من مصادر الدخل 

 لدى العديد من الدول.

غريها من البلدان شهدت العديد من التحوالت يف هذا القطاع، حيث تبنت السلطات احلكومية إن اجلزائر ك      
جمموعة من اإلصالحات، ووضعت تشريعات وقوانني قصد تنظيم هذا القطاع والذي تتوفر فيه اجلزائر على 

ات، مناظر طبيعية إمكانيات سياحية مهمة ومتنوعة، ساعدها يف ذلك الطبيعة اجلغرافية للبالد من شواطئ، غاب
خالبة، محامات، آثار تارخيية وصحراء شاسعة، هذه األخرية اليت تشكل يف حد ذاهتا منتجا سياحيا تنافسيا 

تعترب والية األغواط من بني الواليات اليت تتمتع مبؤهالت  و ، للجزائر، تستقبل من خالله آالف السياح سنويا
إذ أهنا حتتوي على زخم سياحي أثري وثقايف وديين يتنوع بتنوع  سياحية كربى، فيما خيص السياحة الصحراوية،

احلضارات اليت تعاقبت على هذه املنطقة، ومن خالل هذا البحث سنحاول اإلشارة إىل واقع السياحة الصحراوية 
 .يف والية األغواط، باعتبار أن هذا النمط من السياحة يعد أحد أمناط السياحة يف اجلزائر

 : اإلشكالية
 إلجابة على اإلشكالية التالية :ا سنحاول من خالل هذا البحثلإلحاطة جبوانب املوضوع 

 ؟ما هو واقع وتحديات االستثمار في مجال السياحة الصحراوية في والية األغواط         
 : الفرضية الرئيسية 

 لإلجابة على التساؤل املطروح نضع الفرضية الرئيسية التالية :
االغواط مبقومات طبيعية و جغرافية هائلة ، تسمح هلا بان تكون قطبا سياحيا صحراويا بامتياز ، تتمتع والية    

 إال أن هناك جمموعة من املعوقات و التحديات حتول دون ذلك . 
 :ارتأينا تقسيم البحث إىل احملاور التاليةملعاجلة املوضوع  :  خطة البحث

 . اإلطار النظري للسياحة الصحراويةأوال : 
 . السياحة الصحراوية يف اجلزائرثانيا : 
 . واقع و حتديات االستثمار السياحي الصحراوي يف والية االغواطثالثا : 

 أوال : اإلطار النظري للسياحة الصحراوية
تعد السياحة الصحراوية أحد أهم أنواع السياحة ، وهي نوع من أنواع السياحة الطبيعية ، حاضنتها       

 إذا يتميز هذا النوع من السياحة باجلاذبية وخاصة هلواة الطبيعية.الصحراء ، 
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 الصحراوية:تعريف السياحة -1
عّرف املشرع اجلزائري السياحة الصحراوية بأهنا " كل إقامة سياحية يف حميط صحراوي ، تقوم على استغالل       

 .1بأنشطة مرتبطة هبا من تسلية وترفية واستكشاف " خمتلف القدرات الطبيعية والتارخيية والثقافية هلذه البيئة، مرفقة
 اليت تتمثلمبا فيها من مظاهر الطبيعة  الصحراء،جماهلا  الطبيعية،كما تعرف بأهنا " نوع من أنواع السياحة       

ومن مظاهر بشرية تتمثل يف أسلوب حياة  الطبيعية،األودية اجلافة، والواحات  اجلبال، الرملية،بتجمعات الكثبان 
وقد اعتربهتا اجلمعية الربيطانية للسياحة سنة ، 2وثقافة الشعوب الصحراوية املتناغمة واملنسجمة متاما مع الصحراء "

وعرّفها ،  3أهنا " حركة مومسية قصرية املدى إىل املناطق السياحية بعيدا عن حمل اإلقامة والعمل الدائمني " 1976
بأهنا "ظاهرة طبيعية  من ظواهر العصر احلديث، والغاية منها احلصول على االستجمام  (Frauler)ملاين فرولر األ

وتغيري البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان، واكتساب الوعي الثقايف وتذوق مجال املشاهد الطبيعية واالستمتاع 
 .4جبماهلا"

 :5الصحراوية من خاللتظهر الطبيعة  الصحراوية:مظاهر السياحة -2
 .الرق الذي هو عبارة عن مساحة واسعة من احلصى واحلجارة 
 .العرق الذي هو عبارة عن رمال شاسعة متثل الصحراء 
 .احلمادة اليت هي مساحة كبرية للحجارة الكلسية 
 .اجلبال اليت مصدرها بلوري ذات تكوين بركاين 
 اتات .السبخات أو األحواض املغلقة اليت تنمو حوهلا النب 

 : 6كما ميكن حصر مظاهر السياحة الصحراوية فيما يلي
 : وهي أحد املقومات الطبيعية اليت تزخر هبا الصحراء مثل واحة تاغيت يف بشار يف العرق   الواحات

 الغريب الكبري.
 من خالل الكثبان الرمية املرتامية.  الصحراء  : 
  ... اخلالقصور : وهي من املخلفات العمرانية للحضارات اليت مرت مثل قصور ورقلة، تندوف. 
 :وكذا اللوحات الصخرية  رومانية،حتوي املناطق الصحراوية على معامل أثرية متنوعة من قصور وآثار  اآلثار

 اليت تعكس عمق الصحراء واملصنفة ضمن الرتاث العاملي.
 صحراوية:الــــ أهمية السياحة  3
تظهر أمهية السياحة الصحراوية بنفس أمهية األنواع األخرى من أنواع السياحة سواء يف اجلانب االقتصادي        

 أو االجتماعي، وكذا اجلانب البيئي،  إذا تكمن نقاط األمهية كاآليت: 
  وتوفري العملة تعترب مصدر من مصادر الدخل الوطين ، فهي تساهم يف تدفق رؤوس األموال األجنبية

 .7الصعبة بتوافد السياح األجانب
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  فك العزلة وحتويل املناطق الصحراوية النائية إىل مناطق تشهد حركية اقتصادية شاملة من خالل توافد
 السياح ، وبالتايل زيادة التوسع العمراين وربط هذه املناطق باألقطاب احلضرية الكربى.

 ة تساعد هذه املناطق من االستفادة من البنية التحتية اليت البد من احلركية السياحية يف املناطق الصحراوي
توفرها لتهيئة هذه املناطق للسياح األجانب من إنارة ، طرقات ، شبكة مواصالت واتصاالت، ومياه 

 وخدمات صحية .
  فهي تعترب قطاعا يساعد على التخفيف من حدة  املناطق،توفري مناصب شغل لليد العاملة يف هذه

 طالة.الب
  األساسي، )توفري مطاعم،  للمنتج السياحيتساعد على منو االستثمارات يف جانب املشاريع املساندة

 جوية" ومراكز جتارية(. برية، شبكة مواصالت " رياضية،مقاهي، فنادق، قاعات ومالعب ومساحات 
 . إبراز املوروث الثقايف هلذه املناطق من خالل الصناعات التقليدية 
 حلفاظ على البيئة من خالل إقامة حمميات طبيعية، والعمل على صيانتها واالهتمام هبا، تساهم يف ا

 واملناطق األثرية. احليوانية،خاصة فيما خيص محاية الثروة 
 ثانيا : السياحة الصحراوية في الجزائر

 ــــ المنتج السياحي الصحراوي في الجزائر : 1
مليون كم مربع،  2متثل الصحراء اجلزائرية، أكرب منتج سياحي يف البالد، فهي ترتبع على مساحة تقدر بـ       
من املساحة اإلمجالية للبلد ، وتتميز برماهلا املتناهية وجباهلا الغرانيتية والربكانية وواحاهتا اخلالبة املتناثرة  %80حوايل 

 14وتتوزع الصحراء اجلزائرية على ،  8ة، مثل واحات وادي سوفعرب مناطقها وواحات النخيل وتربتها اخلصب
منطقة صحراوية متمثلة يف متنراست ، تندوف ، ورقلة ، غرداية ، أدرار ، البّيض، بشار ، عني صاحل ، تقرت ، 

  :اآليتكتتجلى طبيعة املنتج السياحي الصحراوي يف اجلزائر  ، و  9وإليزي  ، األغواط ، الوادي ، بسكرة ، والنعامة
  املعامل التارخيية والقصور املتواجدة يف خمتلف الواليات الصحراوية كالقصر القدمي باملنيعة والنقوش احلجرية

مبنطقة التاسيلي ، ومنطقة اهلقار، وكذا النمط العمراين القدمي يف وادي ميزاب بغرداية ، ومقر الزاوية 
 التيجانية باألغواط.

  أنواعها كالكثبان الرملية وواحات النخيل ، وخمتلف الشالالت والوديان وينابيع املناظر الطبيعية مبختلف
 املياه الساخنة يف بسكرة وأدرار.

 حتوي الصحراء أنواع خمتلفة من الطبوع الثقافية   ثاملنتج الثقايف والفلكلور واملهرجانات املتنوعة ، حي
ضافة إىل املهرجانات املتعددة كمهرجان الزربية كالتندي بتمنراست وإليزي ، والرتاث امليزايب بغرداية، إ

 بغرداية وعيد الربيع بتمنراست وتاغيت ببشار ، إضافة إىل سباقات التزحلق على الرمال وسباق اجلمال.
  الصناعات التقليدية فيما خيص املعادن كالذهب والفضة والصناعات اجللدية والفخار واحللفاء والزرايب

 واأللبسة التقليدية.
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 فة إىل ذلك فالصحراء اجلزائرية حتتوي على بقايا حيوانية ونباتية تدل على وجود احلياة يف هذه املنطقة إضا
 .10من العصور اجليولوجية القدمية اليت تعود إىل أكثر من عشرة آالف سنة

 ـــــ واقع االستثمار السياحي الصحراوي في الجزائر :  2
ئر على جمموعة من اهلياكل السياحية اليت البد أن تتواجد لتكمل بعضها تتوفر املناطق الصحراوية يف اجلزا      

البعض، حىت يتسىن تقدمي خدمة سياحية ذات جودة من الوكاالت السياحية، وهياكل االستقبال واإلقامة، إىل 
 والنقل.شبكات االتصاالت 

يعترب عدد املرافق الفندقية متواضع مقارنة بعدد السياح الوافدين إىل  اإلقامة:المرافق الفندقية وهياكل  2-1
 املنطقة 

 الهياكل الفندقية لبعض المناطق الصحراوية باستيعاقدرة  ( : يوضح1جدول )

 األغواط أدرار جانت بشار بسكرة المنطقة

 442 572 228 1112 1421 االستيعاب )سرير( قدرة

 باالطالع على مصادر متعددةالمصدر : من إعداد الباحثين 

ما يالحظ أن املرافق املتعلقة باإليواء يف أغلب املناطق الصحراوية ضعيفة، وال تليب حاجة الطلب السياحي إن 
 وجدت، فهي يف الغالب ال تستجيب للمقاييس العاملية.

تنتشر يف املناطق الصحراوية وكاالت سياحية متعددة نشاطها يتمثل يف استقبال :  الوكاالت السياحية 2-2
السياح، وكذا تنشيط وترويج املنتج السياحي الصحراوي يف اجلزائر وخارجها، وميكن أن نقدم بعض اإلحصائيات 

 من خالل اجلدول التايل : 
 

 وية( : يوضح عدد الوكاالت السياحية في بعض المناطق الصحرا2جدول )

 األغواط جانت غرداية أدرار بشار بسكرة تمنراست المنطقة
 06 28 10 11 02 14 89 العدد

 المصدر : المصدر : من إعداد الباحثين باالطالع على مصادر متعددة

 إىل جانب وجود الديوان الوطين للسياحة عرب مجيع الواليات وهو وكالة سياحية عمومية. مالحظة:

تتوفر أغلب املناطق السياحية الصحراوية يف اجلزائر على املطارات، مما يوفر  واالتصاالت :شبكات النقل  2-3
النقل اجلوي، باعتبار أن النقل الربي ال يعترب وسيلة مثلى للتنقل، وهذا لشساعة املناطق، وبعدها ملسافات طويلة، 

باريس( إىل مطارات بعض املناطق مما جيعل السفر أمرا شاقا، فعلى سبيل املثال هناك رحالت من فرنسا )
الصحراوية كتمنراست، إضافة إىل توفر املناطق الصحراوية على شبكات اتصاالت من هاتف ثابت واخللوي، 

 واالنرتنت، وهي ضرورية للتطوير السياحي وجودة اخلدمة املقدمة.
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 والية األغواط فيالسياحي الصحراوي  االستثمارثالثا : واقع وتحديات 

 ف بوالية األغواط :التعري-1
كم، ومتتد بساتينها ومبانيها   400تقع والية األغواط جنوب اجلزائر العاصمة، وتبعد عنها حوايل  الموقع :  1-1

على ضفة وادي مزي الذي يأخذ جمراه من جبال العمور غربا، ويتجه حنو الشرق، حيث حيمل اسم آخر وهو واد 
.وتعترب والية األغواط نقطة التقاء وعبور بني 11يصب يف شط ملغيغ جدي، مارا بعدد من واحات الزيبان إىل أن

بالنسبة للحدود اجلغرافية ، و االجتاهات األربع بفضل موقعها الذي امتازت به، والذي يتوسط القطر اجلزائري
للوالية، فيحدها من الشمال والية اجللفة، ومن اجلنوب والية غرداية  ومن الغرب البيض وتيارت، ومن الشرق 

نسمة يتوزعون  389.166، كما يقدر عدد السكان حبوايل 2كلم  25052والية اجللفة، تبلغ مساحتها اإلمجالية 
 ال احليوي إلقليم الوالية إىل ثالثة مناطق:على خمتلف بلديات الوالية، وينقسم اجمل

 تنتشر هبا احللفاء على نطاق واسع، وهي ذات طابع رعوي وفالحي  منطقة الهضاب العليا السهبية :
 مثل منطقة قلتة سيدي سعد، وعني سيدي علي.

 هي منطقة جبلية مرتفعة ذات طابع صحراوي، تضم كال من الغيشة ، منطقة األطلس الصحراوي :
 بريدة ، واد مرة، تاويالة احلاج مشري، سيدي بوزيد، سباق ، ووادي مزي.

 تنتشر هبا تربية املواشي خاصة األغنام واملاعز وتعيش فيها جمموعات البدو  منطقة الهضبة الصحراوية :
الرحل تضم كل من عني ماضي، حاسي الرمل، حاسي الدالعة، بلدية سيدي خملوف، قصر احلريان، 

 عسافية، بن ناصر بن شهر واخلنق.احلويطة، ال
دوائر هذا حسب التقسيم اإلداري واليت تتوزع إىل  10ينقسم إقليم الوالية إىل التنظيم اإلداري للوالية :  2ــــ  1

 بلدية، كما هو مبني يف اجلدول. 24
 ( : التقسيم اإلداري لوالية األغواط3جدول )

 البلـــديـــــات الدوائر الرقم
 األغواط األغواط 01
 قصر احلريان، بن ناصر بن شهرة قصر احلريان 02
 حاسي الرمل، حاسي الدالعة حاسي الرمل 03
 عني ماضي، اخلنق، تامجوت، احلويطة، تاجرونة عني ماضي 04
 أفلو، سيدي بوزيد، سبقاق أفلو 05
 واد مرة، وادي مزي واد مرة 06
 علي ، البيضاءقلتة سيدي سعد، عني سيدي  قلتة سيدي سعد 07
 بريدة، تاويلة، احلاج مشري بريدة 08
 سيدي خملوف، العسافية سيدي خملوف 09
 الغيشة الغيشة 10

 المصدر : المصدر : مديرية السياحة لوالية األغواط
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 ـــ المؤهالت الطبيعية السياحية للوالية األغواط : 2
ثقايف وسياحي يضرب جبذوره يف أعماق التاريخ، هذا إن احلديث عن والية األغواط يعين احلديث عن زخم       

الرصيد السياحي اهلام للوالية هو رصيد متنوع ومتكامل يضم عوامل جذب جتعل الوالية قبلة للسياح احملليني 
 واألجانب، وفيما يلي أهم املعامل السياحية لوالية األغواط.

ية أمهها القصر القدمي باملدينة )زقاق احلجاج( والذي حتوي عاصمة الوالية على عدة حمطات سياحاألغواط:  1ــــ2
صورت فيه مقاطع من فلم "وقائع سنني اجلمر" حملمد األخضر محينة ، وكذلك قلعة موران اليت صنفت كمحطة 

، إضافة إىل قلعة بوسكارين ومقام الويل الصاحل سيدي احلاج 1950سياحية مبوجب املرسوم من العهد االستعماري سنة 
 . 12 23/11/1998املؤرخ يف  98/370كما صنفت بلدية األغواط كمحطة سياحية مبوجب املرسوم رقم   عيسى،

هبا منطقة " القعدة "وهي عبارة عن سالسل جبلية، كان هلا دور كبري يف حرب التحرير بلدية وادي مزي :  2ـــ2
 الناموس ... إخل. الوطين، كما حتوي جمموعة من القصور الرببرية من بينها قصر الرومية، قصر

هبا قصر صحراوي أسس يف القرن السابع عشر، وميتاز بسوره املنيع الذي بين دفاعا عن بلدية تاجرونة :  3ـــ2
القصر، كما حيتوي اجلبل احملاذي للبلدية )جبل ميمونة( على مغارة ملحية تعد معلم طبيعي فريد يف املنطقة، 

 إضافة إىل بعض الرسومات الصخرية.
 متتاز هذه املنطقة بنسيج الزرايب )زرايب جبال العمور املشهورة( وتربية اخليول.بلدية آفلو : 4ـــ2
تزخر هذه الرقعة مبخزون تراثي وتارخيي ضخم، كما يتواجد هبا شواهد تارخيية ملختلف بلدية الغيشة :2-5

ا كنز تارخيي نادر هو النقش العصور بدءا بعصور ما قبل التاريخ، ووصوال إىل الثورة التحريرية، كما يوجد هب
احلجري الذي ميثل فيلة حتمي صغارها، وحسب الدراسات فإن املنحوتة تعود إىل عصور ما قبل التاريخ، وقد 

 .13هذا الرسم كشعار هلا منذ مدة عشر سنوات UNICEFاعتمدت املنظمة األممية حلماية األمومة والطفولة 
احملطة التارخيية اليت حتوي رسومات صخرية مبنطقة احلصباية، إضافة إىل : يتواجد هبا بلدية سيدي مخلوف  2-6

 املناطق األخرى كالراكوسة ومنطقة خبداش اليت حتوي مناظر طبيعية نادرة.
 من أهم معاملها تواجد جمموعة من القصور الرببرية القدمية من بينها قصر احلمام وقصر سكالفة.بلدية واد مرة :  2-7
من أشهر املناطق يف الوطن والعامل نظرا للمعلم السياحي الديين اهلام، واملتمثل يف مقر بلدية عين ماضي :  2-8

 الزاوية التيجانية، ويتواجد هبا قصر كوردان وهي تشتهر بعاصمة التجانيني عامليا ومهد الطريقة التيجانية.
تاز املنطقة حبدائقها وبساتينها الرائعة، وضريح الويل هبا سد جذب املياه اجلوفية، كما متبلدية تاجموت :  2-9

سيدي عطاء اهلل وقد ذكرها ابن خلدون يف مقدمته، فقال أن أصل الكلمة رومانية األصل مركبة تغين اخلط 
 األخضر أي تاج ومعناها اخلط وموت  أي األخضر نسبة إىل البساتني اليت حتيط بالقصر على شكل دائري.

وتوجد هبا ثالث أكرب فوهة نيزكيه يف العام واليت تسمى فوهة "مادنة" واليت الدالعة : بلدية حاسي  2-10
 70إىل  25مليون طن، ويبلغ قطره من  2-1تكونت قبل ثالثة ماليني سنة حيث اخرتق نيزك عمالق يزن ما بني 



 د.لعال رمضاني  د. عبدالقادر شارف                                  نموذجا " واقع و تحديات االستثمار المحلي في السياحة الصحراوية " والية االغواط
 

 

 2017 جانفي /07العدد                              المدية    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
12 

مرت،  200ا حوايل مرت وعمقه 1750كم/ثا، مما أحدث فوهة يبلغ قطرها   70مرت الغالف اجلوي لألرض بسرعة 
 .14مرت بعد أن امتألت برواسب ترابية 67بقي من عمقها اآلن حوايل 

من أشهر القصور املتواجد مبنطقة جبل العمور قصر تاويلة الذي يعترب حتفة معمارية ترجع بلدية تاويالة :  2-11
 إىل القرن السابع عشر.

 التقنية(ـــــ االستثمار السياحي في والية األغواط )المؤهالت  3
عرف القطاع السياحي نشاطه بالوالية منذ االستقالل، غري أن التطور التشريعي والتنظيمي للقطاع : 3-1

بروزه، كقطاع قائم بذاته كان يف فرتة التسعينات من خالل إنشاء مفتشية السياحة والصناعات التقليدية يف 
 .15 2000تقليدية سنة واليت صارت تعرف مبديرية السياحة والصناعات ال 01/05/1998
عرفت املنشآت الفندقية يف والية األغواط حركية ملموسة، إذ تتوفر الوالية المنشآت والهياكل الفندقية:  3-2

وتضم الوالية تسعة ،  على جمموعة من الفنادق اليت تسمح باستقبال الوافدين إليها بغية السياحة واكتشاف املنطقة
         .16غرفة 202موزعة على  سرير  420فنادق خمتلفة من حيث اإلطار القانوين و التصنيف، حيث تبلغ قدره اإليواء 

 ( : يوضح المؤسسات الفندقية باألغواط4جدول )
 اإلطار القانوني عدد األسّرة عدد الغرف التصنيف اسم الفندق

 عمومي 97 46 جنوم 3 مرحبا
 خاص 50 36 جنوم 2 البستان
 خاص 78 39 غري مصنف السيشل

 عمومي 60 23 غري مصنف الصحراوي
 خاص 51 19 غري مصنف الرحمة

 خاص 36 15 غري مصنف بني هالل
 خاص 48 24 غري مصنف الفضل

 عمومي مل يشغل - - - عين ماضي
 عسكري - - - العسكري

  420 202  الوالية

 .15عمار درياس، كمال بوعزارة، مرجع سبق ذكره، ص المصدر : المصدر : 

ما يتبني من خالل اجلدول أن مستوى خدمات اإليواء ضعيفة وما يالحظ حمدودية مسامهة القطاع اخلاص يف هذا 
 اجملال مما ميكن أن يعطي دفعة لالستثمار السياحي يف الوالية.

 2011بوكالة واحدة دخلت حيز االستغالل ليصبح عددها سنة  1999بدأت سنة :  الوكاالت السياحية 3-3
، وتتمركز كلها تقريبا يف عاصمة الوالية، وما يالحظ أهنا 2014وكاالت سنة  06أربع وكاالت، مث لريتفع العدد إىل 

الت ال تؤدي وظيفتها يف تنشيط السياحة الصحراوية يف والية األغواط، بل نشاطها تقريبا كله موجه لتنظيم رح
 .وفيما يلي قائمة الوكاالت السياحية الناشطة باألغواط، احلج والعمرة 
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 ( : الوكاالت السياحية باألغواط5جدول )

 رقم االستغالل الوكالة الرقم
 2012ماي  20 بن عجيلة )مزي( 01
 2013أكتوبر  02 فرع وكالة هزيل 02
 2011ديسمرب  25 أزواو 03
 2005سبتمرب  07 فرع وكالة مادنة  04
 2003نوفمرب  05 محمد بن راشد 05
 2012 فرع وكالة عبد الدايم 06

 المصدر : مديرية السياحة لوالية األغواط.

قامت مصاحل السياحة والصناعة التقليدية بالعديد من األنشطة  األنشطة التسويقية للسياحة بالوالية : 3-4
 الرتوجيية بغية التعريف باملؤهالت اليت تزخر هبا الوالية، وهذا حسب مسؤويل القطاع السياحي احمللي، منها : 

  طبعات خمتلفة. 3إجناز دليل سياحي يف 
 والفيديوهات. االعتماد على وسائط ودعائم ترقوية كاملطويات، األقراص املضغوطة 
 .املشاركة يف العديد من احلصص عرب اإلذاعة احمللية 
  واليوم العاملي  (23/06)التنسيق مع احلركة اجلمعوية يف العديد من التظاهرات مثل اليوم العريب للسياحة

 .(25/06)واليوم الوطين  (27/09)
 .املشاركة يف الصالون الدويل للسياحة واألسفار 
 األخرى، مثل قطاع الشبيبة والرياضة وقطاع الثقافة من خالل إحياء التظاهرات  التنسيق مع القطاعات

 ذات الطابع الثقايف والسياحي والرياضي.
تدفق العديد من السياح،  2015إىل  2004شهدت الفرتة ما بني التدفق السياحي في والية األغواط :  3-5

  وفيما يلي اجلدول يوضح ذلك.
 (2015-2004من ) إلى والية االغواط السياحي( : يوضح التدفق 6جدول )

التدفق 
 السياحي

السياح 
 الجزائريون

السياح 
 األجانب

التدفق  المجموع
 السياحي

السياح 
 الجزائريون

السياح 
 األجانب

 المجموع

2004 22712 489 23201 2010 29054 880 29984 
2005 25950 482 26432 2011 24843 680 25523 
2006 24311 757 25068 2012 31196 766 31962 
2007 26789 764 27553 2013 31058 989 32047 
2008 28078 1304 29382 2014 31125 1014 32139 
2009 23249 1068 24317 2015 32417 1126 33543 

 األغواط -المصدر : المصدر : مديرية السياحة 



 د.لعال رمضاني  د. عبدالقادر شارف                                  نموذجا " واقع و تحديات االستثمار المحلي في السياحة الصحراوية " والية االغواط
 

 

 2017 جانفي /07العدد                              المدية    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
14 

عرفت أكرب نسبة من السياح مقارنة  2015فيما خيص اجلدول املوضح أعاله، وحسب قراءتنا له أنه سنة 
بالسنوات األخرى، لكن اإلشكالية حسب اعتقادنا هو  هل كل من يزور الوالية و حيجز يف فندق يعترب سائح ) 

 هناك من يكون يف مهمة عمل، حمطة راحة للمسافرين ملسافات بعيدة...اخل(
تزخر والية األغواط مبصنوعات ومبتكرات من أمهها فيما يتعلق بالثياب،   قطاع الصناعات التقليدية : 3-6

كالربنوس والقشابية واخليمة والزربية املشهورة بزربية جبل عمور، كما عرف قطاع الصناعات التقليدية انتعاشا كبريا 
عية خلقت نوعا من النشاط واحليوية من خالل مج 209من خالل عدد اجلمعيات املعتمدة، واليت فاق عددها 
سجلت اإلحصائيات اخلاصة بغرفة الصناعات ، و قد  17تنظيم تظاهرات، أو املشاركة يف معارض جهوية ودولية

متواجدين على مستوى مدينة األغواط، باإلضافة إىل الصناعات  424حريف، منهم  675التقليدية لوالية األغواط 
سكان األغواط حيسنون الطرز على اجللود، وصناعة احللفاء واجملوهرات والنحاس، باإلضافة إىل املتعلقة بالنسيج، ف

 اللوحات الرملية، مما جيعل هذا القطاع مهم لالستثمار .
 ــــ التحديات والعراقيل :  4
 : تكمن أهم العراقيل والتحديات اليت تواجه االستثمار السياحي يف األغواط يف النقاط التالية   
من بني أسباب تدهور النشاط السياحي يف الوالية هو ضعف تأطير النشاط السياحي واإلشراف عليه :  4-1

وغياب األطراف اليت من املفروض أن تقوم بعملية تأطري هذا العمل ومرافقة العناصر اليت تساهم يف إنتاج اخلدمة 
 السياحية ككل، وذلك لعدة أسباب حيث :

 ة من صعوبات يف تطبيق القوانني يف ظل انعدام الكفاءات املؤهلة يف الفنادق معاناة مديرية السياح
 والوكاالت السياحية.

  الوكاالت السياحية اليت أصبحت وظيفتها تنظيم رحالت احلج والعمرة فقط، وغياب برامج ترويج
 للمنطقة.

 امليدان، إذ يقع على غياب روح املسؤولية وقلة اإلمكانات املادية والبشرية للجمعيات اليت تنشط يف 
 عاتقها تنشيط احلركة السياحية واستقبال السياح، والقيام بأعمال الدعاية واإلشهار للمنطقة.

 .ضعف هياكل اإليواء واإلطعام، مما جيعلها ليست يف مستوى اخلزان السياحي الطبيعي للمنطقة 
 .غياب القطاع اخلاص، وعدم حتمسه لالستثمار يف هذا النشاط 

يعترب مشكل العقار السياحي من بني التحديات اليت تواجه قطاع السياحة باألغواط،  :  قار السياحيالع 4-2
نظرا للعراقيل البريوقراطية من جهة، وكذا عدم امتالك املنطقة لعقار سياحي حقيقي يسمح باالستثمار، وقد 

ملواقع ذات الطابع السياحي إىل طلبت مديرية السياحة من رؤساء البلديات تقدمي اقرتاحات من أجل تصنيف ا
مناطق توسع ومواقع سياحية، وبالفعل مت املوافقة على أربع اقرتاحات يف كل من األغواط، أفلو، عني ماضي 

 .18والغيشة
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 :خاتمة

جاء هذا البحث ليسلط الضوء على قطاع هام وحساس من بني القطاعات االقتصادية األخرى، وهو       
ميكن أن يكون قطاعا بديال لقطاع النفط باجلزائر يف ظل إسرتاتيجية التنويع االقتصادي القطاع السياحي، إذ 

املنشودة، خاصة أن اجلزائر بصفة عامة تتمتع مبؤهالت طبيعية تستطيع أن تصبح البالد من خالله رائدة يف هذا 
ث طبيعي وثقايف وتارخيي، ومثال اجملال، وخاصة قطاع السياحة الصحراوية ملا تزخر به الصحراء اجلزائرية من مورو 

ذلك والية األغواط اليت أبرزنا يف هذا البحث خمتلف املقومات السياحية الطبيعية اليت تتميز هبا، إال أن هناك 
بعض التحديات والصعوبات واليت أشرنا إليها تقف عائقا أمام حتقيق الغرض املنشود، وهلذا ارتأينا اقرتاح جمموعة 

 هامة ومن شأهنا أن ختلق تنمية سياحية يف املنطقة. من التوصيات نراها

 التوصيات:

  تذليل الصعاب والعراقيل البريوقراطية أمام القطاع اخلاص وتشجيعه على االستثمار يف هذا القطاع فيما
 خيص العقار و التحفيزات الضريبية.

 سائل اإلعالم و يع العمل على وضع منظومة متكاملة للتسويق السياحي للمنطقة باالعتماد على مج
 السياحية.)تلفزيون، إذاعات، تظاهرات ... اخل( مع اشرتاك اجلمعيات ذات الصلة وكذا الوكاالت 

  دولية.تسخري شبكات النقل واملواصالت وربطها باملناطق الصحراوية من خالل إنشاء خطوط 
  وضع نظام للرقابة والتفتيش من اهليئات الوصية للوقوف على جودة اخلدمات املقدمة سواء من طرف

 .... اخل.اإلطعام.الفنادق، الوكاالت السياحية، هياكل 
  ضرورة توفري الكادر البشري املؤهل يف جمال السياحة الصحراوية وذلك من خالل تكوين إطارات

 متخصصة.
 ى مواطين املناطق الصحراوية باعتبارهم شريك فعال يف العملية وذلك من غرس الثقافة السياحية لد

 خالل احرتام البيئة واحلفاظ عليها.
 .حماولة االستفادة من التجارب الرائدة يف هذا امليدان كتجربة املغرب 
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   /الجزائر.                        برج بوعريريج.-جامعة محمد البشير اإلبراهيميوعلوم التسيير،  يةاإلقتصادالعلوم كلية محاضر قسم ب،   ، أستاذ مليكاوي مولودد ، 

 الملخص:
وذات االقتصاد األحادي اجلانب تعتمد بشكل رئيسي على  تعترب اجلزائر من الدول املنتجة للنفط

املورد الريعي يف متويل موازنتها وتوفري مستلزماهتا، وحالة كهذه جعلتها تدور يف فلك أسواق النفط، مما جعلها 
تعاين من مشاكل مالية كبرية خاصة عند اخنفاض أسعار النفط. ويف ظل هذه الوضعية أصبح من الضروري 

لبدائل اإلسرتاتيجية املمكنة إلجياد موارد تسمح بتغطية حجم اإلنفاق وتعزيز مستوى التنمية البحث عن ا
االقتصادية. وتعترب عملية إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية من البدائل املطروحة منذ تسعينات القرن 

دة معدالت الضرائب أو أنواعها وإمنا املاضي لتقليل االعتماد على العائدات البرتولية، وهذا ال يعين زيا
يتطلب األمر توسيع القاعدة اجلبائية وخلق نظام جبائي كفء وفعال من خالل التوجه حنو القطاع الصناعي 
والسياحي والزراعي وكذا القطاع اخلدمايت، وهذه القطاعات جيب أن تعمل يف ظل مناخ أعمال مالئم، 

 خ األعمال.ويعترب النظام اجلبائي أحد مكونات منا 
 إحالل، صدمة نفطية، اقتصاد ريعي، جباية عادية، جباية برتولية. :الكلمات المفتاحية

Abstract. 
Algeria is considered the oil-producing countries and with unilateral economy 

mainly depends on the rentier resource in financing its budget and provide its 

accessories, This position made it orbiting in the oil markets, so Making it suffers from 

large financial problems when oil prices decline. In the light of this situation, it has 

become necessary to search for possible strategic alternatives to find the resources to 

cover the expenditure size and enhance the level of economic development. The process 

of Establishing regular collection replace petroleum considered the alternatives suggested 

since the nineties of the last century to reduce dependence on oil revenues, This does not 

means increasing the tax rates or it kinds but it requires the expansion of tax base and the 

creation of an efficient and effective tax system through orientation towards the 

industrial, tourism and agricultural sector, as well as public services, These sectors must 

be operate under an appropriate business environment and tax system considered  is one 

of the components of the business environment. 

 

Keyword: substitution, oil shock, yield economy, unusual collection, oil collection 
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 مقدمة.
لقد أظهرت الصدمات البرتولية مدى هشاشة االقتصاد اجلزائري املبين على اجلباية البرتولية كمصدر 
رئيسي لتمويل اإلنفاق العام والتنمية االقتصادية، فالتقلبات يف أسعار النفط يف األسواق الدولية أدت إىل عدم 

من أكرب الصدمات تأثريا على الوضع  1986استقرار أوضاع املالية العامة، وقد كانت الصدمة البرتولية لسنة 
االقتصادي واملايل احمللي بفعل االخنفاض الكبري ألسعار هذا املورد الطبيعي يف األسواق الدولية، وهو ما أدى 
بالقائمني على االقتصاد الوطين إىل اللجوء إىل املؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد الدويل والبنك العاملي 

املساعدة املالية لتجاوز األوضاع املالية الصعبة اليت مرت هبا البالد خالل تلك الفرتة يف مقابل فرض تلك لتقدمي 
 املؤسسات إلجراءات التعديل اهليكلي اليت أثرت سلبا على الوضع االجتماعي. 

اإليرادات العامة باإلضافة إىل تبين اجلزائر كنتيجة للضائقة املالية النامجة عن هتاوي أسعار النفط وتراجع 
للدولة القائمة أساسا على اجلباية البرتولية ملنهج اإلصالحات االقتصادية، ولقد كان إصالح النظام اجلبائي 
وحماولة إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية ميثل اهلدف الرئيسي هلذا اإلصالح هبدف التقليل من االعتماد 

لتمويل املوازنة العامة وإحالل اجلباية العادية كمصدر بديل لتمويل التنمية  على اإليرادات البرتولية كمصدر
االقتصادية يف اجلزائر، وذلك من خالل تبسيط النظام اجلبائي وتكييف نظام جبائي يتوافق ومتطلبات املرحلة اليت 

دعم جهود القطاع اخلاص، متيزت بالتحول من االقتصاد املخطط مركزيا إىل االقتصاد احلر القائم على املنافسة و 
الذي ينخر البنيان املايل لالقتصاد، باإلضافة إىل  الضريبية للحد من التهرب اجلبائي وكذا تطوير ورفع كفاءة اإلدارة

 التوسع األفقي للنظام اجلبائي لتعزيز املردودية املالية دون التأثري على تنافسية املؤسسات احمللية.
والرتاجع الكبري الذي تشهده أسواق النفط العاملية احلالية من حيث  2008نة ولقد أحيت األزمة املالية لس

األسعار اجلهود الرامية إىل البحث عن البدائل الكفيلة بتحقيق التنمية خارج قطاع احملروقات سواء يف جمال 
من أهم البدائل  الصناعة أو الفالحة أو السياحة أو اخلدمات أو من خالل النظام اجلبائي، ويعترب هذا األخري

لقطاع احملروقات والذي ترتكز عليه التنمية االقتصادية يف اجلزائر، باعتبار النظام اجلبائي هو احملفز للقطاعات 
األخرى املمكنة للتنمية االقتصادية وخاصة الصناعة واالستثمار احمللي واألجنيب، ومن جهة أخرى فهو مصدر 

الية اليت مير هبا االقتصاد دون أن يؤثر على تنافسية املؤسسات احمللية وذلك متويلي يتميز باملرونة وفقا للظروف امل
 من خالل التوسع األفقي للنظام اجلبائي. وانطالقا مما سبق ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل:

تنمية إلى أي مدى يمكن اعتبار عملية إحالل الجباية العادية محل الجباية البترولية كآلية فعالة لتحقيق ال
 االقتصادية  في الجزائر؟

 ومن أجل اإلجابة على التساؤل الرئيسي ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ما هو واقع التنمية االقتصادية يف اجلزائر يف ظل التمويل بقطاع احملروقات؟ -

 هل النظام اجلبائي هو دافع للتنمية االقتصادية أو هو عامل كبح؟ -

 جلباية العادية حمل اجلباية البرتولية كآلية للتنمية يف اجلزائر؟ما هي متطلبات إحالل ا -
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كيف ميكن للنظام اجلبائي أن حيفز املالية العامة ويشجع االستثمار احمللي واألجنيب واملؤسسات الصغرية  -
 واملتوسط متهيدا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة؟

 تنمية؟أوال: التمويل بالجباية البترولية، ماذا تحقق من 
 تبعية اإلنفاق العام للجباية البترولية. -1

إن املتتبع ألوضاع املالية العامة يف اجلزائر يدرك بسهولة مدى اعتماد السلطات املالية على العائدات 
النفطية كمصدر رئيسي لتمويل حجم اإلنفاق املتزايد بفعل برامج اإلنعاش االقتصادي اليت اعتمدهتا اجلزائر منذ 

هبدف زيادة وترية االستثمار ودعم النمو االقتصادي، وباملقابل تراجع نسب مسامهة اإليرادات  2002سنة 
األخرى يف متويل اإلنفاق كالضرائب والرسوم واإليرادات من أمالك الدولة، وهو ما من شأنه إحداث اختالالت 

واليت  1986األزمة البرتولية لسنة  مالية كبرية يف حالة تراجع أسعار الطاقة يف السوق الدولية مثلما حدث إبان
واألزمة  2008دفعت اجلزائر إىل ويالت املديونية لتغطية حجم النفقات العامة، وكذا األزمة املالية العاملية لسنة 

، وهو ما أدى إىل تراجع 1النفطية احلالية واليت أدت إىل اهنيار أسعار النفط يف السوق الدولية رغم تعدد األسباب
الصرف اجلزائري املرتبط بالعائدات البرتولية، وكذا تبين السلطة املالية لسياسات تقشفية للتقليل من احتياطي 

حجم اإلنفاق العام بسبب عدم وجود موارد مالية بديلة كافية لتغطية حجم اإلنفاق. فاجلزائر تعتمد بنسبة كبرية 
 ول أدناه.على العائدات البرتولية لتغطية حجم اإلنفاق مثلما يظهره اجلد

 : نسبة مسامهة اجلباية البرتولية يف تغطية حجم اإلنفاق العام. (01)الجدول رقم
 الوحدة:مليار دج.                                                                                                 

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 1حجم اإلنفاق.... 4657.6 6085.3 7054.4 6514.7 7656 8858

 2العائدات البرتولية....... 1501.7 1529.4 1519 1615.9 1578 1723

 3إمجايل  إيرادات امليزانية..... 3056.7 3474.1 3804.5 3863.2 4218.18 4684.65
 2/3 (.....℅)النسبة 49.13 44 40 41.82 37.4 36.78
 2/1.......(℅)النسبة 32.24 25.13 21.53 24.8 20.61 19.45

 Ministre des finance, direction générale de budget, 2016: من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر

يالحظ من خالل اجلدول ارتفاع نسبة اإليرادات البرتولية إىل إمجايل إيرادات امليزانية املتمثلة يف خمتلف 
الضرائب والرسوم وأمالك الدولة، إال أن هذه النسبة يف تناقص بسبب االختالالت يف اإليرادات النفطية للدولة 

هناك مسامهة كبرية للجباية البرتولية يف تغطية حجم النامجة عن عدم استقرار سوق النفط الدولية، من جهة أخرى 
يف حني تساهم  %32.24بنسبة  2010اإلنفاق باملقارنة باجلباية العادية، حيث تساهم اجلباية البرتولية يف سنة 

، أما يف السنوات األخرية (03)أنظر اجلدول رقم)لنفس السنة %27.5بنسبة  (الضرائب والرسوم)اجلباية العادية
حمل اجلباية البرتولية كمصدر لتمويل  (الضرائب والرسوم)توجه للسلطات املالية حنو إحالل اجلباية العادية فهناك

الضرائب )يف حني سامهت اجلباية العادية %24.8سامهت اجلباية البرتولية بنسبة  2013اإلنفاق العام، ففي سنة 
سامهت اجلباية البرتولية يف تغطية حجم  2014، ويف سنة (أنظر اجلدول أدناه)لنفس السنة %31بنسبة  (والرسوم
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من حجم اإلنفاق، وهو ما يؤشر على  %29.6أما اجلباية العادية فسامهت بنسبة  %20.61اإلنفاق العام بنسبة 
 التوجه املتزايد للدولة إلحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية كمصدر لتمويل حجم اإلنفاق.

 .المرتكز على النفط وأعراض المرض الهولندي قتصاديالنمو اال -2
إىل معدالت منو غري مستقرة، حىت وإن كانت إجيابية تراوحت  2005تعرض االقتصاد اجلزائري منذ سنة 

، وقد انعكست هذه املعدالت على مستوى احلياة الذي يعترب حتديا كبريا (2009)سنة  2%1.6و  %5.9بني 
حسب اإلحصائيات  2008سنة  %11.3للجزائر يف ارتفاع معدالت البطالة اليت وصلت رغم اجلهود املبذولة إىل 

ألقل على ا 2020الرمسية الصادرة عن بنك اجلزائر. ويقتضي ذلك زيادة عدد الوظائف املوجودة إىل غاية سنة 
. ولقد أدى النمو املرتكز على النفط 3للمحافظة على معدل البطالة احلايل ومستوى النشاط القائم %29.9بنسبة 

يف االقتصاد اجلزائري فضال عن اتسامه ببعض جوانب الضعف اهليكلية   4إىل ظهور بعض أعراض املرض اهلولندي
احمللي اخلام، إذ تصل نسبة مسامهة القطاع النفطي إىل  كرتاجع األمهية النسبية للقطاعات غري النفطية يف الناتج

حيث بلغت قيمة الواردات  يعكسها النمو املتزايد للواردات، ، وهذا ما ولد تبعية كبرية للخارج 2008سنة  45%
مليار دوالر على  38.89، مليار دوالر 37.40مليار دوالر،  37.99قيمة  2010، 2009، 2008يف سنوات 

 .5مبلغ ضخم يؤثر على مستوى النمو االقتصادي للبلد باعتبار الواردات تسربا للثروات احمللية ، وهوالتوايل
وال تتوقف هذه التبعية عند حدود االعتماد على اخلارج من خالل احلجم املتزايد للواردات وإمنا أيضا من 
خالل الرتكز اجلغرايف هلذه الواردات من دول قليلة كدول االحتاد األورويب، مما جيعل االقتصاد اجلزائري حتت طائلة 

ول. ولقد أدى ارتباط االقتصاد اجلزائري بارتفاع عائدات التهديد بانتقال عدوى األزمات اليت تتعرض هلا هذه الد
من إمجايل الصادرات إىل بروز اآلثار السلبية على االقتصاد عند تراجع أسعار  % 97النفط اليت متثل ما يزيد عن 

وميكن توضيح نسبة  واألزمة النفطية احلالية. 2008 وإبان األزمة املالية لسنة 1986النفط مثلما حدث سنة 
 من خالل اجلدول التايل. 2014و  2011خرى يف الناتج احمللي لسنيت مهة قطاع احملروقات والقطاعات األسام

 (℅).:نسبة مسامهة قطاع احملروقات والقطاعات األخرى يف الناتج احمللي اخلام(02الجدول رقم)
 2014 2011 القطاعات
 27,1 35.9 احملروقات
 10.6 8.1 الزراعة

 5 4.6 الصناعة
 10.8 9.1 العمومية واألشغالالبناء 

 16.3 16.3 خدمات االدارة العامة
 25.2 20,1 خدمات خارج االدارة العامة

 5 5.9 قطاعات أخرى
 .2014: تقرير بنك اجلزائر لسنة المصدر

يالحظ من خالل اجلدول ارتفاع نسبة مسامهة قطاع احملروقات يف الناتج احمللي اخلام يف اجلزائر مقابل 
إىل ارتفاع نسبة  ةمهية وخاصة قطاع الصناعة وقطاع الزراعة، باإلضافاجع نسبة مسامهة القطاعات ذات األتر 

مسامهة قطاع اخلدمات إال أن هذا القطاع غري إنتاجي وال يساهم يف عملية التنمية، وهذا يدل على االعتماد 
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اب القطاعات األخرى وخاصة الصناعة الكبري لصانعي السياسات يف اجلزائر على قطاع احملروقات على حس
والزراعة يف حتقيق النمو االقتصادي، وهو ما جيعل هذا األخري يف تبعية لقطاع احملروقات، وهو ما تظهر آثاره 

والشكل املوايل يوضح تطور معدالت  السلبية عند تراجع العائدات النفطية بسبب تقلبات السوق النفطية العاملية.
 (.2014-2005اجلزائر خالل الفرتة ) النمو االقتصادي يف

 (.2014-2005تطور معدالت النمو االقتصادي املرتكز على النفط يف اجلزائر) (:01الشكل رقم)

 
 من إعداد الباحث باإلعتماد على بيانات الديوان الوطين لإلحصاء.المصدر: 

نسبة  2005يالحظ من خالل الشكل أن هناك معدالت منو غري مستقرة، حيث بلغ معدل النمو سنة 
وهذا بسبب  ℅1.6بنسبة  2009ليبلغ أدىن مستوى له سنة  ℅1.7إىل نسبة  2006مث اخنفض يف سنة  ℅5.9

 تداعيات األزمة املالية العاملية اليت أدت إىل التباطؤ االقتصادي وتراجع مستوى النشاط واإليرادات النفطية.
  مستوى التنمية البشرية. -3

رغم  108إىل املرتبة  2000سنة  106لقد تراجع ترتيب اجلزائر ضمن مؤشر التنمية البشرية العاملي من 
االقتصادية الكلية، إال أن اجلزائر استدركت ذلك من خالل اهتمامها بتحسني بعض  التحسن يف بعض املؤشرات

اجلوانب مثل اجلانب الصحي واجلانب التعليمي بسبب الوفرة املالية النامجة عن العائدات النفطية. وتعكس 
 هدفها.مؤشرات التنمية البشرية نوعية احلياة ومدى حمورية اإلنسان يف العملية االقتصادية وكونه 

يف  2008تصنف اجلزائر ضمن الدول العربية ذات مستويات التنمية البشرية املتوسطة، ويقع ترتيبها سنة 
، إال أن اجلزائر وحبكم الوفرة املالية اليت متيزها يف  2009حسب تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة  104الرتبة 

ة كان بإمكاهنا حتسني ترتيبها ضمن مؤشر التنمية البشرية السنوات األخرية بسبب العائدات النفطية املرتفع
، ولكن سوط الفساد اإلداري واملايل حال دون حتقيق هذا اهلدف. فكيف ميكن حتقيقه يف ظل أزمة النفط 6العاملي

 احلالية؟.
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 التمويل بالجباية البترولية واتساع فجوة الفساد في الجزائر. -4
لقد أظهرت الدراسات األكادميية أن البلدان اليت تعتمد بشكل كبري على إيرادات الريع كمصدر لتمويل 
النفقات والتنمية االقتصادية تنتشر فيها مظاهر الفساد بشكل مماثل، واجلزائر باعتبارها دولة نفطية تستحوذ فيها 

 متويل امليزانية، فهي تعترب من أكثر دول من هيكل الصادرات وتساهم بنسبة كبرية يف ℅97هذه األخرية على 
 العامل يف انتشار مظاهر الفساد.

الجزائر في السنوات األخيرة ظهور مظاهر خطيرة للفساد تجلت في تورط مسؤولين كبار  تشهد
الرشوة والفساد حىت القطاعات احلساسة يف الدولة وقد مست ، في فضائح اختالس مليارات الدوالرات

العمود الفقري لالقتصاد اجلزائري ويتعلق األمر بصفقات نفطية مشبوهة أبرمتها  "سوناطراك"شركة مثل اجلزائرية؛ 
ويتلخص االهتام يف قضية ، الشركة خالل السنوات القليلة املاضية، واليت طالت بعض املسئولني البارزين يف الدولة

حىت  2003شركة منذ عام الهذه  صفقات ختصتكوين شبكة للجرمية املنظمة وتبييض األموال وتلقي عموالت يف 
، وعلى اختالف التسميات في كالشركة البترولية رقم واحد في  الجزائر سوناطرا قضيةوكانت  ،2011

ال أن الوقائع تكشف عن شبكة اخطبوط استنزف أموال الجزائريين ومست إ، 2و 1الملف من رقم 
مؤسسة هذه الحيث أن ما تم نهبه من  وانعدام الثقة ما بين المسؤولين، بسبب انعدام الصرامة، اقتصادهم

وسونلغاز حنصل  02 كسوناطرا يففقط موال املنهوبة األاحتساب فمع  ،1999الدوالرات منذ سنة  مباليرييقدر 
 .7ماليري دوالر 03على مبلغ يفوق 

يف جمال احملروقات فإن جمموع ما مت  1999 سنة فقط  من كل صفقة  تنجز منذ % 5 أما إذا  اعتربنا أن
نسبت إدارة كما مليار دوالر وهو يعادل ميزانية بلد من حجم املغرب، سوريا أو اليونان.   60هنبه ال يقل عن 

معلومات الطاقة األمريكية إىل حمللني قوهلم إن هتم الفساد اليت وجهت إىل شركة سوناطراك اجلزائرية، تعد أحد 
 .رين األجانب والشركات العاملية عن االستثمار يف املشاريع اجلديدة بقطاع الطاقة اجلزائريأسباب عزوف املستثم

ويذكر أن العديد من شركات الطاقة العاملية مل تدخل يف مناقصات التنقيب عن النفط والغاز اليت طرحتها اجلزائر 
 .2011و 2009و 2008يف أعوام 

 الطبيعية من البلدان الغنية باملوارد 41يفالذي يقّوم شفافية العائدات  "مؤشر مراقبة اإليرادات"صنف وقد 
فشي فت، ، ما يضعها خلف كل دول النفط الغنية األخرى يف املنطقة2011يف تقريره لعام  38اجلزائر يف املرتبة 

. من 8بة يف اجلزائرالفساد بالشكل الذي نراه اليوم قد عطل كل برامج التنمية اليت عملت عليها احلكومات املتناو 
 جهة أخرى تصنف اجلزائر ضمن مراتب متأخرة يف جمال مكافحة الفساد والذي تعده منظمة الشفافية العاملية.

 
 

 في تحقيق التنمية. العادية)الضريبة( ثانيا: دور الجباية
تغري نوعا ما تبعا تستخدم الضريبة يف األساس كأداة متويلية إال أن هذا الدور التمويلي الزال قائما ولكن 

لتغري دور الدولة من الدولة احلارسة إىل الدولة املتدخلة وختلت عن حياديتها، وأصبحت تستخدم الضريبة كأداة 
 للتأثري على الوضع االقتصادي واالجتماعي لتحقيق العديد من األهداف املالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية.
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 التنمية. دور الضريبة في تمويل -1
هذا األمر يتضمن بديهية أساسية وهي أن اهلدف األساسي للضريبة هو متويل النفقات العامة، فهي تعترب 
املورد الرئيسي لتمويل موازنة الدولة قبل أي مورد من املوارد األخرى للدولة واليت تعتمد عليها بصفة مؤقتة لتمويل 

يت تعتمد عليها بصفة دائمة مثل األمالك العامة للدولة وعوائد املوازنة العامة مثل القروض العامة أو تلك ال
 .9املسامهات وعوائد القروض

وقد بدأت الضريبة حمايدة ال هتدف إال للحصول على موارد للخزينة العامة بقصد تغطية نفقات الدولة،  
اآلثار اليت حتدثها من الناحية وال يعين ذلك أهنا كانت عدمية األثر من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية، ولكن 

االقتصادية واالجتماعية غري مقصودة، ومن هنا فإن احلياد الضرييب مبعىن انعدام تأثري الضريبة يف احلياة االقتصادية 
 .10واالجتماعية يعترب أمرا مستحيال

اة لتحقيق أهداف كما كانت النظرية التقليدية يف علم املالية العامة تعتقد بأن الضريبة اليت تستخدم كأد 
اقتصادية أو أغراض غري مالية تضعف حصيلتها وتقلل من أداء وظيفتها املالية، ولكن ثبت علميا أن هذا الفكر 
غري صحيح وأن الضريبة ميكن استخدامها لتحقيق أغراض غري مالية دون أن تفقد دورها الرئيسي يف متويل 

منذ بداية القرن العشرين حنو استخدام الضريبة كأداة للتوجيه  النفقات العامة، لذا فإن الدول احلديثة قد اجتهت
 .11االقتصادي واإلصالح واحلماية االجتماعية

وميكن توضيح أمهية الدور التمويلي للضريبة من خالل إحصائيات متعلقة مبسامهة اجلباية العادية يف متويل  
 . 2014-2008من الفرتة  اجلزائرالنفقات العامة يف 

 (.2014-2008:مسامهة اجلباية العادية)الضريبة(يف متويل اإلنفاق العام يف اجلزائر)(03م)الجدول رق
 الوحدة: مليار د.ج.

 السنوات 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 حجم اإلنفاق 4188 4199 4657 6085 7054 6514 7656

 حجم الضرائب 958.3 1146 1280.5 1511.4 1911.2 2023.6 2267

 النسبة)%( 22.88 27.29 27.5 24.84 27 31 29,6

 Ministre de finance, direction générale de budget, 2014 : من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
 

وميكن مقارنة نسبة مسامهة الضرائب يف متويل اإلنفاق العام بني اجلزائر وبعض الدول املتقدمة واملتخلفة 
 من خالل اجلدول أدناه.
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 (.℅): نسبة مسامهة الضرائب يف متويل اإلنفاق العام يف جمموعة من الدول(04الجدول رقم)
 الدول/ السنوات 2008 2009 2010 2011

 اجلزائر 22.88 27.29 27.5 24.84

 األردن 56.37 56.48 59.10 50.84

n.d 74.44 74 75.09 تونس 

n.d n.d 58.5 53.71 لبنان 

n.d 2.44 2.97 2 الكويت 

n.d 48.79 52.16 50.49 مصر 

n.d 80.78 69.23 81.58 تركيا 

n.d 75.88 70.64 79.12 كوريا اجلنوبية 

n.d 53.55 52.16 56 إيطاليا 

n.d 42.68 50 48 فرنسا 

n.d 69.28 72.64 82.63 أملانيا 

 أمريكا 44.82 32.2 34.68 40.15

n.d 47.68 41.8 73.48 روسيا 

n.d 75.69 72.61 73.36 اندونيسيا 

n.d 57.51 58.55 62.3 الربازيل 
n.d 62.98 59.39 63.3 اهلند 

 .13، 5:من حسابات الباحث باالعتماد على:بيانات مركز الدراسات اإلسرتاتيجية، اجلامعة األردنية،ص.ص لمصدرا
كل من اجلزائر   يالحظ من خالل اجلدول اخنفاض نسبة مسامهة الضرائب يف متويل اإلنفاق العام يف

والكويت، وذلك بسبب االعتماد بشكل كبري على اجلباية البرتولية يف متويل اإلنفاق العام، وباملقابل يالحظ 
موارد  على ارتفاع نسبة مسامهة الضريبة يف متويل اإلنفاق العام مثل األردن، تونس، مصر، تركيا بسبب عدم توفرها

بة كبديل متويلي يف االقتصاد لتحقيق التنمية االقتصادية، ومن جهة أخرى طبيعية كالبرتول والغاز وتستخدم الضري
ميكن تفسري ارتفاع نسبة مسامهة الضريبة يف كل من أملانيا، فرنسا، اندونيسيا، الربازيل واهلند بسبب عدم توفر هذه 

صناعي واخلدمايت والذي الدول على موارد طبيعية باإلضافة إىل ارتفاع املداخيل يف هذه الدول وتطور القطاع ال
يف اجلزائر  ور مسامهة الدور التمويلي للجباية العادية واجلباية البرتوليةوميكن توضيح تط يعترب قاعدة جيدة للضريبة.

 ( من خالل الشكل أدناه.2014-2008خالل الفرتة )
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 (.2014-2010متويل النفقات العامة يف اجلزائر ): تطور نسبة مسامهة كل من اجلباية العادية والبرتولية يف (02الشكل رقم)

 
 : من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات اجلداول السابقة.المصدر

يالحظ من الشكل أعاله أن نسبة مسامهة الضريبة يف متويل اإلنفاق العام ضئيلة ويعود السبب يف ذلك 
نفاق، فقد بلغت نسبة مسامهة الضريبة يف تغطية إىل االعتماد الكبري على اجلباية البرتولية يف تغطية حجم اإل

وباملقابل يالحظ ،  2013سنة  %31مث ارتفعت تدرجييا إىل  %22.88ما يقارب  2008حجم اإلنفاق يف سنة 
إىل  2010سنة  ℅32.24تراجع نسبة مسامهة اجلباية البرتولية يف متويل حجم اإلنفاق حيث تراجعت من 

بسبب حالة الالستقرار اليت سادت أسعار النفط خالل هذه الفرتة من  ذلك ، وميكن تفسري2014سنة ℅20.61
خالل تبين السلطات املالية يف اجلزائر خليار اجلباية العادية كمصدر متويلي بديل للجباية البرتولية لتغطية حجم 

 اإلنفاق.
 دور الضريبة في تحقيق التنمية. -2

الضريبة يف االقتصاديات املعاصرة، فالضريبة ال تستقطع دون تعترب األهداف االقتصادية من أهم أهداف 
إحداث انعكاسات على االستهالك واإلنتاج واالدخار واالستثمار، لذلك تقوم احلكومات باستخدام الضريبة 

 يلي: لتوجيه سياساهتا االقتصادية حلل األزمات اليت تتعرض هلا، ومن أهم األهداف االقتصادية للضريبة ما
 استخدام الضريبة لتحقيق االستقرار االقتصادي:  -2-1

إن من أهم األهداف االقتصادية للضريبة استخدامها هبدف تكييف األنشطة املرغوبة وتشجيعها هبدف  
حتقيق التنمية االقتصادية، وذلك باستخدام خمتلف األدوات الضريبية، باإلضافة إىل استخدامها لتحقيق االستقرار 

العام نظرا لتميزها باملرونة يف التعديل، وباملقابل استخدام الضريبة لرفع أو ختفيض الضغط الضرييب  التلقائي والتوازن
هبدف تغيري التصرفات االقتصادية ملختلف األعوان االقتصاديني من مستهلكني أو مدخرين أو منتجني، فبهدف 

ض الرسم على القيمة املضافة على تشجيع استهالك بعض السلع البديلة يتم استخدام الضريبة عن طريق ختفي
هذه السلع ورفعه على السلع الضرورية، ومن جهة أخرى ميكن استخدام الضريبة كأداة حتفيزية باملوازاة مع خمتلف 
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 استخدام الضريبة لتوجيه االستهالك واالدخار:  -2-2

ستهالك واالدخار، فاستخدام الضريبة ميكن أن من املعروف اقتصاديا أن الدخل هو مصدر كل من اال       
يؤدي إىل نقص يف مكونات الدخل من استهالك وادخار، وخيتلف مدى تأثري الضريبة باختالف الفئة اليت يقع 
عليها عبء الضريبة وعلى نوع الضريبة ودرجة مرونة عرض السلعة والطلب عليها، فإذا كان عبء الضريبة يقع 

ميزة باخنفاض ميلها احلدي لالستهالك وارتفاع ميلها احلدي لالدخار، فإن الضريبة تؤدي إىل على الفئة الغنية املت
نقص يف ادخار تلك الطبقة مقارنة باستهالكها، والعكس يف حالة وقوع العبء الضرييب على الفئة الفقرية، كما 

االدخار أكثر من االستهالك، أما خيتلف تأثري الضريبة تبعا لنوع الضريبة، فالضرائب املباشرة يكون أثرها يف 
 .13الضرائب غري املباشرة يكون أثرها على االستهالك أكثر من االدخار

 استخدام الضريبة لتشجيع بعض أوجه النشاط االقتصادي:  -2-3
يستعني املشرع بالضريبة أحيانا لتشجيع بعض أوجه النشاط حتقيقا لغرض يستهدفه، من ذلك ما تلجأ  

من تشجيع النشاط الزراعي إما بقصد زيادة اإلنتاج الزراعي، وإما بقصد مقاومة اهلجرة الريفية، إليه بعض الدول 
فتعمد الدولة إىل فرض ضريبة على الزراعة يكون سعرها أقل من سعر الضريبة املفروضة على التجارة والصناعة، أو 

فرضها على الدخل احلقيقي، أو جتعل أساس  تتبع طريقة التقدير اجلزايف أو املظاهر كأساس لربط الضريبة بدال من
الضريبة هو القيمة اإلجيارية لألرض مع عدم األخذ بالقيمة اإلجيارية احلقيقية بل بقيمة تقديرية تكون أقل من 
القيمة احلقيقية. كما تستخدم معظم الدول الضريبة اجلمركية كأداة لتشجيع الصناعة الوطنية، وذلك بفرض هذه 

 14سلع األجنبية املماثلةالضريبة على ال
ومن جهة أخرى إذا ارتأت الدولة ضرورة تشجيع قطاع معني فإهنا تلجأ إىل إعفائه بالكامل من الضريبة  

أو ختفيض نسبة الضريبة املفروضة عليه، وهذا بدوره يعمل على حتفيز االستثمار هبذا القطاع ألن إلغاء الضريبة أو 
ي حيصل عليه املستثمر، ومن جهة أخرى فإن الضريبة تعمل على توجيه ختفيضها يعمل على زيادة العائد الذ

الشركات إىل زيادة رأس املال املستثمر يف املشاريع، وبالتايل التأثري على موجودات املنشآت ويظهر ذلك بشكل 
 خاص عند ختفيض نسب الضرائب، وهو ما يعمل على زيادة حجم االستثمارات عن طريق قيام الشركات بزيادة

اإلنفاق الرأمسايل، كما أن الضريبة تساهم يف إجياد االستثمارات عن طريق خطط التنمية اليت يتم تطبيقها، وبالتايل 
. كذلك قد مييز املشرع يف فرض الضرائب بني املشروعات الصغرية واملشروعات الكبرية 15التخفيف من البطالة

روعات الكبرية، فيفرض ضريبة على رقم األعمال يف حىت ميكن للمشروعات الصغرية من البقاء إىل جوار املش
 .16املشروعات اليت يزيد رقم أعماهلا عن مبلغ معني

 استخدام الضريبة لمعالجة األزمات االقتصادية: -2-4
يرى بعض االقتصاديني أن الدولة تستطيع استخدام الضريبة يف التخفيف من حدة فرتيت الرخاء والركود يف         

ففي فرتة الرخاء تعمد إىل زيادة سعر الضرائب املوجودة وفرض ضرائب جديدة للوصول إىل  تصادية،الدورة االق
أما الغرض اآلخر  مما حيول دون االندفاع يف اإلنتاج، غرضني:إنقاص األرباح والدخول وبالتايل تقليل االستهالك،

 الركود.فيتمثل يف متكني الدولة من تكوين احتياطي تستطيع إنفاقه يف فرتة 
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أما يف فرتة الركود، فتخفض الدولة من سعر الضرائب للتخفيف عن املشروعات يف هذا الوقت الصعب  
حىت تتمكن من خفض أسعار منتجاهتا فتزيد حركة التداول، باإلضافة إىل استخدام الدولة ما ادخرته يف فرتة 

تبعث احلياة من جديد يف النشاط الرخاء من حصيلة الضرائب يف إنشاء املشروعات وخلق األعمال اليت 
 .17االقتصادي

 استخدام الضريبة في تحقيق التوازن االقتصادي: -2-5
يف الدول األوروبية والواليات  االقتصاديةترتكز مشكلة السياسة  منذ احلرب العاملية الثانية إىل يومنا هذا 

 ،االقتصاديمشاكل التضخم ومشاكل الركود دون خلق  ،االقتصاديةاملتحدة األمريكية يف حتسني استغالل املوارد 
ترتكز على ختفيض أو  وتصبح مهمة الدولة عن طريق السياسة املالية بصفة عامة والسياسة الضريبية بصفة خاصة

األمثل للموارد  االستغاللمن أجل  القومي، االقتصادرفع مستوى الطلب الكلي على السلع واخلدمات يف 
 القومي على النحو التايل: لالقتصادولتوضيح هذه الفكرة نأخذ منوذجاً كينزيا مبسطاً  ،18االقتصادية

 : استخدام الضريبة إلزالة الفجوة االنكماشية.(03الشكل رقم)
 

       
 

         
 

   
 
 

  450 

 .53، ص.2004،الدار اجلامعية،اإلسكندرية، النظم الضريبية: يونس أمحد البطريق،املرسي السيد حجازي،المصدر
وأن  (،1ميثل بالنقطة )ل االقتصاديةوبافرتاض أّن مستوى العمالة الكاملة للموارد  من خالل الشكل، 

وحيقق دخاًل قومياً  (،أ) دعن °45مع خط   1لذا يتقاطع منحىن ط ك (،1منحىن الطلب الكلي ميثل باملنحىن) ط ك
وهنا  (،2الة الكاملة )لأقل من دخل العمالقومي  لالقتصاد ين( وهو الدخل التواز 1ومن الواضح أن) ل ،1قدره ل

والسياسة الضريبة  (،2و ل 1)ما بني لاالنكماشيةينصح بضرورة استخدام السياسة الضريبية حملاولة إزالة الفجوة 
أو توسيع نطاقها لتسمح مبرور تيارات دخلية أكرب إىل القطاع  املالئمة يف هذا اجملال هي ختفيض معدالت الضرائب،

ويؤدي هذا  ،واالستثماري االستهالكيمما يرتتب عليه زيادة حجم كل من اإلنفاق  اخلاص،العائلي وقطاع األعمال 
يف زيادة  باالستمراروينصح يف هذا اجملال  بدوره إىل رفع مستوى الطلب الكلي على اإلنتاج القومي يف اجملتمع،

 .اشيةاالنكمالذي يتحقق عنده إزالة الفجوة  ،2ك الطلب الكلي حىت تصل إىل املستوى ط
والناتج القومي املقدر  ويتم استخدام السياسة الضريبية من أجل إغالق الفجوة بني الناتج القومي الفعلي، 

و يف هذا اجملال إذا كانت الفجوة بني الناتج القومي املمكن والناتج القومي  )املمكن( لتحديد طبيعة الفجوة،
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سياسة ضريبية توسعية )عن طريق ختفيض معدالت وتستدعي  ،انكماشيةالفعلي موجبة تكون هناك فجوة 
أّما إذا كانت الفجوة بني الناتج القومي املمكن والناتج القومي الفعلي سالبة تكون هناك فجوة  الضرائب(،
 )عن طريق زيادة معدالت الضرائب أو توسيع جماهلا(. وتستدعي سياسة ضريبية مشددة تضخمية،

 دور الضريبة في تحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار: -2-6
فحسب  واملاليني أن الضرائب ال جيب أن ينظر إليها كمجرد وسيلة مالية االقتصادينييعتقد الكثري من  

ق يف مستوى اإلنفا االستقرارعلى أهنا أداة لتحقيق  واالقتصاديةمن زاويتها الوظيفية  بل جيب أن ينظر إليها أيضا
يف مؤلفه"  اليت أوردها  " يف خطته عن املالية الوظيفيةLernerفريى" النقدي الكلي واملستوى العام لألسعار،

economic of central" ،كما جيب  إىل أن الضرائب جيب أن تزداد إيراداهتا للحد من اإلنفاق اخلاص  والتضخم
 .19يف املستوى العام لألسعار االستقرارحتقيق نوع من 

واجلدول أدناه يوضح حجم االمتيازات اجلبائية املمنوحة يف إطار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والوكالة 
 الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أجل تشجيع االستثمار احمللي واألجنيب وحتقيق النمو االقتصادي.

 .2014-2010: حجم االمتيازات الضريبية يف اجلزائر للفرتة (05)الجدول رقم
 الوحدة : مليون د.ج.

 TVA IBS TAP TF ERGS TOTAL السنة

2010 78942 13381 1345 2 1 93671 

2011 79649 3622 4156 2 0 87429 

2012 131338 1872 2865 3 6 136084 

2013 85521 3432 3363 2 11 92331 

2014 87636 7524 3666 1 5 98832 

 Ministère Des Finance, Direction Générale Des Impôts, Direction Des Opérations Fiscales, Bureau De :المصدر

Statistique. 2015. 
                                                                               

 وميكن توضيح هذه البيانات من خالل الشكل املوايل.
 .2014-2010تطور حجم االمتيازات الضريبية يف اجلزائر للفرتة  :(04)الشكل رقم

 
 : من إعداد الباحث اعتمادا على:المصدر

Ministère Des Finance, Direction Générale Des Impôts, Direction Des Opérations Fiscales, Bureau De 

Statistique, 2015. 
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يالحظ من خالل اجلدول والشكل أعاله أن اخلزينة العمومية ختسر إيرادات جبائية مرتفعة يف سبيل 
تشجيع االستثمار احمللي واألجنيب بغية دفع عجلة التنمية االقتصادية، حيث بلغت تكلفة االمتيازات اجلبائية من 

ىل رغبة السلطات املالية يف حتقيق مليار د.ج وهو مبلغ ضخم يشري إ 508.747ما قيمته  2014-2010الفرتة 
 التنمية االقتصادية عن طريق اجلباية.

 ثالثا: متطلبات إحالل الجباية العادية محل الجباية البترولية لتحقيق التنمية في الجزائر.
 زيادة العام أو اإلنفاق بضغط ليس البرتولية اجلباية حمل العادية اجلباية إحالل من بد ال أنه نعتقد

 عاممورد  لكل اإلنتاجية زيادة درجة يعين وهذا العام، اإلنفاق ترشيد طريق عن وإمنا ،)أنواعها أسعارها،( الضرائب
 جملاالت وا الدخول أنواع شىت إىل الضريبة وذلك بتوصيل الضريبية، الطاقة دعم أو األغراض، خمتلف على ينفق

 ، وكذا مكافحة الفساد اجلبائي.حبوافز االستثمار اإلضرار عدم مع املمكنة، واملواقع
: ينبغي على السلطات املالية القيام بإصالحات ضريبية جديدة من أجل 20دعم الطاقة الضريبية للدولة -1

، وحىت تستطيع حتقيق إحالل اجلباية العادية حمل 21تقريب الطاقة الضريبية الفعلية من الطاقة الضريبية املمكنة
 ، ومنها:22معاجلة جمموعة من العقبات اليت يعاين منها النظام اجلبائي اجلزائرياجلباية البرتولية ينبغي 

: يعترب التهرب اجلبائي أحد املشاكل اهلامة اليت يواجهها النظام اجلبائي، حيث يؤدي * محاربة التهرب الجبائي
إىل إضعاف مردود ذلك النظام ونقص يف احلصيلة الضريبية، وحسب إحصاءات رمسية يقدر حجم التهرب 

اجلزائري مليار دج سنويا، وللتخفيف من هذه الظاهرة قام املشرع اجلبائي 200الضرييب يف اجلزائر حبوايل 
 :23بإصالحات ضريبية ذات البعد اإلداري والتشريعي، وتتمثل هذه اإلجراءات يف العناصر التالية

 إنشاء ضرائب بسيطة وواضحة يسهل متابعتها؛ -
 إجبار املكلفني مبسك دفاتر منتظمة ميكن مراقبتها يف كل وقت؛ -
 ا جيب أن تكون خاضعة للمراقبة؛إجبار املكلفني على التعامل بالفاتورة، وهذه األخرية بدوره -
وضع بطاقة ترقيم بواسطة اإلعالم اآليل جلميع املكلفني، حبيث جند لكل مكلف رقم ضرييب واحد رغم تعدد  -

 أنشطته مما يسهل معرفة كل ما يربطه باجملال الضرييب؛
يات الضرائب غري إعادة تنظيم اهلياكل الضريبية حبيث أدجمت كل من مفتشيات الضرائب املباشرة ومفتش -

 املباشرة يف مفتشيات منفردة، مما سهل عملية متابعة تسيري امللفات الضريبية؛
ربط بعض اإلدارات األخرى بإدارة الضرائب، فنجد مثال إدارة اجلمارك هلا اتصال مستمر بإدارة الضرائب من  -

 من اخلارج؛أجل التنسيق وتبادل املعلومات ملتابعة املكلفني الذين يستوردون السلع 
 توسيع تطبيق تقنية االقتطاع من املصدر حيث أن هذه التقنية جد فعالة حملاربة التهرب الضرييب. -

باإلضافة إىل ما سبق، فإن حتسني اإلدارة الضريبية، ختفيف العبء الضرييب، حتقيق العدالة الضريبية 
ضرييب، ويرتتب على ذلك زيادة احلصيلة الضريبية والصرامة يف تطبيق القوانني يؤدي حتما إىل التقليل من التهرب ال

 اليت تعمل على دفع وترية التنمية االقتصادية.
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 :25: وذلك من خالل24* عقلنة االمتيازات الجبائية
 وتؤمن املضافة يف القيمة زياًدة وحتقق االقتصادية التنمية يف تساهم اليت االستثمارات على اإلعفاءات اقتصار -

 احمللية؛ األولية املواد تستعمل اليت املشاريع وعلى العمل، فرص من املزيد
 مستقبلية؛ ضريبية مطارح ستشكل اليت املستقرة للمؤسسات اإلعفاءات منح -
فمن خالل معيار الكفاءة جيب  ،وافز اجلبائيةاستخدام معياري الكفاءة والفعالية يف تقيم فعالية سياسة احل -

ومن  ،هذه احلوافزوالتضحيات اليت تتحملها اخلزينة العامة مقابل منح  وافز الضريبيةمقارنة املنافع النامجة عن احل
الرتاكم الرأمسايل  ألهدافها يف حتقيق وافز الضريبيةخالل معيار الفعالية جيب التأكد من مدى حتقيق سياسة احل

 مبا يعزز عمليات التنمية االقتصادية. عوزيادة حجمها والقيمة املضافة هلذه املشاري االستثماريةوزيادة عدد املشاريع 
 :26: وذلك من خالل* إدارة جبائية فعالة

 األمر؛ لزم إذا وتعديل التشريع التعقيد عن واالستعاضة الضريبية، باإلدارة املكلف عالقة يف اإلجراءات تبسيط -
 املواطنني بني الضريبية املنازعات حلل الضريبية بالقضايا خمتصة القضائي النظام وضمن داخل حماكم إحداث -

 والدولة؛
 نظام ضرييب عصري إىل االستقرار وعدم التعقيد من بنوع يتميز الذي احلايل الضرييب النظام من االنتقال -

 .التكليفية هتمملقدر  املواطنني وفقا كافة موجباته أمام يتساوى حبيث والعدالة، بالفعالية يتصف وحديث
مكافحة الفساد اجلبائي على مستوى اإلدارة اجلبائية هو أولوية خللق شرعية : إن مكافحة الفساد الجبائي -2

للنظام اجلبائي، فالفساد يقوض الوعي الضرييب واإليرادات الضريبية وهو ما يتطلب البحث عن خمتلف احللول 
 واالسرتشاد مبختلف التجارب الدولية يف مكافحة الفساد اجلبائي، وذلك من خالل:

من مميزات السياسة األكثر أمهية لكبح الفساد إنشاء نظام ضرييب  يم القوانين الجبائية:عقلنة تصم -2-1
عقالين مع تبسيط قوانني الضرائب، وجيب أن يكون عدد املعدالت الضريبية منخفض قدر اإلمكان وعدد 

رائب املفروضة يف اإلعفاءات الضريبية صغري قدر اإلمكان، وجيب أن يكون النظام الضرييب متكامل مع خمتلف الض
خمتلف مستويات احلكومة، وبالنسبة للضرائب على السلع واخلدمات يفضل جتنب منح االعفاءات واليت متثل 

 .27مصدرا رئيسيا للفساد
: حتتاج مشكلة الفساد إىل معاجلة على الصعيدين الوطين والدويل، وجيب اعتبار الفساد جريمة وطنية -2-2

ني اإللتزام بالقضاء على هذا اخلطر من خالل اتباع منهج شامل يتضمن الوقاية من على القادة السياسيني الوطني
الفساد، كما أن مشكلة الفساد حتتاج إىل مكافحتها على املستوى الدويل كذلك السيما وأن الشركات متعددة 

جيب وضع هذه  اجلنسيات تقدم على منح رشاوى للمسؤولني للحصول على عقود وأوامر التوريد، ويف هذا اإلطار
 .28الشركات وبالتنسيق مع املنظمات الدولية يف القوائم السوداء للفساد

: إن منح سلطات احتكارية ملسؤويل الضرائب يشجع على االخنراط يف تقليل احتكار السلطة -2-3
املخالفات، فاخلطوة األوىل يف مكافحة الفساد اجلبائي جيب أن تعمل حنو االجتاه للحد من السلطة االحتكارية 

ة هلؤالء املسؤولني، وجيب اتباع خطوتني للحد من الفساد اجلبائي، أوال جيب فرض الضرائب من طرف اإلدار 
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الضريبية ومتابعتها وتدقيقها من طرف نفس الوحدة، فمن غري املفيد تصميم وفرض الضرائب من طرف اإلدارة 
الضريبية ومراقبتها ومتابعتها من طرف وحدات خمتلفة، ثانيا ينبغي عدم تعيني مسؤويل الضرائب يف أماكن إقامتهم 

ضاء على التواصل بني دافعي الضرائب ومسؤويل إلساءة استخدامهم لسلطاهتم االحتكارية، وهذا من شأنه الق
الضرائب. كما ينبغي إخضاع موظفي الضرائب للمساءلة وتقدمي رواتب تنافسية متيل إىل خفض مستوى الرشاوى 
يف اإلدارة الضريبية أو ملقاومة إغرائهم باستخدام مناصبهم الشخصية لتحقيق منافع خاصة، وينبغي إلزام مسؤويل 

أهداف تكون حمددة بوضوح. وتقدمي رواتب هلم تفوق الرواتب املمنوحة من طرف القطاع الضرائب بتحقيق 
اخلاص مثلما هو معمول به يف سنغافورة وهونغ كونغ، ومن املهم أيضا أن تعتمد جمموعة واسعة من التدابري 

 .29قياتاملتعلقة باملوارد البشرية مبا يف ذلك وضع مؤشرات األداء املستندة لنظام احلوافز والرت 
: ميكن إعادة هيكلة اإلدارات الضريبية وظيفيا مع الرتكيز على تقليل إعادة هيكلة اإلدارات الضريبية -2-4

التفاعالت الشخصية مع دافعي الضرائب، وال بد أيضا من تعزيز التدقيق الداخلي ومن املهم أيضا اختيار 
ات البائعني، مع العمل على سن إجراءات عقابية املراجعني اجلبائيني الذين يتمتعون بتدريب خاص لفحص حساب

مشددة اجتاه املسؤولني الفاسدين وفرض عقوبات مالية على السلوك الفاسد وأن تكون قاسية مبا فيه الكفاية لثين 
املسؤولني عن ارتكاب األخطاء، وكذا سن عقوبة السجن للمتهربني من دفع الضريبة وعقوبات صارمة على 

 .30ن باملوازاة مع مصادرة األمالك الشخصية للمسؤولني اليت مجعت عن طريق الرشاوىاملسؤولني الفاسدي
: حتاول العديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل ويف مجيع اعتماد تكنولوجيا المعلومات للحد من الفساد -2-5

التكنولوجيا يقلل من  مستويات الدخل استخدام تكنولوجيا املعلومات ملكافحة الفساد اإلداري، فاستخدام هذه
السلطة التقديرية للمسؤولني احملليني وختفض تكاليف املعامالت وتزيد من الشفافية، واألهم من ذلك أهنا تقلل من 
التفاعالت الشخصية بني دافعي الضرائب ومسؤويل الضرائب واليت تعترب من أهم قنوات الفساد اجلبائي، وهو ما 

رسات الفاسدة. كما أن اعتماد تكنولوجيا املعلومات تساعد يف بناء الشفافية يقلل من فرصة االخنراط يف املما
والثقة من خالل تبادل املعلومات مع اجلمهور وجعلهم أكثر دراية حبقوقهم وامتيازاهتم وتشجع على املزيد من 

فمن  املساءلة من طرف املسؤولني ألهنا ختلق مثبطات للفساد من خالل خلق اخلوف للتعرض للعقوبات،
الضروري أن يكون هناك نظام متكامل للضرائب والبيانات حول اإلقرارات الضريبية لألفراد، كما ينبغي تسجيل 
نتائج التحقيقات اجلبائية وجيب على اإلدارات األخرى توفري مجيع املعلومات الالزمة، وجيب على هذا النظام 

 .31ميكن أن يساء استخدام املعلومات احلفاظ على السرية التامة وأمن املعلومات واليت بدوهنا
: لقد وضعت العديد من الدول هيئات ملكافحة الفساد إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد الجبائي -2-6

اجلبائي بعضها مستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية تقرتح مناهج متنوعة ملكافحة الفساد، وقد أنشأت هونغ  
د اجلبائي واليت تقوم بعمليات التحقيق وقد حققت جناحات باهرة يف مكافحة كونغ هيئة مستقلة ملكافحة الفسا

الفساد اجلبائي، وتعترب حاليا واحدة من الدول األقل فسادا يف شرق آسيا. كما أنشأت اهلند وسنغافورة هيئات 
قد جنحت هذه ملكافحة الفساد اجلبائي وتكريسها كليا للتحقيق يف أعمال الفساد وإعداد األدلة للمحاكمة، و 

اهليئات يف احلد من الفساد اجلبائي، ويشرتط لنجاح هذه اهليئات توفر درجة عالية من اإللتزام السياسي ووجود 
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ترابط كبري بني خمتلف فروع الدولة وخمتلف املشاركني يف احلكومة مثل اجمللس التشريعي والقضائي والسلطات 
 .32إلعالم والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكوميةالقضائية احمللية واألحزاب السياسية ووسائل ا

: على املستوى الوطين جيب أن يتوفر لكل بلد قانون شامل لألخالق حيدد إنشاء مدونة قواعد األخالق -2-7
السلوك املناسب وغري املناسب للسياسيني وكذلك البريوقراطيني، فمن املهم اعتماد قواعد األخالق ألن التوقعات 

للبالد تعتمد إىل حد كبري على نوعية وصدق قادهتا، وينبغي أن تشمل هذه القواعد األحكام اليت حتقق املستقبلية 
يف إساءة استخدام ممتلكات الدولة من خالل الكشف السنوي ملداخيل وممتلكات القادة واملسؤولني، ويف املقابل 

ق باملهام الرمسية، ومن األمهية القصوى توفري ينبغي حظر أنشطة معينة مثل التماس أو قبول اهلدايا أو مزايا تتعل
التدريب ملوظفي اإلدارات الضريبية حول السلوك األخالقي والتأكيد على القيم األخالقية يف ممارسة املهام مثل 
النزاهة والصدق، اخلدمة العامة، العدالة، الشفافية واملساءلة وسيادة القانون. أما بالنسبة لدافعي الضرائب ميكن 

زيز قواعد األخالق من خالل الربامج التلفزيونية واإلذاعية والنشرات، وإعالم دافعي الضرائب وتوعيتهم حبقوقهم تع
وواجباهتم اجلبائية، وينبغي توفري كل املعلومات الضريبية مثل القواعد الضريبية واألسعار واإلجراءات لدافعي 

مات حول القواعد واللوائح اجلبائية جيعلهم غري مدركني الضرائب على شبكة األنرتنت، فعدم حصوهلم على املعلو 
 حلقوقهم، وبالتايل تعرضهم ملعاجلات تقديرية من طرف اإلدارة اجلبائية الفاسدة.

تعترب اجلزائر من بني أهم البلدان اليت تعاين من تنامي ظاهرة اقتصاد الظل، وذلك راجع  :ضبط اقتصاد الظل -3
قتصاد اجلزائري واليت تزامنت مع كل فرتة تارخيية مر هبا. وميكن ذكر أهم األسباب اليت إىل التغريات اليت عرفها اال

 :33ساعدت على تنامي ظاهرة اقتصاد الظل يف اجلزائر فيما يلي
 أزمة اهنيار أسعار البرتول وتأثرياهتا على اخنفاض معدالت االستثمار، وما نتج عنها من ارتفاع معدالت البطالة؛ -
اجلهاز املصريف اجلزائري مما يعرقل متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة، وهذا ما يؤدي إىل البحث عن  عدم مرونة -

 فرص وطرق بديلة يف اقتصاد الظل؛
 النمو الدميغرايف املتزايد؛ -
 انتشار الرشوة والفساد خاصة يف اإلدارات العامة؛ -
 البريوقراطية والقيود احلكومية املانعة؛ -
اإلدارية وضبابية وسيطرة العالقات الشخصية وجلوء الناس إىل األبواب اخللفية يف جمال العمل  التعقيدات -

 االقتصادي؛
اخنفاض مستوى الدخل احلقيقي بسبب ارتفاع معدل التضخم وكذا اخنفاض مستويات األجور يف القطاع العام  -

 وكذا معدالت العائد على االستثمار؛
 اجلبائية مما يتيح إمكانيات التهرب اجلبائي نظرا لعدم ردعية القانون اجلبائي؛ تساهل القوانني واإلجراءات -
 ضغط مستوى االقتطاعات اإلجبارية من ضرائب وتأمينات الضمان االجتماعي.  -

 خالل اجلدول التايل. من2014-1999وميكن عرض تطور حجم اقتصاد الظل يف اجلزائر من الفرتة 
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 2014-1999 اقتصاد الظل في الجزائر للفترة : تطور حجم(06)الجدول رقم 
 )%(حجم اقتصاد الظل نسبة إىل الناتج احمللي اخلام السنوات

1999 34.2 
2000 34.1 
2001 33.8 
2002 33.3 
2003 32.5 
2004 31.7 
2005 31.1 
2006 31 
2007 31.2 
2008 31.8 
2010 34.2 
2011 30 
2013 28 
2014 36.7 

 إعداد الباحث اعتمادا على:من :المصدر

1. Friedrich schneider, Collin .C.Williams, The Shadow Economy, Great Britain in 2013, p.149. 

، 14واالجتماعية، جامعة شلف، العدد اإلنسانية للدراسات  األكادميية، جملة نحو مقاربة تحليلية لالقتصاد الموازي في الجزائرعزوز علي، . 2
 .12، ص.2015جوان 

 TANZIمت حسابه من طرف الباحث باستخدام النموذج النقدي ل 2014. بالنسبة حلجم اقتصاد الظل لسنة 3

 وباالستعانة ببعض البيانات الرمسية كما يلي: 
 النقد غري القانوين xاقتصاد الظل=سرعة دوران النقود 

 النقدي القانوين.سرعة دوران النقود=الناتج احمللي باألسعار اجلارية/املعروض 
تقرير بنك اجلزائر  انظر)مليار د.ج17205.1: 2014*يقدر الناتج احمللي باألسعار اجلارية لسنة 

 .(149،ص2014لسنة
، 2014تقرير بنك اجلزائر لسنة  انظر)مليار د.ج9580.2ب:2014* يقدر املعروض النقدي القانوين لسنة 

 .(159ص
 1.7959=17205.1/9580.2سرعة دوران النقود=

 le  انظر)مليار د.ج3516.156مليار دوالر ما يعادل  40ب: 2014*يقدر حجم النقد غري القانوين لسنة 

soir d'algerie, 10juin2015,p.03). 

 مليارد.ج.1.7959x  3516.156= 6314.67= 2014إذن حجم اقتصاد الظل لسنة 
 %36.7= 6314.67/17205.1نسبة اقتصاد الظل= 

من خالل  2014-1999وانطالقا من اجلدول أعاله ميكن متثيل حجم اقتصاد الظل يف اجلزائر للفرتة 
 الشكل التايل:

 
 



د/ مليكاوي مولود                                        متطلبات إحالل الجباية العادية محل الجباية البترولية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية في الجزائر.  
 

 2017 جانفي /07العدد             المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
34 

 (.GDP( )1999-2014تطور حجم اقتصاد الظل يف اجلزائر) (:05الشكل رقم)

 
 بيانات اجلدول أعاله. : من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر

يالحظ من خالل اجلدول والشكل أعاله أن حجم اقتصاد الظل يف اجلزائر يف ارتفاع مستمر رغم تراجعه 
وبالرغم من اجملهودات اليت تقوم هبا اجلزائر إلعادة إدماج قطاعات اقتصاد الظل كمنح يف بعض السنوات، 

، اختاذ تدابري صارمة ملكافحة الغش املساعدات للمؤسسات الصغرية، دعم املشاريع املتعلقة بالنشاطات التقليدية
، وبالتايل ضياع حصيلة جبائية اجلبائي، إال أن حجم اقتصاد الظل يبقى معتربا، ما يعين فشل هذه اإلجراءات

 هائلة، وهو ما يتطلب البحث عن اإلجراءات الكفيلة لضبط هذه الظاهرة.
 البرتولية اجلباية العادية حمل اجلباية إحالل لتحقيق الضريبية الطاقة دعم إىل : باإلضافةترشيد اإلنفاق العام -4

 النفقات أن حتقق هو العام اإلنفاق واملقصود برتشيد إنفاقها؛ برتشيد الصدد هذا يف تقوم أن الدولة على فينبغي
 أو استعماهلا إساءة دون واحليلولة ممكن، وجه   أحسن باستخدامها على وذلك للدولة، احملددة األهداف العامة

 على جيب اليت العامة الضوابط بعض وضع األفضل من يبدو فإنه وعليه املنفعة العامة؛ أغراض غري يف بذيرهات
اإلنفاق مثل حماربة  منقدر  بأقل اجتماعية منفعة   أكرب حتقيق ميكن حىت ،يد هباوالتق العامة إتباعها األجهزة

 .34مكافحة الرشوة، مكافحة تبييض األموالأشكال وآليات الفساد، القضاء على ظواهر هدر املال العام، 
 خالل من نريد إبرازه ما وهو الدولة، ميزانية سيدعم امللكية حتويل : إنخوصصة المؤسسات العمومية -5

 :يتم طريقها فعن اجلباية البرتولية، حمل العادية اجلباية إحالل طرق من كطريقة   اخلوصصة إىل تطرقنا
 بعض بيع بالضرورة ميزانية الدولة إىل التوازن إعادة تتطلب :الدولة ميزانية لتدعيم فورية موارد على * الحصول

 ميزانيتها،  تدعم إضافية موارد على للحصول احملليني واألجانب، املستثمرين إىل الدولة متلكها اليت الثابتة األصول
 العامة الشركات وتصفية حل يقتضي الذي االقتصادي احلساب مببادئ االقتصادية األخذ الناحية من يعين وهذا

 عام. بشكل االقتصاد كفاءة زيادة إىل يؤدي مما الراحبة، الشركات كفاءة اخلاسرة وزيادة
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 على موارد إىل احلصول اخلوصصة هتدف كما:الدولة ميزانية لتدعيم المدى بعيدة موارد على الحصول * 
 من ستجنيها اليت الضرائب من خالل وذلك بعيدة، موارد على احلصول إىل تسعى املقابل يف هنافإ فورية

 إعادة بعد احملولة املشروعات هذه من اجلبائية املوارد فتنمية"،هتاكفاء من ورفعت خوصصتها متت اليت املؤسسات
 للدولة، العامة املوازنة يف اإلمجايل العجز ختفيض إىل تؤدي اخلاصة، اإلدارة ظل ورحبيتها يف هتاكفاء ورفع تأهيلها

 الضارة. آثاره بكل والنفقات اإليرادات بني اخللل وجتنب استمرار
 :35: تسعى اإلسرتاتيجية الصناعية يف اجلزائر إىل حتقيقاعتماد إستراتيجية صناعية -6
 (برتو كمياء، أمسدة، صناعة معدنية، مواد البناء)تنمية الصناعات القائمة على حتويل  املواد األولية -
الصناعات الكهربائية، الصناعات )الصناعات األمامية انطالقا من إنتاج السلع النهائيةإعادة النظر يف  -

 ؛(ةالصيدالنية، الصناعات الغذائية، الصناعات امليكانيكي
.ويتطلب (صناعة السيارات، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، صناعات الطاقات املتجددة)تنمية صناعات جديدة  -

 اإلسرتاتيجية الصناعية تطوير حميط األعمال بإدخال العناصر الغائبة، ومن أبرزها:باملقابل تنفيذ 
إقامة سوق رأمسال نتيجة حمدودية دور البورصة وغياب بنوك االستثمار، وهذا ما يعمل على تسهيل الوصول  -

 إىل قروض االستثمار؛
 تأسيس سوق عقاري شعاع لتقليص املضاربة يف العقار؛ -
 للسلع واخلدمات الفعالة.إنشاء سوق  -

إن تطوير اإلسرتاتيجية الصناعية يف اجلزائر يسمح بعملية إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية دون 
زيادة يف الضرائب وال أنواعها ، وذلك من خالل إجياد قواعد ضريبية جديدة تسمح بزيادة احلصيلة اجلبائية للدولة 

املتزايد للجباية البرتولية وجتنب االختالل املايل على مستوى املالية العامة يف حالة هبدف التقليل من االعتماد 
 الصدمات البرتولية.

 خاتمة.
إن اعتماد اجلزائر على اجلباية البرتولية كمصدر لتمويل اإلنفاق العام وحتقيق التنمية االقتصادية ينطوي 

ة العامة، وخاصة عند تراجع أسعار النفط يف السوق الدولية على خماطر كبرية على االقتصاد الوطين وأوضاع املالي
على الريع البرتويل، وبالنظر إىل حالة عدم االستقرار اليت  % 97باعتبار أن هيكل الصادرات يف اجلزائر يعتمد بنسبة

د مالية متيز سوق النفط فهذا قد يهدد البنيان املايل واالقتصادي للجزائر، لذلك يتوجب األمر البحث عن موار 
بديلة لتغطية حجم اإلنفاق ودعم التنمية االقتصادية كبناء إسرتاتيجية صناعية وكذلك دعم القطاع السياحي 

كفء وفعال ميكن من خالله زيادة احلصيلة الضريبية للدولة من   اخلدمايت وكذا بناء نظام جبائيوالفالحي والقطاع 
أجل تغطية حجم اإلنفاق العام ودعم مقومات التنمية االقتصادية دون التأثري على تنافسية املؤسسات الوطنية، 
ويتم ذلك من خالل توسيع القاعدة الضريبية وإنشاء واستحداث صناعات واستثمارات جديدة تكفل زيادة 

داخيل، وكذا خوصصة القطاع العام باعتبار هذا األخري أكثر تنافسية من القطاع العام. وانطالقا مما سبق حجم امل
 ميكن تقدمي التوصيات التالية:
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يف ظل الصدمات البرتولية وآثارها السلبية على االقتصاد اجلزائري املرتكز على العائدات البرتولية يتعني  -
البحث عن البدائل الكفيلة إلحالل اجلباية البرتولية وحتقيق التنمية  على السلطات املالية يف اجلزائر

ومناخ  (احتياطي الصرف)االقتصادية، وذلك يف ظل ما تتوفر عليه اجلزائر من إمكانيات مالية حالية
 اقتصادي وسياسي يسمح هلا خبلق قطاع صناعي مؤهل ومدعم ومعزز باالستثمار األجنيب؛

ة يف أي قطاع من القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، التجارة، السياحة واخلدمات إن حتقيق التنمية البديل -
يتطلب األخذ بعني االعتبار احليز اجلبائي الذي تعمل ضمنه هذه القطاعات، وذلك من خالل تبسيط 

 وتكييف نظام جبائي يالئم واملرحلة اليت متر هبا هذه القطاعات؛
ل لتحقيق التنمية يتطلب منح التحفيزات اجلبائية الكافية إن االعتماد على النظام اجلبائي كبدي -

لالستثمارات احمللية واألجنبية على أساس الكفاءة واجلدارة، وكذا االستثمارات املنتجة واملستمرة حىت ال 
 يستفيد املستثمرون املتطفلون من هذه االمتيازات؛

دة اجلبائية لضمان احلصيلة املالية على ضرورة ضبط االقتصاد املوازي يف اجلزائر من أجل توسيع القاع -
 املدى الطويل؛

إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتدعيمها ومرافقتها حىت تصبح قادرة على املنافسة وفق للمنهج  -
رد مالية من خالل جباية األبوي، وذلك بغرض زيادة مناصب الشغل، زيادة معدالت النمو، توفري موا

 املؤسسات؛
االقتصادي اجلديد القائم على دعم وتفعيل الدور التنموي للمؤسسات الصغرية يف ظل النموذج  -

واملتوسطة واالعتماد على اجلباية العادية كمصدر رئيسي للتمويل، يتعني على السلطات املالية يف اجلزائر 
وحيفز إعادة النظر وجبدية يف موضوع إصالح النظام اجلبائي مبا حيقق الكفاءة والفعالية يف التحصيل، 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التطور والنمو ومبا يتالءم والتغريات االقتصادية احمللية والدولية.
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 المراجع والهوامش.
                                                           

دول هناك جمموعة من األسباب أدت إىل اهنيار أسعار النفط يف السوق الدولية،  ومن أمهها: ختمة العرض يف السوق وعدم حصول توافق بني ال1
سنة من احلظر وكذا العودة املرتقبة إليران للتصدير بعد  40املصدرة للنفط على حتديد حجم اإلنتاج، باإلضافة إىل العودة الكبرية للو.م.أ للتصدير بعد 

تصاد الصيين الذي يعترب أكرب رفع العقوبات الدولية عليها بسبب برناجمها النووي، وكذلك تراجع معدالت النمو وظهور بوادر التباطؤ االقتصادي يف االق
 مستهلك للطاقة يف العامل، هذا دون جتاهل السوق املوازية للنفط يف كل من سوريا وليبيا والعراق.

 
2
 Ministre de finance, Direction generale du Budget, 2016. 

، 1العدد، مقال منشور يف اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، التجربة الجزائرية في دعم القدرة التنافسيةقدي عبد اجمليد، قادة أقاسم، 3
 .10، ص.03، جامعة اجلزائر 2010

 
4
املنتجة تظهر أعراض املرض اهلولندي من خالل العالقة بني استغالل املوارد الطبيعية )ال سيما النفط( والتدين الذي ميكن أن حيدث يف القطاعات  

، إذ أن الزيادة يف الدخل الناتج عن هذه املوارد الطبيعية يعمل على تعطيل الصناعة عن طريق رفع قيمة العملة احمللية، مما جيعل األخرى خاصة الصناعة
ألول من القطاع الصناعي أقل تنافسية. ومسي باملرض اهلولندي نسبة إىل حالة من الكسل والرتاخي الوظيفي اليت أصابت الشعب اهلولندي يف النصف ا

قرن املاضي بعد اكتشاف النفط والغاز يف حبر الشمال، حيث هجع للرتف والراحة واستلطف اإلنفاق االستهالكي البذخي ولكن دفع ضريبة ذلك ال
 بعد أن أفاق على حقيقة نضوب اآلبار اليت استنزفها باستهالكه غري املنتج.

 .11، ص.مرجع سابققدي عبد اجمليد، قادة أقاسم،  5
 .11ص.نفس املرجع،  6
، مؤمتر احلوكمة والرتشيد االقتصادي رهان اسرتاتيجي لتحقيق الفساد في الجزائر وجدوى الحوكمة في ردعهزيرمي نعيمة، بوختيل حممد األمني،  7

 .12، جامعة أدرار، ص2016أفريل 20-19التنمية يف اجلزائر، 
 .12نفس املرجع، ص. 8

9
 Herve Kruger, Les Principes Généraux  De La  Fiscalité, Ellipses Edition Marketing, Paris,2000, p10 
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12
 Bouvier Michel, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, LDGJ,paris, 1996, Pp144,145. 
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 اليقظة التسويقية ودورها في التنمية االقتصادية
 في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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  الجزائر -حواسني يمينة، أستاذة مساعدة قسم ا، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة/ أ 

 ملخصال
و    اح للللاان اصاو ظللللاحل ظةللللا  اظووللللا قي اعم  للللا اع ظللللمل  ما يف ظللللت ار تللللوج ا املعملومللللو اص  مل للللو   ا ا لللل     

اعف وعلللا  اص ةلللملجم  قي    مل وبلللو اصظلللال ا  وا  اعا علللا عملالللو ا ةلللناامهمو  اع ظلللمل  ما  اافمللل  و    للل  اع لللااجا  
 اص ري ا  ن أوت خا ا اع امما  أ اا ةو اصخ  فاحل  ةممو أ ااف اع امما ا ق  و  ا.

ا مت اعم  ا اع ظلمل  ما نا لون  ندحلا اص ملرلو  ايةوةلما عا لون اص  مل لو   حلب اعاتوط  اع ااج اع ظمل  مني    بو  الوج و
اع ظمل  ما  بةا  ا قورملرما  أخالقماحل   ى امل ري اص  مل و  اع ظمل  ما اعاقم لا ع مسةظلا حلملي بما ةلو اع ظلمل  ما.  بو  مو  لو 

اعم  لللللا أ ام ع  املللللري  اخلللللت اصسةظلللللا  خوجوةلللللو  أ ام ع  امملللللا    لللللى ا املعملوملللللو اص  مل لللللو   ا ا لللللو  حل ا لللللال   للللل  
 ا ق  و  ا اظو   با ج و يف حتظني ظا ف اص متا ع ظ ون  حت مق اظموم اع اميا  اصز  ام هل .

اع اممللللا  -اص  مل للللو  اع ظللللمل  ما -ا املعملومللللو اص  مل للللو   ا ا للللو   -اعم  للللا اع ظللللمل  ما الكلمااااات الميتاحيااااة 
 ا ق  و  ا. 

Résumé 
    Au sein de la propagation des technologies de l'information et de la communication et au 

sein de l'intensité de la concurrence, est devenu nécessaire d’avoir une veille marketing 

efficace et développée et des informations anticipatives et significatives pour mettre en œuvre 

et en application des stratégies mercatiques, soutenir les décisions fatidiques et être au service 

du développement et ses différents objectifs, notamment ceux du développement économique. 

Puisqu’elle constitue le nerf de l’activité et de la décision mercatiques, la veille marketing 

comme un système et un constituant fondamental du système d’information marketing fournit, 

d’une manière légale et éthique, des informations mercatiques exactes sur l’environnement 

marketing de l'entreprise. Et en se basant sur les technologies de l’information et de la 

communication, cette veille devient un outil de changement interne et externe de l'entreprise 

et un outil de développement économique qui contribue à son rôle dans l’amélioration des 

conditions de vie de la population et dans la réalisation d’une vie meilleure et prospère. 

 

Mots clés: Veille Marketing- Technologies De L'information Et De La Communication-

Informations Mercatiques- Développement Economique. 
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 مقدماةال
امورو عال وئةو هلو ميثت اع ظمل ق أحا أ   ايرتةا اعيت ا ملن هبو اصسةظو   ن أوت قجيو  أ  خ ق  او و 

ضمن حت مق اع الو ي يف أي جم مو بني اع مما اصة ملبا  اص ا اا  ن اعظ و رتوط اق  و ي   اة مااج و.  ةمل 
يف اعملقت اظويل بدمهما اع ظمل ق باض اعا ا  ن  جوا     ا ازا ا ا ناف ب ض اعا ي  اخلا و  مبو حي ق أ اا ه.

اص  ا ا اا ا قعمه   ى ا ا ةو ا ق  و يحل  وعا ي اعاو ما ااى  مه اا جم قجيو  ر ون   وي ع  ملز وحل بمامو اعا ي 
أره  ةم ا عز و م   وعما اي اء ا ق  و ي صسةظوبو. ع ا   فق اع ا ا  ن اعالوحثني ا ق  و  ني   ى أن نفوءم 
اعا ون اع ظمل  ي   ا ت أمهم ةو  ن نفوءم اعا ون اإلر ووي يف قاوحا  ظ ملى   متي  اافو عأل اا .  يره   ا 

مو ماحل  إن ع  ظمل ق اع اجم   ى اة م وب  ا  نالري  ن اع ملى اع و  ا يف رةوقه ممو بدب و  اق  و  ا  او رتوطو 
  س ي قي ا الما جغالو   حووو  اجمل مو اص زا ام  قشالو ةو. 

ظت ظا ف  ان اع دنا  اع ملصا   ااا  يف بماا   اريمحل يفاع ظمل  ي  بوعاتوط وصسةظو  اعيت ا ملن 
ز و م قملى اع اض  اصاو ظا احمل ما  اعا عما افاض   مةو أن ااجس  باقا  ملق ةو بوة مااج قي  جوا  ن اصخوطامحل  

   ور ةو بوعاظالا عآلخا ن   و اع ي  ا ج  ن حملهلو حىت االاأ ب ا وعك أ ي خةملابو حنمل اع ممز اع او ظي خا ا 
و  وعك  ن خالي ع م  ح ني اع و ا  اخلوصاحل      ن  اص مي ن اة االهلو  ن   ن با اا  مي ن او اوهب

قرتوئةو  اةمل ا و عا ون اعم  ا اع ظمل  ما. ع ا   ملوب   ى اصسةظو  اع مون بوعالحث بةا  ا قورملرماحل أخالقما 
    ةملجم  ن اص  مل و   امل ري و عفة  حممةةو  اختوو اع ااج اصاوةب يف اعملقت اصاوةب. 

عضا ج ا حملي اةملج اعالماا اع ظمل  ما ا اص  مل و   مت ر ون اعم  ا اع ظمل  ما اعف وي   ى امل ري 
ع مسةظو حل  ةممو بما ةو ا ق  و  ا  ا و مو ما  وعك  ن أوت اافم  خةةةو  حت مق أ اا ةو اع ظمل  ما يف 
اجمل مو.  ةمل ب عك  ظو   با ج    رب يف حت مق اع امما ا ق  و  احل قو  ن خالعه اظ الق اصسةظو  اعفاص 

ا ب ان اعم ني نوصا هو   اع  مممو  اجلا امحل اظ ري و  جحبم ةو.  في     اإلطوجحل  اع ةا اا  اعظملقما اصااالة
ا وس اع امما ا ق  و  ا با مب نت  ا  يف اجمل مو  ن اعظ و  اخلا و حل حمث أن اعم  ا اع ظمل  ما اظو   يف 

 املصم ةو ع  ممت يف اعملقت اصاوةب  بوصملاصفو  اصة ملبا  رب خم  ف  او   اع ملز و. 
 

 اإلشكاليةطرح  .1
  ا ا طالم ا اعظملق  اح مووواه حل يوت نا ون  ا ي   ةملج يف اصسةظاا ع ن رما  اظ ى اعم  ا اع ظمل  ما 

 اع اريا  اعيت حتاث  مهحل قي امل ري اص  مل و  اع ظمل  ما وا  اعا عا  اة خاا ةو نمف وح يي رتوط اظمل  ي 
يمكن لليقظة التسويقية  كيف":اآليتطاح اع ظوؤي  قيملج   مل رو    ا اع   .  ملن يف خا ا اع امما ا ق  و  ا

 ."التنمية االقتصادية؟ تساهم في تحقيق االلكترونية أن
 األسئلة اليرعية  .2

 ؟ م  ا اع ظمل  مااصفو م  اع و ا  ايةوةما ع ي و  (1
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 ؟  و  ي أمهم ةو وع امما ا ق  و  اووا ر  ا ب  (2
 ؟وع امما ا ق  و  اب رما اعم  ا اع ظمل  ما ا ع ن  و  القا  (3
 

 اليرضيات  .3
اعالمورو  اع ظمل  ماحل جبمو  ا ما  أخالقما بةا  ا ر ون   ملن  اعم  ا اع ظمل  ما  ياليرضية األولى   (1

 .  ة خاا ةو يف اختوو اع ااجا  اع ظمل  ما   وجل ةوحل حت م ةو  رتا و   ى ش ت    مل و   قم ا
 م ما    مل م  خمةةا باف قي اع امري اجل جي ع الامون  اع امما ا ق  و  ا  ي اليرضية الثانية  (2

 . اهلم  ي ع مه مو ع مل ري اظموم اع اميا عه
اص  مل و  حل     اظ ملي   ى يف اعاتوط اع ظمل  ي اعف وعا عم  ااأ  ا  بوة خاان  اليرضية الثالثة  (3

 اع امما ا ق  و  ا. أ ااف اعيت اظم  خبا ا  اا  ا اصفمام  اع ظمل  ما
 

 اظ ى     اعاجاةا قي حت مق اي ااف اع وعما  دراسةأهداف ال  .4
 .اع  اف   ى اعم  ا اع ظمل  ما نا ون قوئ  يف حا وااه  ن اجلورالني اصو ي  ا ع ن ين 
  امما ا ق  و  ا.اجلورب اعا اي ع اع  اف   ى  
  ا ق  و  ا احت م و صةوعب اع امماع  اف   ى أ   اي  ا  اصف  ا ع م  ا اع ظمل  ما. 

 

 ااالو أمهما     اعاجاةا  ن نملهنو:  أهمية الدراسة  .5
  جوا ا  ا اعالماا   ان اع دنا  مةوز و م رتا ث و ا اعم  ا يف اصسةظو  أ ون اظو ا   ى .  
  أنثا اة هوبا عألرتةا  ايحااث اع ظمل  ما.خ ق بماا    مل واما   ى   اصسةظواظو ا 
  اعاشمام  وت اختوو قااجابأاظمري اص  مل و  اع ظمل  ما  ن    ىاع ظمل  مني  اءاصاج اظو ا. 

 

مت ا   مو  يف     اعاجاةا   ى اصاةج اعملصفي  ره  ن ارظب اصاو ج اعيت اظ خان يف   منهجية الدراسة  .6
ريحل  ثت     اع و امحل حمث مت اة  موي  ااوو بوع ا ني اع ابما  اعفارظماحل أطا حو  اعان ملجا     ناا  اصووظ 

 اص   مو  اع  مماحل اجملال  اعملطاما  اصملاقو ا ع ن رما
حل مث ي ي مت اع ةاق قي  و ما اعم  ا اع ظمل  مااااو عت     اعاجاةا ثالث حمو جحل  في احململج   هيكل الدراسة .7

 اعم  ا اع ظمل  ما اع امما ا ق  و  ا يف احململج اعثوينحل بمامو يف احململج اعثوعث  ايخريحل   ا مت  اوقتا اع القا بني
  اع امما ا ق  و  ا
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 المحور األول  ماهية اليقظة التسويقية
 تعريف اليقظة التسويقية، ميهومها ومميزاتها .1

 تعريف وميهوم اليقظة التسويقية .1.1
ر و و قوئمو   ى ةري جم  م مو     مل واماحل  ا ماحل  ظ مامحل   ا ا اعم  ا اع ظمل  ما أحا أش وي اعم  ا 

  تا  ا اظم  جبمو اعالمورو     وجل ةو ع ح ملي   ى    مل و   رتا و يف ش ت   ا ا ع ةمل ا     اجم
 1قةناامهما اصسةظاحل خ ق قباا و    مزا  ااو ظما هلو  اظا  ن اع ةا اا   اق اوص اعفاص.  اعت ت جق  

 اصملايل  ملا   القا اص  مل و  بوعالمورو   اص ا ا.
 

 ومات بالبيانات والمعرفة  عالقة المعل1الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

  31حل ص.2005"ر   اص  مل و  اإل اج ا"حل  اج اصظريم ع اتا  اع ملز و  اعةالو احل  مونحل  حلقاا  هي قباا م   اجلاويب  الا اع و ج  المصدر
 

 اآليت: 2  مل  و  ربز  اعت ت جق   1 من اعالمورو  قي اص  مل و  قي اص ا ا ر ت قي اع نوء
   المراحل المتعاقبة للمعلومات2الشكل رقم 

 

 
 

                                                        
                                                             

                                            
                                                 

                                                       

Source: http://www.madrimasd.org  +  http://conscience-et-meditation.com 
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 حظب: وعم  ا اع ظمل  ما 
- Kotler  اعةوجئا اع ةملجا   ن اص ملاصت النع ماجاء بو ة   اظم  اعيت اعملةوئت    ملن  ن جممملع  ي ر ون 

 .2ع مسةظا اع هوج ا اعالماا يف
- Afnor  ي رتوط  ظ ما     اج  ةاف قي  ااقالا اعالماا اع هوج احل اع ظمل  ما  اع  املعملوما   1998عام 

 .3ع  االس بوع ةملجا 
 4  مل و جمممل ا  ن اصااحت اعيت اظم  ع مسةظا بوعالحث  ن اص     اعم  ا  الوجم  ن ا ملن بوع ويل 

.   مل  و 5اص    ا بدةملاقةو عم ملن يف   اجبو  او ايرتةا اع ظمل  ما اع و  ا هباف اظ ملي   ى  مزم ااو ظما
 اصملاعمني:  4 جق   3جق   اعت  نيب ملجاه يف مي ن 

 اليقظة التسويقية بشكل عام   دورة حياة3الشكل رقم 

 
 اعت ت  ن ق اا  اعالوحثا  المصدر

 

 اليقظة التسويقية بشكل ميصل دورة حياة  4الشكل رقم 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 اعت ت  ن ق اا  اعالوحثا  المصدر

 االستغالل المراقبة

البحث عن البيانات 

 لتسويقية 

 التسويقية تبياناجمع ال

التخزين والتوثيق للبيانات 

 التسويقية

 اتبيانمعالجة ال

 التسويقية

 التسويقية اتبيانتحليل ال

 

 استخدام المعلومات

 التسويقية
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ر ون  الوجم  ن  حل ا ملن اعم  ا اع ظمل  ما6مج ا     اصفو م   بو   مو    ى  فةملن اعم  ا نا ون  ن
ا   ق بوعالحث   ا يحل  م ي   ف ملح   ى اخلوجج   ملن   ى جمممل ا  ن اع م مو  اصظ مامحل اصا ما  ايخالقما

  ن أوت ا ة االي.   ن اعالمورو  اع ظمل  ماحل مج ةوحل   وجل ةوحل حت م ةو  رتا و   ى ش ت    مل و   قم ا
 

 . مميزات اليقظة التسويقية2.1
  ن أ       اصممزا حل أهنو ات ت:

  وحل حت م ةو  املز  ةو أحا اع اوصا اعائمظما اص ملرا عا ون اص  مل و  اع ظمل  ما اع ي   ملن جبمو اعالمورو حل  از
 يف ش ت    مل و   اوةالا  ختوو اع ااجا  اع ظمل  ما.

 أ  اإلر ووما أ  اخلا ما. اعم  ا اصملوةا قي  ا ق  مت اظمل  ي يف اصسةظا اع هوج ا 
 7ع  مالءحل حمث أن اع مما اص  ظالا اظو ي اعم  ا اعيت اظ ى قي حت مق اعااحاحل ايخالقمو   اعااو: 
 
 
 
 قظة التسويقية، أهدافها وأسباب االهتمام بها  أهمية الي .2

 . أهمية اليقظة التسويقية1.2
   ى مجو اص  مل و  اع ظمل  ما حملي جغالو  اع مالءاع ظمل  ما  ن  ا ملج اع ممت  اجمل موحل ا مت اعم  ا 

 و مو ما.ا  اع ثري  ن اآل و    ى اع ظمل  ما  رتا و ع  ضوء اع م ما  مل ومل ا  حوووب حل بو  الوج أن وعك
 .8اصملايل  ربز أ   خ وئص اع م ما اع ظمل  ما 5 اعت ت جق  

   خصائص العملية التسويقية5الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 

اظمل ق اص  مل و حل    الا اجمل مو اع ايب ع اتا  اع ملز وحل  مونحل ايج نحل  حلجحبي   ةفى   مون  قميون  وات اعظمااين  المصدر
 22حل ص.2006اعةال ا اعثورماحل 

= القيمة الوظيفية )سلعة وخدمة( + القيمة العاطفية )الصورة والخبرة( القيمة المكتسبة  

Valeur perçue = Valeur fonctionnelle (produit et services) + Valeur émotionnelle (l’image et l’expérience) 
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 ن  ا ملج اصسةظو حل    ني   ى     ايخريم  ااقالا بماا أ موهلو  ا مم  آثوج ا جتو و  اجلا ام حىت  أ و
ا م ن  ن  ااو ا اةناامهموبو ص وب ا حووو  ايةملاق احمل ما  اخلوجوماحل اخناق اجلا ا  اةو مبا هو  وا ام 

 .9   مف  و بما ةو بةاق خم  فا  ملاوةا اع اريا حل  وعم  ا اظو   يف حتظني قاجا  اصسةظا ع
 . أهداف اليقظة التسويقية 2.2

 :10اظ ى اعم  ا اع ظمل  ما قي حت مق  ام أ ااف جئمظا  ن بماةو
 .ا مم  اع اريا  يف اعالماا ا ق  و  ا اعيت قا اسثا   ى حه   طالم ا اعظملق يف اصظ  الت 
  اةملج اعظملق  اعفاص اعظملقما.   اصظو ام   ى اختوو اع ااجا  اعملااحا  اع وج ا اعيت حتا 
  اع مالءحل اصملج  ن  اصاو ظنيحل حت م ةو  رتا و عظالق اع ةملجا .اصا هو حل مجو اعالمورو  حملي اعظملقحل 
 

 :    11 ن خالي وعك ا ح ق اي ااف اعثورمل ا اآلاما
   حتظماهحل  او حتا ا متملقو اصسةظا بوعاظالا ع م  و  ني اآلخا نحل حت مت  ا ج اع ظمل ق بالنسبة للسوق 

  ا هو  وا امحل حتا ا اع ا ضحل املةمو اعة بحل ...اخل.
   ا ا  اق ة حل اح موووب حل ة ملنة حل أةملاقة حل  الءب  اصوعماحل بالنسبة للعمالء الحاليين والمحتملين  

 اة ثموجاب   حتا ا طاق ا ا وي هب .
   وعماحل ...اخل.  ا ا  اق ة حل اح موووب حل أةملاقة حل صح ة  اصبالنسبة للموردين 
   حتا ا اةناامهموب حل  ا هوب حل خا وب حل  مالئة حل  ملج  ة حل ...اخل.بالنسبة للمنافسين  
 . أسباب االهتمام باليقظة التسويقية 3.2

 :12اع وعما بوعم  ا اع ظمل  ما عألةالوب اع ظمل ق  ظاملعمل ا  مون  اوو
 اصسةظا. اع   ما  اع اري يف بماا  
 و  بماا اصسةظا. ان اة  العما   ملر 
  اصسةظا اعيت حت وج قعمةو  ظوئف ا ب  وجا. 

 . ممثلو اليقظة التسويقية، مجاالتها وعناصرها3
 . ممثلو اليقظة التسويقية 1.3

 حىت ا ملن   وعا أنثا  إره  ر و و    فو  ث مال ع  ظمري   ى  ظ ملى اصسةظو  اع ظمل  ماا ا اعم  ا 
ما اعم  ا ا  ملن  ن  ا ق  مت اظمل  ي    ا  اصةون. اض      اخل ما  االاي ات مت خ ما  مت اظمى خب 

جمممل ا  ن اعتال و  نتال ا حمنيف اعالحث  اظمري اص  مل و   ن  الح نيحل بوحثنيحل    فني بوعملثوئق...اخلحل 
 .13شال ا اص خ  ني يف اجملوي  ن خرباء  حم  ني اظمل  مني  شال ا اص اج ن  ختوو اع ااجا  اع ظمل  ما

 . مجاالت اليقظة التسويقية 2.3
 :14يف جموي ا ةا اعم  ا اع ظمل  ما

  ا و مو ماحل ا ق  و  احل اعث و ما  اع  املعملوما. اع ةملجا 
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  املز  ةو  ق  وهلو. أة وج وحل  اصظ  ال ما  ن خالي   ا ا  ا هوبوحل اظوعما اصاو ظا حتانو 
 ز نيحل... اخل.اصمل  اع مالءحل اصسةظو حل ا ق  و  ني  ثت اص  و  ني 
  اع تا  ما اع ورملرما اع ا ممو . 

 

 الذكاء االقتصاديو  . عالقة اليقظة التسويقية باليقظة اإلستراتيجية4
 تعريف وميهوم اليقظة اإلستراتيجية . 1.4

  مي ن أن ا    CIGREFحظب ا ا ا حل  أحا   ملرو  اع نوء ا ق  و ي 15ات ت اعم  ا اإلةناامهما
ق  و ي ق  قوا نون  اوك رتوطو    وحل  ا مو   ظ ماا ع الماا اع  املعملوماحل اع ظمل  ما  غري و خةملا  اع نوء ا 

 Francis-Joseph Aguilarاصسعف و.  وعم  ا اإلةناامهما ااو هل16 وعك  ن أوت اة الوق اع ةملجا  اظوص ا  مةو

"حل عمتالةةو با اج Scanning the"Busines environnement الشهيريف ن وبه  6719بوعاجاةا ي ي  ام ةاا 
اعظفماا نملهنو ا مت   ى نتف ايحااث قالت  قمل ةو ع  مون با    اعف ت  بوع ويل خ ق اعفاص  اع   مت  ن خموطا 

قي اعم  ا بوصااقالا اعيت ب   مبالح ا    وب ا اآلخا ن يف  Aguilar ان اعم ني.  من خالي   ا اع  ا فحل أشوج 
 ن ا  17ن عا او  و   اف بوعم  ا اع ظمل  ماحل اعم  ا اع او ظماحل اعم  ا اع  املعملوما  غري وجموي أ  رتوط حما  عم مل 

 بوعالحث اع ي  ةاف قي قجيو  اص  مل و  اعضا ج ا ظت  ت ت  و   ى  شك اع ةملج. 
 

 . تعريف وميهوم الذكاء االقتصادي 2.4
 مث ا يف اةمل ا نمون اعا عا أ  اصسةظا  ن  اص وحل اصملحام  اص ا   ق اظمما اع نوء ا ق  و ي بوي ااف

 ن  18وةا  بوي  ا  اع م ما اص وحا  اصملامل ا حتت اع  اف  اص مث ا يف ا املعملومو اص  مل و   ا ا و  
وةا ثورما.  ةمل  ظم  بو ر  وي  ن ث و ا    مل واما  ا  ا قي ث و ا    مل واما  ف ملحا   ن ث و ا    مل واما  ا  ا 

مموجةا اا ممما  اف اع نوء ا ق  و ي بدره  Alain Juillet ،2004 حظب  .19و ا    مل واما مجو ماقي ث 
اع ملي بدن اع نوء ا ق  و ي  ةاف قي حت مق ثالثا  اوصا أةوةما  مي ن   مه  .20  اظق ع م  ا اإلةناامهما

 . 21ري   ى اعالماا بةا  ا اة الوقماا مثت يف اظمري  اة االي اص  مل و حل محو ا اعناث غري اصو ي  اع دث
 

 المحور الثاني  مدخل إلى التنمية االقتصادية 
 . تعريف التنمية االقتصادية، ميهومها ومميزاتها 1

 التنمية، تعرييها وتطورها  ميهوم. 1.1
ماا اع امما عامل و ا ين اعز و محل ا جا وء بوجمل مو  ا ر  وي به  ن  او بظمط   سقت قي  او أشا ا  

  ة       اع  الري به  ن اق  و  اعا عا   م ما حتظني رمل ي   ائ    أنثا اة  ااجا. أ و اصةالحو  ةي  الوجم  ن
 .22عالق  و   عةاق ةري 
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 ر ا قعمةو اعالاك اعا يل   ى أهنو " م ما حتمل ت اجمل مو  ن طاق اع ف ري  طاق اإلر وج اع   ما ا قي طاق 
بدهنو "اع م ما اعيت ا مت   ى املةمو اظ ملق  اع اجا حل  وي ي  A. K. Senالوحث .   ا ةو اع23أنثا حااثا"

. نمو  ا ةو حمما   ةفى اية ا 24متا  اعفا    مل و  اظموم ايةوةما  احنان اعافس  اعثورما متا  اعفا  اظا ا"
 .25اظموم أ ون نت اعاوس"بدهنو " م ما  ملوالا بوجتو  اي ضت  ايحظن  اخلري ا و مو ي اع ونحل از ا  اص 

 

متثت ومل ا اع امما ب ا اظاب اع وصما اعثورما يف اعاممل اعظا و ع اخت اع ي نون  ظ خان ع   الري  ن اع امما 
 اة ما قي غو ا  ا  ف اع  ا اعظو س  ن اع ان اع تا نحل حمث متمز      اصاح ا بو   مو    ى قةناامهما 

اعملطين  حت مق   ا    ااف ا  ةا  ا ع اممل ا ق  و ي.  يف   ا اعظ ماو  ااري اع  امو نملةم ا عز و م اعاخت 
 فةملن اع امما ع ن اة ما    و ا اع خ ف ا ق  و ي حىت ب ا رمت اعا ي اعاو ما اة  الهلو  ب ا أن ح  ت 

أ  فةملن اع امما   ا    وعما رظالمو يف اعاواج اع مل ي.   و  هنو ا اعظ ماو  قي غو ا  ا  ف اعظال ماو حل با
 دخ  ب اا او مو ما ب ا و نون     اا   ط   ى اجلورب ا ق  و يحل حمث ا  مت     اصاح ا مب وجلا اعف احل 

اع ي  اف اع امما  ن خالي حه   ت ال  SEERS اعالةوعا  اعال ظو ام.  ا ت     اصاح ا منملوج ةريز 
اع ي حا   م ما  Todaro   اصاح ا أ ضو منملوج امل اج  اعف ا  اعالةوعا  اعال ظو ام يف اع ملز و. نمو  ا ت   

.  خالي   اي اعثمورماو  26اع امما يف ثالثا أب و   ي قشالوع اظووو  ايةوةماحل احنان اع ا   حا ا ا خ موج
 :28ا مل  و مي ن قبااز  يف اعا وط اصملاعم 27 اع ظ ماو حل اةملج  فةملن اع امما

  اص حام  ي  م ما املةمو اخلموجا  اص وحا ع اوس اعيت ا مثت يف اع م  حظب اي ميهوم التنمية البشرية   
 طمل ال  صحمو  اظ ملي   ى اص وجف  اصملاج  اعضا ج ا ع مل ري  ظ ملى اص متا اصاوةب.

  ي اع امما اعيت اظ ى قي ا ة خاان اي ثت ع مملاج  اعةالم ما حبمث اظم   ميهوم التنمية المستدامة 
عما بوع م    ن قظوق اعضاج بويوموي اصظ  ال ما.  قا مت   ج   ام اع امما اصظ اا ا بوع امما اعالتا ا عألوموي اظو

 عم ال   فةملن اع امما اجلا ا  مل اع امما اعالتا ا اصظ اا ا.
   ي اع امما اعيت    ما  مةو اجمل مو   ى رفظه  اةمل ا قاجا  أ اا    و ق ةوء ميهوم التنمية المستقلة 
 عمل ا ع  الاا اصملاج  احمل ما  باوء قو ام   مما  ا املعملوما حم ما ب ت    ضموبو   ق ب ض اعتا ط  نضا جم اي

ااخت اعا عا يف ا ق  و  اعملطين  و ا ع زان بال ض اظا  حل اعظمةام   ى اعفوئض ا ق  و ي بت ت  و تحل 
 اع ملز و اع و ي عثموج اع امما  اة خاان اع  املعملومو اصالئما.

 الو جم اإلطوج اعتو ت ع  امما اعيت ا ضمن ب ملجم قطوج   1996أ  ن اعالاك اعا يل ةاا  الميهوم الشامل للتنمية  
 ن ي    و ت  مه اجلورب ا ق  و ي  اصويل  و اهلم ت ا و مو ي  اعالتاي. 

 

 . تعريف وميهوم التنمية االقتصادية2.1
 وااحل قا ت عه  ام ا وج ف  مت اخ موج  اةو  و   ي:   رب  فةملن اع امما ا ق  و  ا  فةمل و    اا 

  ي جمممل ا اع امريا  اعيت باف قي حت مق ز و م  ائما ع اواج اظ م ي  اعتو ت" حسب فرانسوا بيرو ". 
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  ي بةالم  ةو  م ما شو  ا  ت ت اعاممل ا ق  و ي حمملج و اعف اي  ع اه " حسب إسماعيل صبري عبد اهلل 
  .29" م وصا اع امما ا همو يف باوء   او م ي حضوجي حما م اص ومل  اع م    ظ مل الةو نو  احل 

   ي اع حا ك اع  مي اصخةط جملممل ا  ن اع م مو  ا و مو ما  ا ق  و  ا حسب محمد حسن دخيل 
 .30ع ح ي اع امري اصظ ةاف  ن اوت ا ر  وي  ن  اح ا غري  اغملب  مةو قي حوعا  اغملب اعملصملي قعمةو

 

امما ا ق  و  ا  ي ا ك اع م ما اعيت مبملوالةو     ا ر  وي  ن اع خ ف قي اع  ان    وحب وعك  ام  وع 
 ااريا  و ج ا  ومل ا ا يف بامون اجمل مو بدب و   اصخ  فا  ن أوت امل ري اظموم اع اميا جلممو أ اا  . 

 

 . مميزات التنمية االقتصادية3.1  
ما اتوجك يف صموغ ةو اع ملى اصخ  فا   ق جؤ ا  ااحا عةالم ا اظموم  ي  م ما  ا  ا ق  و  ااع امما 

 اظضوجم يف اجمل مو  وعك  ن أوت حت مق مج ا  ن اي ااف ن ةمل ا اعةوقو  اإلر ووماحل اع ضوء   ى اع خ فحل 
 ج و  ظ ملى اص متا ع ظ ون.  ن أ   مممزا      اع امما أهنو:  

 31مري اجل جي ع الامون اهلم  ي ع مه مو ع مل ري اظموم اع اميا عه م ما    مل م  خمةةا باف قي اع ا.  
 32 م ما حا ث حتظن يف املز و اعاخت ع وحل اعةال ا اعف ريم. 
 33جنمزم أةوةما عاةضا حضوج ا  ظ ى قعمةو اجمل مو   ق خ ملصم ه ا و مو ما  اع  وئا ا. 
 محل ق خوي أةوعمب قر وج وا امحل حتظني  م ما اض   ام ااريا  يف اع اض أ ن     ان توف  ملاج  وا ا

 . 34اصةوجا  اع ا ممما  يف اعة ب أ ن     اظهمت ااري يف حه  اعظ ونحل  ظ ملى اعاخت  املز  ه  ايو اق
 

 . أهمية التنمية االقتصادية 2
   : بلا ق  و  ا  اع امماب   

 قوااء حتمل ال   م  ما  و ج ا يف ا ق  و  اعملطين . 
 اع ملز و اع و ي ع اخت بني أ اا  اجمل مو  حتظني   مت ة . امل ري  اص اع مت  
 .املةمو اعةوقا اإلر ووما  ج و  ظ ملى اع فوءم اإلر ووما 
 35ا  مت اعفملاجق ا و مو ما  ا ق  و  ا بني طال و  اجمل مو  اع ضوء   ى   ومل اع خ ف  مه. 
  36 جوا اإلشالوع عا ة ز و م اع اجم   ى ا ة هوبا ع حووو  ايةوةما عأل اا  عز و م. 
 37ا حم  ا خ ال   اهلم  ما أ  اع ضوء   مةو. 

 

 . أسباب االهتمام بالتنمية االقتصادية 3
ا زز ا   مون بوع امما ا ق  و  احل أثاوء اظاب اع وصما اعثورماحل  ن خالي با ز  ام  ملا ت نوعاخوء اص ح ق 

شمملع   ام اع امما   ى    عاو ما   ى اة  الهلو اعظموةيح ملي      اعا ي احل يف اعا ي اع او ما اص  ا ا
 .38اصظ ملى اعا يل  ظةملج  ا ما اي   اص حام   نو بو اص خ  ا
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 . متطلبات التنمية االقتصادية ومعوقاتها4
 . متطلبات التنمية االقتصادية1.4

 حل اع  املعملوما  اعةالم ما. ا ة ب اع امما ا ق  و  ا  ام   مل و  ا مثت يف اصملاج  اصوعماحل اعالتا ا
  اعيت اظ  زن امل ا حه   اوةب  ن اصاخاا  اظ م ماحل 39    حت م ه  رب  م ما ا ة ثموج التراكم الرأسمالي

 قو      ن خالهلو امل ري اصملاج  يغااض ا ة ثموج با   ن املومةةو حنمل ا ة ةالك.
   ق  و  ا يف آن  احاحل  وعملةم ا ا ملن يف اافم   م ما ا  رب غو ا   ةم ا حت مق اع امما ا الموارد البشرية

 اع امما  اعاو ا ا ملن يف ج و  ظ ملى   متا اإلرظون.
   ةي امل ا قو ام ع  امما ا ق  و  احل حمث مت ن اعا عا  ن املةمو رتوطةو اع او ي بإر وج الموارد الطبيعية 

  ملا  خونحل حتمل  ةو قي ة و هنوئما  ا ا ا و.
  40 ي قحاى  ظ  ز و  اإلر وج اعيت اظو   يف حت مق ا ان اعا عا اق  و  ولوجية  الموارد التكنو. 
   قةناامهما اعاممل اص ملازن )اا جم املومه    ا قمل ا  ن ا ة ثموجا  ع مل ري ق و اإلستراتيجية المالئمة

وجا  قي  ا  حما   اح مووو  اعة ب ا ة ةالني(  ق و قةناامهما اعاممل غري اص ملازن )اا جم املومه ا ة ثم
  ن اصتوج و اص ا  ا بدقةوب اعاممل أ  اع ةو و  اعاائام إل خوي  ةوئت ا املعملوما حا ثا(.

 41حمث ا ال  اص  مل و    ملن اعاهوح ع م ما اع امما ا ق  و  ا المعلوماتية الميرطة  الثورة. 
 

 . معوقات التنمية االقتصادية2.4
 يف:ا مثت   ملقو  اع امما ا ق  و  ا 

 .42ا  رب   الا يف طا ق اع  امو  اع امما ا ق  و  ا يف اع ا ا  ن اعا ي اعاو ما  السوقمحدودية -
 ا مثت يف اع ثو ا اعظ ورما اصااف ا   وجرا حبه  اصملاج  ا ق  و  ا اص وحا. العوامل االجتماعية -
 . ان  ومل  بماا ث و ما اظو ا   ى حت مق اع امما العوامل الثقافية -
 .43ا مثت يف اخنفوض  ظ ملى  نفوءم اع اجا  اإل اج ا  اع ا ممما العوامل اإلدارية -
 

 اليرق بين التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي  .5
 ميهوم النمو االقتصادي وسماته. 1.5

  حا ث ز و م  ظ مام يف اعاواج اعملطين اإلمجويل ع مه مو  يف   ملةط ر مب اعفا  مل اعاممل ا ق  و ي 
قظما اعاخت اعملطين   ى  ا  اعظ ونحل ممو  س ي قي حا ث ز و م يف حتظن  ظ ملى  ا ج  ن   ا اعاواج اع ي 

اعاممل ا ق  و ي بل ح مق ز و م ح م ما   ظ مام   ظ  . 44اص متا ممثال يف ز و م ر مب اعفا   ن اعاخت اع  ي
 .45 م اجلمو ما يف   ملةط ر مب اعفا   ن اعاخت اعملطين  حت مق ز و م يف اعثا 
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 . اليرق بين التنمية والنمو االقتصاديين2.5
مجمو  و ارةمل    مه  م ما اعاممل  ن اع اوصا اص نملجم أ ال     ى  ملا ت  م ما اع امما   ى  ااةملي

  ا أخاى اافا  هبو  م ما اع امما  اص مث ا يف قوااء ااريا  يف اهلم ت ا ق  و يحل ا   مون بوع او ا  ق ةوئةو  
. 46قمل احل حت مق  ااعا أنرب يف املز و اعاخت ع وحل اعةال و  اعف ريم    ا  و    ح ق يف ظت اعاممل ا ق  و ي

   رب اعاممل شاطو اا ج و حل ع ا 47ب عك ات ت  فةمل و أمشت  أ    ن اعاممل   ي وع امما ا ين اعاممل  اع امري   و 
 ع  امما ع اه غري نوف. 

 

 ادية. تمويل التنمية االقتص6
 . ميهوم تمويل التنمية1.6

 مل اعالحث  ن اعةاائق اصاوةالا ع ح ملي   ى اي ملاي بت ت  اوةب نمما  رمل ما اح مووو   التمويل  ( أ
  .اصسةظا  قرفوقةو   ى ا ة ثموجا   ن اوت ز و م اإلر وج  ا ة ةالك

ز  حت مق باا ج   توج و اع امما :  مل ا ك اع ا  و  اصوعما احمل ما  ايواالما اصملوةا إلجنوتمويل التنمية ( ب
اعضا ج ا هلم ت ا ق  و  اعملطين.  ع ممل ت اع امما   امنيحل اي ي ح م ي     ا به امل ري اصملاج  اظ م ما 

   ا به اص و ج و اص مث ا يف ة و ا ة ةالك  ة و ا ة ثموج  خت م ةو يغااض اع امما. أ و اعثوين ر اي
 .48اصملاج  اعا ا ااعيت حت ت  اةو اعا عا   ى 

 

 . مصادر تمويل التنمية2.6
 مصادر التمويل الداخلية ( أ

 :49اع ممل ت اعااخ ما يف   و جا مثت أ   
  اص  ملن  ن  اخاا  اع ةوع اع وئ ي )اع ي ميثت اعفاق بني اعاخت اص وح أي ب ا اظا ا  االدخار االختياري

اي موي ) ي نو ا اصتوج و اإلر ووما اهلو  ا قي اعضاائب  اإلرفوق   ى أ وه ا ة ةالك(   اخاا  قةوع 
 حت مق أجبوح  ن اصالم و  اعيت ات ت ن عك   اجا عال خوج(. 

  اص  ةو قعزا مو  ن اصااخمت اص ح  ا عاى اي اا   ثت ا  خوج اظ مل ي )اع ي   ح ق  االدخار اإلجباري
خوج اجلمو ي )   ةو  ن  خت ب ض اجلمو و  قوالوج و بوعفاق بني اإل اا ا   اعاف و  اظ مل ما اجلوج ا(حل ا  

 قورملرو ندجصام صاو  ق اع د ماو  ا و مو ما(  اع ممل ت اع ضخمي )اع ي حياث ر مها ز و م اإلصااج اعا اي 
 ع ح ملي   ى  ملاج  قاو ما يف اإلر وج(.

 

 مصادر التمويل الخارجية ( ب
 :50ظ ملي   ى اع ممل ت اعالزن  ن اخلوججحل  ناع امما ا ق  و  ا قا ا هد اعا ي قي ا  م ماعا و 

    ا ة ثموج ايوايب اصالوشاحل اع ا ض اع هوج ا  ائ مورو  اع  ا ا.مصادر التمويل الخاصة 
    اع ا  و  اظ مل ما  اع ا  و     ا م ايطااف.مصادر التمويل الرسمية 
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 نمية االقتصادية التو  اليقظة التسويقية االلكترونيةالعالقة بين المحور الثالث  
 تعريف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ميهومها وخصائصها .1

 تعريف وميهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .1.1
 :51 ن قالت اع ا ا  ن اعالوحثنيحل  ةي حظب  ا ت ا املعملومو اص  مل و   ا ا و  

 Kenneth Laudon  وJane  مجمو  يف ا   ي ا مثتاع ظمري اصظ خا ا يف اصسةظ أ  ا   ن "أ ام
 ا ة  مو    ن حملاةمب  أوةزم ااا ي اص  مل و  اعظ  ما  اعالة  ما". 

  Procter    ."اع     اعاتوط يف ختز ن    وجلا  بث اص  مل و  بوة خاان اع مالمملاا" 
  

اظ ملي  ن أوت     مل و  اصسةظا ر ون عالاوء اظ خان اعيت     اع  املعملومو  ي اي  ا مي ن اع ملي بون 
ايوةزم  اعربجممو    ي أ ضو ا ك  52اع تام ما بوع م مو   اع مون اختوو اع ااجا    ى    مل و  اظو ا   ى

 .53 قملا ا اعالمورو   شال و  اعابط اعيت اظ خان عالاوء ر   اص  مل و   اتام ةو
 

 . خصائص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2.1
 : 54ممل ا  ن اخل وئص أمهةوع  املعملومو اص  مل و   ا ا و   جم

  و ت نت اي ونن   هو زم قع ن رمو  اعملصملي قعمةو بظةملعا. تقليص الوقت والمكان 
  أي ق  ورما ا ة  الوي  اإلجةوي يف آن  احا ممو  ظم  خب ق اع فو ت بني ايرتةا. التياعلية 
  أي اة  العما ا املعملومو اص  مل و   ا ا و  .  الالمركزية 
 عضمون اا ق اص  مل و   االو هلو.  ات االتصال تكوين شبك 
  يف أي   ون  ن طا ق  ةوئت ا ا وي.  قابلية التحرك والحركية 
  أي ق  ورما ر ت اص  مل و   ن  ةمط قي آخا.  قابلية التحويل 
  أي اع وب ما ع  ملةو اصان يف نت   ون. الشيوع واالنتشار 
  ادخ  اص  مل و   ظوجا  خم  فا  رب اع ومل.احملمط اع ي ااتط  مهحل حمث   مل العالمية 
 

  ووظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . مكونات2
 . مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 1.2

 :55ا مثت     اص ملرو  يف
 أ  ايوةزم أ  اظوةالو .  اعفمز وئما اص اا  يف   مثت العتاد المعلوماتي  -
 اص ةمو . اع  الا ع خز ن يف ايقااص ا مثت  ثال التخزين  تكنولوجيات -
 آخا. قي  اص  مل و   ن   ون ر ت اعالمورو    ى ا متاالتصال   تكنولوجيات -
  ي اظ ملي اع  املعملوما اعيت اظ خان يف ر ون    مل و  اصسةظا ع ف مت اع م مو . البرمجيات  -
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 . وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2.2
 :56مف ني أةوةم ني ع  املعملومو اص  مل و   ا ا و   مهواملوا  ظ

 اع ااجا .  ع م  مل و   ختوو اآليل  اع ملز و اعيت ا ضمن اص وجلا المعلومات  وظيية تشغيل ( أ
 قي اصظ خا ني.  اص  مل و   ق  وي ر ت  م ما ا ضمن اعيت المعلومات  وظيية إيصال  ( ب

 

 ت في المؤسسة والوظيية التسويقية. دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاال3
 . أهمية إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسة1.3

 ت ت ق  وج ا املعملومو  اص  مل و   ا ا و   يف اصسةظا حتا و اةناامهمو ح م مو هلوحل حمث اظم  
خب ق اع مما يف اصسةظا قوا  و مت أ  ابو ب ح مق اصا را  ا ة هوبا باجوا نالريم يف خم  ف  ظوئفةو.  ةي اظم  

 :57اة خاا ةو بةا  ا ومامحل  ةي اظو ا و   ى اظ ملي   ى
حت مق أ ضت قر ووما ب ا مجو اعالمورو حل حت مق أ اء وما ع م  ا أرباح على مستوى نظام المعلومات   (1

 اإلةناامهما  حت مق اص ا ا اجلمام ع الماا.
أقت ا ظمموحل  أ ضت  حمث   ملن ش ت اصسةظاستخدمين  أرباح تتعلق بشكل المؤسسة وبتسيير الم (2

  ن حمث اظمري اصملاج  اعالتا ا   مه اتوجك ع م  مل و . 
قاوم املز و وا امحل اخنفوض يف ا وعمف اع ممل نحل اةمل ا أرباح في المستوى التسويقي  من خالل  (3

 عالب  وجا   حتظني ع ملجم اع ال ا اخلوصا بوصسةظا.
 

 . أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوظيية التسويقية2.4
ا  رب ا املعملومو اص  مل و   ا ا و   جمممل ا  ن اي  ا   اع  امو  اعيت اظم  يف اعملظمفا اع ظمل  ما 

حت مل ه     بإرتوء  القا  الوشام  مممزم بني اصسةظا  اع ممت  اافم  اإلةناامهما اع ظمل  ما اع ن رمو.  هممو  و 
اع  املعملومو  ن أ  ا   ح ملي اظمل  ما رتد   ن اظووا   ي باف قي  او اع مالء يف  ةط ا  مو و  

أ ام  مت ح م ما ع مظملقني  أ ضوا ا   ي . 58اصسةظا حىت ا ملن بماةمو  القا  طمام  وا   ا    ا أنرب
اا اا ب ظخري خم  ف أ  ابو اص ةملجم ع افم  نو ا اة ةو ت اع فز ب م ة  اع ظمل  ي  و  ه  ملاوه حتا و  ايعفما اع

  .59ايرتةا  ا ةناامهمو  اع ظمل  ما   ى  ظ ملى اصسةظا باءا  ن ا امي اصا هو  قي غو ا قمتون  م ما اعالمو
 

 اةو يف اعااخت  ن روحما  اظ خان اصسةظا     اع  املعملومو يف  ظمف ةو اع ظمل  ما ند ام اظمري ع ظ فما
 بوصسةظا )رتوطةو اع ظمل  يحل أ اا ةو اع ظمل  ما...اخل(حل اةمل ا أ  ا  اإل اجم اع ظمل  ما )اامما ف   ا ع

 اع امريحل حتظني اإلر ووما  اع مت   ى ا ب  وج  اع ها ا(حل حت مق اع فوءا  اع ظمل  ما  حتفمز و   ى  م ما
 اع مالء  و وا ام ج علخ ق  القو ايقظون اع ظمل  ماحل اع  وعمف(   ن روحما أخاى يف اخلوج  بني اع  و ت
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 اع وصما  اع فو ت  و حتانو  اصاو ظنيحل املةمو ايةملاق قي احمل ما ايةملاق  ا مل  ةوحل ا ر  وي  ن  اصملج  ن
 .60اظووا  خ موج اص خ  ني يف اع ظمل ق  اا اع موعا اةملج اصسةظا  ةملق    وب ا قع ن رمو اع ظمل ق
 

 مات واالتصاالت في اليقظة التسويقية . دور تكنولوجيا المعلو 4
 . خصوصيات اليقظة التسويقية االلكترونية1.4

اظم  ا املعملومو اص  مل و   ا ا و   ب ف مت ر ون اعم  ا اإلةناامهماحل  ةممو ر ون اعم  ا اع ظمل  ما. 
او ظاحل أخ   اةالم و  ر ون  الو   مو    مةو يف  ظمفا اع ظمل ق  يف ظت اةملجا  اعالماا اع ظمل  ما  از  و  حام اص

 :61ت اظو   اع وعماماظهمت    اعم  ا اع ظمل  ما أب و ا خم  فا  أنثا اةملجا  ن ا ك اعيت  ا ت ةوب و
ن مو نورت ا املعملومو  اص  مل و   ا ا و   أنثا اة م وبو  ن اإل اجم اع ظمل  ما ع مسةظا   ى أهنو   -أوال

 ةو اع ظمل  ما أنثا اةملجا.أ ام قةناامهماحل ن مو نون ر ون     
ن مو ا  رب  ا املعملومو  اص  مل و   ا ا و     اجا ع ممزم اع او ظما  ن قالت اإل اجم اع ظمل  ما   -ثانيا

 ع مسةظاحل ن مو  اف ر ون     ةو اع ظمل  ما   ورا أ  .
 ه اةملجا أ  ت. ن مو طملج  اي  ا  يف ر ون اص  مل و  اع ظمل  ماحل ن مو  ا ت اةالم و  ر ون       -ثالثا

 

 وتأثيراتها . تحديات اليقظة التسويقية االلكترونية2.4
ا مثت أ   حتا و  ر ون اعم  ا اع ظمل  ما يف حتاي ا املعملومو اص  مل و   ا ا و  حل حتاي شال ا 

اة الوق اعتال و  "ا رنرت"حل حتاي اإل ااط يف اص  مل و   حتاي اع ملصا. أ و ج ورواه اإلةناامهما  ةي ا مثت يف 
اةملجا  اعظملق  اةمل ا  الم وبوحل ا ز ز   ء اع مالء  املطما اع القا   ة  مب وب ا  املومه ايرتةا اع ظمل  ما حنمل 

 .62أ اا ةو اصاتمل م
اظ ى اعم  ا اع ظمل  ما نا ون   ةملج قي خ ق اع مما  ن طا ق جب  اعملقتحل رتا اص  مل و   اظا  ن 

 :63 ي اة خاان ا املعملومو اص  مل و   ا ا و   يفحو    ان اع دنا    ض  وعك  ن خال
  حمث   ملن   اي اإلر ووما  ااف و يف اصسةظو  ممو  س ي قي منمل و  ا ا ةو.  إنتاجية المؤسسة 
  حمث     خ ق  ا هو  وا ام  ن خالي اةمل ا خةملط اصسةظو  اإلر ووما. تطوير المنتج 
   اإلطالع   ى  ملاصفو    ا ض اعظ و اعيت  اغالملن يف  حمث   وح ع  مالء  اصالعمليات التسويقية

 شاائةو  اع مون بوصفوا ا بماةو  قمتون  م ما اعتااء  أحمورو اعا و  رب     اعتال ا.  
  حمث ا ملن  اوك  القو  افو  ما   ة  ممو  ظم  هل  ب ح مق مجمو   ة الوب   قشالو ةو.  العمالء 
  اع امري  اع  مف  و اصظ هاا   اع ةملجا  اع  املعملوما  حمث  ظ خان ند ام  ةما ااا ق التكوين

  اجلةا. اعملقت وا ام  جب   خربا  نفوءا  اظوص ا يف اعاتوط اع ظمل  ي ممو  س ي قي خ ق
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 . دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تيعيل اليقظة التسويقية تحقيقا للتنمية االقتصادية 5
 نولوجيا المعلومات واالتصاالت . التطورات العالمية لتك1.5

  وعما ا ا و   شال و   حتملي اع وصي ع م  مل و  قي اجمل مو اصاضمني أ اا  يف اصةا  اع زا ا ظت يف
  قموس  ضى ع  الو  قت أي  ن أنثا  ا ا و    ةما أصالحت ا املعملومو اص  مل و  حت ماحل بىن قي اعظا ا

  ن     بني  ن     اخت   ا اجمل مو اع وئما ا  مق اعفهملم أن وعك ءقزا احمل مت اصظ هام.  من اع ةملجا 
 احملاز  اعفهملا  اع  ان جم مو اص  مل و  ع حا ا يف اع ةملجا   قموس جصا  ملاص ا قي اا مل خوجوهحل  وظووا

 اصملايل  ربز وعك بويجقون ع ظاملا  ايخريم. ....  اعت ت جق  64بني   ي اع ومل اع وئما
 2003- 2013 واالتصاالت ما بين المعلومات لتكنولوجيا العالمية   التطورات... الشكل رقم

 
Source: http://www.itu.int/en/ITU-/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS_2014_Exec-sum-A.pdf 

 
 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عامل التغيير والتنمية االقتصادية 2.5

   ى  وظ ملي ا ق  و  احل ع  امما أةوةمو مت ني  ا ا ات ت  ا ا و   اص  مل و  ا املعملومو ازاي  
مبخ  ف جمو    اص   ا اعفاص يف اجلممو قالت  ن اصتوجنا اع و ا عضمون  و و أ اا  ت ت اجلا ام اع  املعملومو

 اعملقت يف ا املعملومو اع  ا قي    ظو بت ت اعافوو  ن  س ء مت ن  ان يف ح م ي   من خةا ع ن مثا اظموم.
 اعاائ .   اع ملاصت اع وعما اعظا ا أةوس   ى   ملن جم مو اص  مل و  قي اع ومل  مه   حملي اع ي

 

 بني اعظ ون  ن اجملممل و  اصظ ةا ا ع حا ا اعظ ي حل جيب2015ةاا  ب ا صو عأل ااف اإلمنوئما   ح م و
بوإلرنرت  ا ة ثموج يف   ا اع ةوعحل  مثال  و بني ب ا  املصم ة      مل اع  ن رظما   موج 4,4  ا    اعالوعغ
   عا باظالا 46  حظب  ظ ملى اع امما  وا  ثالث  او حل اعفاا اي ي متثت اع ومل اع ي جيمو 2010 -2007
 88 ظالا  عا    ا ا با 25  ن اعاواج اعااخ ي اخلون اع وصيحل اعفاا اعثورما متثت اعا ي اص  ا ا اعيت جتمو % 84
   عا رو ما باظالا 21  ن اعاواج اعااخ ي اخلون اع  ى ع  ومل اص ةملج  اعفاا اعثوعثا متثت اعا ي اعاو ما اعيت جتمو %
 اعاواج اعااخ ي اخلون اع  ي  ع  ومل اعاو ي.   ن % 75
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 ت أ ام ا ملاوا ا املعملومو اص  مل و   ا ا و   يف ق ب اع امما ا ق  و  ا ع ا ي اص  ا ا   ي ات
عز و م اإلر ووما  اع اجم اع او ظما جلممو قةو و  ا ق  و    ي ا ا احملاك اعائمظي خل ق اعملظوئف اجلا ام  املعما 
اصا هو   اخلا و  اجلا ام  اامري اصسةظو   اع م مو حل قو أن  ثت     اع حمل   اعمملن أصالحت ا ملن ةا 

.  من CRM   SCMكـع القو   و خم  ف ايطااف اعفو  ا جنوح اصسةظا نملهنو افملق قطوج و اع ون  اتمت ا
أنثا قر ووماحل   ممزم  "Business Models"  او ا ملن     اع  املعملومو  ن وةا   اجا عامووج أ موي وا ام

 . 65 وا  قمما اق  و  ا   ن وةا أخاى بملابا يرتةا اظمل  ما  أةملاق وا ام
 

املعملومو  و ازاي يف باا ا اعةا ق   ي متثت  اصا ع  امما ا ق  و  ا أ و بوعاظالا ع ا ي اعاو ماحل  إن     اع  
( يف ايعفمامو حل االني بدن l’OCDEحل  حظب  جاةا قو ت هبو  ا ما اع  و ن  اع امما ا ق  و  ا )123 مةو

امل ري ا املعملومو اص  مل و   ا ا و   اظو   بف وعما يف اعاممل ا ق  و ي.    مه جيب   ى     اع  املعملومو 
جلممو اصملاطاني اع اجم   ى اعملعملج قي اص  مل و  يف أي   ون  بوع  وعمف اصم اا.  وصا ج قي اص  مل و  اعامسما 
وا  اعةوبو اع ون بوة خاان ا رنرتحل جيب أن   يب حووو  اصملاطاني  اعفو  ني ا ق  و  ني  ن اص  مل و  

اي ا اع ي     ظىن ق  بإرتوء اإل اجم ا ع ن رما اعف وعا اعيت  اعضا ج ا ع اتوطني ا ق  و ي  ا و مو ي   مل
حل (e-formation)حل اع  مل ن ا ع ن ين (e-éducation)نوعنبما ا ع ن رما    (e-services)امل ا خا و  اع ن رما 

ع امما اعالتا احل يف اعيت اتوجك ن ةوحل ارةالقو  ن ا (e-emploi) حل اع مت ا ع ن ين(e-santé)اع حا ا ع ن رما 
 .66حتظني ظا ف اص متا ع مملاطاني

 

 اوك   جغ   و ا محه ا املعملومو ا ا و    اص  مل و   ن  اص ع  امما أ ون   ي اع ومل اعثوعثحل  إن
 :  67اع ا ا  ن اع حا و  اعيت املاوه االىن     اع  املعملومو  ا ف   الا أ ون اع امماحل ع ا  البا  ن

 شال و  قيل اعافوو بإاوحا المناسبة  التحتية البنية وتهيئة واالتصاالت المعلومات ياتكنولوج قطاع تحرير 
  غري  الوشام بةا  ا اع ي  ظو   هل   اع  املعملومو اا ات أ  ى حت مق مث   ن    ملعا  بدة وج ا ا و  

 . اعف ا  ن حام  اع خفمف وا ام  مت  اص خ ق يف  الوشام
 يف اع  املعملومو   ظومها     ا ق  و ي اع ةوع  م  ا ق و م   ى بوع مت  االقتصادية القيام باإلصالحات 

 ا ق  و  ا. اع امما   و   ى ا مت  ظوئف خ ق يف  الوشام  سثا ممو اإلمجويلحل احمل ي اعاواج
  خا و  اا ات يف اع ي  ظو   اعتو  ا اخلا ا عظموةو  اي ضت بوع  مم  إحكام النياذ الشامل     

 اظوعا ااري أن مي ن  مثت     اصالو جا  اق  و  وحل جما ه  غري احملا  ا  اصاوطق اعا فما ع ماوطق اع  املعملومو
 .   و  ايغاموء ع ف ااء اعاقمي ا ق  و   ومل  اف   اصاوطق ا ك عظ ون ا و مو ما
 

 . اليقظة التسويقية االلكترونية في خدمة التنمية االقتصادية3.6
 :68ا اع ظمل  ما   و   حي ق رتوطو اظمل  مو  ا ي اع امما ا ق  و  ا جيبر ون اعم     ملنحىت 

 .)قجيو    و ج اص  مل و  اع ظمل  ما اع مما ) ملاقو اعمل بحل اعتال و  ا و مو ماحل اصا ا و حل...اخل 
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 م  اة خاان أ  ا  بظمةا    وعا ع م  ا )أ  ا  اعيت اظم  بدجشفا اعا ابط ع  مل ن اص فو حل أ  ا  اعيت اظ
اعتال ا اع ا الملاما عاصا ايخالوج  ن   و ج خم  فاحل قملائ  اعاتا ع   ي    ى RSSبوظ ملي   ى اا ق 

 اص  مل و  اعا ج ا  أ  ا  اعم  ا اآلعما بو   مو    ى حمانو  اعالحث(.
   اة خاان اجملم و  نالملابا عا ون اعم  ا ) ظم  اجملمو بننمز احمل مل و  اخلوصا ب ا  وRSS ئما   اوك قو

 (. ...اخل Netvibesحل Feedly حل Digg Readerغري ح ا ا ع مهم و   ثت 
  ا ا و   ند ام اامريحل   ال  ر ون اعم  ا اع ظمل  ما  مل اآلخا أ ام  اص  مل و بو  مو     ى ا املعملومو 

ا ما اي   ع  امري  اع امماحل  ةممو اع امما ا ق  و  ا.  في   ا اعظموقحل قوي نمليف  اون اي ني اع ون ص
"قوا نورت اص  مل و   اص وجف  ا اا  1997ةاا  "Global Knowledge"اص حام يف را م اعالاك اعا يل 

  انز و ع امي ااطماحل  ةي شاط ع  امما".
  

اع ظمل ق  مل رتوط اق  و ي خمةط   مت   ى اا ق اعظ و  اخلا و   ن اصا ج قي   ن اصظ   به أن 
   مه مي ن عا ون     ه اع ظمل  ما  69 ن أوت ا الما ط الواه  جغالواه اعال  او ما اع ا ضاصظ ة ك    اجلمةملج

 :70ا ع ن رما أن  ظو   يف حتظني ظا ف   مت ه    ملن عه أثاا   ى  ظ ملى  خ ه  ن خالي
 .ا ز ز اعف وعما  اع اجم   ى حت اصتونت اع ظمل  ما اعملاق ما عأل اا   و ا  مص اع  وعمف  اعملقت 
 اء يف ةري جم ايرتةا اع ظمل  ما  اعتال و  ا و مو ما.ج و اي  
 .حتظني اخلا و  اع و ا ا نوعنبماحل اع حاحل اع   م حل...اخل 
   حتظني ا ب  وج  اإلر ووما  قاملا  اع ملز وحل خوصا يف اصسةظو  اع اريم  اص ملةةاحل بوعملعملج قي اص  مل و

   ايةملاق بظةملعا.
 
 خااتماةال

 اعا وئج اع وعما:  قيا اعا ا احل مت اع ملصت  ن خالي     اعاجاة
  امل ا اعم  ا اع ظمل  ما ا ع ن رما اص  مل و  اع ظمل  ما اصةما  اض ةو يف ق ب ايرتةا اع ظمل  ما

 ع مسةظو  ع ت ت ب عك اص موج ايةوةي عال وئةو يف بماا   اريم ات ا ا  ماا   او ظا أنثا  دنثا.
        ق  اص ةملقما ع مسةظا  ا  مص  ن اع ةا اا  احمل م ا.اص  مل و  اصظال ا خباظم  
  ا ا     اعم  ا ر و و  ف ملحو   ى اخلوججحل  ا ه جصا اعالماا بوة مااج  ة الوق اع ملوةو  اصظ  ال ما

 اصظومها يف صاو اع ااجا  اع ظمل  ما اظومسا  ن أوت حتظنيحل املةمو  اةمل ا ايرتةا اع ظمل  ما  صمل  قي 
 اص مث ا يف حت مق اظموم اع اميا ع فا  ب مل ري ا ح مووو    ع امما ا ق  و  ا يف اجمل موخا ا أ ااف ا

 .ايةوةما عه  ا جا وء مبظ ملى   مت ه بو ة خاان اي ثت ع مملاج   اإل  ورو  اص وحا
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 ا و  حل مي ن  ع ف مت   ج اعم  ا اع ظمل  ما يف حت مق اع امما ا ق  و  ا يف ظت ا املعملومو اص  مل و   ا
 اقناح اآليت: 

 .  امل ري اعالىن اع ح ما اخلوصا ب  املعملومو اص  مل و   ا ا و 
  اي بمااخلوصا حبمو ا اص  مل و   ن اع اصاا  اعظاقا  اآليل اإل الناةمل ا باا ج  اةالم و  يف. 
  اخلوصا بوع ظمل ق  اآلعمو  اةمل ا اصفو م   ق خوياتهمو اصسةظو  ا ق  و  ا   ى. 
  اصسةظو  أ ةوطةممو اع ظمل  ما  اةو يف   أرملا ةورتا ث و ا اعم  ا ب و ا. 
 اتهمو اع  و ن اعا يل  ممو خيص محو ا  اع الو ي اص  مل و  اع ظمل  ما. 
 امل ري اع ممل ت اعالزن ع ربا ج اص    ا با   اصسةظو  ا ق  و  ا يف جموي ا ة خالوجا  اع ظمل  ما. 
  جموي جصاحل اة  موي  محو ا اص  مل و  يف   ى اع  امو   اع ةالم و  اجلا ام ا مل ن اصملاج  اعالتا ا

 .اع ظمل  ما
  اص  مل و   ا ا و  وا املعملومرص اع ملارني  اع تا  و  اعضوبةا ع  مت يف حموي.  
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 في التشريع الجزائري دور البنوك في مكافحة تبييض األموال
  خليل محمد د.

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   /الجزائر.                        المدية، يحيى فارسوعلوم التسيير، جامعة  يةاإلقتصادالعلوم كلية ،  ب محاضر قسم ، أستاذمحمد خليلد ، 

 الملخص:
هتدف علمية تبييض األموال إىل إدارة األموال عرب قنوات شرعية ومن أمهها القطاع البنكي إلضفاء   

 على أموال مت احلصول عليها من مصدر غري مشروع. صفة الشرعية
 ويعتمد املبيضون يف ذلك على عدة وسائل وتقنيات متر مبراحل خمتلفــــة .

وألمهية البنك يف إقتصاد كل دولة ودرءا خلطر إرتكاب البنك أو مسريه جرمية تبييض األموال ، فإن 
،الذي من شأنه اإلضرار باإلقتصاد الوطين ،  املشرع أصدر عدة نصوص قانونية جترم هذا الفعل وتردعه

 سواء أكان البنك فاعال أو حىت شريكا يف بعض اجلرائم املعاقب عليها قانونا .
 : تبييض االموال، البنك، التشريع اجلزائريالكلمات المفتاحية

 
Abstract 

    Money laundering aims to directing money through legal channels, especially from 

banking sector to legitimize the funds obtained from illegal sources. 

Toward this aim money laundering practisers use several tools and techniques on 

different stages.  

Due to the vital importance of banks in the economy, and to prevent the risk of their 

involvement or their managers in the crime of money laundering, The legislator has 

issued several legal provisions that criminalize this act and deters it, due to its negative 

consequences which would harm the national economy, Whether banks, are guilty or 

even a partners in some of the crimes punishable by law. 

Key words: money laundering, bank, Algerian legislation 
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 المقدمة :
مما ال شك فيه أن العامل اليوم قد أصبح كقرية بفضل الثورة التكنولوجية ، هذا ما جعل حركية األموال       

وتنقلها وحتويلها عرب احلدود من خالل نظم مالية وبنكية عاملية ، واسعة اإلنتشار وبالغة التعقيد ، وهذا أيضا ما 
حدود الدولة الواحدة كتجارة املخدرات ، واإلجتار بالبشر وغريها  أدى إىل إزدياد اجلرمية واليت جتاوز أحيانا نطاقها

إذ أن هذه اجلرائم تدر أرباحا ضخمة على أصحاهبا ، واليت ال يستطيع أصحاهبا إستغالهلا دون إضفاء صفحة 
 الشرعية عليها خوفا من مصادرهتا .

بالقطاع البنكي وذلك لطمس أي أثر للمصدر لذا يلجأ اجملرمون إىل تدوير هذه األموال عرب قنوات شرعية خاصة 
الرمسي هلذه األموال ، لتظهر على أهنا ناجتة عن مصدر مشروع ، وهذا ما يعرب عنه بـ " تبييض األموال " أو غسيل 

 األموال .
وتعترب ظاهرة تبييض األموال ظاهرة إجرامية خطرية وذات أثر كبري  على إقتصاديات الدولة ، إذ أهنا تتم      

 بعمليات معقدة ومتعددة اإلشكال عرب قنوات مالية عديدة .
غري أن أمهها هو البنوك وذلك نظرا ملا تتمتع به من تشعب العمليات املصرفية وسرعتها ، خاصة يف ظل      

 إعتماد البنوك على الثورة التكنولوجية يف أداء عملها .
رءا ألي خطر قد يرتكبه البنك ذا بعد إقتصادي من شانه وعلى كون أن البنوك هلا دور فعال يف إقتصاد الدولة ود

 اإلضرار باإلقتصاد الوطين سواء كان البنك فاعال أو شريكا .
فإن املشرع اجلزائري سعى إىل البحث عن سبل ملكافحة جرمية تبييض األموال ،فأصدر جمموعة من النصوص      

نتها نصوص يف قانون العقوبات وجمموعة نصوص القانونية ،جرمت من خالهلا عمليات تبييض األموال تضم
وما تبعه  2005فيفري  06 مؤرخ يفال 01-05 خاصة تتعلق أساسا بالوقاية من عمليات تبييض األموال ومنها القانون

من تعديالت ،والذي تضمن جمموعة من االلتزامات الواجبة، وأي إخالل هبا يعرض البنك ومسريه إىل املساءلة 
أديبية ، من كل ذلك ميكن أن نطرح اإلشكالية التالية وهي. ما هي اآلليات القانونية البنكية ملكافحة القانونية والت

 جرمية تبييض األموال .
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية وقصد اإلملام باملوضوع من كل جوانبه إنتهجنا اخلطة التالية ،إذ قسمنا هذا    

ول ملفهوم وعمليات تبييض األموال ،والذي بدوره قسم إىل مطلبني املوضوع إىل مبحثني تطرقنا يف املبحث األ
فتطرقنا يف املطلب األول إىل تعريف تبييض األموال سواء كان تعريف ضيق أو موسع والتعريف التشريعي ،ويف 

نيات املطلب الثاين مت التطرق إىل مراحل وعمليات تبييض األموال، والذي مت التطرق فيه إىل مراحل وأساليب وتق
 تبييض األموال .

أما يف املبحث الثاين فتم التطرق إىل اجلهود املبذولة ملنع إستخدام البنوك يف تبييض األموال والذي مت تقسيمه     
إىل مطلبني ، ففي املطلب األول مت التطرق إىل جهود التشريعات الوطنية والذي مت من خالله دراسة إلتزام البنك 

تزام البنك بالكشف عن العمليات املشبوهة .أما يف املطلب الثاين فتم التطرق إىل مسؤولية باحليطة واليقظة ،مث إل
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البنك عن اإلخالل بإلتزاماته املفروضة ملكافحة تبييض األموال ،من خالله مت التطرق إىل قيام جرمية تبييض األموال 
 مث إىل جرائم خمالفة التدابري الوقائية ملنع تبييض األموال .

 .األموال  :مفهوم وعمليات ،تبييض األولمبحث 
والذي أولت له الدول ،ض األموال من املواضيع املتشابكة من الناحيتني القانونية واإلقتصادية ييعترب موضوع تبي    

ريه السليب على نواحي احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية ،ولتأثواحلكومات أمهية كبرية كونه يرتبط باجلرمية املنظمة 
ويف املطلب الثاين إىل الطبيعة القانونية ،ى ضوء ذلك سنتطرق يف مطلب أول إىل تعريف تبيض األموال عل.

 مث إىل عمليات تبييض األموال يف مطلب ثالث .،اخلاصة بتبييض األموال 
 .وال ــــاألم تعريف تبييض:  المطلب األول

فمنها من خص عملية تبييض  ،لعملية تبييض األموالمل تتفق التشريعات واألراء الفقهية على تعريف موحد     
ومنها من توسع إىل مجيع األموال القذرة الناجتة عن األعمال ،األموال على األموال الناجتة عن املخدرات فقط 

 .واملتاجرة بالنساء واالطفال... الغري مشروعة ومنها جتارة املخدرات 
ه رتفتبييض األموال هي " فعل غري مشروع جيرمه القانون ، يق قد عرفه األستاذ علي لعشب بأن ظاهرةف       

إكتساب أموال مع  اىل شخص أو جمموعة من األشخاص أو منظمة ، بطريقة مباشرة أو عن طريق وسيط يهدف
والعمل على إخفاء أو متويه مصدرها األصلي بإدراجها يف أنشطة ،العلم بأهنا متأتية من أفعال غري مشروعة 

 ".هذا التعريف جاء عاما يشمل كل االموال الناجتة عن افعال جمرمة. هارها مبظهر قانوين نظيف مشروعة إلظ
إتفاقية هيئة األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار غري املشروع للمخدرات واملؤثرات العقلية والذي  يف حني جند يف    

لتبييض   املصدر األول للتعريف القانوينربواليت تعت 1988ديسمرب  19إعتمدها املؤمتر السادس يف فينا بتاريخ 
نه " يقصد بتعبري األموال أيا كان نوعها مادية  أعتمدت التعريف الضيق إذ نصت املادة األوىل على إاألموال قد 

ملموسة أو غري ملموسة ، واملستندات القانونية أو الصكوك اليت تثبت تلك  ،كانت أو غري مادية منقولة أو ثابتة
 أي حق متعلق هبا " . األموال أو

يقصد بتعبري املتحصالت أي أموال مستمدة أو حصل عليها بطريق  -ع–فقرة  01وجاء يف نفس املادة     
 " . 03مباشرة أو غري مباشرة من إرتكاب جرمية منصوص عليها يف الفقرة أ من املادة 

هي األطراف اليت تقوم هبذه الظاهرة ،اإلتفاقية حاولت وضع تعريف يرتكز على وصف واحد يف أن هذه إذا 
 املنظمات اإلجرامية .

نوفمرب  15يئة إنتقلت إىل املفهوم الواسع خالل إتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة املعتمدة يف اهليف حني جند أن      
األموال ومن على أن كل اجلرائم تعد أصال جلرمية تبييض  نصتا 02 واملادة 04ذ جند أن  كال من املادة ،إ 2002

 الغش . –اإلجتار يف األعضاء البشرية  –الرقيق  –اإلبتزاز –املخدرات –صورها الدعارة 
املبادئ اخلاصة ملنع إستغالل القطاع املصريف يف تبييض األموال ،  1988لسنة  ) BASEL1إعالن بازل )كما تضمن 
  ]2 لألموال إخفاء املصدر اجلرمييت هتدف إىل املصرفية اللى أنه " مجيع العلميات ومت تعريفه ع
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ى أنه " عملية عل 1990ومت تعريفه أيضا يف دليل اللجنة األوروبية ملكافحة تبييض األموال الصادر بتاريخ      
ذه هلإخفاء أو إنكار املصدر غري الشرعي واحملظور اىل  صلة من أنشطة إجرامية يهدف حتويل األموال املتح

 شخص إرتكب جرما يتجنب املسؤولية القانونية اإلحتفاظ مبحصالت هذا اجلرم ".دة أي ـــاألموال أو مساع
وقد عرفه الدكتور صالح جودت " عبارة تبييض األموال يقصد هبا سلسلة من التصرفات أو اإلجراءات اليت       
و كان مشروعا صاحب الدخل غري املشروع أو الناتج عن اجلرمية حبيث تبدو األموال أو الدخل كما لهبا يقوم 

بواسطة السلطات األمينة أو القضائية ، وحيقق ذلك عندما ينجح صاحب  متاما مع صعوبة إثبات عدم مشروعيته
 .    3ال غري املشروع وماله النهائيـــع الصلة بني  أصل املـــالدخل غري املشروع يف قط

بصفة عامة وجرمية تبييض األموال بصفة قد حارب اجلرمية املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات العربية والدولية -
 389عنوان " تبييض األموال" يف املادة والذي جاء ب 1خاصة ، فقد نص قانون العقوبات يف القسم السادس مكرر

 .: مكرر على أنه "يعترب تبييضا لألموال
در غري املشروع ارض إخفاء أو متويه املصحتويل املمتلكات أو نقلها مع علم  الفاعل بأهنا عائدات إجرامية بغ –أ 

تت منها هذه املمتلكات ،على لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف إرتكاب اجلرمية األصلية اليت تأ
 اآلثار القانونية لفعلته . األفالت من 

فيها أو حركتها أو متلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف مإخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية لل – ب
 " . .....احلقوق املتعلقة هبا مع علم الفاعل أهنا عائدات إجرامية

املعدل واملتمم باألمر  2005فرباير  06املؤرخ يف  01-05فس التعريف يف القانون وقد تطرق املشرع اجلزائري إىل ن    
ا يف نص موال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهاملتعلق بالوقاية من تبييض األم 2012فرباير  13املؤرخ يف  02-12رقم :
 منه . 02املادة 
من خالل ما سلف جند أن املشرع اجلزائري مل يعط تعريفا حمددا لظاهرة تبييض األموال بقدر ما ركز على     

 األفعال وصور السلوك اإلجرامي اليت تكون الفعل اجملرم .
مدة من أي نوع من عرفها املشرع اإليطايل على أهنا " إستبدال أية نقود أو سلع أو أية أموال أخرى مست كما      

4أو إخفاء مصدر هذه األموال من اجلرائم املستمدة منها"  اجلرائم العمدية
  . 

متأتية من فعل غري مشروع  فاء صفة الشرعية على أموالكن القول أن تبييض األموال هو إضومن كل ما سلف مي
القانون وذلك من خالل إدخاهلا يف الدورة املالية الداخلية أو اخلارجية عرب القنوات املصرفية وإعادة تشغيلها  جيرمه

 مبظهر قانوين سليم . ها يف أنشطة مشروعة إلظهار 
 عمليات تبييض األموال :مراحل و المطلب الثاني : 

كتساب أموال غري مشروعة املصدر أداة تستعمل من قبل أشخاص تورطوا يف إ إن ظاهرة تبييض األموال      
النظيف عليها ويتم ذلك بإجراء عدد من  أجل إسباغ الطابع القانوينخها يف جوانب احلياة اإلقتصادية من بض

 العمليات والتصرفات القانونية لذا سنتطرق إىل مراحل وأساليب وتقنيات تبييضها .
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 األموال :مراحل تبييض -01
 لقد إختلف الفقهاء حول املراحل اليت من خالهلا يتم عملية تبييض األموال .     

ترب متهيدا ملرحلة راحل متدرجة ومعقدة وكل مرحلة تعدية أن عملية تبييض األموال تتم مبيفريى أنصار النظرية التقل
5الحقة

 وتتم عرب ثالث مراحل . 
بنك أو إحدى املؤسسات املالية غري البنكية  ويتم من خالهلا إجياد : مرحلة اإلبداع أو مرحلة التوظيف –أ 

إثارة الشكوك حول مشروعيتها وهي من أهم املراحل حساسية من ميكن إيداع فيه تلك األموال الكبرية خوفا 
 وخطورة خصوصا عندما تتم عن طريق البنوك .

لبلدان اليت اف املصدر اإلجرامي خاصة يف احيث أن هذه املرحلة تعد مرحلة حساسة جدا إذ ميكن إكتش    
اليب اء العمليات البنكية لذا جند أن الكثري من املبيضني قد يلجئون إىل تقنيات وأسإز ة تفرض على البنك اليقظ

 .رقابة البنكية   داعات النقدية وذلك هروبا من الجد مدروسة كتقنية جتزئة اإلي
ة يتم من خالهلا قطع الصلة عن مصدر األموال الغري مشروع وتتم يف وهي مرحل ب : مرحلة التعتيم أو التغطية:

وغالبا ما يلجأ املبيضون إىل البلدان أو األقاليم اليت ال حتارب ظاهرة ،أماكن غري مكان احلصول على األموال 
م وإمكانية بهة حوهلكل ذلك إلبعاد الش،واليت معامالهتا تتم يف سرية تامة وتتم بعدة تقنيات  6تبييض األموال
 . وعلى أهنا أموال مشروعة ونظيفة ،عد ذلك إىل بنوك بلداهنم بصفة قانونية نقل األموال ب

خرية ميكن من خالهلا إستثمار األموال على أهنا نظيفة وضخها يف اإلقتصاد أوهي مرحلة  مرحلة اإلدماج : -ج
وأصبح سبب وجود املال يف يد املبيض سبب مشروع  ملال املبيض ،الرمسي والشرعي وبذلك يستفيد املبيض من ا
 .،وذلك بانقطاع الصلة مع االنشطة االجرامية

غري أن أنصار النظرية احلديثة إنتقدوا هذه املراحل على أن عملية تبييض األموال ال تتم وجوبا عرب هذه املراحل     
 األموال يف ظلها للقول حبتميةيت جيري تبييض إذ انه ال وجود ال لوحدة الظروف وال لوحدة النظم القانونية ال،

 املرور على املراحل الثالث .
7ف حسب إعتبارات متعددة منها ــــأنصار هذه النظرية يرون أن عملية تبييض األموال ختتلفوبذلك 

    . 
 إعتبارات شخصية . -
 كمية األموال املراد تبييضها . -
 ال .نوع اإلحتياجات اليت تستخدم فيها األمو  -
 عات .يها التشر تتضمنالقيود القانونية اليت  -

املراحل املذكورة وفقا للنظرية التقليدية فقد تدمج مرحلتني يف ب تبييض األموال ال تستلزم املرورعمليات  وكون     
 ملضاربة عن طريق البورصة ..كحالة امرحلة واحدة 

8عمليات تبييض األموال إىل ثالث أنواع  لذا يرى أنصار هذه النظرية احلديثة أنه يستحسن أن تقسم
    .  
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واليت يلجأ فيها املبيض إىل إستخدام األموال الغري مشروعة يف إستثمارات قليلة التكلفة  التبييض البسيط : –أ 
الت لعاب القمار اكص.واليت من خالهلا ميكن أن يتم كسب مكاسب ومهية ،أو يف جماالت إقتصادية هامشية 

 .تبديل العملة مكاتب أو ،
ييض البسيط ويستخدم فيه املبيضون أمواال أكرب حجما من األموال املبيضة يف تب التبييض المدعم : –ب 

إىل املشروعات فيه أكثر تعقيدا مما يستوجب عليهم أخذ احليطة أكثر ويتم اللجوء   ويستعملون وسائل متويه
 الفنيني .نني يف ذلك بالعديد  من املستشارين و يعتالكربى ، مس

 . وقد يلجأ املبيضون إىل هذا النوع يف احلاالت التالية  التبييض المتقن : -ج
 .عندما تكون األموال يف عدة دول  -
 عندما تكون صاحبة األموال منظمات إجرامية كربى . -
والبنوك اليت متارس اد والتصدير ري ويتم ذلك من خالل شركات جتارية متارس أعماال كاملقاوالت والتأمني واإلست   

 نقل األموال  فيما بينها  بوسائل تكنولوجية حديثة .
ا عملية تبييض األموال هلأنه من الصعب حتديد املراحل بدقة اليت يتم من خالالقول إذن من كل ما سبق ميكن 

 تكون حمور عملية التبييض .واليت فهناك الكثري من اإلعتبارات ،
 تقنيات متعددة منها .بتتم عملية تبييض األموال :البنوك أساليب تبييض األموال عبر  -2
 داع هذه األموال يف حساب جار يف أحد املصارف أو املؤسسات املصرفية ريب النقود من بلد إىل خخر مث إيهت -
 .عن طريقيتم نقلها إىل حيث تعترب أمواال مشروعة ل

العينية كالذهب مثال مث يقومون ببيعه للحصول على إذ يلجأ املبيضون إىل شراء األشياء ،التصرفات العينية  -
يتم  ة كحسابات مصرفيةثانية، مث جعل هذه الشيكات املصرفيمة األشياء املبيعة كخطوة بقيشيكات مصرفية 

 وتنقطع العالقة متاما مع العلميات املشبوهة .عليها ،فاء صفة الشرعية بعدها حتويل هذه األموال إلض
الصرافة ،  مكاتب ري املصرفية وهي املؤسسات اليت تساهم يف تبادل النقود مثل شركات أواملؤسسات املالية غ -

شركات تأمني األوراق املالية ...اخل وهذه املؤسسات تعترب منفذا هاما ملبيضي األموال كوهنا ال  ،شركات مسسرة
 فاء الشرعية عليها .لدى البنوك إلضع األموال احملصلة دا يختضع لنفس الرقابة اليت ختضع هلا البنوك ومن مث يتم إ

بصورة قانونية وذلك هبدف القيام بأعمال مالية مشروعة غري أهنا ال  توهي شركات نشأ :شركات الواجهة  -
تنهض باألهداف احملددة يف عقود تأسيسها بل تقوم بعمليات الوساطة يف تبييض األموال غري النظيفة ويصعب 

 نشاط مشروع .تعقبها كوهنا تتصرف كشركة ذات 
شركة من شركات الواجهة اململوكة من وقد يكون عن طريق التحويل الربقي للنقود إىل  :اإليداع والتحويل  -

أو بعد إيداع ودائعهم يف البنوك عن طريق حساب جار واحلصول على عدد من الشيكات واحلوالت .طرفهم 
 .املصرفية مقبولة الدفع حلاملها دون حتديد إسم احملول له 
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ستعني باألنرتنت من أجل خدمة الزبائن وتسهيل العمليات املصرفية كتحويل األموال بنوك األنرتنت . ن -
الرقم بواسطة  وبذلك ميكن للعميل الدخول إىل حسابه عن طريق كارت ممغنط....واإلستفسار عن الرصيد 

SWIFI 9ونظام   CHIPSم السري املعطى له من قبل البنك ليقوم بالعمليات املصرفية املختلفة كنظا
وبذلك يقوم    

فاء شرعية األموال وقطع ، ومن بلد إىل خخر ،هذا إلضاملبيض بعمليات اإليداع والتحويل من حساب آلخر 
 .عالقتها بالعمليات الغري مشروعة 

 راداتعمليات تبييض األموال يف حتويل إيهذه تعد احد األساليب وليست الكل اليت يستخدمها مرتكبوا  -
 ومتحصالت اجلرائم إىل أصول وممتلكات مشروعة .

 الجهود المبذولة لمنع إستخدام البنوك في تبييض األموال. المبحث الثاني :
أغلب الدول تسعى إىل وضع سياسة تشريعية ملكافحة عمليات تبييض األموال على مستوى اجلهاز املصريف     

اء الشرعية على أمواهلم بدجمها يف النظام فاألموال القذرة من إضوالذي يعد األداة اليت من خالهلا ميكن ألصحاب 
املايل للدولة ، لذا كان على الدولة إجياد تشريعات تتالءم مع اإللتزامات الدولية حملاربة عمليات تبييض األموال 

تطرق يف مطلب لذا سن،للقضاء على مثل هذه العمليات يف مهدها  نوات البنكية كوهنا األداة املثلىعن طريق الق
مث إىل مسؤولية البنك عن اإلخالل بإلتزاماته املفروضة ملكافحة تبييض األموال  التشريعات الوطنية ، هودج أول إىل

 .يف مطلب ثاين
 طنية .الو تشريعات الالمطلب األول : جهود 

عدة نصوص  موال وأصدرلقد عمل املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات الدولية إىل حماربة عمليات تبييض األ    
املعدل واملتمم واليت أوجبت  01-05املتعلقة بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تشريعية منها النصوص 

 عدة إلتزامات على البنوك من أجل حماربة عمليات تبييض األموال وميكن إمجاهلا .
قبل إقامة  ديق إستعالم البنوك عن عمالئها اجلدتوخي احليطة واليقضة وذلك عن طر لزم القانون البنوك بأ لقد -1

10أية عالقة عمل 
 .11ة أو جمهولة رقميمن القيام بفتح أي حسابات بنكية  ومنعهبينهما ،  

 الموال دون علمها .وهذا حىت ميكن للبنك التعامل مع عمالء نزهاء وتفادي خطر املسامهة يف تبييض أ      
سواء  ،حسابات للتحقق من هوية طاليب فتح 12فرض على البنوك إجياد تنظيم وإجراءات داخلية كافية كما انه   

 . أو معنويني كانوا أشخاص طبيعيني
من  01-05من القانون  09بل أن البنك ملزم وفقا للمادة ،وهذا اإللتزام يبقى حىت بعد إقامة عالقة التعامل      

شخص ما يلزم البنك بضرورة اإلستعالم عن  تها بأن العميل يتصرف حلسابالتأكد من العميل ويف حالة معرف
وهو ما إصطلح عليه باملستفيد احلقيقي ، والذي قد يكون وفقا لنص ،بإجراء العملية هوية  الشخص احلقيقي 

ف هامة كل أجنيب معني أو منتخب مارس أو ميارس يف اجلزائر أو يف اخلارج وظائ"13 01-05من القانون  04املادة 
 ، تشريعية أو إدارية أو قضائية " .
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كما أن البنك ملزم بالتحقق من مصدر ثروة العميل وذلك بالتحقق من نشاط العميل التجاري أو املهين     
 . أنشطتهلتقييم معامالت العميل وما إذا كانت تتماشى مع 

كذلك التحقق والتحري والذي جيب أن ال يتوقف وأن تظل اإلدارة حمتفظة بالوثائق املتحصل عليها ، من أجل      
جتنب البنك من التعرض ملخاطر نتيجة التعامل مع شخص، وبذلك يكون للبنك بعد عملية التحري إما قبول فتح 

 .14 02-04ت مساءلة جزائية وفق القانون احلساب أو رفضه .والرفض جيب أن يكون مربرا وإال أصبح البنك حت
وبعد فتح احلساب فإن البنك ال جيب أن يتوقف على إختاذ العناية الواجبة لبعض العمليات اليت ميكن أن    

كمراقبة العمليات على احلساب البنكي بالنظر إىل طبيعتها وطريقة تنفيذها أو بالنظر إىل القائم ،تتضمن خماطر 
  01-05مكرر من القانون  07شخص معرض سياسيا وهذا ما أوجبته املادة  هبا والذي قد يكون

ه سواء يف هوية  تتضمن خطر وحالة وجود أي إشتبابعد أن يقوم البنك بالعناية الواجبة على العمليات اليت    
عمليات العمالء أو مصدر األموال أو يف وجهتها .فإن البنك يقوم بإجراءات قانونية تتمثل يف الكشف عن ال

 املشبوهة ويكون ذلك إما مبوجب تقارير أو مبوجب نظام األخطار بالشبهة .
زم بإعداد تقارير سنوية يف جمال الوقاية والكشف ومكافحة تبييض األموال وترسل هذه تإذ أن البنك يل     

ألموال وبذلك يكون التقارير إىل اللجنة املصرفية، إذ من خالل دراسة هذه التقارير ميكن كشف عمليات تبييض ا
 من حق اللجنة املصرفية إخطار خلية معاجلة اإلستعالم املايل .

تتضمن ،أن عملية ما  وحالة ما يكتشف املستخدم  05/01من قانون  10/2كما أن البنك وفقا للمادة      
دات والظروف خلية معاجلة اإلستعالم املايل ليتوىل فحص املستن 15ألموال فإنه يقوم بإخطار مراسل لتبييض 

 املتعلقة بالعملية .
بل منح هذا احلق أيضا إىل اللجنة املصرفية ،التقرير السري يف يد البنك فقط  ومل يرتك املشرع أمر حترير هذا      

يف إطار رقابتها اخلارجية عن طريق مفتشيها وإرسال هذا التقرير بصفة مستعجلة إىل اجلهة املتخصصة وهي خلية 
 اإلستعالم املايل .معاجلة 

تصميم مطابق للنموذج الوحيد  احملدد باملرسوم لكما يلزم البنك بالكشف عن العمليات املشبوهة وفقا   –2 
وطبعا ،ن يكون مكتوبا عن طريق الرقن ودون أن يتخلله حشو أو إضافة حتت طائلة البطالن أو 16 05-06التنفيذي 

 . وعن هوية العميل أو املستفيد،على أهنا ناجتة عن جرمية  األموالفإن البنك عادة ما يتعلق إشتباهه حول مصدر 
فيمكن يف أي وقت مت إكتشاف عملية تبييض األموال  يتم اإلخطار  ،واملشرع مل حيدد تارخيا أو أجل لإلخطار

ة هلا عالقة مباشرة إىل خلية معاجلة اإلستعالم املايل واليت بدورها هلا احلق أن تعرتض على تنفيذ أية عملية بنكي
ل يف اإلعرتاض على تنفيذ العملية حم نه ليس للبنك أي حقساعة ،وإال فإ 72األموال خالل مدة بتبييض 

 وإال رتب عليها مسؤولية قانونية .،األخطار بالشبهة 
ساعة  12إذ أن يف فرنسا حددت املدة بـ ،ساعة طويلة نوعا ما يف وجود هيئة متخصصة  72أن مدة  ونرى     
الفرنسي، وطول املدة يؤدي حتما إىل ضرر للعميل خاصة إذا  من القانون النقدي واملايل 562-05للمادة  وفقا
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للمتابعة فهنا يكون من حق العميل املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حلقه جراء  هإنتهت التحقيقات بأال وج
 هذا التأخري .

 بإلتزاماته المفروضة لمكافحة تبييض األموال .المطلب الثاني : مسؤولية البنك عن اإلخالل 
مبوجب قوانني على إلزام البنوك بإلتزامات وذلك حملاربة مترير األموال القذرة عرب قنواهتا ويف  لقد عمل املشرع      

ذات الوقت أقر عقوبات تأديبية وجزائية حال إخالله بتلك اإللتزامات . وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد خالف 
املشرع الفرنسي الذي يكتفي باملسؤولية التأديبية عوض عن املسؤولية اجلزائية بالنسبة للموظف الذي خيل بواجب 

 .17اإلخطار وإقتصر العقوبة اجلزائية على مرتكيب جرمية تبييض األموال ما عدا يف حالة التواطؤ الواضحة 
أوال ذات طابع مهين ،ويعد اإلخالل باإللتزامات ،مسؤولية  إذن ومن خالل التشريع جند أن مسؤولية البنك     

املفروضة قانونا كاألخطار بالشبهة مثال  خطأ مهين جسيم ألن عدم اإلخطار يساعد على مترير األموال القذرة عرب 
القنوات البنكية على حنو يضر باإلستقرار اإلجتماعي واإلقتصادي ،واخلطأ املهين املكون للجرمية التأديبية مستقل 

اما عن اجلرمية اجلنائية فقد يتحقق اخلطأ املهين دون حتقق اجلرمية اجلنائية . إذ اخلطأ املهين يتحقق مبجرد اإلمهال مت
وهي حتت سلطة اللجنة املصرفية اليت هلا السلطة التقديرية يف تقديرها وتقدير العقوبة اليت ميكن أن تسلط سواء على 

 . 18 ، وتلتزم اللجنة املصرفية بإعالم اهليئة املختصة بكل تدبري البنك كشخص معنوي ،أو على ممثلي البنك
 10-مكرر  10-10-09-08-07ومن بني اجلزاءات التأديبية املسلطة على البنك كشخص معنوي وفقا للمواد      
 . 2012املعدل واملتمم يف  01-05من القانون  20. 14.  2مكرر  10- 1مرر 

 سحب اإلعتماد . –املنع  أو احلد من ممارسة بعض األنشطة  -التوبيخ  –اإلنذار 
اللجنة املصرفية سحب صفة الوسيط املعتمد مبوجب عمليات التجارة  01-07من النظام  16كما حتيز املادة      

 اخلارجية والصرف من احلائز هلذه الصفة يف حالة خمالفة للتشريع وتنظيم الصرف .
بعقوبة مالية تكون مساوية على األكثر للرأس املال األدىن الذي يلزم البنك  كما ميكن للجنة أن تقضي       

،وحيق للبنك الطعن يف القرار التأدييب باإللغاء أمام جملس الدولة يف  03/11من األمر  115بتوفريه وفقا لنص املادة 
 يوما إبتداء من التبليغ . 60أجل 

فإن الشخص الطبيعي املمثل للبنك أيضا خيضع لعقوبات تأديبية إذا كان البنك ممكن معاقبته بعقوبات تأديبية 
 تقررها اللجنة املصرفية وتتمثل يف :

 التوقيف املؤقت لشخص أو أكثر من املسريين مع تعني القائم باإلدارة مؤقتا أو عدم تعيينه . -       
 مؤقتا أو عدم تعيينه .إهناء مهام شخص أو أكثر من املسريين مع تعيني القائم باإلدارة  -       

 ويشرتط يف هذه احلالة إعالم حمافظ بنك اجلزائر مع احلصول على إعتماد منه يف حالة تعيني مسري جديد.     
إذا مت معاينة البنك كشخص معنوي واملسريين فإن ذلك ال مينع من معاقبتهم جزائيا حالة توفر األركان املادية 

 واملعنوية جلرمية تبييض األموال .
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فإنه  2012املعدل واملتمم سنة  01- 05قانون  02مكرر من قانون العقوبات واملادة  389بالرجوع إىل نص املادة    
 ميكن متابعة املبيضني جبرمية تبييض األموال على ان يتوفر ركن مفرتض يضاف إىل الركنني املادي واملعنوي 

بعية جلرمية سابقة سواء ارتكبت داخل الوطن أو خارجه تعترب جرمية تبييض األموال جرمية ت الركن المفترض : -
واليت من خالهلا مت احلصول على أموال بصفة مباشرة أو غري مباشرة هي حمل تبييض ،ويشرتط أن يكون الفعل 

 اجملرم يف اخلارج جمرم داخل دولة املتابعة قضائيا.
 جلاين وهي متعددة قانونا .يتجلى الركن املادي يف النشاط الذي يأتيه ا  أما الركن المادي:

 حتويل األموال أو نقلها . –
اإلخفاء والتمويه لطبيعة احلقيقية لألموال أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق  -

 املتعلقة هبا .
 إكتساب األموال أو حيازهتا أو إستخدامها . -
املقررة وفقا هلذه املادة أو التواطؤ  أو التآمر على إرتكاهبا أو حماولة إرتكاهبا املشاركة يف إرتكاب أي من اجلرائم  -

 ،واملساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيلها وإسداء املشورة بشأهنا .
وبذلك يكون البنك احملجم عن األتيان باإللتزامات املفروضة قانونا مساعدا وعونا يف إرتكاب جرمية تبييض 

 األموال .
إن جرمية تبييض األموال شأهنا شأن أي جرمية أخرى وهو أهنا تتطلب القصد اجلنائي العام يف  المعنوي :الركن 

خمتلف صور السلوك اإلجرامي ما عدا الصورة الثانية واملتمثلة يف اإلخفاء والتمويه ،واليت أكد املشرع فيها على 
م الغاية من إرتكاب هذه األفعال وهو  إما ضرورة توافر القصد اخلاص واليت إستوجب إىل جانب القصد العا

إخفاء و متويه املصدر اإلجرامي لألموال غري املشروعة ،أو مساعدة شخص لإلفالت من نتائج جرمه يف اجلرمية 
 األصلية واليت هي مصدر األموال الغري مشروعة . 

 قمع الجريمـــة :

،وفرق بني التبييض البسيط   02مكرر 9 38-1مكرر  389ة لقد أوجد قانون العقوبات عقوبات صارمة وفقا لنص املاد   
 ،والتبييض املتشدد وهو ما إرتكب بإستعمال التسهيالت اليت مينحها نشاط مهين أو يف إطار مجاعة إجرامية .

 دج ...عن الغسيل البسيط 3000000دج إىل  1000000سنوات حبس وبغرامة من  10سنوات إىل  05فأوقع عقوبة من 
 دج .8000000دج إىل 4000000سنة وبغرامة من  20سنوات إىل  10وعقوبة من 

مع مصادرة األمالك حمل اجلرمية مبا فيها العائدات والفوائد الناجتة عنها والوسائل واملعدات املستعملة يف     
 من قانون العقوبات.  4مكرر  389إرتكاب اجلرمية وهذا ما نصت عليه املادة 

وهي  06مكرر  389و   05مكرر  389إضافة إىل هذه العقوبات هناك عقوبات تكميلية نصت عليها املواد  -
عقوبات جوازية جيوز  للقاضي احلكم هبا كاملنع من اإلقامة على الرتاب الوطين بالنسبة لألجنيب بصفة هنائية أو 

 سنوات . 10ملدة 
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إذا ما إرتكب سواء التبييض  07مكرر  389وفقا لنص املادة  ومل يستثين املشرع الشخص املعنوي من العقاب -
غرامة ال ميكن  -إذ يتم معاقبته ، ب:  2مكرر  389، 1مكرر 389البسيط أو التبييض املتشدد وفقا لنص املادتني 

 . 2مكرر  389و  1مكرر  389أن تقل عن أربع مرات احلد األقصى للغرامة املنصوص عليها يف املادتني 
 ة املمتلكات والعائدات اليت مت تبييضها .مصادر  -
 مصادرة الوسائل واملعدات اليت أستعملت يف إرتكاب اجلرمية أو قيمة مالية مساوية هلا حالة تعذر حجزها  -
 سنوات . 05املنع من املزاولة ملدة ال تتجاوز  -
 حل الشخص املعنــــوي . -

مما سبق جند أن جرمية تبييض األموال جرمية عمديه وهي تستقل عن جرائم خمالفة التدابري الوقائية واليت نص عليها 
واليت وبإستقراءها نستخلص سلوكيات جرمها القانون  34إىل  32املعدل واملتمم يف نصوص املواد  01-05القانون 

 حال قيام هبا سواء البنك نفسه أو مسريوه وهي :
جرمية عدم التحقق من هوية العمالء ،يتحقق الركن املادي ،بإمتناع ممثل البنك عن التحقق من هوية العمالء  –أ 

 سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو معنويني أو زبائن غري إعتياديني أو املستفدين احلقيقيني هلا .
 واإلرادة .أما القصد اجلنائي فإنه يتحقق بتحقق القصد اجلنائي العام أال وهو العلم 

من  34جرمية خمالفة تدابري التحقق من العمليات ذات الطابع غري اإلعتيادي وهو ما نصت عليه املادة  –ب 
 . 01-05القانون 

من نفس القانون ،وذلك بعدم إيالء عناية بالعمليات  10فالركن املادي يتحقق مبخالفة ما ورد يف نص املادة     
صدرها ووجهتها وهوية املتعاملني اإلقتصاديني مع إعداد تقرير سري بذلك املشبوهة، وعدم اإلستعالم عن م

 وحفظه   .
 أما الركن املعنوي فيتمثل يف القصد اجلنائي العام وهو العلم واإلرادة .   
  01-05من قانون  34جرمية خمالفة اإللتزامات املتعلقة باإلحتفاظ باملستندات ،وقد نصت عليها أيضا املادة  -ج 
 05عدل واملتمم ،وركنها املادي يتمثل يف عدم إلتزام البنك باإلحتفاظ بالوثائق املتعلقة بالعمالء والعمليات مدة امل

 سنوات مع وضعها حتت تصرف السلطات املتخصصة .
 أما ركنها املعنوي : فيكفي القصد اجلنائي العام املتمثل يف العلم واإلرادة .

 برامج تضمن الرقابة الداخليـــة .جرمية اإلمتناع عن وضع وتنفيذ  -د
 املعدل واملتمم . 01-05من قانون  1مكرر  10وقد نصت عليها املادة 

فالسلوك اإلجرامي املكون للركن املادي يتحقق بإمتناع البنك عن وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية    
 قابة عن عمليات تبييض األموال .والتكوين املستمر للمستخدمني وهذا طبعا لرفع درجة الوعي والر 

 أما الركن املعنوي :فالقصد العام وحده يكفي .
إذ أن البنوك ملزمة  01-05من قانون  32جرمية عدم اإلخطار : وقد نصت على هذه اجلرمية نص املادة  -هـ

 بإخطار خلية معاجلة اإلستعالم املايل بكل عملية مشبوهة بتبييض األموال .
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ك اإلجرامي املكون للركن املادي يتحقق مىت إمتنع البنك عن اإلخطار عن عملية ما مطالب وبذلك فالسلو     
بإجنازاها متعلقة بتبييض األموال ،فالسلوك السليب هذا به يتحقق الركن املادي، أما  الركن املعنوي فيتحقق بالقصد  

 اجلنائي العام وهو العلم و اإلرادة .
 إجراء من إجراءات اإلخطار .جرمية  اإلفشاء للعميل عن  -و 

املعدل واملتمم واليت يتحقق ركنها املادي مبجرد قيام مسريو وأعوان  01-05من القانون  33وقصد نصت عليه املادة      
 املؤسسات املالية والبنك ذاته بإعالم العميل أو العمليات موضوع اإلخطار أو إطالعه حول النتائج اليت ختصه .

ومسريوه ملزمون بواجب احلفاظ على السر البنكي أما الركن املعنوي فيتحقق بالقصد اجلنائي العام وهو إذن البنك 
العلم واإلرادة ،فال ميكن معاقبة املسريين مثال يف حالة فطنة العميل الزائدة واليت أدرك من خالهلا أن هناك إخطار 

 ت مالية جد مرتفعة .وتتمحور عقوبة جرائم خمالفة التدابري الوقائية عن غراما
إذن املشرع اجلزائري قد فرض عقوبات صارمة سواء أكانت تأديبية أو جزائية على البنك ومسرييه وذلك من -

 أجل احلد من ظاهرة تبييض األموال .
 

  الخاتمة:
إن ظاهرة تبييض األموال تعد أخطر من اجلرمية األصلية واليت مت احلصول منها على املال حمل التبييض إذ     

هتدف إىل طمس خثار اجلرمية األصلية ،وجعل املال  مال مشروع وذلك من خالل املرور جبملة من املراحل ،هي 
 وجية كبرية جدا .غاية يف التعقيد وإتباع أساليب متطورة جدا يف ظل ثورة تكنول

ومن خالل دراسة النصوص القانونية اليت أصدرها املشرع اجلزائري وذلك بالوقوف على املنهج الذي أتبعه يف      
سبيل منع إستخدام البنوك يف تبييض األموال، فمن جهة إستعان املشرع بالبنوك ذاهتا من أجل مكافحة هذه 

،  منها ما يتعلق بالعميل مباشرة من قبيل التحقق من العمالء الظاهرة من خالل فرض إلتزامات على املصارف
 ومن هويته احلقيقة ومن املعامالت اليت تنجزها مبوجب سجالت يتم اإلحتفاظ هبا ملدة حمدد.

 كما ألزمها بإعداد إجراءاهتا الداخلية اخلاصة بالرقابة ، وواجب اإلخطار عن كل العمليات املشتبه فيها .      
بنوك على أن يكون هلا دور إجيايب فقد أباح هلا اإلفشاء بالسر البنكي يف حالة مكافحة تبييض األموال  وتشجيعا لل

 كون السر البنكي يعد غاية وليس هدفا .
 ولضمان إلتزام البنوك باإللتزامات املفروضة رتب القانون على اإلخالل هبا مسؤولية جزائية وأخرى تأديبية .     
د اوىل إهتمام واسع مبحاربة ظاهرة تبييض األموال إبتداءا من تأسيس خلية معاجلة اإلستعالم املايل إذن املشرع ق      
وما تبعها من قوانني ملعاجلة مواطن النقص ، ومع ذلك فيجب أن يساير التشريع  01-05وإصدار القانون  2002سنة 

تطور أساليب تبييض األموال إذ أن اجملرمني واملتواطئني معهم يف عمل دؤوب من أجل إجياد خليات حديثة لتبييض 
 تبييض األموال . األموال وبذلك فإن أعمال املنهج التقليدي لتوخي اليقظة جيعل البنك عاجزا عن الكشف عن
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كما أن ما نالحظه أن كال من العقوبات التأديبية واجلزائية الناجتة عن اإلخالل باإللتزامات هي عقوبات مالية     
 فكان من األفضل تطبيق إحدى هاتني العقوبتني فقط.

ن محاية اإلقتصاد الوطين ومع كل ذلك فيمكن القول أن اجلزائر هلا ترسانة قانونية ميكن من خالهلا حال تفعيلها م     
،ومن شأهنا أن تبعد املبيضني عن اللجوء إىل البنوك اجلزائرية إلضفاء الطابع الشرعي على أمواهلم غري املشروعة، ويبقى 

 أن تقول أن النصوص وحدها تبقى دون فاعلية ما مل تفعلها البنوك و اهليئات املكلفة مبكافحة تبييض األموال . 
 المراجع :

 –نبيل حممد عبد احلليم عواجه  –أنظر  –يف بازل بسويسرا من قبل جلنة بازل  0988ذا اإلعالن يف ديسمرب إصدار ه -10
 . 2119مصر  –دار النهضة العربية  –يف ضوء أحكام القانون الدويل العام  –املسؤولية الدولية  عن جرائم غسل األموال 

غسل األموال يف ضوء أحكام القانون الدويل العام دار النهضة العربية نبيل عبد احلليم عواجه املسؤولية الدولية عن جرائم  -12
 .2009القاهرة 

 .2119لعشب علي اإلطار القانوين ملكافحة غسل األموال ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائري الطبعة الثانية  -10
 .2116نشر والتوزيع عمان الديلمي مفيد نايف غسيل األموال يف القانون اجلنائي دراسة مقارنة دار الثقافة لل -10
تدريست كرمية رسالة دكتوراه بعنوان دور البنوك يف مكافحة تبييض األموال  كلية احلقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو  -10

2100 . 
يد وتسمى بـ املالذات الضريبية ويسميها البنك الدويل بـ " املراكز املالية ألوفشور " إذ عمد منتدى اإلستقرار املايل إىل حتد -16

تطبيق نظام غري -فرض ضرائب منخفضة أو حىت منعدمة على النشاطات التجارية واإلستثمارات  –اخلصائص املميزة هلا منها 
تطبيق قوانني تعزز سرية املعامالت  –تعفى املؤسسات املالية األخرى من التواجد املادي على اإلقليم  –مقيد لتسجيل الشركات 

 املالية .
 . 2110ل األموال يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة دار النشر للجامعات ،القاهرة عطية فياض جرمية غس -10
دار   -السعودية  -اإلمارات  -مصر–عادل عبد اجلواد الكردوسي املكافحة القانونية لغسل األموال يف بعض الدول العربية  -18

 . 2118مكتبة األدب ،مصر 
الوسائط اإللكرتونية ونصوص التشريع دار الكتب القانونية ودار الشتات عبد الفتاح بيومي حجازي جرمية غسل األموال بني  -19

 . 2110للنشر والربجميات ،القاهرة 
املتضمن  2102فرباير  00املؤرخ يف  12-02من األمر  10املعدلة واملتممة باملادة  10-10من القانون  10املادة  -01

 . 2102فرباير  00يف املؤرخة  18جريدة رمسية عدد  10-10تعديل وتتميم القانون 
 . 10-02من النظام  0/9املادة  -00
املتعلق  10-18املتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق النظام رقم  2100مارس  19مؤرخة يف   10-00أنظر التعليمة رقم : -02

 . - 2100بنك اجلزائر  –برتتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها نشرة داخلية لبنك اجلزائر 
 . 12- 02من األمر  12املعدلة واملتممة باملادة  -00
احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية جريدة رمسية صادرة يف  2110جوان  10املؤرخ يف : 12-10القانون  -00

 . 00عدد  2110جوان  20:
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ءات إىل مجيع تنص "جيب على املصارف ... أن تتأكد من إبالغ هذه اإلجرا 02/10من النظام  09/12املادة  -00
املستخدمني وبأهنا تسمح لكل عون أن يبلغ بإخطار املسؤول باملطابقة يف جمال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب بأي 

 عملية حمل شبهة " .
 املعدل واملتمم ،   . 10-10من القانون  06املادة  -06

17-  DESCHANEL(jean- pierre) et GAILLARDOT(dominique)ou en est on du blonchiment 
des capitaux des aprevention et de sa pepression revue bauncaire et financier 1999   

 . 12 – 02من األمر  10املتممة باملادة  10-10من القانون   – 12مكرر  01املادة  -08
 

 والهوامش: عالمراج
                                                           

املسؤولية الدولية  عن جرائم  –نبيل حممد عبد احلليم عواجه  –أنظر  –يف بازل بسويسرا من قبل جلنة بازل  1988إصدار هذا اإلعالن يف ديسمرب 1
 . 46ص 1هامش  ، 2009مصر  –دار النهضة العربية  –يف ضوء أحكام القانون الدويل العام  –غسل األموال 

،  2009نبيل عبد احلليم عواجه املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال يف ضوء أحكام القانون الدويل العام دار النهضة العربية القاهرة  2

 .47-46ص
 .23-22ص، 2009لعشب علي اإلطار القانوين ملكافحة غسل األموال ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائري الطبعة الثانية  3
 .34ص 2006الديلمي مفيد نايف غسيل األموال يف القانون اجلنائي دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان  4
 .80ص  2014تدريست كرمية رسالة دكتوراه بعنوان دور البنوك يف مكافحة تبييض األموال  كلية احلقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو  5
ويسميها البنك الدويل بـ " املراكز املالية ألوفشور " إذ عمد منتدى اإلستقرار املايل إىل حتديد اخلصائص املميزة هلا منها وتسمى بـ املالذات الضريبية  6
تعفى املؤسسات املالية  –تطبيق نظام غري مقيد لتسجيل الشركات -فرض ضرائب منخفضة أو حىت منعدمة على النشاطات التجارية واإلستثمارات  –

 تطبيق قوانني تعزز سرية املعامالت املالية . –لتواجد املادي على اإلقليم األخرى من ا
 .222-221ص  2004عطية فياض جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة دار النشر للجامعات ،القاهرة  7
دار مكتبة األدب ،مصر   -السعودية  -اإلمارات  -مصر–عادل عبد اجلواد الكردوسي املكافحة القانونية لغسل األموال يف بعض الدول العربية  8

 . 33ص 2008
ات عبد الفتاح بيومي حجازي جرمية غسل األموال بني الوسائط اإللكرتونية ونصوص التشريع دار الكتب القانونية ودار الشتات للنشر والربجمي 9

 . 66ص 2007،القاهرة 
-05املتضمن تعديل وتتميم القانون  2012فرباير  13املؤرخ يف  02-12من األمر  04املعدلة واملتممة باملادة  01-05من القانون  07املادة  10

  2012فرباير  15املؤرخة يف  08جريدة رمسية عدد  01
 . 03-12من النظام  5/9املادة  11
املتعلق برتتيبات الوقاية من  01-08بيق النظام رقم املتعلقة بتحديد كيفيات تط 2011مارس  09مؤرخة يف   01-11أنظر التعليمة رقم : 12

 . - 2011بنك اجلزائر  –إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها نشرة داخلية لبنك اجلزائر 
 . 02- 12من األمر  02املعدلة واملتممة باملادة  13
عدد  2004جوان  27التجارية جريدة رمسية صادرة يف :احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات  2004جوان  03املؤرخ يف : 02-04القانون  14
41 . 

تنص "جيب على املصارف ... أن تتأكد من إبالغ هذه اإلجراءات إىل مجيع املستخدمني وبأهنا تسمح لكل  12/03من النظام  19/02املادة  15
 ب بأي عملية حمل شبهة " .عون أن يبلغ بإخطار املسؤول باملطابقة يف جمال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرها

 املعدل واملتمم ،   . 01-05من القانون  16املادة  16
17

   DESCHANEL(jean- pierre) et GAILLARDOT(dominique)ou en est on du blonchiment 

des capitaux des aprevention et de sa pepression revue bauncaire et financier 1999p182-186 
 . 02 – 12من األمر  07املتممة باملادة  01-05من القانون   – 02مكرر  10املادة  18
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 وصفية   دراسة تحليلية :سياسة توزيع األرباح في البنوك الجزائرية
 (2013-2009خالل الفترة )

  موراد تهتان د.
    زين الدين شروقيد. ط.    

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           

   /الجزائر.                        المدية، يحيى فارسوعلوم التسيير، جامعة  يةاإلقتصادالعلوم كلية محاضر قسم أ،   ، أستاذموراد تهتاند ، 
، الجزائر.                        المدية، يحيى فارسوعلوم التسيير، جامعة  يةاإلقتصادالعلوم كلية  دكتوراه ل م د، بطال، شروقيزين الدين  /دط.   

 الملخص:
حتليل سياسة توزيع األرباح املنتهجة من طرف البنوك اجلزائرية اخلاصة هذه الدراسة إىل  تدفه    

خالل  عشرة بنوك جزائرية عمومية وخاصةعلى عينة مكونة من  االعتمادولتحقيق ذلك مت والعمومية، 
  :اىل يف األخري(، وقد توصلت الدراسة 2013-2009الفرتة )

األرباح مقارنة بالبنوك العمومية على الرغم من افتقارها البنوك اجلزائرية اخلاصة أكثر كفاءة يف حتقيق  -
 للموارد املالية اليت تتمتع هبا البنوك العمومية.

تتبع البنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة أمناط خمتلفة لسياسة توزيع األرباح، فبعض منها يفضل غياب  -
حديات املستقبلية اليت تواجه البنك، توزيع األرباح يف فرتات زمنية معينة، اهلدف منها هو مواجهة الت

كالتوسع من خالل انشاء فروع جديدة والبعض األخر يفضل سياسة توزيع باقي األرباح بعد 
احتجاز بعضها لتغطية احتياجاهتا من األموال، فيما قد بلغ متوسط األرباح املوزعة من طرف البنوك 

 بالنسبة للبنوك العمومية. %27.08و %45.30اخلاصة 
 البنوك اخلاصة والعمومية، األرباح، توزيع األرباح. :لمات المفتاحيةالك

  
Résumé : 

 

     Cette étude a pour but d’analyser la politique de Répartition des bénéfices dans les 

banques algérienne privés et Publiques, et pour la réalisation il Ya eu un échantillon 

composé de dix banques algérienne privés et Publiques durant les années (2009-2013), 

cette étude a déduit quelques résultats : 

 Les banques algérienne privés et plus compétentes dans la réalisation des 

bénéfices en comparaison avec les banques Publiques malgré le manque de 

ressources financières par rapport les banques Publiques. 

 Les banques algérienne privés et Publiques suivre différents politique de 

Répartition des bénéfices, certains d’entre eux préfèrent de ne pas distribué les 

bénéfices, la moyenne de bénéfices distribués par les banques privées est 

45.30%, et27.08% pour les banques Publiques. 
Mots Clés : Les banques privés et Publiques, les bénéfices, La Répartition des 

bénéfices. 
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 : المقدمة
يعترب القطاع املصريف قطاعا حيويا ومهما له دور بارز يف االقتصاد الوطين، فقد تنوعت اخلدمات اليت تقدمها      

البنوك، وزاد االعتماد عليها من أجل املسامهة يف التنمية االقتصادية، واهتمت الدول بوضع تشريعات وقوانني 
 ة يف احلياة االقتصادية.تنظم عمل البنوك وذلك ملا ميثله هذا القطاع من أمهي

من أهم النصوص التشريعية للنظام املصريف  14/04/1990املؤرخ يف  90/10يعترب قانون النقد والقرض      
اجلزائري، حيث جاء بقواعد ومبادئ تتماشى وخصوصيات اقتصاد السوق، وعلى أساسه مت إدخال تعديالت 

بعد فتح اجملال أمام القطاع اخلاص، فتم السماح بإنشاء البنوك مهمة  على هيكل اجلهاز املصريف اجلزائري، خاصة 
واملؤسسات املالية اخلاصة )احمللية واألجنبية(، كما مت الرتخيص بفتح فروع للبنوك األجنبية يف اجلزائر، حيث يتكون 

ل يف مرحلة توسع أكرب القطاع املصريف اجلزائري من البنوك العمومية، بنك خمتلط والبنوك اخلاصة األجنبية اليت التزا
 من توسع البنوك العمومية، وهذا ما يساهم يف تدعيم التنافسية داخل القطاع.

قرار  :يهتم جمال مالية البنوك بدراسة القرارات املالية واالقتصادية للبنوك، وهي ترتكز على ثالثة قرارات      
قرار توزيع األرباح، حيث سنركز دراستنا هذه على ، قرار التمويل و )توظيف األموال يف جماالت خمتلفة( االستثمار

حتليل سياسة توزيع األرباح املتبعة يف البنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة، فسياسة توزيع األرباح تتعلق بذلك القرار 
اح الذي يتخذه جملس اإلدارة يف البنك بشأن مأل أرباح البنك الصافية ما بني أرباح موزعة على املسامهني وأرب

حمتجزة، واملفاضلة بني هذين القرارين أو املوازنة بينهما يعد من أهم القرارات التمويلية يف البنوك، فاحتجاز األرباح 
وعدم توزيعها يعطي مؤشرات أن هناك استثمارات وفرصا لنمو البنك مستقبال، وأن للبنك استثمارات مرحبة 

 يسعى لتمويلها.
هناك جمموعة من األمناط لسياسة توزيع األرباح اليت ميكن للبنوك اتباعها، أوهلا سياسة توزيع نسبة ثابتة من      

األرباح القابلة للتوزيع، أو قد تلجأ البنوك إىل إتباع سياسة توزيع األرباح املتبقية إذا كانت تعتمد على األرباح 
ملرحبة، كما ميكن للبنوك االعتماد كذلك على سياسة توزيع إمجايل األرباح احملتجزة يف متويل املشاريع االستثمارية ا

 احملققة أو سياسة غياب توزيعات األرباح.
 إشكالية الدراسة:

 :على ضوء ما سبق تتمحور إشكالية حبثنا هذا حول التساؤل التايل
العمومية والخاصة خالل الفترة فيما تتمثل سياسة توزيع األرباح المتبعة من طرف البنوك الجزائرية         

 ( ؟.2009-2013)
 :وتتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي مجلة من األسئلة الفرعية التالية

 فيما تتمثل نتائج أعمال البنوك اجلزائرية؟ -
 كيف تتعامل البنوك اجلزائرية مع أرباحها؟ وهل هلا معدل توزيع مستهدف؟ -
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 فرضيات الدراسة.
 :ميكن صياغة مجلة من الفرضيات التاليةعلى ضوء إشكالية الدراسة 

 تعترب البنوك التجارية اخلاصة أكثر كفاءة يف حتقيق األرباح مقارنة بالبنوك العمومية. :الفرضية األولى -
 تتبع البنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة نسب توزيع ثابتة. :الفرضية الثانية -

 أهداف الدراسة.
(، كما نسعى 2013-2009توزيع األرباح يف البنوك اجلزائرية خالل الفرتة )هتدف هذه الدراسة اىل حتليل سياسة 

 :من خالل هذه الدراسة بلوغ مجلة من األهداف لعل أمهها
 (.2013-2009التعرف على نتائج اعمال البنوك اجلزائرية خالل الفرتة ) -
البنوك تلجأ اىل توزيع أرباحها على بيان كيفية تعامل البنوك اجلزائرية مع أرباحها، أي بيان ما إذا كانت هذه  -

 املسامهني او احتجازها لتمويل مشاريع استثمارية مرحبة.
 منهج الدراسة.

وبغية الوصول اىل األهداف املرجوة من هذه الدراسة، وقصد اإلحاطة  ةاملطروح يةبناًء على طبيعة االشكال      
وذلك  ه، سنحاول استخدام املنهج الوصفي التحليليمبختلف اجلوانب النظرية والتطبيقية للموضوع والتمكن من

من أجل اإلحاطة مبختلف املفاهيم املرتبطة بالربح وسياسة توزيع األرباح، وإعطاء حملة حول البنوك واملؤسسات 
املالية يف اجلزائر، وذلك من خالل االعتماد على املراجع العربية واألجنبية، وكذا الدراسات ذات الصلة باملوضوع 

غطية اجلانب النظري من الدراسة، أما يف اجلانب التطبيقي فسنحاول التطرق اىل تطور األرباح احملققة واملوزعة لت
 ( من واقع بيانات واحصائيات صادرة عن البنوك نفسها.2013-2009من طرف البنوك اجلزائرية خالل الفرتة )

 الدراسات السابقة. : أوال
ن موضوع حمددات سياسة توزيع إحسب اطالع الباحثني ويف حدود ما توفر لدينا من معلومات ومراجع ، ف     

 :نوجزها يفبعض الدراسات يف  نوك قد مت تناوله كمقاالت علميةاألرباح يف الب
هدفت هذه الدراسة اىل  1(Christopher maladjian, Rim el Khoury, 2014)دراسة  -1

العوامل اليت حتدد سياسة توزيع األرباح يف البنوك التجارية اللبنانية املدرجة يف بورصة بريوت التعرف على 
(، بينت النتائج ان سياسة توزيع األرباح تتأثر إجيابا ب حجم الشركة، 2011-2005خالل الفرتة )

اىل ان البنوك اللبنانية  املخاطر، أرباح السنة املاضية، وتتأثر سلبيا ب النمو والرحبية، كما توصلت الدراسة
 تفضل استثمار أرباحها بدال من توزيعها.

يهدف هذا البحث اىل دراسة سياسة توزيع األرباح يف  : 2(Sumaiya Zaman, 2013)دراسة  -2
اىل غاية  2006سنوات ابتداءا من جانفي  7البنوك التجارية اخلاصة يف بنغالدش، وذلك خالل فرتة 

احلجم، الرحبية والنمو كمحددات لسياسة توزيع  :استخدام املتغريات التالية، حيث مت 2012ديسمرب 
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األرباح يف هذه البنوك خالل نفس الفرتة، كما مت استخدام بعض األساليب اإلحصائية كاالحندار املتعدد 
 واالرتباط لتحديد العوامل اليت تؤثر احصائيا على سياسة توزيع األرباح.

سة تبني أن الرحبية تعترب كأفضل حمدد لسياسة توزيع األرباح يف هذه البنوك يليها كل ومن خالل هذه الدرا     
 من النمو وحجم البنك.

  3 (Hashim Zameer, Shahid Rasool, Sajid Iqbal, Umair Arshad, 2013)دراسة  -3
هدفت هذه الدراسة اىل حتديد حمددات سياسة توزيع األرباح يف القطاع البنكي الباكستاين، مت االعتماد 

بنك حملي وأجنيب ناشط يف القطاع البنكي اإلسالمي والتجاري يف باكستان،   27على عينة مكونة من 
اح السنة املاضية وهيكلٍ رأس مت استخدام منوذج االحندار املتعدد لقياس أثر كل من السيولة، الرحبية، أرب

املال على سياسة رأس املال، وتوصلت اىل وجود عالقة إحصائية طردية بني كل من الرحبية، أرباح السنة 
املاضية، هيكل رأس املال وسياسة توزيع األرباح، يف حني كان هناك عالقة إحصائية عكسية للسيولة 

 على سياسة توزيع األرباح.
تبحث هذه الدراسة يف العالقة بني احلاكمية املؤسسية  :4(2011عالم حممد موسى محدان، ) دراسة -4

من الشركات  %86( شركة مسامهة عامة كويتية، وهي متثل 175وتوزيعات األرباح يف عينة مكونة من )
(، وباستخدام جمموعة من 2011-2008املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية خالل الفرتة )

االختبارات املعلمية وغري املعلمية، حصلت الدراسة على أدلة جتريبية تدعم وجود عالقة إجيابية بني 
احلاكمية املؤسسية وسياسة توزيع األرباح، وتدعم فرضية أن زيادة التوزيعات تأيت نتيجة جلودة احلاكمية 

 . املؤسسية، ومل تؤثر يف هذه العالقة صعوبات التمويل اخلارجي
هدفت هذه الدراسة اىل حتليل وقياس حمددات  :5(2013بريش عبد القادر، بدروين عيسى، دراسة ) -5

سياسة توزيع األرباح يف املؤسسات اخلاصة اجلزائرية، ولتحقيق ذلك مت االعتماد على عينة مكونة من 
ة ، وقد توصلت يف األخري اىل أن األرباح الكلية للمؤسس2008مؤسسة خاصة جزائرية خالل سنة  266

 والضرائب على أرباح الشركات هي من احملددات األساسية لسياسة توزيع األرباح يف هذه املؤسسات.
 .االطار النظري لسياسة توزيع األرباح  :ثانيا

 مفاهيم عامة حول األرباح في البنوك. -1
 تعريف األرباح. -1-1

ميكن تعريف األرباح أو صايف الدخل بأنه "عبارة عن الزيادة يف سعر السلعة املباعة واخلدمات املقدمة على      
، أي لتحديد صايف الربح أو الدخل ال بد من 6تكلفة هذه السلعة واخلدمات املستخدمة خالل فرتة زمنية معينة"

 يرادات واملصاريف(.حتديد سعر السلعة املباعة وتكلفتها )ال بد من حتديد اإل
فالبنك بصفة عامه هو مؤسسة مالية تتعامل باألموال أخذا وعطاءا، وحتقق من وراء هذا العمل رحبا، والربح     

، أي هي عبارة عن الفرق بني اإليرادات اليت حققتها البنوك التجارية املتمثلة 7هو الفرق بني اإليرادات واملصروفات
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وضة على اخلدمات املصرفية املقدمة للزبائن مثل القروض والتسهيالت االئتمانية، يف الفوائد والعموالت املقب
واملصاريف املتمثلة يف الفوائد والعموالت اليت دفعها البنك نظري حصوله على األموال من مصادرها املختلفة مثل 

 الفوائد املدفوعة على الودائع.
تعترب أرباح البنوك أكثر تأثرا بإيراداهتا مقارنة مع املؤسسات األخرى، فإذا ما زادت إيرادات البنك بنسبة      

معينة يرتتب على ذلك زيادة رحبيتها بنسبة أكرب، أما إذا اخنفضت إيرادات البنوك بنسبة معينة يرتتب عن ذلك 
إىل خسائر، فرحبية البنك تتحقق من خالل حصول البنك اخنفاض رحبيتها بنسبة أكرب، وقد تتحول أرباح البنك 

 على إيرادات كبرية أو ختفيضه ملصاريفه العامة. 
 مصادر األرباح المتأتية من عمليات التوظيف واالستثمار. -1-2

يقصد باستخدامات البنوك التجارية خمتلف اجملاالت اليت يتم فيها توظيف مصادر األموال املختلفة سواء كانت     
ية أو خارجية، أي بعبارة أخرى جمموع الفرص االستثمارية واالقراضية اليت تتعامل معها البنوك، حيث تتنوع هذه داخل

 اجملاالت من أصول سائلة، أصول شبه نقدية، القروض والسلفيات، االستثمارات املالية، األصول الثابتة ...اخل.
درها املختلفة يعترب الوظيفة الثانية من الوظائف اليت تقوم إن توظيف األموال اليت حتصل عليها البنوك من مصا     

هبا )بعد قبول الودائع( بغية حتقيق أهدافها اخلاصة من بقاء ومنو وزيادة ثروة مالكيها من ناحية، وحتقيق أهدافها 
شاريع التنمية العامة من النهوض باجملتمع الذي تعمل فيه عن طريق تأدية خدمة نافعة هلذا اجملتمع واملساعدة يف م

 .8االقتصادية واالجتماعية من ناحية أخرى
تقوم البنوك بتوظيف أمواهلا يف أشكال خمتلفة أخذة بعني االعتبار أسس توظيف أمواهلا املتمثلة يف حتقيق      

  :الرحبية، حتقيق السيولة ملواجهة طلبات سحب املودعني وحتقيق األمان، تنقسم استخدامات البنوك التجارية إىل
 األصول شبه النقدية. - أ

يطلق عليها السيولة من الدرجة الثانية وهي نوع من التوظيف قصري األجل، ذات سيولة مرتفعة، حيث ميكن      
السيولة املرتفعة لضمان  :حتويلها إىل نقدية يف أسرع وقت وبأقل جهد ونفقة ممكنة، وهي حتقق هدفا مزدوجا

  :ومن أمثلتها ما يلي 9السداد واالسرتداد، وحتقيق العائد من االستغالل
هي القروض اليت مينحها البنك لبيوت اخلصم املتخصص يف األوراق املالية واليت  :القروض القابلة لالستدعاء -

 ولة.حتتاج بدورها إىل سيولة عالية يف معامالهتا، فهي متثل أصل عايل السي
يقصد باألوراق املالية احلكومية صكوك املديونية املمثلة يف السندات وما مياثلها واليت  :األوراق الحكومية -

، 10تصدرها احلكومة هبدف احلصول على موارد إضافية لتغطية العجز يف موازنتها أو هبدف مواجهة التضخم
اق بدرجة عالية من السيولة ألن البنوك تستطيع تتمثل يف أذون اخلزانة والسندات احلكومية، وتتمتع هذه األور 

أن ختصمها أو تقرتض بضماهنا من البنك املركزي، وأذون اخلزانة اليت تشرتيها البنوك التجارية هي سندات 
قصرية األجل تتعهد فيها اخلزان العامة بصفتها مدينا بأن من حيتفظ هبا له احلق يف اسرتداد قيمتها بعد فرتة 

 .11وز عادة ثالثة شهورقصرية ال تتجا
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إن خصم األوراق التجارية يعين حتويل هذه األوراق إىل  :الكمبياالت واألوراق التجارية القابلة للخصم -
نقود حاضرة قبل موعد استحقاقها، بعد خصم مبلغ معني من قيمتها لقاء تسديد البنوك التجارية لقيمة 

 .12الواقعة بني تاريخ اخلصم وتاريخ االستحقاق الفعلي الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها، أي عن الفرتة
 األصول المربحة.  - ب

  :تقوم البنوك بتوظيف مواردها يف شكل أصول مرحبة وتنقسم إىل
عادة ما يوظف البنك جزءا كبريا من موارده يف اإلقراض بفائدة حمددة مسبقا، وذلك  :القروض والسلفيات -

يلجأ إليها يف حالة عدم سداد الزبون لقيمة ما عليه، ويعد اإلقراض  بعد احلصول على الضمانات الكافية اليت
من أهم سبل البنك التقليدي يف احلصول على إيراداته نظرا لكرب حجم األموال املوظفة يف هذا اجملال، وإىل 

عليها الفرق الواضح بني سعر الفائدة اليت مينحها البنك لزبائنه عن ودائعهم وبني سعر الفائدة اليت حيصل 
 .13البنك من زبائنه املقرتضني

متثل سيولة من الدرجة الثالثة، ويصعب حتويلها إىل سيولة من الدرجة األوىل حيث  :محفظة األوراق المالية -
حتتاج إىل الوقت واجلهد، وتتعرض للتقلبات يف القيمة، وتنطوي على احتماالت اخلسارة والربح، ومتثل قروضا 

لبند من جهة أوىل األوراق املالية احلكومية خبالف أذونات اخلزانة املشار إليها طويلة األجل، ويشتمل هذا ا
وتلك السندات املضمونة من احلكومة واألوراق األخرى ذات القاعدة الثابتة، ومن جهة ثانية احلصص 

د املتقدمة إىل واألسهم اليت ميتلكها البنك من الشركات باعتباره مسامها فيها، ومتيل البنوك التجارية يف البال
استثمار جزء مهم من مواردها يف األوراق املالية الوطنية الرتفاع العائد الذي تدره، ولتطور األسواق املالية هبا، 
أما يف البالد املختلفة فنظرا لضيق السوق املالية الوطنية فتعمل البنوك على ختفيض استثماراهتا يف هذا النوع، 

 .14وراق املالية األجنبيةوإن استثمرت فهي تفضل عادة األ
 مصادر األرباح المتأتية من الخدمات المصرفية.  -1-3

إن البنوك تقدم لزبائنها أيضا جمموعة أخرى متنوعة من اخلدمات املصرفية غري التقليدية اليت أصبحت متليها      
واخلارج، وكذلك ما  طبيعة التطور يف أعمال ومعامالت البنوك واتساع نشاطها وكثرة فروعها ووكالئها بالداخل

متليه ظروف املنافسة القائمة بني البنوك، وتتمثل أهم اخلدمات املصرفية غري التقليدية يف: تقدمي خدمات استشارية 
نشاط ، خدمات التأمنياملتعاملني، إدارة أعمال الزبائن، أمناء االستثمار، سداد املدفوعات نيابة عن الزبائن، 

 خطاب الضمان ...اخل.، التوريق، خدمات الصرافة اآللية، إصدار األوراق املالية
 مفاهيم عامة حول سياسة توزيع األرباح. -2

يعترب قرار توزيع األرباح يف البنوك من القرارات املالية املهمة اليت يهتم هبا املسريين، كوهنا هتم كل من املسامهني      
 وجملس اإلدارة يف البنك.

 تعريف سياسة توزيع األرباح. -2-1
 15 :هناك عدة تعاريف لسياسة توزيع األرباح نوجزها يف       
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 التوزيعات هي تلك الدفعات النقدية املقرر توزيعها على محلة األسهم العادية وفقا لرحبية البنك وسيولته. -
ت تعرف على أهنا توزيعات امللكية حلملة األسهم من األرباح احلالية أو املرتاكمة عن السنوات السابقة، وتوقي -

 التوزيع خيضع ملصادقة جملس اإلدارة يف البنك.
ان قيمة األرباح املوزعة يف البنوك حيددها جملس اإلدارة ويتم دفعها للمسامهني بعد أسابيع من تاريخ انعقاد اجلمعية 

  :العامة للبنك، ويشمل هذا االجراء على عدة تواريخ نذكر منها
 الذي حيدد فيه جملس اإلدارة قيمة التوزيعات اليت ستدفع على املسامهني. تاريخ اإلعالن عن التوزيعات أي ذلك التاريخ -
 تاريخ انعقاد اجلمعية العامة للبك ملوافقة كل من املسامهني على قرار جملس االدارة بشأن التوزيعات املقرتحة. -
 املسجلني يف سجالت البنك.تاريخ الدفع الذي ميثل التاريخ الفعلي لبداية عملية توزيع األرباح على املسامهني  -
 بدائل سياسة توزيع األرباح. -2-2

توجد العديد من البدائل واخليارات لدى البنوك عند اختاذ قرار توزيع األرباح، فقد توزع أرباحها كلية، أو قد      
  :ال تقوم بتوزيع األرباح، حيث توجد لدى إدارة البنك العديد من البدائل واخليارات هي

 مل األرباح.سياسة توزيع جم -
 سياسة توزيع األرباح املتبقية. -
 سياسة عدم توزيع األرباح. -
 سياسة توزيع األرباح مستقرة. -

 (:2013-90تطور األرباح المحققة والموزعة في البنوك الجزائرية خالل الفترة ) :ثالثا
 عينة الدراسة ومصادر المعلومات. -1

 (2013-2009بياناهتا املالية متوفرة خالل فرتة الدراسة )تكون مت اختيار عينة الدراسة من البنوك اليت       
 وضحة يف اجلدول أدناه.امل و     

 العمومية والخاصة المشكلة لعينة الدراسة. البنوك :(01الجدول رقم )
سنة بداية  البنوك الخاصة الرمز سنة بداية النشاط

 النشاط
 البنوك العمومية الرمز

2000 SGA  بنك سوسييتي
 الجزائر جنرال

1966 CPA القرض الشعبي الجزائري 

2004 AGB 1966 بنك الخليج الجزائر BNA البنك الوطني الجزائري 
1998 ABC  بنك المؤسسة

 المصرفية العربية
- BADR بنك الفالحة والتنمية 

 الريفية 
2002 BNP PA  بي أن بي باريبا 

 الجزائر
1982 BDL بنك التنمية المحلية 

2002 TRUST 1967 بنك ترست BEA البنك الخارجي الجزائري 
 من اعداد الباحثين. :المصدر
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، وقد مت احلصول على املعلومات من املركز الوطين  املعلومات قد مت اختيار هذه البنوك وفقا ملعيار توفر البيانات ول      
 (.2013-2009سنوات خالل الفرتة ) 05للسجل التجاري والتقارير السنوية للبنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة حمل الدراسة ملدة 

 (.2013-2009تطور أرباح البنوك الجزائرية خالل الفترة ) -2
-2009سنتناول يف هذا اجلزء من الدراسة حتليل أرباح البنوك اجلزائرية "عينة الدراسة" خالل الفرتة )     

(، وذلك من خالل التطرق اىل األرباح احملققة من طرف كل بنك خالل فرتة الدراسة، وكذا توزيع هذه 2013
 األرباح احملققة بني البنوك العمومية واخلاصة.

 (.2013-2009المحققة من طرف البنوك الجزائرية الخاصة خالل الفترة )تطور األرباح -2-1
ان معرفة حجم األرباح احملققة من طرف البنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة واجتاهها يف املستقبل هو عنصر      

مهم ومؤثر على قرار توزيع األرباح، فمن املالحظ أن استقرار معدل ربح البنك يشجع على توزيع نسب مرتفعة 
لي سوف نستعرض تطور أرباح البنوك اجلزائرية اخلاصة من األرباح كون تستطيع توقع أرباحها املستقبلية، وفيما ي

 (.2013-2009خالل الفرتة )
 

 تطور األرباح المحققة من طرف البنوك الجزائرية الخاصة.     الوحدة  مليار دج. :(02الجدول رقم )

المتوسط  المجموع
 الحسابي

 البنوك 2009 2010 2011 2012 2013

 بنك سوسييتي جنرال 2,59 3,42 4,35 5,16 4,02 3,91 19,54
 (SGAالجزائر ) 

 (AGBبنك الخليج الجزائر ) 1.46 2,03 2,59 3,99 5,03 3,41 15.10
 بنك المؤسسة العربية 0,93 1,05 0,92 1,33 1,34 1,11 5,57

 (ABCالمصرفية )
 بي أن بي باريبا  3,47 4,03 4,97 4,56 3,82 4,17 20,85

 (BNP PARIBASالجزائر )
 (TRUSTبنك ترست ) 2,16 0,83 0,94 1,12 1,40 1,29 6,45

 على المعلومات المستخرجة من القوائم المالية للبنوك. من اعداد الباحثين بناء   :المصدر

( الذي يوضح تطور األرباح احملققة من طرف البنوك اجلزائرية اخلاصة )عينة 02من خالل اجلدول رقم )    
 BNPيب أن يب باريبا اجلزائر )حقق بنك  :(، نالحظ ما يلي2013-2009الدراسة( خالل الفرتة )

PARIBAS و  مليار دج 4.17( أعلى متوسط لألرباح احملققة من طرف البنوك اخلاصة "عينة الدراسة" بقيمة
سوسيييت يليه بنك ، ( أدناه(01) أنظر الشكل ) من إمجايل األرباح احملققة يف البنوك اخلاصة %31 نسبةهو ما ميثل 

من إمجايل األرباح احملققة   %29أي ما نسبته  مليار دج 3.91توسط أرباح حمققة تقدر بـــ( مبSGAجنرال اجلزائر )
 :وهذا راجع اىل عدة اعتبارات أمهها يف البنوك اخلاصة،
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 BNPتوفر كل من البنكني على شبكة فروع كبرية، حيث بلغ عدد فروع بنك يب أن يب باريبا اجلزائر ) -
PARIBAS )13  2013مركز أعمال يف سنة( أما بنك سوسيييت جنرال اجلزائر ،SGA فقد بلغت عدد )

 .201316مراكز أعمال يف سنة  8وكالة من بينها  85وكاالته 
، أما زبائن 2013عامل يف سنة  1264( بلغ BNP PARIBASيب أن يب باريبا اجلزائر )عدد عمال بنك  -

سوسيييت أما بالنسبة لبنك ، 16000017البنك من اخلواص، املهنيني واملؤسسات الصغرية واملتوسطة فقد بلغ 
 زبون من اخلواص، املهنيني واملؤسسات. 335000وعامل  1380( فقد بلغ عدد عماله SGAجنرال اجلزائر )

كما نالحظ من خالل اجلدول السابق أن بنك املؤسسة العربية املصرفية قد حقق أقل متوسط لألرباح          
وهذا راجع اىل قلة عدد فروع ، مليار دج  1.11 ـــــ(، ب2013-2009احملققة من طرف البنوك اخلاصة خالل الفرتة )

 البنك مقارنة بالبنوك اخلاصة األخرى.
 األرباح المحققة من طرف البنوك الخاصة حسب كل بنك.نسب  :(01)الشكل رقم 

 
 .(02بيانات الجدول رقم )على  من اعداد الباحثين بناء   :المصدر

 (.2013-2009تطور األرباح المحققة من طرف البنوك الجزائرية العمومية خالل الفترة ) -2-2
 :(2013-2009فيما يلي نستعرض تطور أرباح البنوك اجلزائرية العمومية خالل الفرتة )  

 دج.مليار تطور األرباح المحققة من طرف البنوك الجزائرية العمومية.   الوحدة   :(03الجدول رقم )
المتوسط  المجموع

 الحسابي
 البنوك 2009 2010 2011 2012 2013

 (CPAالقرض الشعبي الجزائري ) 14,08 16,8 17,4 20,34 22,07 18,138 90,75

 (BNAالبنك الوطني الجزائري ) 22,2 32,59 34,81 27,18 30,2 29,396 147,01

 بنك الفالحة والتنمية 3,87 10,85 10,12 5,63 5,15 7,124 35,64
 (BADRالريفية ) 

 (BDLبنك التنمية المحلية ) 2,12 0,71 1,89 2,06 2,19 1,794 8,99

 (BEAالبنك الخارجي الجزائري ) 33.85 20.61 30.26 35.55 20.93 28.24 141.2

 على المعلومات المستخرجة من القوائم المالية للبنوك. من اعداد الباحثين بناء   :المصدر

29% 

22% 8% 

31% 

10% 

 بنك سوسييتي جنرال

)الجزائر   SGA) 

)بنك الخليج الجزائر  AGB) 

 بنك المؤسسة العربية

)المصرفية  ABC) 

 بي أن بي باريبا 

)الجزائر  BNP PARIBAS) 

)بنك ترست  TRUST) 
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( الذي يوضح تطور األرباح احملققة من طرف البنوك اجلزائرية العمومية 03نالحظ من خالل اجلدول رقم )     
 و اليت قاربتأعلى متوسط لألرباح احملققة  قد حقق البنك الوطين اجلزائري أن(، 2013-2009خالل الفرتة )

 28.24 ــكثاين أعلى متوسط لألرباح ب  (BEA)، يليه البنك اخلارجي اجلزائري يف متوسط الفرتة مليار دج 29.39

أقل قيمة إلمجايل األرباح خالل فرتة  سجل (BDL)كما نالحظ أن بنك التنمية احمللية ،  يف املتوسط  مليار دج
األرباح احملققة حسب كل بنك من البنوك  نسبالشكل التايل يوضح  ، ومقارنة بالبنوك العمومية األخرى الدراسة

 اجلزائرية العمومية خالل فرتة الدراسة.
 نسب توزيع األرباح المحققة من طرف البنوك العمومية حسب كل بنك. :(02)الشكل رقم 

 
 .(03بيانات الجدول رقم )على  بناء   من اعداد الباحثين :المصدر

توزيع وامهية األرباح احملققة حسب البنوك العمومية واخلاصة خالل فرتة  ( أدناه03رقم ) الشكل يوضح     
طرف البنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة، تفاوت كبري يف حجم األرباح احملققة من و منه ميكن مالحظة  الدراسة

وهذا راجع اىل عدة ، %88.06و %80.17حيث تراوحت نسب األرباح احملققة من طرف البنوك اخلاصة ما بني 
  :أسباب نوجز أمهها يف

( مقارنة حبداثة البنوك اخلاصة اليت أصبحت تزاول 20قدم نشأة البنوك العمومية )يف الستينيات من القرن  -
 .90/10أنشطتها املصرفية يف اجلزائر بعد صدور قانون النقد والقرض 

هيمنة البنوك العمومية على هيكل الودائع يف القطاع املصريف اجلزائري مقارنة بالبنوك اخلاصة )تعتمد البنوك يف  -
وهذا راجع اىل أقدمية البنوك العمومية مقارنة (، %90و %70ا بني متويلها على الودائع بنسبة خمتلفة ترتاوح م

بالبنوك اخلاصة من جهة، ومن جهة أخرى كون املؤسسات االقتصادية العمومية تودع أمواهلا يف البنوك 
 العمومية.

عدد وكاالت  2013حيث بلغ يف هناية ديسمرب كثرة عدد فروع البنوك العمومية مقارنة بالبنوك اخلاصة،  -
 .18وكالة للبنوك اخلاصة 315ووكالة  1094الشبكة للبنوك العمومية 

 
 
 
 

22% 

35% 8% 0% 2% 

33% 

)القرض الشعبي الجزائري  CPA) 

)البنك الوطني الجزائري  BNA) 

 بنك الفالحة والتنمية

)بنك التنمية المحلية  BDL) 

)البنك الخارجي الجزائري  BEA) 



 زين الدين شروقي ، ط.د/ موراد تهتان/د               (2013-2009وصفية خالل الفترة )  دراسة تحليلية :سياسة توزيع األرباح في البنوك الجزائرية

 

 2017/جانفي 07العدد                   المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
85 

 توزيع واهمية األرباح المحققة حسب البنوك العمومية والخاصة. :(03الشكل رقم )

 
 .(03و  02بيانات الجدولين )من اعداد الباحثين بناءا على  : المصدر

 ؟ األرباح مقارنة بالبنوك العموميةهل البنوك الجزائرية الخاصة أكثر كفاءة في تحقيق  -2-3
حيث  19هو صايف الدخل للسنة مقسوما على إمجايل األصول ROA)معدل العائد على امجايل األصول ) إن    

يشمل هذا املعدل كافة األصول اليت متلكها البنوك ومدى قدرهتا على حتقيق األرباح خالل فرتة زمنية معينة، أي 
البنوك على حتقيق األرباح نتيجة الستخدام موجوداهتا )أصوهلا( يف نشاطها األساسي يقيس قدرة  هذا املعدلأن 

 :ويعرب عن معدل العائد على إمجايل األصول بالعالقة التالية
النتيجة السنوية الصافية

املوجودات امجايل
=  معدل العائد على امجايل املوجودات

يف حسابه عناصر األصول باإلضافة إىل بنود قائمة  دخلتإذ  ،هذا املعدل يتصف بقدر كبري من الشمول     
واليت هلا عالقة مباشرة بالعمليات اليت تقوم هبا البنوك، واجلدول التايل يوضح  ،الدخل أو جدول حسابات النتائج

-2009للبنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة خالل الفرتة ) ROA)نسب معدل العائد على امجايل األصول )
2013.) 

 نسب توزيع األرباح من طرف البنوك الجزائرية العمومية والخاصة. : (04)الجدول رقم 
المتوسط 
 الحسابي

 البنوك 2009 2010 2011 2012 2013

 القرض الشعبي الجزائري  1.38% 1.58% 1.33% 1.34% 1.22% 1.37%
 البنك الوطني الجزائري  1.76% 2.29% 2.14% 1.31% 1.38% 1.77%
 بنك الفالحة والتنمية 0.46% 1.33% 1.09% 0.57% 0.46% 0.78%

 بنك التنمية المحلية  0.608% 0.19% 0.43% 0.45% 0.38% 0.41%
 البنك الخارجي الجزائري  1.92% 1.13% 1.88% 2.49% 1.75% 1.83%
 بنك سوسييتي جنرال 1.67% 2.16% 2.6% 2.55% 1.80% 2.15%

 بنك الخليج الجزائر  3.16% 3.54% 3.44% 3.8% 3.62% 3.51%
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 بنك المؤسسة العربية 2.06% 2.50% 2.20% 2.82% 2.65% 2.44%

 بي أن بي باريبا 2.41% 2.417% 2.86% 2.20 1.63% 2.30%

 بنك ترست  7.33% 2.53% 3.13% 3.11% 3.43% 3.90%

 على المعلومات المستخرجة من القوائم المالية للبنوك. من اعداد الباحثين بناء   :المصدر
    

للبنوك اجلزائرية العمومية  (ROA)( نالحظ أن معدل العائد على إمجايل األصول 04من خالل اجلدول رقم )    
يف بنك اخلليج اجلزائر  %3.8إىل  (BDL)يف بنك التنمية احمللية  %0.38واخلاصة "عينة الدراسة"، كان ما بني 

(AGB) يف حني سجل بنك ترست ،(TRUST) أما أقل قيمة ، %3.9 ــــأعلى متوسط حسايب هلذا املعدل ب
 .%0.41 ــــــب (BDL)ملتوسط هذا املعدل فسجله بنك التنمية احمللية 

كما نالحظ من خالل اجلدول السابق أن البنوك اجلزائرية اخلاصة حققت أعلى نسب ملعدل العائد على        
خالل فرتة الدراسة، كما حققت أعلى متوسطات هذا املعدل وهذا ما يبني أن البنوك  (ROA)امجايل األصول 

رغم من افتقارها للموارد املالية اليت تتمتع هبا اخلاصة أكثر كفاءة يف حتقيق األرباح مقارنة بالبنوك العمومية على ال
 البنوك العمومية.

 (.2013-2009تطور األرباح الموزعة من طرف البنوك الجزائرية خالل الفترة )-3
ان األرباح املوزعة هي عبارة عن ذلك اجلزء من أرباح البنك الذي يوزع على مسامهيه، وهو مبثابة مكافأة        

هلم على استثمارهم يف البنك، حيث سنتطرق اىل التوزيعات النقدية اليت قامت هبا البنوك اجلزائرية خالل فرتة 
زائرية متر مبجموعة من اإلجراءات أوهلا قيام جملس اإلدارة الدراسة، لإلشارة فعملية توزيع األرباح يف البنوك اجل

باختاذ القرار اخلاص بتوزيع األرباع وحتديد اجلزء الذي سيوزع، تليها جمموعة من اإلجراءات اإلدارية اخلاصة 
 بتحديد قائمة املسامهني ويف األخري القيام بعملية الدفع من خالل اصدار الشيكات.

 

 (.2013-2009)عة من طرف البنوك الجزائرية الخاصة خالل الفترة تطور األرباح الموز   -3-1
 :(2013-2009يوضح الشكل التايل تطور األرباح املوزعة من طرف البنوك اجلزائرية اخلاصة خالل الفرتة )
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 )الوحدة  مليار دج( . خاصةتطور األرباح الموزعة من طرف البنوك ال :(04الشكل رقم )

 
 على المعلومات المستخرجة من القوائم المالية للبنوك. اعداد الباحثين بناء  من  :المصدر

( الذي يوضح تطور األرباح املوزعة من طرف البنوك اجلزائرية اخلاصة "عينة 04من خالل الشكل رقم )    
 :(، نالحظ أن2013-2009الدراسة" خالل الفرتة )

قيمة االرباح املوزعة ختتلف من بنك اىل أخر، فهناك بنوك قامت بتوزيع األرباح على املسامهني خالل فرتة  -
، يف حني  (SGA) وبنك سوسيييت جنرال اجلزائر (BNP PARIBAS)الدراسة مثل بنك يب أن يب باريبا 
 توزيعات األرباح. عدمهناك بنوك فضلت اتباع سياسة 

مليار دج يف سنة  2.22ما بني  (BNP PARIBAS)يف بنك يب أن يب باريبا  تراوحت األرباح املوزعة -
 .2013مليار دج يف سنة  3.5و 2009

 3.3و 2010مليار دج يف سنة  1.84ما بني  (SGA) تراوحت األرباح املوزعة يف بنك سوسيييت جنرال اجلزائر -

 .2013مليار دج يف سنة 
مليار  0.88، حيث انتقلت من  (AGB)نالحظ تطور يف قيمة األرباح املوزعة من طرف بنك اخلليج اجلزائر  -

 .2012مليار دج يف سنة  1.79اىل  2009دج يف سنة 
بتوزيع األرباح على املسامهني خالل الفرتة املمتدة ما بني  (ABC)مل يقم بنك املؤسسة العربية املصرفية  -

فضل البنك سياسة عدم توزيع األرباح على املدى القصري حبيث يهدف هذا البنك (، حبيث 2009-2012)
 اىل زيادة انتشاره اجلغرايف عن طريق فتح فروع جديدة. 

سياسة توزيع أرباح غرية مستقرة، حيث نالحظ عدم قيام البنك بتوزيع األرباح يف  (Trust) اتباع بنك ترست -
 مليار دج. 0.89بقيمة  2011، ليقوم بعدها بتوزيع األرباح يف سنة 2010و 2009سنيت 

 (.2013-2009)تطور األرباح الموزعة من طرف البنوك الجزائرية العمومية خالل الفترة   -3-2
 :(2013-2009يوضح الشكل التايل تطور األرباح املوزعة من طرف البنوك اجلزائرية اخلاصة خالل الفرتة )     
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 )الوحدة  مليار دج(. تطور األرباح الموزعة من طرف البنوك الجزائرية العمومية. :(05الشكل رقم )

 
 على المعلومات المستخرجة من القوائم المالية للبنوك. من اعداد الباحثين بناء   : المصدر

"عينة  العمومية( الذي يوضح تطور األرباح املوزعة من طرف البنوك اجلزائرية 05من خالل الشكل رقم )     
 4.2(، نالحظ تطور األرباح املوزعة من طرف البنك الوطين اجلزائري من 2013-2009الدراسة" خالل الفرتة )

 2.25، وكذا تطور أرباح بنك القرض الشعيب اجلزائري من 2013مليار دج يف سنة  23اىل  2009مليار دج يف سنة 

 .2013مليار دج يف سنة  10اىل  2009مليار دج يف سنة 
 

 هل تتبع البنوك الجزائرية العمومية والخاصة نسب توزيع ثابثة؟  -3-3
(، اعتمدنا على 2013-2009لتحليل سياسة توزيع األرباح يف البنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة خالل الفرتة )     

  :نسبة توزيع األرباح بناءا على جمموعة من الدراسات السابقة، حيث يتم حساهبا بالكيفية التالية
األرباح املوزعة

النتيجة الصافية 
 

 نسب توزيع األرباح من طرف البنوك الجزائرية العمومية والخاصة. : (05)الجدول رقم 
المتوسط 
 الحسابي

 البنوك 2009 2010 2011 2012 2013

 القرض الشعبي الجزائري  20,97% 19,39% 30,17% 32,38% 59,86% 32,55%
 (BNAالبنك الوطني الجزائري ) 18,92% 19,01% 37,33% 55,18% 76,15% 41,32%

 الفالحة والتنمية بنك 0,00% 0,00% 0,00% 35,47% 48,49% 16,79%

 بنك التنمية المحلية  8,99% 19,00% 0,00% 19,34% - 11,83%
 البنك الخارجي الجزائري  % 20.08 17.46% 38.00% 56.25% - 32.94%

 بنك سوسييتي جنرال 101,47% 53,90% 49,82% 63,83% 65,98% 67,00%
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 بنك الخليج الجزائر  60,33% 74,36% 68,88% 44,75% 51,13% 59,89%
 بنك المؤسسة العربية 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 74,30% 14,86%

 بي أن بي باريبا 64,12% 59,50% 48,02% 65,70% 91,49% 65,77%

 بنك ترست  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,00% 19,00%

 على المعلومات المستخرجة من القوائم المالية للبنوك. من اعداد الباحثين بناء   :المصدر
( الذي يوضح نسب توزيع األرباح من طرف البنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة 05من خالل اجلدول رقم )     

  :(، نالحظ ما يلي2013-2009)عينة الدراسة( خالل الفرتة )
توزيع األرباح خالل  عدمسياسة  (Trust)( وبنك ترست ABCبنكي املؤسسة العربية املصرفية )اتبع  -

(، وهذا راجع إىل إتباع البنكني لسياسة توسعية اهلدف منها توزيع أنشطته املصرفية 2012-2009فرتة )
 عديدة.على أكرب قدر ممكن من الزبائن وذلك من خالل انشاء فروع 

 ـــــأعلى متوسط لنسب توزيع األرباح خالل فرتة الدراسة ب (SGA)حقق بنك سوسيييت جنرال اجلزائر  -
 عالية.وهو ما يؤكد ويوضح اتباع البنك لسياسة توزيع أرباح ، 67.00%

، بنك سوسيييت (BNA)، البنك الوطين اجلزائري (CPA)كل من بنك القرض الشعيب اجلزائري   اتبع -
( BNP PARIBAS( ويب أن يب باريبا اجلزائر )AGBاخلليج اجلزائر )، بنك (SGA)جنرال اجلزائر 

(، حبث قامت البنوك السابقة بدفع توزيعات 2013-2009سياسة توزيع أرباح منتظمة خالل الفرتة )
 نقدية على املسامهني يف كل سنوات الدراسة.

 BNPيب أن يب باريبا اجلزائر )، (SGA)بنك سوسيييت جنرال اجلزائر حققت البنوك اجلزائرية اخلاصة  -
PARIBAS بنك ( و( اخلليج اجلزائرAGB أعلى متوسط لنسبة توزيع األرباح مقارنة بالبنوك العمومية )
 (.2013-2009خالل الفرتة )

توزيع ثابتة وأن من خالل ما سبق ميكن القول ان البنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة ال تستهدف نسبة  -
عملية توزيع األرباح أو عدم توزيعها خيضع ملتغريات وحمددات أخرى أمهها االستثمارات احلالية واملستقبلية 

 اليت تواجهها.
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 : الخاتمة
من خالل دراستنا وحتليلنا لسياسة توزيع األرباح املتبعة يف البنوك اجلزائرية العمومية واخلاصة، باالعتماد         

(، توصلنا إىل مجلة 2013-2009بنوك تنشط يف القطاع املصريف اجلزائري خالل الفرتة ) 10على عينة مكونة من 
 :من النتائج لعل أمهها

( أعلى متوسط لألرباح احملققة من طرف البنوك BNP PARIBASيب أن يب باريبا اجلزائر )حقق بنك  -
 3.91( ب SGAمليار دج، يليه بنك سوسيييت جنرال اجلزائر ) 4.17اجلزائرية اخلاصة "عينة الدراسة" بقيمة 

وهذا راجع اىل توفر كل من البنكني على شبكة فروع كبرية، حيث بلغ عدد خالل فرتة الدراسةـ،  مليار دج
، أما بنك سوسيييت 2013مركز أعمال يف سنة  13( BNP PARIBAS أن يب باريبا اجلزائر )فروع بنك يب

، وامتالكهم 2013مراكز أعمال يف سنة  8وكالة من بينها  85( فقد بلغت عدد وكاالته SGAجنرال اجلزائر )
عامل  1264( BNP PARIBASيب أن يب باريبا اجلزائر )عدد عمال كبري، حيث يبلغ عدد عمال بنك ل

أما ، 160000، أما زبائن البنك من اخلواص، املهنيني واملؤسسات الصغرية واملتوسطة فقد بلغ 2013يف سنة 
زبون من  335000وعامل  1380( فقد بلغ عدد عماله SGAسوسيييت جنرال اجلزائر )بالنسبة لبنك 

 اخلواص، املهنيني واملؤسسات.
أقل متوسط لألرباح احملققة من طرف البنوك اخلاصة خالل الفرتة بنك املؤسسة العربية املصرفية قد حقق  -

مليار دج وهذا راجع اىل قلة عدد فروع البنك مقارنة بالبنوك اخلاصة  1.11(، ب 2009-2013)
 األخرى.

مليار دج خالل فرتة الدراسة، يليه  29.39حقق البنك الوطين اجلزائري أعلى متوسط لألرباح احملققة ب  -
مليار دج، كما تطورت أرباحه  28.24كثاين أعلى متوسط لألرباح ب   (BEA)البنك اخلارجي اجلزائري 

 .2012مليار دج يف سنة  20.93اىل  2009مليار دج يف سنة  33.85خالل الفرتة من 
ية العمومية واخلاصة، حيث تراوحت طرف البنوك اجلزائر تفاوت كبري يف حجم األرباح احملققة من هناك  -

وهذا راجع اىل عدة أسباب ، %88.06و %80.17نسب األرباح احملققة من طرف البنوك اخلاصة ما بني 
( مقارنة حبداثة البنوك اخلاصة، 20قدم نشأة البنوك العمومية )يف الستينيات من القرن  :نوجز أمهها يف

هيمنة البنوك العمومية على هيكل الودائع يف القطاع املصريف اجلزائري مقارنة بالبنوك اخلاصة وكثرة عدد 
عدد وكاالت الشبكة  2013حيث بلغ يف هناية ديسمرب فروع البنوك العمومية مقارنة بالبنوك اخلاصة، 

 .ة للبنوك اخلاصةوكال 315ووكالة  1094للبنوك العمومية 
، (TRUST)( وبنك ترست 2012-2009فرتة )ال( خالل ABCبنكي املؤسسة العربية املصرفية )اتبع  -

سياسة غياب توزيع األرباح وهذا راجع إىل إتباع البنكني لسياسة  2012و 2010، 2009خالل سنوات 
الزبائن وذلك من خالل انشاء فروع توسعية اهلدف منها توزيع أنشطته املصرفية على أكرب قدر ممكن من 

 عديدة.
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أعلى متوسط لنسب توزيع األرباح خالل فرتة الدراسة ب  (SGA)حقق بنك سوسيييت جنرال اجلزائر  -
عالية، يليه يف البنوك العمومية بنك وهو ما يؤكد ويوضح اتباع البنك لسياسة توزيع أرباح ، 67.00%

 .%41.32ب  (CPA)القرض الشعيب اجلزائري 
، بنك سوسيييت (BNA)، البنك الوطين اجلزائري (CPA)كل من بنك القرض الشعيب اجلزائري   اتبع -

( BNP PARIBAS( ويب أن يب باريبا اجلزائر )AGBاخلليج اجلزائر )، بنك (SGA)جنرال اجلزائر 
 (، حبث قامت البنوك السابقة بدفع توزيعات2013-2009سياسة توزيع أرباح منتظمة خالل الفرتة )
 نقدية على املسامهني يف كل سنوات الدراسة.

بالنسبة للبنوك العمومية، وهو  %27.08و %45.30بلغ متوسط األرباح املوزعة من طرف البنوك اخلاصة  -
 ما يبني ويوضح أن البنوك اخلاصة األجنبية األكثر توزيعا لألرباح مقارنة بالبنوك العمومية.

واخلاصة أمناط خمتلفة لسياسة توزيع األرباح، فبعض منها يفضل غياب توزيع تتبع البنوك اجلزائرية العمومية  -
األرباح يف فرتات زمنية معينة، اهلدف منها هو مواجهة التحديات املستقبلية اليت تواجه البنك، والبعض 

 األخر يفضل سياسة توزيع باقي األرباح بعد احتجاز بعضها لتغطية احتياجاهتا من األموال.
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  /الجزائر.                         ، 3الجزائر وعلوم التسيير، جامعة  يةاإلقتصادالعلوم كلية ،  بمحاضر قسم  ، أستاذامينةرباعي د 

 الملخص:
 

وهذا من أجل  دراسة وحتليل العوامل واألسباب املشجعة لربوز ظاهرة الفساد اىل هدف هذا املقالي  
إىل أن الفساد خيّلف آثارا   وقد توصلنا يف دراستنا هذه .االسرتاتيجيات املتبعة ملكافحتها معرفة أهم
 مجامن أجل إجناح بر  لذلك فإن مكافحته تعترب حتديا رئيسيا لبلد مثل اجلزائر على االقتصاد مدمرة

 .اإلصالحات االقتصادية
 الكلمات املفتاحية: 

 الفساد، اإلصالحات االقتصادية، الشفافية، ، تبييض األموال 
Résumé : 

   L’objectif de cet article est d’étudier et d’analyser les facteurs qui encouragent 

l’émergence du phénomène de la corruption corruption . Dès lors, la lutte contre ce 

phénomène constitue un défi majeur pour L’Algérie pour réussir son programme des 

réformes économiques . 

 

Les mots clé : corruption, réformes économiques, Transparence, Blanchiment d'argent  
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 :المقدمة
وتباين  الفساد إنتشارا واسعا ألسباب متباينة ومؤدية ألثار تتفاوت نتائجها بإختالف صوره وميادينه، عرفي   

أحجامه ولقد إستحوذ على إهتمام املنظمات واهليئات الدولية احلكومية وغري احلكومية خصوصا يف السنوات 
 األخرية.

لظاهرة الفساد ويظهر ذلك من خالل الوضع العام  واسعا إنتشارا اليت تعرف وتعد اجلزائر من أكثر الدول   
يف كما يتجلى أيضا من خالل الدرجات الدنيا اليت تتحصل عليها اجلزائر   ،املالحظ من خالل قضايا الفساد

 املدرجة يف خمتلف تقارير اهليئات و املؤسسات الدولية . درجة الفساد
 :وعليه نطرح اإلشكالية التالية

 و ما هي جهود مكافحته؟ في الجزائر؟هو واقع الفساد  ما 
املقال موضوع واقع الفساد يف اجلزائر وجهود مكافحته مركزا على التعريف بالظاهرة  اذه يعاجل :وضوعأهمية الم-

ولة ملكافحتها من جهة ذوعلى أسباهبا وأثارها مع تسليط الضوء على واقعها يف اجلزائر من جهة واجلهود املب
ا من أجل ذاملقال تتجلى يف الوقوف على واقع الظاهرة يف اجلزائر يف السنوات األخرية وه اذ،وعليه أمهية هأخرى

 ها.تفعيل جهود  مكافحت
 :إىل  هندف من خالل املقال :الهدف من المقال-
 .الوقوف عند واقعهاقصد  تشخيص ظاهرة الفساد يف اجلزائر-
 اليت تقف ضد عمليات املكافحة.ولة وتدارك النقائص والعراقيل ذهندف لتقيم اجلهود املب-
لك من خالل ذو  من أجل حتليل الظاهرة إعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي :منهج وأدوات الدراسة-

عن أدوات البحث فتتمثل يف اإلطالع على خمتلف  أما قصد تقومي الظاهرة.وصف الظاهرة ومجع املعلومات عنها 
 التقارير الوطنية والدولية املتعلقة برصد الظاهرة. إىل املراجع املتعلقة باملوضوع باإلضافة

هوم لإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع قسمنا املقال إىل أربعة أقسام، تناولنا يف القسم األول مف هيكل البحث:-
ي ذالفساد وخصائصه،ويف القسم الثاين إىل أسباب الفساد ومظاهره، أما القسم الثالث فقد تطرقنا إىل األثار ال

 فها الفساد على اإلقتصاد والتنمية،أما القسم الرابع واألخري فنتطرق فيه إىل واقع الفساد يف اجلزائر.خيل
 :: مفهوم الفساد وخصائصهأوال

 :مفهوم الفساد -1
ال يوجد اتفاق بني الكتاب والباحثني على تعريف موحد ملفهوم الفساد رغم اتفاق اجلميع على ان الفساد     

 االنتشار ال تقتصر على جمتمع دون أخر أو ثقافة دون أخرى.ظاهرة واسعة 
 1عرفته منظمة الشفافية الدولية على أنه " إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة.'فقد 

إىل املوظفني واملسؤولني يف احلكومة و يف القطاعني العام  وعرفه البنك الدويل على أنه " دفع رشوة وعمولة مباشرة
 2لتسهيل عقد الصفقات.واخلاص 
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حيدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز لتسهيل عقد أو إجراء طرح ملناقصة عامة،   3فالفساد    
من سياسات أو  لالستفادةكما يتم عندما يقوم وكالء أو وسطاء لشركات وأعمال خاصة بتقدمي رشاوى 

إجراءات عامة للتغلب على منافسني، وحتقيق أرباح خارج إطار القوانني املدنية، فضال على أن الفساد حيدث عن 
 طريق استعمال الوظيفة العامة دون اللجوء إىل الرشوة، وذلك بتعيني األقارب وسرقة أموال الدولة مباشرة.

 : 4وعليه، فإن الفساد يستدل عليه من خالل
 خامة استثمار القطاع العام.ض -
 تناقص يف اإليرادات احلكومية. -
 تناقص اإلنفاق على عمليات الصناعة والتشغيل. -
 تدين نوعية البىن األساسية العامة. -

إىل فساد مايل و فساد إداري ، فساد سياسي و فساد  كتقسيمهولقد قسم املختصون الفساد إىل أصناف خمتلفة  
 اقتصادي، وثقايف وإىل فساد كبري وفساد صغري. 

وبذلك تبلورت تعاريف الفساد من خالل مسامهات هذه املنظمات وغريها من الباحثني. وميكن إعطاء معادلة 
 للفساد:

 املساءلة -الفساد = احتكار القوة + االفتقار للشفافية 
 تتمثل خصائص الفساد فيما يلي:  :سادخصائص الف -2

 تتسم أعمال الفساد بالسرية. -
 يتضمن الفساد عامل اإللتزام املتبادل واملصلحة املتبادلة. -
 تشمل أنشطة الفساد على خاصية التمويه. -
 ينطوي الفساد على اخلديعة، والتحايل عادة على جهة احلكومة. -
 للثقة. يعترب أي شكل من أشكال الفساد خيانة -
 يقع مقرتفوا الفساد يف تناقض بني أدوارهم يف احلياة العامة واخلاصة. -
 5كل أعمال الفساد تشكل خرقا وانتهاكا ألمناط الواجب واملسؤولية.  -
اإلضرار باملصاحل اإلقتصادية للمجتمع، فقد يؤثر الفساد على عمل الدولة ومؤسساهتا املصرفية وبامليزانية  -

للمشاريع االقتصادية أو االستثمارية مما قد ينجر عنه انعكاسات على وترية التنمية اليت يستفيد منها املرصودة 
 املواطن.

 . 6تتعدد مظاهر الفساد وهذا ما أشارت إليه اتفاقية األمم املتحدة -
 إن الفساد حيدث يف اجلهاز العام كما ميكن أن حيدث يف املنظمات اخلاصة. -
نتيجة لدوافع شخصية تدفع الشخص إىل االحنراف عن قواعد السلوك املفرتض، إذ أنه قد إن الفساد حيدث  -

 يكون نتيجة لضغوط خارجية، وذلك تبعا للبيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت تسود اجملتمع.



 امينة رباعي/د                                                                                                                 واقع الفساد في الجزائر وجهود مكافحته

 

 2017جانفي/07العدد                                   المدية     -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
95 

جلماعة؛ حيث تشرتك ن حيصل على مستوى اأإن الفساد من املمكن أن حيصل على مستوى الفرد كما ميكن  -
عدة جمموعات أو مؤسسات بل حىت دول يف أعمال فساد متكنها من احلصول على منافع هلا و جلهات معينة 

 بدال من إفادة الصاحل العام.
على الرغم من اإلقرار بشيوع الفساد، بوصفه ظاهرة يف مجيع اجملتمعات، إال أن ذلك ال يعين تشابه ممارسة  -

تمعات بنف  األسلوب، وهذا يعين أن طرق البحث على أساليب ممارسات الفساد وكيفية الفساد يف مجيع اجمل
 مواجهته ختتلف حبسب ظروف اجملتمعات.

إن استنكار الفساد يف عمومه ال يلغي حقيقة أن هناك بعض ممارسات الفساد اليت قد تكون مقبولة يف بعض  -
 7اجملتمعات حبكم القيم السائدة يف هذا اجملتمع.

 :و اجتماعية و ثقافية،و اقتصادية  ،تتعدد أسباب الفساد بني أسباب سياسية : أسباب الفساد ومظاهره -انياث
تعد العوامل السياسية من أهم العوامل املساعدة على ظهور الفساد ومنوه وانتشاره، ملا  :األسباب السياسية -

 توفره من بيئة مناسبة، ويتجلي ذلك من خالل: 
 الوالء السياسي كمعيار يف تعيني القيادات اإلدارية يف املواقع املهمة.اعتماد  -
 متتع املسؤولني احلكوميني حبرية واسعة يف التصرف وبقليل من اخلضوع للمساءلة. -
 ضعف اجملتمع املدين وهتميش دور مؤسساته يف كثري من الدول النامية. -
 السلطة والفصل بني السلطات وضعف احملاسبة.غياب الدميقراطية احلقيقية وغياب التداول على  -
 تفشي البريوقراطية اإلدارية واملغاالة يف املركزية. -
عدم وجود نظام سياسي فعال يستند إىل مبدأ فصل السلطات وتوزيعها بشكل أنسب، أي غياب دولة  -

افز الذا ي حملاربة الفساد، يف املؤسسات السياسية والقانونية والدستورية. وعند هذا املستوى، تظهر حالة غياب احل
ظل غياب دولة املؤسسات وسلطة القانون والتشريعات حتت وطأة التهديد بالقتل واالختطاف والتهميش 

 واإلقصاء الوظيفي.
 وكذلك، عدم استقاللية القضاء، وهو أيضا مبدأ يتعلق بالفصل بني السلطات.  -

 إىل، يؤدي 8احلكم الراشد و الدميقراطية  آلياتتاتورية و غياب و عليه فان متيز نظام احلكم باالستبداد و الديك
نظام احلكم الذي تغيب فيه املشاركة ،  أنعلى  إمجاعهناك  أنتفشي و استفحال ظاهرة الفساد ، حيث 

 .9اجملتمع أفرادخصوبة النتشار الفساد بني  األنظمة أكثرالشفافية و احملاسبة هو 
 النقاط التالية: التطرق إليها يفواليت ميكن  :  األسباب االقتصادية-
تدخل الدولة يف األنشطة االقتصادية؛ حبيث أن األفراد مييلون إىل دفع الرشاوى للمسؤولني لتخطي القواعد  -

والنظم واإلجراءات العامة. ويظهر هذا التدخل احلكومي يف خلق القيود على االسترياد ومنح اإلعانات احلكومية، 
 األسعار...اخل.  والتحكم يف
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اخنفاض مستويات األجور يف القطاع احلكومي، ومن مث يقبل املوظفون على تقاضي الرشاوى لتحقيق التوازن يف  -
 اإلنفاق االستهالكي اخلاص.

 وجود موارد طبيعية كثرية تغري املسؤولني مبمارسة أعمال الفساد بصورة كبرية جدا. -
العمليات االقتصادية هي عبارة عن صفقات جتارية  بلة، ذلك أن أغلغياب الفاعلية االقتصادية يف الدو  -

مشبوهة أو ناجتة عن عمليات مسسرة حيتل الفساد املايل فيها حيزا واسعا وعموما سينعك  بصورة أو بأخرى على 
لى وبالتايل ع ،مستوى وبنية االقتصاد الوطين. إذ ستؤثر هذه العمليات على مدى سري عملية تنفيذ املشاريع

 عملية اإلنتاج من جهة أخرى. 
 10.يف تفشي ظاهرة الفساد أساسياإن مستوى اجلهل والتخلف والبطالة يشكل عامال -
 :تتمثل يف : األسباب االجتماعية والثقافية -
طبيعة اجملتمع و بروز أمهية العالقات الشخصية يف احلياة االجتماعية مما له األثر الكبري يف تفشي الفساد،  -

 وبالتايل انتشار الوالءات اجلهوية على حساب املصاحل الوطنية العليا.
وجود، يف بعض اجملتمعات، نظرة نفعية تربر هنب املال العام كونه حقا مشاعا للجميع، ومدعاة للمهارة والذكاء  -

 الفردي.
 تطبيق احلوافز الضريبية. تعقد القوانني الضريبية، وصعوبة فهمها مما يتيح ملفتشي الضرائب سلطة تقديرية يف -

 وعموما ميكن تلخيص األسباب السابقة الذكر يف النقاط التالية:
 النمو االقتصادي غري املنتظم. -
 غياب اآلليات الفعالة واملؤسسات القوية ملكافحة الفساد. -
 غياب املمارسات الدميقراطية والسياسية النزيهة.  -
 :11مظاهر الفساد يف ما يلــيتجلى ت :مظـــــاهر الفــــساد -2
 الرشوة والسرقة واالختالس والتزوير؛ -
 تقاضي العموالت وقبول اهلدايا واإلكراميات؛ -
 التالعب مبحتويات امللفات يف اجلهات الرمسية وباألختام الرمسية وبيع الوظائف والرتقيات؛ -
 االبتزاز واستغالل النفوذ؛ -
 العامة؛احلصول على القروض من اجلهات  -
 استثمار موارد الدولة لتحقيق مكاسب خاصة؛ -
 بيع الطوابع اخلاصة برسوم اخلدمات والتآمر ببيع بعض األوراق الرمسية؛ -
 التالعب بتحرير بعض املخالفات النظامية واستعمال اللوائح واألنظمة والتآمر مع غاسلي األموال؛ -
 التدخل يف أعمال السلطة النظامية؛ -
موال وذلك من خالل تدوير األموال الناجتة عن األنشطة غري املشروعة يف جماالت وقنوات استثمارية تبييض األ -

 مشروعة، وهذا إلخفاء املصدر احلقيقي هلذه األموال القذرة.
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بروز وانتشار االقتصاد اخلفي، وهذا نتيجة حتقيق مبالغ مالية كبرية بطرق غري قانونية ودون دفع للضرائب، ومنه  -
 12دان اخلزينة العمومية ألموال طائلة نتيجة عدم التصريح بتلك األنشطة االقتصادية.فق

 يؤثر الفساد على االقتصاديات الوطنية من خالل: : آثــــار الفســـاد -ثالثا
 نتيجة التهرب الضرييب والغش اجلبائي، مما يؤثر على اإلنفاق احلكومي.   :تراجع إيرادات الخزينة العمومية -
حيث ينتشر الفساد، جند أن اإلنفاق يتجه إىل اجملاالت اليت تكون   :إعادة النظر في طبيعة برامج التنمية -

 فيها الرشوة بدال من اجملاالت اليت حتدث فيها قيمة مضافة يف احلياة االقتصادية.
الغذائية والتجهيزات : ملواجهة تكاليف التنمية واسترياد املواد إمكانية خضوع الدولة للمديونية الخارجية -

 الصناعية، وما ترتكه هذه االستدانة اخلارجية من آثار سلبية على االقتصاد الوطين. 
إن الفساد يؤدي إىل تباطؤ معدالت النمو االقتصادي وخيفض   التأثير على معدالت النمو االقتصادي: -

االستثمار و يغري هيكل اإلنفاق من خالل احلد من فاعلية االستثمار األجنيب واحمللي، حيث يؤثر على استقرار 
إىل مناخ  االستثمار ويزيد من تكلفة املشاريع، وزيادة الرشاوى لتسهيل اإلجراءات أمام طاليب االستثمار ويؤدي 

 إرتفاع نسبة التضخم من خالل زيادة السيولة بشكل ال يتناسب مع الزيادة يف إنتاج السلع واخلدمات.
حيث يصعب على املؤسسات الصغرية أن تبقى قيد   المتوسطة : عرقلة تطور المؤسسات الصغيرة و -

ت الصغرية هي حمرك النمو يف الوجود يف إطار البيئات الفاسدة مما يلحق الضرر بالنمو االقتصادي ألن املؤسسا
 معظم االقتصاديات.

إن املمارسات الفاسدة تؤدي إىل بروز سوق صرف رمسي يسوده سعر رمسي وسوق التأثير على سوق الصرف: –
غري رمسي غري خاضع ألية رقابة. يتميز السوق الثاين حبركية أكثر من خالل الشراء والبيع لكل نقد أجنيب وتوجيهه 

آثار وخيمة على االقتصاد الوطين من  ا ماخيلفذوهإىل اخلارج،  هة هامشية أو حمظورة أو هتـــريبإىل متويل أنشط
 خالل عجز ميزان املدفوعات.

اجلزائر كغريها من دول العامل تشهد ظاهرة الفساد و تعاين من اثارها الفتاكة ،  :رابعا: تقييم الفساد في الجزائر
 2003، فمنذ وطنيا قصد اجياد السبل الكفيلة ملواجهتها و احلد منهاو هذا بالرغم من اجلهود اليت تبذل 

انفجرت العديد من قضايا الفساد اخلطرية بدءا بقضية جممع اخلليفة لتليها قضية الفساد يف قطاع االشغال 
  وثائق ''بنما بايربز''خص  فضيحة الطريق السيار شرق غرب ، و فضيحة سوناطراك و اخريا ألالعمومية و با

 
  :درجة الفساد في الجزائر-1

 :يمكن الوقوف على درجة إنتشار الفساد في الجزائر من خالل الجدول التالي
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2015 – 2003تطور مؤشرات مدركات الفساد في الجزائر خالل الفترة  : (1الجدول رقم )  

   international.org/index www.TransparancyTransparency International :المصدر      
 

 من خالل اجلدول ميكن الوقوف عند النقاط التالية:      
من  111إىل  92ترتاوح ما بني الرتبة 2003حتتل اجلزائر مراتب متأخرة بالنسبة ملؤشر مدركات الفساد منذ  -

 دولة.  150بني حوايل 
. كما 2012دولة سنة  184من بني  105والرتبة  2011دولة سنة  183من بني  112واحتلت الرتبة     

 على حد سواء. حتتل املراتب األخرية يف الرتتيب العريب واإلفريقي 
هذا ما يعين أن اجلزائر مازالت تعرف مستويات مرتفعة ملختلف مظاهر الفساد ال سيما عمليات اختالس     

 وهدر للمال العام، وسوء استغالل الوظيفة وارتفاع الرشوة والصفقات العمومية املشبوهة.
 وعليه، ميكن القول أن: 
ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج للتطورات السياسية واالقتصادية  هاظاهرة الفساد يف اجلزائر بكل أنواع -

 واالجتماعية اليت مرت هبا اجلزائر، واليت سامهت يف إجياد وهتيئة مناخ خصب لنمو واستفحال الفساد بشىت أنواعه.
معني من  كل مرحلة من املراحل تتميز بنوعو الفساد يف اجلزائر إىل عدة مراحل،  توهناك بعض الدراسات قسم -

 الفساد، وذلك حسب الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة يف تلك الفرتة.
منوذجا اجلزائر  مبختلف مظاهره وأشكاله ويف خمتلف القطاعات واجملاالت، جعل من للفساد إن اإلنتشار الواسع -

 لدولة الفساد واإلفساد.
دركات الفساد غري جيدة، وغري مشجعة على اإلطالق، إذ حتتل إن الصورة العامة ألداء اجلزائر يف مؤشر م -

مراتب متدنية وجد سيئة، وهو ما يعين يف نظر واضعي هذا املؤشر ومن يطلع عليه من رجال أعمال ومستثمرين 
ية أن النظام العام يف اجلزائر يشجع على الفساد والرشوة ومينع انتقال وتداول املعلومات، ويرجع ذلك إىل عدم فعال

 وجدوى اإلصالحات احلكومية يف حتسني صورة اجلزائر عامليا ومن حيث الشفافية والنزاهة.
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أن الفساد انتشر يف  MAEPقامت به اآللية اإلفريقية للتقييم من طرف النظراء  13جاء يف رابع تقرير تقييمي -
كما أنه يتنوع بني الفساد الكبري الذي اجلزائر يف مجيع اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكذا الشركات.  

 ميارسه كبار املسؤولني والفساد اليومي الذي يقوم به املوظفون الصغار واملواطنون أيضا.
وترجع اآللية اإلفريقية للتقييم من طرف النظراء املستوى احلايل للفساد يف اجلزائر إىل الشعور بالقدرة على اإلفالت 

  .قد متارسه اهليئات املختصة يف مكافحة الفساد من العقاب وغياب الردع الذي
 :جهود مكافحة الفساد في الجزائر -2
إن تفاقم ظاهرة الفساد يف اجلزائر وانتشارها يف اآلونة األخرية، زاد من عزم  :على المستوى المحلي-2-1

رارها وأمنها. ما جعل الدولة على استئصال وتقويض هذه الظاهرة اخلطرية اليت تكاد تزعزع كيان الدولة واستق
السلطات اجلزائرية تطلق العديد من اآلليات للوقاية من الفساد ومكافحته. وذلك من خالل جمموعة من النصوص 

 :14التشريعية وإنشاء العديد من املؤسسات اليت تعىن بالوقاية من الفساد ومتثلت هذه اجلهود فيما يلي
رقم  التنفيذيمبقتضى املرسوم  ئتة تابعة لوزارة املالية أنشئوهي هي إنشاء خلية المعالجة واإلستعالم المالي: -
حيث هتتم بتسلم حتريات اإلشتباه املتعلقة بكل عمليات متويل اإلرهاب أو 2002أفريل 7املؤرخ يف 02-127

 غسيل أموال و معاجلتها. 
-03القانون رقم  لقد وافقت اجلزائر مبوجب الخارج: وإلىتنظيم الصرف وحركة رؤوس األموال من  -
و الذي يعدل ويتمم األمر 2003فيفري19املؤرخ يف 01-03على األمر رقم 2003جوان 14املؤرخ يف 08
نظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس ملتعلق بقمع خمالفة التشريع والت، وا1996جويلية 09املؤرخ يف 22-96رقم 

 األموال من وإىل اخلارج.   
 ال وتمويل اإلرهاب ومكافحته.قانون الوقاية من تبيض األمو -
وهو من أبرز القوانني اليت أعدهتا احلكومة اجلزائرية يف سبيل مكافحة خمتلف أشكال  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته: -

 :وتتمثل أهم أليات هذا القانون فيما يلي 2006فيفري   20املؤرخ يف  01-06الفساد وهو القانون رقم 
معدل  2012فيفري  07املؤرخ يف  64-12جاء املرسوم رقم :اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته  -أ

سري اهليئة  ةواحملدد لتشكيلة وتنظيم وكيفي ،2006نوفمرب  22املؤرخ يف  413-06ومتمم للمرسوم الرئاسي رقم 
 الوطنية ملكافحة الفساد والوقاية منه.

خمتلف  يفق يوهو مبثابة  جهاز أمين وقضائي يهتم بعمليات التحري والتحق:املرصد الوطين ملكافحة الفساد  -ب
ويعمل حتت وصاية وزارة املالية، يظم املرصد الوطين موظفون سامون يف الدولة ورجال  جرائم الفساد يف اجلزائر

رشوة واختالس املال العام واخلاص، ولقد اهتم القانون ورجال األمن ،مهمته األساسية تقصي فضائح الفساد وال
حيث عاجل ملفات كبرية خاصة مبشاريع تنموية  قضايا الفساد يف اجلزائر، املرصد الوطين منذ بدء عمله بالعديد من

ملف الطريق السيار  ،، ملف العقار الصناعيمثل مشاريع تسيري أموال تنمية اهلضاب والصندوق الوطين للسهوب
 لعديد من امللفات األخرى.شرق غرب، وا
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مبوجب  1979هو جهاز وطين يساهم يف مكافحة الفساد أس  مبوجب دستور عام مجلس المحاسبة:  -
ولقد عرف العديد من التغريات املتتابعة سامهت يف  1980والتطبيق امليداين كان مع بداية سنة  170املادة 

 تويات.املستوسيع صالحياته ومراقبة املال العام وعلى مجيع 
 ألموالباالستقاللية ويكلف بالرقابة البعدية  يتمتع جمل  احملاسبةفان  2016الدستوري لسنة وحسب التعديل      
 التجارية التابعة للدولة. األموال، وكذلك رؤوس واملرافق العمومية اإلقليميةاجلماعات الدولة و 
 العمومية. األموالراشد والشفافية يف تسيري لكما يساهم جمل  احملاسبة يف تطوير احلكم ا    
  الشعيب الوطين ورئي  اجملل األمةرئي  جمل   إىلرئي  اجلمهورية و  إىليعد جمل  احملاسبة تقريرا سنويا     

 .األولوالوزير 
تعمل على  تعد من أقدم األجهزة املكلفة مبراقبة األموال العمومية وكيفية صرفها، فهيالمفتشية العامة للمالية:  -

 وتقوم مبراقبة مجيع العمليات املالية املتعلقة بتنفيذ 1980أنشأت عام ،مكافحة الفساد مبختلف أشكاله وصوره
، إدارة وحفظ األموال العمومية، وضبط حسباهتا، وأيضا قيام حتصيل وإنفاق األموال العمومية ،قوانني املالية

اءات إحرتازية حول العمل هذا باإلضافة إىل تطبيق إجر  ،األموال العموميةاملوظفون املكلفون بتنفيذ املوازنة وإدارة 
اليت كانت  ية واملالية اجلزائرية على مراجعة خمتلف التدابري القانونيةدالسلطات النق إجبارباإلضافة إىل املصريف، 

، مثل فدي إىل جرائم مالية داخل املصار قد يؤ  وذلك من أجل إكتشاف ما ،معتمدة يف عمل البنوك
 :اإلختالسات والتحويالت املشبوهة ...إخل إضافة إىل تأمني الودائع املصرفية من خالل إنشاء

 شركة ضمان الودائع املصرفية. -
تطبيق السرية املصرفية وذلك من خالل التوفيق بني حفظ أسرار العمالء و املسؤولية القانونية يف حالة ثبوت أن -

 غري شرعي .حسابات العمالء ذات مصدر مايل 
يل يف البنوك من خالل وضع أنظمة مالية للمعلومات تفتح اجملال للكشف عن املعطيات تطوير نظام الدفع اآل-

يسمح مبراقبة حتركات األموال اخلاصة واليت تكون ذات عالقة بأي شكل من  املرتبطة ، بالعمليات البنكية وهذا ما
 أشكال الفساد.

من الدستور على "تأسي  هيئة وطنية للوقاية من الفساد  202املادة تنص  :15دسترة محاربة الفساد -
ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئي  اجلمهورية وتتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقاللية 
املالية"، كما تنص على أن استقالل هذه اهليئة مضمون على اخلصوص من خالل أداء أعضائها وموظفيها اليمني 
ومن خالل احلماية اليت تكفل هلم من شىت أشكال الضغوط أو الرتهيب أو التهديد أو اإلهانة أو الشتم أو 

 التهجم أيا كانت طبيعته اليت يتعرضون هلا خالل ممارسة مهامهم".
اح من الدستور اليت توضح أهنا تتوىل على اخلصوص مهمة "اقرت  203كما أن مهام هذه اهليئة حمددة يف املادة     

سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة احلق والقانون وتعك  النزاهة والشفافية واملسؤولية يف تسيري 
 املمتلكات واألموال العمومية واملسامهة يف تطبيقها".
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كافحته، وترفع اهليئة إىل رئي  اجلمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاهتا املتعلقة بالوقاية من الفساد وم    
 والنقائص اليت سجلتها يف هذا اجملال والتوصيات املقرتحة عند االقتضاء.

ويأ ي تأسي  اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعزيزا لآلليات األخرى اليت أنشأهتا السلطات    
 العمومية من أجل مكافحة هذه الظاهرة.

احلكومات اجلزائرية املتعاقبة يف سبيل العمل على   أنشأهتاالقانونية واهليئات الدستورية اليت  اآللياتإن خمتلف    
مكافحة كافة أشكال الفساد تعترب متأخرة بالنظر إىل جتذر الفساد و جالء آثاره املدمرة؛ وتتبعا لعملها امليداين 

نوين والعمل الفعلي على أرض الواقع لتلك والنتائج احملققة يتبني أن هناك بعد كبري جدا بني الواجب القا
 :حيث يتضح أن هناك املؤسسات،

أما هيئات قانون  فمجل  احملاسبة مغيب منذ مدة طويلة جدا، ب لدور أجهزة مكافحة الفساد يف اجلزائر،يتغي -
ومكافحتها مها حديثي  مكافحة الفساد املتمثلة يف املرصد الوطين ملكافحة الفساد، واهليأة الوطنية للوقاية من الفساد

ة فطريقة عملها تسمح للمفسدين باإلفالت من العقاب، ي، أما املفتشية العامة للمالاآلنالنشأة ومل تظهر نتائجها حىت 
 املايل اليت وفقط يأ ي عملها بعد تلقي اإلخطارات املالية املشبوهة من خمتلف املؤسسات املالية. االستعالمإضافة إىل خلية 

قامت اجلزائر خبطوات هامة يف سبيل مكافحة الفساد املايل وذلك  المستوى الدولي واإلقليمي:على -2-2
منت مكافحة كافة أشكال الفساد وصوره ومن بني هذه االتفاقيات ضمية ودولية تيبالتوقيع على عدة اتفاقيات إقل

 :16يلي نذكر ما
وبتحفظ على إتفاقية األمم املتحدة  1995جانفي 28املؤرخ يف  41-95صادقت اجلزائر مبوجب مرسوم رئاسي رقم  -

 1988ديسمرب 20بتاريخ نااملؤثرات العقلية املتفق عليها يف فيباملخدرات و شروع املغري  االجتارملكافحة 
واليت صادقت عليها اجلزائر مبرسوم 1988أفريل22اإلتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب املوقعة يف القاهرة يف  -

 .1989ديسمرب 07املؤرخ يف 413-89رئاسي رقم 
ديسمرب 09إتفاقية األمم املتحدة من أجل منع متويل اإلرهاب املعدة يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف -

 .2000-445واليت صادقت عليها اجلزائر وبتحفظ مبوجب مرسوم رئاسي رقم  ،1999
 ،2000مرب فنو  05من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية الوطنية املعتمدة -

 .2002فيفري05املؤرخ يف 55-02واليت صادقت عليها اجلزائر وبتحفظ مبوجب مرسوم رئاسي رقم 
 .يات جلنة بازل حول العمل املصريفإخنراط اجلزائر يف تطبيق توص-
 .GAFIريق إتفاقية اجلزائر يف العمل الدويل ملكافحة تبيض األموال عن ط إخنراط-
ويف إطار آلية تقييم تطبيق هذه ،  2003التوقيع على إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف ديسمرب-

لتقييم من طرف النظراء يف إطار الدورة األوىل للتقييم الذي متحور  2013خضعت اجلزائر يف سنة    االتفاقية
 ”.التعاون الدويل“و” القمعالتجرمي و ”بحول فصلني من االتفاقية يتعلقان أساسا 

 وجود فرع ملنظمة الشفافية الدولية وهي اجلمعية الوطنية ملكافحة الفساد.-
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 :الخاتمة
 :بـإن اجلهود املبذولة يف سبيل  مكافحة الفساد يف اجلزائر تعترب متأخرة بالنظر إىل جتذر الفساد ومتيزت هذه اجلهود 

 والقانونية والسياسية. االقتصاديةغياب الشفافية يف العديد من املستويات خاصة  -
داخل اإلدارات اجلزائرية وبالتايل حتدث تواطأت سرية تسمح للمجرمني من  واالقتصاديةاملافيا املالية  استفحال -

 اإلفالت من العقاب.
يكمن يف عدم تطبيقها على أرض الواقع الذي  تعترب اجلزائر من أكثر الدول صياغة للقوانني ،لكن اإلشكال -

 يتميز باهلشاشة والضعف.
، مما يشجعهم على االستقرار ول يف جمال تبادل تسليم اجملرمنيغياب االتفاقيات اليت تربط اجلزائر مع بعض الد -

 يف تلك الدول اآلمنة.
عها للضغوطات عن طريق أصحاب ضو خإشكالية اإلصالح اجلدي يف ميدان القضاء واستقاللية العدالة وعدم  -

 املصاحل الشخصية.
ضعف األداء يف الرقابة واملتابعة والعقاب من طرف خمتلف املؤسسات واهليأت الوطنية املكلفة مبكافحة الفساد  -

يف اجلزائر وهذا الضعف قد يعود ألسباب عديدة مثل عدم منح الصالحيات املطلوبة، الضغوطات اليت قد يتعرض 
للفساد باجلانب  االقتصاديةالقضايا  وامتزاجالقضاء بالشكل الكايف  استقالليةتلك املؤسسات، عدم هلا إطارات 
 السياسي.
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   /الجزائر.                        المدية، يحيى فارسوعلوم التسيير، جامعة والعلوم التجارية  يةاإلقتصادالعلوم كلية ،  محاضر أ ، أستاذسمايعلي د ، 
، الجزائر.                        المدية، يحيى فارسوعلوم التسيير، جامعة  والعلوم التجارية يةاإلقتصادالعلوم كلية  طالب دكتوراه،، عبد الرزاق زيدان /دط.   

 الملخص:
تتميز األزمات املالية اليت تعرضت هلا اقتصاديات الدول املتقدمة والناشئة على حد سواء باخنفاض يف 
معدالت النمو االقتصادي، وارتفاع يف معدالت البطالة وحجم الديون السيادية، وحتتل هذه االقتصاديات 

لك فإن أي تغري يف أداءها مكانة مهمة يف االقتصاد العاملي، وخاصة يف جمال الصادرات الصناعية، ولذ
االقتصادي له تأثريا مباشرا على شركائها التجاريني، من بينها دول جملس التعاون اخلليجي، ومن خالل هذه 

وأزمة الديون السيادية األوروبية على  2008الدراسة سنتطرق إىل األثر الذي أفرزته األزمة املالية العاملية لعام 
عن طريق إبراز تأثريها على أهم القطاعات االقتصادية اليت تربط دول اخلليج  االقتصاديات اخلليجية، وهذا

 مع االقتصاد العاملي، مثل قطاع التجارة اخلارجية واالستثمارات األجنبية املباشرة.
، أزمة الديون السيادية األوروبية، اقتصاديات 2008األزمة املالية العاملية لعام الكلمات المفتاحية: 

 اخلليج.
Abstract: 

    The financial crisis,that was experienced by the the economies of both 

the developed countries and the emerging ones,is characterized by a 

reduction in economic growth rates and a rise in unemployment  as well 

as the size of the sovereign debt rates. These economies occipies an 

important place in the global economy,especially in the field of industrial 

exports.Henceforth, any change in its economic performance has a direct 

impact on its trading partners including the Gulf Cooperation Countries. 

Throughout this study,we will deal with the impact that was produced by 

the global financial crisis of 2008 and the European Sovereign debt crisis 

on the Gulf(GCC) economies,this by highlighting its impact on the most 

important economic sectors which link the Gulf states with the global 

economy such as:Foreign Trade and direct Foreign Investment sector. 

 

Key terms: The global financial crisis of 2008,the European Sovereign 

debt crisis,Gulf economies 
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 مقدمة: 
واليت مست معظم اقتصاديات دول العامل أخطر أزمة تضرب االقتصاد  2008تعترب األزمة املالية العاملية لعام 

، خاصة وأهنا كانت متبوعة بأزمة الديون السيادية واليت مثلت اختبارا حقيقيا لوحدة النقد 1929العاملي منذ أزمة 
ات الداخلية واخلارجية. ونتيجة للمكانة الكبرية اليت حتتلها األوروبية فيما يتعلق بصمودها أمام التغريات والتأثري 

هذه الدول يف النظام االقتصادي الدويل، وعالقاهتا التجارية واملالية الواسعة مع الدول األخرى، فإن أي تغري 
ملي، وينتقل يصيب مؤشراهتا االقتصادية يؤدي إىل التأثري على كافة االقتصاديات األخرى الفاعلة يف االقتصاد العا

 هذا التأثري عرب العديد من القنوات اليت تربطها بني االقتصاديات احمللية والعامل اخلارجي.
ومن جهة أخرى، فإن اقتصاديات جملس التعاون اخلليجي حتتل هي األخرى مكانة مهمة كذلك يف االقتصاد العاملي، 

وتعترب االقتصاديات الصناعية من أهم الشركاء  خاصة يف جمال تصدير النفط ورؤوس األموال إىل الدول األخرى.
االقتصاديني والتجاريني القتصاديات منطقة اخلليج، ولذلك فإن أي تغري يصيب مؤشرات األداء االقتصادي الكلي هلا 

 سوف يكون له تأثري معترب على دول اخلليج. وعلى هذا األساس فقد جاءت إشكالية هذه الدراسة مصاغة كما يلي:
 على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل انفتاحها االقتصادي ؟  تأثير األزمات الماليةما مدى 

 األسئلة الفرعية:
 ويندرج حتت هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 ما هي خصائص اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي؟  -
 ؟2008ما مدى تأثر اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي باألزمة املالية العاملية لعام  -
 ما مدى تأثري أزمة الديون السيادية األوروبية على القطاعات االقتصادية لبلدان جملس التعاون اخلليجي ؟ -

 أهمية الدراسة:
وأزمة الديون  2008األزمة املالية العاملية لعام تكمن أمهية البحث يف جانبني رئيسيني، اجلانب األول هو عمق 

ورو، وامتداد آثارها ملختلف االقتصاديات العاملية اليت هلا عالقات اقتصادية مباشرة أو غري يالسيادية ملنطقة ال
بالتبعية مباشرة مع االقتصاد العاملي. أما اجلانب الثاين فهو الطبيعة اهليكلية القتصاديات اخلليج، واليت تتميز 

الكبرية للعامل اخلارجي، واالنكشاف الواضح لبعض قطاعاهتا أمام االقتصاديات الدولية، ومن أمهها الدول 
 الصناعية، ولذلك فإن أي تغري يف البيئة االقتصادية الدولية يؤثر مباشرة على أداء هذه االقتصاديات.

 أهداف الدارسة: 
اسات األزمات املالية العاملية على أداء اقتصاديات جملس التعاون هندف من خالل هذه الدراسة إىل إبراز انعك

 اخلليجي، ومقارنة هذا التأثري بني الدول اخلليجية الست.
 

 تقسيمات الدارسة:
لإلحاطة باملوضوع واإلجابة على اإلشكالية الرئيسية، واختبار صحة الفرضيات املوضوعة من عدمها، فقد 

 كما يلي:قسمنا البحث إىل ثالثة حماور  
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 اخلصائص اهليكلية القتصاديات اخلليج وتأثري األزمة املالية العاملية عليها؛ .1
 على اقتصاديات اخلليج؛ 2008تأثري األزمة املالية العاملية لعام  .2
 تأثري أزمة الديون السيادية األوروبية على اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي. .3
 

 الخصائص الهيكلية القتصاديات الخليج وتأثير األزمة المالية العالمية عليها: -المحور األول
يعترب تكتل جملس التعاون اخلليجي من أحسن التكتالت املتواجدة على مستوى منطقة مشال إفريقيا والشرق 

ووصوله إىل هذه  األوسط، وبالنسبة للمنطقة العربية، فإنه ميثل أجنح جتمع اقتصادي، وقد سامهت يف تطور اجمللس
املراحل املتقدمة من التكامل االقتصادي العديد من املقومات االقتصادية واالجتماعية اهليكلية املتشاهبة يف منطقة 
اخلليج، واليت مت استثمارها بشكل جيد من طرف الدول األعضاء يف تعزيز التعاون والتنسيق بني بعضها البعض، 

ف على طبيعة وخصائص اقتصاديات دول جملس التعاون وعالقاهتا مع ومن خالل هذا احملور سنحاول التعر 
 االقتصاد العاملي، وكذا على أهم مظاهر تأثري األزمة العاملية األخرية عليها.

 الخصائص الهيكلية القتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي: -أوال
على اقتصادياهتا مباشرة، وهذا ما يعطي هلا تنعكس املميزات املادية والبشرية اليت تتميز هبا كافة دول اخلليج 

خصائص مميزة دون غريها من االقتصاديات الدولية، وسنحاول يف هذا العنصر التعرف على أهم املميزات اهليكلية 
 القتصاديات اخلليج، وانعكاس ذلك على عالقاهتا االقتصادية والتجارية مع العامل اخلارجي.

 ليج:الهيكل اإلنتاجي القتصاديات الخ - أ
، عقب اجتماع عقد يف مسقط 1981متت املوافقة على إنشاء جملس التعاون اخلليجي يف التاسع من مارس 

بسلطنة عمان بني وزراء خارجية الدول اخلليجية الست، وهذا هبدف حتقيق التنسيق والتكامل والرتابط بني هذه 
التقدم العلمي والتقين يف جماالت الصناعة والتعليم الدول يف مجيع امليادين وصوال إىل وحدهتا النهائية، ودفع عجلة 

 والزراعة، وهذا استنادا إىل التناسق الديين والثقايف واالجتماعي، باإلضافة إىل التقارب اجلغرايف واحلدود املشرتكة بينها. 
من إمجايل االحتياطي العاملي للنفط، وما يعادل  %37وترتبع دول اجمللس التعاون اخلليجي على ما يقارب  

من إمجايل االحتياطي العاملي من الغاز الطبيعي، إال أن هناك تفاوت كبري يف عمر االحتياطي من  %25حوايل 
النفط والغاز من دولة عربية خليجية إىل أخرى، ففي الوقت الذي يصل فيه عمر االحتياطي النفطي إىل أقل عدد 

سنة(، وأعلى عمرا يف حالة كل  20.1سنة(، وسلطنة عمان ) 1.8يف حالة كل من مملكة البحرين )من السنتني 
 48.8سنة(، وقطر ) 77سنة(، واململكة السعودية ) 101.9سنة(، واإلمارات ) 103.8من دولة الكويت )

سنة، وأقل فرتة يف  (420.9سنة(، يف حني يصل عمر االحتياطي من الغاز الطبيعي إىل أعلى فرتة يف دولة قطر )
وهذا ما مسح القتصادياهتا بامتالك اخلاصية الريعية، واملستندة إىل مسامهة كبرية  1،سنة( 7.9مملكة البحرين )

للصناعات اإلستخراجية )النفطية(  يف هيكل الناتج احمللي اإلمجايل لدول اخلليج، وميكن تبيني ذلك من خالل 
 اجلدول التايل:
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 مساهمة قطاع الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي(: 01الجدول رقم )
 2009 2008 الدولة

 23.83 37.38 اإلمارات

 21.36 26.03 البحرين

 42.63 57.54 السعودية

 41.30 50.78 عمان

 46.19 53.36 قطر

 45.18 59.14 الكويت

 .2010المصدر: من إعداد الباحثين بناءا على معلومات من التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة 
 

يتبني لنا من خالل هذا اجلدول أن نسب مسامهة قطاع الصناعة اإلستخراجية يف الناتج احمللي اإلمجايل كبرية   
 %46.19يف قطر بـ  2009يف معظم دول جملس التعاون اخلليجي، حيث بلغت هذه النسبة أكرب قيمة هلا سنة 

و  %21.36ات أقل نسبتني بـ ، فيما حققت كل من البحرين واإلمار 45.18مث جاءت بعدها الكويت بـ 
يف جل  2009و  2008على الرتتيب. كما يؤكد االخنفاض الكبري الذي عرفته هذه النسبة بني سنيت  23.83%

، 2009بعد وصوهلا إىل ذروهتا سنة  2009دول جملس التعاون، واملرتبطة أساسا باخنفاض أسعار احملروقات سنة 
 ركيزة األساسية القتصاديات دول اخلليج. أن قطاع الصناعات االستخراجية يعترب ال

ومن بني مظاهر ريعية االقتصاديات اخلليجية هو اتسامها مبحدودية مسامهة القطاع اخلاص الغري نفطي يف  
الناتج احمللي اإلمجايل، وهذا ما يؤدي إىل ارتباط شديد ألداء اقتصاديات هذه الدول بتقلبات أسعار النفط تبعا 

شرية، فقد اتسم عدد سكان دول جملس التعاون كساد(. وعلى صعيد الرتكيبة الب  –للدورات االقتصادية ) رواج 
، سبقه خالل اخلمس سنوات السابقة %3.4إىل  2008اخلليجي مبعدل منو سكاين مرتفع، حيث وصل يف عام 

. وتعزى هذه الزيادة يف النمو أساسا إىل تدفقات العمالة الوافدة من اخلارج، خاصة يف %4معدل منو بلغ باملتوسط 
وعلى الرغم من السمات املشرتكة العديدة بني دول اخلليج خصوصا  2،يتصف بكثافة العمالةقطاع التشييد الذي 

الثقافية منها، إال أن هنالك تباينا ملحوظا فيما بينها، ويتجلى هذا التباين يف جانبه اهليكلي يف املساحة وحجم 
ول اخلليج، فيما تشكل دول من املساحة الكلية لد %79السكان، حبيث جند أن مساحة السعودية تشكل نسبة 

 من إمجايل السكان للدول األخرى. %69كما ميثل عدد السكان السعوديون نسبة   %21اخلليج اخلمس األخرى 
وقد سامهت املوارد النفطية الكبرية لدول اخلليج يف تكوين احتياطيات نقدية مهمة ومبالغ رأمسالية ضخمة قابلة   

ناء صناديق سيادية استثمارية كبرية، وسامهت يف رفع حجم تدفقاهتا االستثمارية لالستثمار، استعملتها معظمها يف ب
إىل اخلارج. إال أن معظم االقتصاديني يرون أن الدول اخلليجية الزالت تفضل توجيه أمواهلا إىل اخلارج عوض استثمارها 

 دوالر يف اخلارج. 75له استثمار يف الدول العربية، حيث جند أن كل دوالر يستثمر يف داخل البالد العربية يقاب
 بنية واتجاه التجارة الخارجية واالستثمارات األجنبية: -ب

تعترب التجارة اخلارجية لدول جملس التعاون مرآة عاكسة لطبيعة وخصائص هيكل اقتصادياهتا، حبيث متثل   
املواد األولية املكون الرئيسي حلساب صادراهتا، وتعتمد أساسا على النفط والغاز يف احلصول على العمالت 
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لسلع واخلدمات الكثرية اليت ال يستطيع الصعبة وتكوين االحتياطيات النقدية، من أجل استعماهلا يف استرياد ا
 جهازها اإلنتاجي تلبية الطلب احمللي عليها نظرا لضعف بنيته اهليكلية، وتركزها يف الصناعات االستخراجية.

وقد كان اهلدف األساسي من إنشاء جملس التعاون اخلليجي هو الوصول إىل التعاون والتكامل بني دوله، 
مت السماح ملواطين هذه  1987الزمني يف السياسات يف خمتلف اجملاالت. ويف سنة وحتقيق التنسيق والرتابط ال

، وتواترت التعديالت إىل أن 1990الدول مبزاولة جتارة التجزئة مث جتارة اجلملة يف أي دولة من دول اجمللس يف عام 
جلمركية واإلجراءات املعيقة ، مما يعين استبعاد كل الرسوم ا2003مت اإلعالن عن قيام اإلحتاد اجلمركي يف عام 

للتجارة بني هذه الدول، باإلضافة إىل اعتماد لوائح جتارية ومجركية موحدة جتاه العامل اخلارجي، ومت اإلعالن عن 
 2007.3حتول هذا اإلحتاد إىل سوق خليجية موحدة يف عام 

ورغم هذه اجلهود احلثيثة لتطوير البنية اهليكلية القتصادياهتا، واالستفادة قدر اإلمكان من املزايا اإلنتاجية إال  
أن بنية صادراهتا ووارداهتا مازالت ضعيفة مقارنة مع بعض الدول النامية والناشئة، باإلضافة إىل هذا نالحظ أن 

 %0.64(، وال تزيد عن 2008مجايل صادرات العامل )سنة من إ %4.02إمجايل صادرات اخلليج مل متثل سوى 
من  %2.33إذا ما مت استثناء منتجات النفط وإعادة التصدير، يف حني ال تشكل الواردات اخلليجية أكثر من 

إمجايل الواردات العاملية، مما يدل على ضعف التجارة اخلارجية اخلليجية بالنسبة للتجارة اخلليجية العاملية. وميكن 
 متثيل اجتاه الصادرات ومصادر الواردات اخلليجية من خالل الشكلني التاليني:

  

 (: اتجاه الصادرات الخليجية01الشكل رقم )                   

 
، يونيو 38املعهد العريب للتخطيط بالكويت، سلسلة اخلرباء، العدد  ،التجارة البينية اخلليجيةوليد عبد مواله: املصدر: 

 .9، ص 2010
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 مصادر الواردات اخلليجية(: 02الشكل رقم )                   

 
، يونيو 38املعهد العريب للتخطيط بالكويت، سلسلة اخلرباء، العدد  ،التجارة البينية اخلليجيةوليد عبد مواله: المصدر:

 .9، ص 2010
 

( مثثل G8)( مث جمموعة الثمانية APECيتضح من خالل هذين الشكلني أن جمموعة آسيا واحمليط اهلادي ) 
الشركاء التجاريني الرئيسيني للمنطقة، مع العلم أن هذين التجمعني يضمان يف عضويتهما كال من الصني واليابان 
والواليات املتحدة األمريكية، يف حني يتبني لنا أن نسبة الصادرات والواردات البينية داخل اجمللس هي منخفضة، 

 ضعيفة من الصادرات والواردات اإلمجالية.وال متثل سوى نسبة 
 278وعلى صعيد التدفقات املالية، فقد بلغ حجم االستثمار األجنيب املباشر )الرتاكمي( يف دول اجمللس حوايل  

، ومبعدل %827، أي بنسبة زيادة قدرها 2000مليار دوالر يف عام  30مقارنة حبوايل  2009مليار دوالر يف العام 
(. وتوزع االستثمار األجنيب املباشر بني دول اجمللس بنهاية عام 2009 -2000خالل الفرتة  %28سنوي قدره 

، تلتها %52.9مليار دوالر وبنسبة قدرها  147، حبيث احتلت اململكة العربية السعودية املرتبة األوىل مببلغ 2009
مليار دوالر  28، ودولة قطر مببلغ %26.4مليار دوالر وبنسبة قدرها  73دولة اإلمارات العربية املتحدة مببلغ 

 13، وسلطنة عمان مببلغ %5.4مليار دوالر وبنسبة قدرها  15، ومملكة البحرين مببلغ %10.1وبنسبة قدرها 
 4.%0.4مليون دوالر وبنسبة قدها  986، ودولة الكويت مببلغ %4.8مليار دوالر وبنسبة قدرها 

، 2009مليار دوالر يف عام  135أما بالنسبة لالستثمار األجنيب املباشر لدول اجمللس يف اخلارج فقد بلغ حوايل  
 %32ومبعدل منو سنوي قدره  %1127، أي بنسبة زيادة قدرها 2000مليار دوالر يف عام  11مقارنة حبوايل 
بني دول اجمللس، حبيث احتلت  2009 (. وتوزع االستثمار األجنيب بنهاية عام2009 -2000خالل الفرتة 

، تلتها اململكة العربية السعودية %39.7مليار دوالر وبنسبة قدرها  54اإلمارات العربية املتحدة املرتبة األوىل مببلغ 
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، ودولة %11.9مليار دوالر وبنسبة قدرها  16، ودولة قطر مببلغ %29.9مليار دوالر وبنسبة قدرها  40مببلغ 
 5.%0.9مليار دوالر وبنسبة قدرها  1، وسلطنة عمان مببلغ %5.6مليار دوالر وبنسبة قدرها  16الكويت مببلغ 

 

 على اقتصاديات الخليج: 2008تأثير األزمة المالية العالمية  -المحور الثاني
نتيجة إلفراط املؤسسات املالية األمريكية يف تقدمي قروض عقارية  2008لقد نشأت األزمة العاملية لسنة 

ملقرتضني من الدرجة الثانية، وإعادة توريق هذه القروض وتداوهلا يف البورصات العاملية. ونتيجة طفرة أسعار 
أمواهلم  ، فقد توجهت معظم املؤسسات املالية الدولية واملستثمرون العامليون إىل توظيف2007العقارات يف سنة 

يف هذه األصول الرديئة، وهو ما كبدها خسائر كبرية عند اخنفاض أسعارها، فتحولت األزمة من أسواق املال إىل 
قطاع االئتمان متسببة يف انعدام الثقة بني البنوك وانقباض السيولة يف األسواق، وقد أصابت كذلك أسواق 

يف األخري إىل أزمة اقتصادية شاملة أثرت على  الصرف حيث شهدت أسعار العمالت تقلبات كبرية. لتتحول
اهلياكل االقتصادية والعالقات الدولية، ومل تكن دول اخلليج مبنأى عن هذه األزمة نتيجة لشدة ارتباطها بالعامل 

 اخلارجي، وسنحاول يف هذا املبحث دراسة أهم تأثريات األزمة على االقتصاديات اخلليجية.
 

 على المؤسسات المالية الخليجية: 2008لسنة مية تأثير األزمة العال -أوال
كما هو احلال يف باقي دول العامل تأثرت املؤسسات املالية اخلليجية باألزمة عن طريق عدد من القنوات هي 
التعرض املباشر لسوق العقار أو األوراق املالية املدعومة بالقروض اإلسكانية يف الواليات املتحدة، والتعامل مع 
املؤسسات األمريكية املتعاملة يف سوق العقار أو األوراق املالية املدعومة بالقروض اإلسكانية، وتأثري األزمة على 

 متطلبات السيولة للمؤسسات املالية العربية.
تريليون دوالر من األصول املالية األجنبية  2إىل  1,8كان لدى دول اخلليج ما قيمته  2008ففي هناية سنة 

وهلذا فقد عرفت معظم املؤسسات املالية اخلليجية خسائر معتربة مثل خسائر 6مقومة بالدوالر األمريكي، %60منها 
مليون دوالر من جراء استثماراته يف سندات الرهن العقاري ما استدعى رفع  750مبا يقارب  GIBبنك اخلليج الدويل 

مليون  500مبقدار  ABCة العربية املصرفية رأمساله بتمويل من مؤسسة النقد السعودي، وكذلك خسائر املؤسس
 مليار دوالر يف األسواق الغربية. 400من ودائعها البالغة  %30ومل تسلم حىت البنوك اإلسالمية اليت توظف  7دوالر،

كما كان تعرض املؤسسات املالية اخلليجية للخسائر عن طريق إدارة االستثمارات بواسطة البنوك االستثمارية 
املتأثرة من األزمة، حيث أعلن بنك أبو ظيب التجاري أنه باشر باختاذ إجراءات قانونية يف نيويورك األمريكية 

 8السرتداد بعض خسائر استثماراته يف الصناديق االستثمارية يف الواليات املتحدة.
ودا، فمعظم إال أن انكشاف املصارف اخلليجية على أزمة الرهن العقاري األمريكي وأدواته املالية يعترب حمد

البنوك ال تستثمر سوى القليل يف مثل هذه األدوات وحسب استطالع أجرته شركة التصنيف االئتماين "ستاندرد 
أندبورز" وجدت أن جمموع استثمارات بنوك املنطقة يف سندات الرهن العقاري ذات التصنيف االئتماين املنخفض 

أيضا أن الصناديق السيادية لدول جملس التعاون اخلليجي من جمموع أصول هذه البنوك. ويعتقد  %1ال يزيد على 
قد تكبدت خسائر كبرية نتيجة لتعرضها املباشر وغري املباشر للقروض اإلسكانية رديئة اجلودة، حيث عرفت 
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مليار دوالر، وهي قيمة تساوي دخل دول اخلليج  450، وخسرت 2008لعام  %30تراجعا يف مداخلها بنسبة 
 9كامل.من النفط لعام  

ولقد كان هلذه اخلسائر أثر بالغ على أداء اجلهاز املصريف للدول اخلليجية، ففي اململكة العربية السعودية مثال 
، بعد أن كان أكثر من 2009يف شهر أوت  %4,1اخنفض معدل منو إقراض البنوك التجارية للقطاع اخلاص إىل 

 10هذا أساسا بسبب السحب من ودائع القطاع العام.، وكذلك تراجع منو الودائع بشكل طفيف و 2008أوت  22%
 أن بعد ،2009هناية  يف نسبيا   جيدة مالية نتائج حتقيق من عامة، بصورة متكنت، اخلليجية البنوك أن غري   

 املصريف القطاع احتفاظ ذلك يف ساهم ولقد األزمة، عن النامجة اخلسائر من جزء بامتصاص قامت هذه األخرية
 املتعثرة القروض زيادة تؤثر مل وبالتايل األزمة، وخالل قبل املال، رأس لكفاية عالية مبعدالت اجمللس دول مجيع يف

 القطاع حقق حيث ، 2009 سنة هناية يف كثريا   املصريف للقطاع املالية النتائج على القروض إمجايل إىل كنسبة
 األيت: اجلدول األزمة،كما هو موضح يف حودث قبل املالية بنتائجه مقارنة بكثري أقل جاءت وإن أرباح، صايف

 2008-2007 لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لسنة المصرفي القطاع وسالمة أداء مؤشرات(:02الجدول رقم )
 
 الدول

فايةك معدل  رأس 
 (%) المال

 غير القروض نسبة
 إجمالي إلى المنتظمة
 (%) القروض

 إلى المخصصات نسبة
 غير القروض إجمالي

 (%) المنتظمة

 على العائد معدل
 األصول
 % 

 على العائد معدل
 المساهمين حقوق

(%) 
2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 

 12.1 22.0 1.5 2.0 79.0 100.0 4.6 2.9 20.3 14.0 اإلمارات

 10.6 18.4 1.2 1.2 60.3 74.0 3.9 2.3 19.6 21.0 البحرين 
 25.8 28.5 2.0 2.8 89.8 142.9 3.3 2.1 16.5    20.6 السعودية

.14 14.3 2.2 2.1 113.8 111.8 2.8 3.2 15.5   15.8 عمان

2 

 19.3 30.4 2.6 3.6 84.5 90.7 1.7 1.5 16.1 13.5 قطر

 6.9 29.4 0.8 3.6 38.5 48.2 9.7 3.2 17.2 19.4 الكويت

، صندوق النقد العربية الدول اقتصاديات على تأثيراتها وقنوات العالمية المالية األزمةالمصدر: جمال الدين زروق، 
 . 11، ص:2011العربي،

تعكس وتشري األرقام املوضحة يف اجلدول أعاله إىل الدور األساسي واحملوري الذي لعبته حكومات دول جملس    
التعاون اخلليجي يف العمل على ضمان استقرار وسالمة أنظمتها املصرفية من خالل اختاذها جملموعة من األساليب 

 هذه بعض جاءت ،وقد 2008ألزمة املالية العاملية لسنة والتدابري لتصديها ملختلف املخاطر النظامية النامجة عن ا
األمر  املصارف ميزانيات يف املال رأس بضخ وذلك واملايل، املصريف القطاع مطلوبات جانب لدعم اإلجراءات

 يف 7.3 و املائة يف 2 نسبة املدفوع املال رأس قيمة بلغت حيث وقطر، دولة اإلمارات من الذي حدث يف كل 
 التوايل. على اإلمجايل احمللي الناتج من املائة
 على األسواق المالية الخليجية: 2008 تأثير األزمة العالمية -ثانيا

بقوة على األسواق املالية يف منطقة اخلليج، فقد تراجعت مؤشرات  2008 لسنةلقد أثرت األزمة املالية العاملية 
 :خالل اجلدول التايل األسواق املالية وأسواق األسهم بشكل كبري، ونوضح هذا من
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 (.31/12/2008-2/1/2007(: التغيرات في أسعار األسهم )02الجدول رقم )

المشاهدة  السوق
 األولى

المشاهدة 
 األخيرة

التغير من أعلى  (%التغير إلى أعلى قيمة ) أعلى قيمة )الشهر/السنة(
 (%قيمة)

 53,38- 71,81 (6/2008)171,81 79,75 100 أبو ظبي
 37,84- 30,39 (6/2008)130,39 81,04 100 البحرين

 45,45- 77,33 (6/2008)177,33 91,23 100 قطر
 73,99- 52,52 (1/2008)152,52 39,66 100 دبي

 50,28- 56,38 (6/2008)156,58 77,84 100 الكويت
 50,06- 115,52 (6/2008)215,25 96,72 100 عمان

 59,62 49,26 (1/2008)149,26 70,54 100 السعودية
 38,01- 13,54 (10/2007)113,54 70,54 100 الواليات المتحدة

، المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص : أثر األزمة العالمية على الدول العربية: قناة أسواق رأس المالالمصدر:عماد موسى
 .10، بيروت، لبنان، ص 2009مارس  25-23في التنمية، تقييم واستشراف، 

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن تأثريات األزمة على بورصات اخلليج متفاوتة فيما بينها، وبالنسبة لعالقتها مع 
، 2007بورصة الواليات املتحدة، حيث نالحظ أن بورصة وول سرتيت عرفت أعلى قيمة هلا يف شهر أكتوبر سنة 

ث عرفا هذا السوقان أعلى نقطة هلا يف جانفي وكانت سوقا ديب والسعودية مها األسرع تأثرا هبذا االرتفاع حي
، وهذا يدل على ارتباطهما الشديد بتغريات بورصة وول سرتيت، أما بورصات الدول األخرى فقد عرفت م2008

، مث بعد ذلك شهدت هذه البورصات اخنفاضات شديدة كان أكثرها يف 2008االرتفاع إىل أقصى نقطة يف جوان 
 .%59,62يف أبو ظيب، وكذلك يف بورصة السعودية بـ  %53,38يف ديب  %73,99بورصيت اإلمارات بـ 

وهبذا ميكن القول أن األزمة ضربت بشدة األسواق اخلليجية خاصة سوقي اإلمارات وهذا نتيجة للخسائر 
الكبرية يف قطاعي العقارات والبنوك يف خمتلف األسواق مع استمرار القلق حول مصري تلك النشاطات االستثمارية 

ري من الصناديق االستثمارية األجنبية اليت جتمع هذين القطاعني يف عدة دول باملنطقة وكذلك فإن سحب الكث
ألمواهلا من األسواق املالية اخلليجية، زاد من حدة األزمة نتيجة لبحث هذه الصناديق لألمان يف أسواق كبرية 

 .2009أخرى، حيث تواصل االخنفاض يف مؤشرات البورصات اخلليجية حىت بداية سنة 
 :على النمو االقتصادي في دول الخليج 2008 لسنة العالمية المالية تأثير األزمة -ثالثا

على النمو االقتصادي العاملي بشكل كبري، وقد امتد هذا التأثري إىل دول  2008لسنة  لقد أثرت األزمة العاملية
 األزمة  آثارانتقاال سرعة إىل اخلارجي العامل على ذههل االقتصادي االنفتاح كما ساهم وبشكل كبيري،  العربية اخلليج
 وحتويلها العمل وأسواق والنفط، املال وأسواق والواردات، لصادراتا بقطاع يتعلق فيما خاصة املنطقة، إىل املالية

 األزمة بداية يف النفط أسعار وصلت حيث ،األمريكي بالدوالر العربية اخلليج لدول الوطنية العمالت وارتباط للعاملني،
بشكل كبيري  العقارات قطاع يف االستثمارات تأثرت كما للربميل، دوالر 90 إىل اخنفضت مث للربميل، دوالر 147 إىل

 .العاملي االقتصاد على اخلليج لدول االقتصادي اإلنتاج تأثر درجة يوضح لنا التايل جلدولوا نتيجة هذه األخرية،
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 دوالر بالمليار (2007-2012)  للفترة العربية الخليج لدول اإلجمالي المحلي الناتج (03) رقم جدول
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الدول

 462.1 450.2 447.7 375.7 473 384.6 السعودية
 140.8 135.5 124.7 109.4 148.6 114.6 الكويت
 287.2 285.7 279.6 225.6 251.8 204.3 اإلمارات
 26.7 24.5 22.9 20.3 24.3 18.4 البحرين

 104 102.4 100.5 98.3 11.7 80.7 قطر
 67.8 65.5 63.1 46.1 60.2 41.9 عمان

 1088.6 1063.5 1066.3 875.9 1071.2 844.7 اإلجمالي
 2013 القاهرة، الموحد، العربي االقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق :المصدر

 اإلمجايل احمللي الناتج بأن ، يتضح لنا (03 )رقم اجلدول من خالل املعطيات واألرقام اليت مت استعرضها يف     
على  ، األمر الذي يوضح ويدل 2009سنة دوالر مليار 875.9 إىل 2008 سنة دوالر مليار 1071.2 من اخنفض

 أن هذا األخري، خالل من نالحظ كما العريب، اخلليج دول اقتصاديات على 2008املالية لسنة  األزمة انعكاس مدى
 من ارتفع إذ باالرتفاع بشكل تدرجيي، اإلمجايل الناتج بدأ حيث األزمة، بعد ما السنوات ارتفاع ا ملحوظ خالل هناك

 .2012عام  دوالر مليار 1088.6 إىل مث 2010 سنة دوالر مليار 1066.3 إىل 2009 سنة دوالر مليار 875.9
 2012-2006النسبة المئوية إلجمالي الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج العربية  (04) رقم جدول

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدول
 % 78.1 % 77.2 % 77.1 % 76.8 % 76.4 % 76.18 % 72.88 السعودية
 % 103.27 % 100.07 % 96.20 % 95.01 % 102.8 % 61.01 % 59 الكويت
 % 128.33 % 126.12 % 120.65 % 113.25 % 114.1 % 142.35 % 138 اإلمارات
 % 185.7 % 180.05 % 172.03 % 170.5 % 174.7 % 197.27 % 179 البحرين

 % 81.08 % 78.20 % 79.18 % 85.17 % 84.2 % 71.82 % 66 قطر
 % 84.20 % 87.01 % 85.4 % 83.2 % 84.8 % 99.15 % 98 عمان

 (WEO) 2013. العالمي االقتصاد أفاق تقرير(، DOT) التجارة اتجاهات بيانات قاعدة ، الدولي النقد صندوقالمصدر: 
 

 العريب اخلليج لدول اإلمجايل احمللي الناتج من الصادرات إلمجايل املئوية مدى تأثر النسبة  (04 )رقم يوضح لنا اجلدول   
اإلمارات وسلطنة عمان،  دولة حيث نالحظ اخنفاض هذه النسبة بشكل كبري لدى كل من ،2008املالية لسنة  باألزمة

 سنة  % 114.1وقد اخنفضت بفارق حمسوس إىل %142.35 بنسبة 2007حيث قدرت هذه األخرية عند األوىل سنة 
، نفس األمر حدث مع سلطنة عمان فقد كانت النسبة املئوية إلمجايل الصادرات من الناتج احمللي اإلمجايل هلذه 2008

، وبقيت يف 14.35 %تراجعت هذه النسبة بفارق  2008، ولكن حبلول سنة 2007سنة   99.15 %األخرية تقدر بـ 
، فيما نالحظ أن هذه  2.2%حيث سجلت هذه األخرية قفزة بسيطة قدرت بـ   2010تناقص مستمر إىل غاية سنة 

النسبة  هذهاجلدول أن  من خالل نالحظ حبيث تغريت بشكل طفيفة ولفرتة قصرية عند اململكة العربية السعودية، النسبة
، لكن سرعان ما  %76.4حيث قدرت ـب  2008وقد اخنفضت بفارق طفيف سنة   %76.18 بـ   2007سنة  قدرت

 .   2009بدأت يف االرتفاع جمددا سنة 
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كما ساهم وبشكل كبري االخنفاض الذي شهده سعر الدوالر إىل ارتفاع ملموس يف أسعار املواد االستهالكية،      
- %4 ارتفاع معدالت التضخم يف جمموعة من الدول، فقد تغريت هذه النسبة ما بني األمر الذي أدى إىل

، وخنص بذكر هنا دول منطقة اخلليج العريب حيث سجلت هذه األخرية نسب متفاوت ملعدالت التضخم 5.5%
، واجلدول األيت يوضح لنا مدى تأثر معدالت التضخم يف دول اخلليج العريب  14%و  %11قدرت ما بني 

 :  2008بانعكاسات األزمة املالية لسنة 
 2012-2007من  للفترة العربي الخليج دول في التضخم معدالت (05 ) رقم جدول

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الدول
 4.2%   4.3% 4.5% 6.3% 9.4% 4.1 % السعودية

 % 4.2 % 4.3 % 4.5 % 8.0 % 12.6 %5.9 عمان
 % 4.0 % 3.9 % 4.0 % 4.0 % 14.0 %11.1 اإلمارات 

 % 6.8 % 6.9 % 7.0 % 9.0 % 16.0 %13.7 قطر 
 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % 10.6 %5.5 الكويت
 % 2.5 % 2.6 % 2.5 % 2.8 % 5.5 %3.3 البحرين

 % 4.2 % 4.5 % 6.4 % 6.2 % 11.5 %6.7 المجموع
 الخليج دول اقتصاديات في النفط قطاع على وتداعياتها أسبابها "المعاصرة المالية األزمة، الديراوي محمد سلمان

 .258 ص ،2016األول، العدد العشرين، المجلد  اإلنسانية، العلوم سلسلة األقصى، جامعة مجلة" العربية
 

توضح لنا معدالت التضخم املبينة يف اجلدول أعاله، أن هذه األخرية ارتفعت عند معظم دول اخلليج العريب وهذا بداية    
إىل  2008، وارتفعت سنة  %6.7بـ  2007، حيث قدر إمجايل معدالت التضخم هلذه األخرية سنة 2008من سنة 

تأثر معدالت التضخم لدول اخلليج العريب  ، األمر الذي يعكس بشكل ملحوظ مدى 4.8%أي بفارق  % 11.5
 ، وهذا ما أكدته جمموعة من الدراسات واألحباث املتعلقة هبذا املوضوع.2008بانعكاسات اليت خلفتها األزمة املالية لسنة 

 دولة وخاصة اقتصاد العريب اخلليج دول النمو القتصاديات معدالت يف احلاصل هذا الرتاجع وميكن حتديد
العقارات، وهذا بسبب االعتماد الكبري على االقرتاض لتمويل املشاريع اإلنشائية  يف قطاع نشاطالاإلمارات إىل تراجع 

يف ظل وضع شح السيولة يف األسواق واخنفاض التمويل املصريف للقطاع اخلاص بسبب اخنفاض درجة الثقة. وبالتايل 
ق العقار وكذلك إىل خماطر إعادة متويل القروض، باإلضافة إىل هذا فإن هذه الدول معرضة ملخاطر اهنيار كبري يف سو 

 فإن أسعار النفط شهدت تراجعا كبريا وهو ما أثر كذلك على مداخيل دول اخلليج وتراجع النشاط االقتصادي.
التدابير واإلجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة األزمة المالية العالمية  -رابعا

 :2008 لسنة
 من واالسرتاتيجيات الفعالة والالزمة التعاون اخلليجي جمموعة من اخلطط جملس دول لقد حددت حكومات     
 التشابه بعض أوجه وجود ، وبالرغم من2008املالية العاملية لسنة  آثار وانعكاسات األزمة مواجهة أجل

والسياسات املتبعة، إال أهنا تسعى يف جمملها إىل حتقيق هدف واحد ومصلحة  االسرتاتيجيات تلك يف واالختالف
مشرتكة أال وهي مواجهة وإدارة انعكاسات هذه األزمة بطريقة مثلى ختدم أهداف ومصاحل اقتصاديات دول جملس 
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  وزارية جانلل هاالتعاون اخلليجي، ومن بني هذه اإلجراءات اليت عملت عليها هذه األخرية  متثلت يف وضع
وقد لعبت دول  على خمتلف القطاعات املكونة القتصادياهتا،األزمة املالية  ومعرفة مدى تأثريات ملتابعة أزمة خالياو 

 املودعني وطمأنة األسواق املالية اخلليجية يف الثقة لنشر وبذلت جهدا كبريا  جملس التعاون اخلليجي دورا أساسيا
كما اختذت هذه  هلذه األزمة والعمل على امتصاصها، السلبية واالنعكاساتاآلثار  من والتقليل واملستثمرين

 اإلقراض املالية وتشجيع املؤسسات بعض وحتقيق استقرار السيولة لتوفري األخرية جمموعة من اإلجراءات والتدابري
 صاتالبور  عمل يف تعديالت وإدخال  االستهالك لدعم كما عملت على ، واملتوسطة الصغرية للمؤسسات

االقتصادية، وفيما يأيت سنستعرض أهم اإلجراءات والتدابري اليت اختذهتا دول جملس  التنمية برامج وبعض اخلليجية
2008التعاون اخلليجي ملواجهة األزمة املالية لسنة 

11: 
مليار 13.61قرر بنك اإلمارات املركزي ختصيص تسهيالت للبنوك بقيمة دولة اإلمارات العربية المتحدة:   -1

دوالر الستخدامها كقروض استثنائية من أجل ختفيض حدة التوتر يف القطاع املصريف، كما عملت دولة اإلمارات 
 يف الودائع هبا سالمة تضمن القرارات اليت وطرح جمموعة من دوالر، مليار 32.66 مببلغ املصريف القطاع على دعم

 بني فيما االقرتاض لعمليات ضمانات توفري مت كما سنوات، 5 ملدة الدولة يف العاملة واألجنبية الوطنية البنوك
 ائتمانية يف ظل األزمة الراهنة. خماطر هذه األخرية ألية من أي تعرض عدم وضمان العاملة لديها، البنوك

 املقبولة الضمانات إجراء يتمثل يف زيادة 2008أكتوبر  30 يف البحريين املركزي اختذ البنكمملكة البحرين:  -2
 وسعر واحدة، ليلة فائدة سعر وخفض إسالمية، سندات وهي اإلجيار، صكوك لتشمل واحدة ليلة أموال على

 50 بـ أسبوع ألجل ودائع فائدة سعر خفض كما % 3.5 إىل لتصل أساس، نقطة 175 الشراء بـ إعادة فائدة
 نقطة 75 ب الرئيسية الفائدة أسعار خفض كما واحدة، ليلة ودائع فائدة وسعر ،% 1.5 إىل لتصل نقطة

 وسعر % 2.75 إىل إقراضه فائدة سعر ليصل األمريكي، الفيدرايل االحتياطي البنك لتخفيضات استجابة أساس،
 مليون 50 بضخ احلكومة وسامهت ،% 0.25 إىل واحدة ليلة وديعة فائدة وسعر ،% 0.75 ألسبوع ودائع فائدة
 صندوق مع بالتعاون دوالر مليار بقيمة صندوق إطالق البحريين االستثمار بنك وأعلن مصارفها، يف دوالر

 البحريين املركزي البنك ختفيض على عالوة املتحدة، بالواليات العقارية الديون يف لالستثمار خليجي سيادي
 التضخم. معدالت تراجع بسبب %5 إىل%7 من اإللزامي االحتياطي نسبة

املركزي السعودي على أنه سيعمل على توفري السيولة الالزمة اليت  صرح البنكالمملكة العربية السعودية:  -3
 العريب النقد مؤسسة اختاذ مع املصرفية، الودائع بضمان األعلى االقتصادي اجمللس حتتاجها البنوك، كما وعد

يف )سامبا( على جمموعة من اإلجراءات اليت هتدف من شأهنا إىل حتقيق االستقرار يف النظام املصر  السعودي
 السعودي يف ظل األزمة، وميكن تلخيصها يف النقاط اآلتية: 

 استقرارها وسالمتها.  دعم وذلك قصد 2008 خالل سعودي لاير مليار 26 مبلغ قيمته احمللية العمل على ضخ للمصارف -
 احمللية، املصارف لدعم اخلارج يف البنوك لدى ودائعها لاير سعودي من مليار 26.2 حوايل بسحب قيامها -

التمويلية بشكل  أدوارها أداء من البنوك لتتمكن السيولة؛ من املزيد توفري يف ورغبتها اإلقراض، كلفة وختفيض
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 سعر وبتخفيض البنوك، يف األجل طويلة شكل ودائع على دوالر مليارات 3 بضخ )سامبا( قامت حيث املطلوب،
 . %7 إىل % 13 من اإللزامي االحتياطي نسبة كذلك ، وخفضها2%إىل  %4 من منفصلة مرات )الريبو( مخس

 السيولة، وتوفري العاملية، املالية األزمة ظل يف املايل القطاع يف االستقرار حتقيق إىل هتدف نقدية سياسة تبين -
 التمويلي دورها أداء يف املصارف استمرار ضمان هبدف االئتمان على احمللي الطلب لتلبية اإلقراض تكلفة وخفض
 احلكومية. واملؤسسات اهليئات عن نيابة وذلك اململكة، يف التنموية للعملية

سعي منها لتعزيز االستقرار يف السوق املايل احمللي، قررت هيئة االستثمار القطرية شراء ما بني  دولة قطر: -4
من رأس املال البنوك املدرجة يف سوق األوراق املالية من أجل دعم وتعزيز ثقة اجلمهور، وتسعى  %20-10%

دولة قطر من وراء هذه اخلطوة اىل دعم قدرة البنوك القطرية على متويل املشاريع التنموية يف املرحلة املقبلة من 
 خالل توفري وضخ هلذه األخرية السيولة الالزمة.  

 من عملت دولة الكويت على  إصدار جمموعة من القوانني والتشريعات واختاذها حلزمة :دولة الكويت -5
 ،2008األزمة املالية لسنة   لتداعيات يف ظل مواجهتها احمللي االقتصاد استقرار وإرساء لدعم واحملفزات التدابري
بنك اخلليج بعد تعرض هذا األخري املايل لديها، وقد لعبت احلكومة الكويتية دور فعال يف إنقاذ  النظام ومحاية

من أجل ضمان وسالمة كافة الودائع  2008خلسائر كبرية، وقد أعلنت هذه األخرية على إصدار قانون يف أكتوبر 
لدى البنوك الكويتية من أجل تعزيز الثقة لدى اجلمهور، وقد أعطت احلكومة الكويتية الضوء األخضر للهيئة 

 احلكومة ولة الكافية يف البورصة بعد اهلبوط الذي شهدته هذه األخرية،  وتسعىالعامة لالستثمار بتوفري السي
 إذا األموال من مزيد لضخ استعدادها مؤكدة البنوك، بني الفائدة أسعار بتخفيض اإلجراء هذا خالل من الكويتية
 .التضخم ارتفاع من املخاوف رغم ذلك األمر تطلب

متثلت اإلجراءات والتدابري الوقائية اليت اختذهتا دولة عمان جملاهبة انعكاسات األزمة املالية  سلطنة عمان: -6
 يف جمموعة من النقاط نذكرها بشكل خمتص كاآليت: 2008العاملية لسنة 

رض قيام البنك املركزي العماين بإقراض البنوك احمللية من أجل توفري السيولة الالزمة هلا، وقد خصص هلذا الغ -
 مليار دوالر أمريكي. 2مبلغ قدره 

تسهيل البنك املركزي ملبادالت االحتياطي وذلك من خالل التنسيق مع وزارة املالية، األمر الذي يدفع بالبنوك  -
 .املركزي البنك مع أجنبية عمالت تبادل عمليات لدخول يف

 نسبة وختفيض1.53 إىل % 2.42 من نقطة 89 مبعدل معدل )الريبو( بتخفيض قيام البنك املركزي العماين -
 300 مببلغ سيولة ضخ إعادة إىل اخلطوة هذه تؤدي وسوف %5 إىل %8 من التجارية للبنوك املطلوبة االحتياطي

 .2009  مطلع سنة  % 87.5 إىل85% من  اإلقراض معدل زيادة وكذلك عماين، لاير مليون
املتخذة من طرف حكومات دول جملس التعاون اخلليجي، وبعد استعراضنا ألهم اإلجراءات والتدابري املالية 

 ميكن تلخيص هذه األخرية يف اجلدول األيت:
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اإلجراءات المتخذة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي لدعم االستقرار المالي وتقليل من  (:06الجدول رقم )
 على القطاع المصرفي. 2008أثار األزمة العالمية 

ضمان الودائع  الدول
 المصرفية

توفير البنك 
المركزي 
 للسيولة

وضع ودائع حكومية 
 لألجل طويل

ضخ إلى رأس 
 مال البنك

شراء محافظ 
استثمارية لدى 

 البنوك

أسهم البنوك  شراء
المتداولة أسهمها 

 في السوق 

تيسير 
السياسة 

 النقدية
 *   * * * * اإلمارات
 *    * *  البحرين

 *    * * * السعودية
 * *   * *  عمان
 * * * * * * * قطر

 * *  * * * * الكويت
، صندوق النقد العربية الدول اقتصاديات على تأثيراتها وقنوات العالمية المالية األزمةالمصدر: جمال الدين زروق، 

 .12، ص:2011العربي،
 

 التعاون الخليجي:المحور الثالث: تأثير أزمة الديون السيادية األوروبية على اقتصاديات دول مجلس 
لقد امتدت آثار أزمة اليورو إىل خمتلف مناطق العامل، نتيجة للعالقات االقتصادية الكبرية لالحتاد األورويب مع 
اقتصاديات العامل كافة. ويعترب اقتصاد منطقة اليورو من أهم الشركاء التجاريني القتصاديات منطقة اخلليج، 

االقتصاد الكلي ملنطقة اليورو، تؤدي بالضرورة إىل التأثري على أداء متغريات ولذلك فإن تغريات مؤشرات أداء 
 –ورو على التجارة اخلليجية نتطرق إىل استعراض تأثري أزمة الياالقتصاد اخلليجي. ومن خالل هذا احملور، س

 خلليجي.األوروبية، باإلضافة إىل القطاع املصريف ا –األوروبية، واالستثمارات األجنبية اخلليجية 
 األوروبية: -أوال: تأثير أزمة الديون السيادية األوروبية على التجارة الخليجية 

تعترب التجارة اخلارجية من أهم قنوات انتقال األزمات االقتصادية واملالية بني الدول الشريكة اقتصاديا وجتاريا، وعلى 
لنفط والغاز، إال أن انكشاف اقتصادياهتا وتبعيتها الرغم من الرتكز الكبري للتجارة اخلارجية اخلليجية يف تصدير ا

للخارج، نتيجة لضعف بنيتها اهليكلية، جيعلها معرضة ملخاطر التغريات املختلفة يف مؤشرات أداء شركائها التجاريني. 
ية اخلليجية ونتيجة للوزن املعترب لالحتاد األورويب يف حجم التجارة اخلارجية اخلليجية، فإن الصادرات والواردات السلع

ورو على االقتصاديات اخلليجية. حبيث ميكننا التعرف على درجة تأثر جانيب من أهم أوجه آثار أزمة منطقة الي تصبح
 ورو من خالل متابعة تغريات قيمهما قبل فرتة األزمة وأثناءها.يبأزمة الديون السيادية ملنطقة الالتجارة اخلارجية اخلليجية 

ورو قبل وأثناء أزمة ياخلليجية حنو اقتصاديات منطقة الريات قيمة الصادرات السلعية ميثل اجلدول املوايل تغ
 ديوهنا السيادية.
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 ورو(ي)مليون  2010 -2005خالل الفترة  ورويت السلعية الخليجية نحو منطقة ال(: الصادرا07الجدول رقم)
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدولة

 587 393 790 687 301 300 البحرين

 2565 2062 3952 3141 2755 2647 الكويت

 342 390 392 217 289 350 عمان

 5305 2407 2742 1628 1509 1257 قطر

 15164 10861 21019 17396 21736 19901 السعودية

 4404 2923 4653 4465 3933 7138 اإلمارات

 ".eurostatالمصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على معلومات من قاعدة بيانات "أورو ستات 
 

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن تأثري أزمة اليورو على صادرات اخلليج إىل اقتصاديات منطقة اليورو كانت  
 أن درجة التأثري ختتلف من دولة ألخرى.ظاهرة على معظم دول اخلليجـية غري أن هذا التأثري كان متباينا بينها، كما 
 790إىل  2005مليون دوالر سنة  300فبالنسبة لصادرات البحرين إىل منطقة اليورو، فنالحظ أهنا انتقلت من 

لتصل  2009، وهو تطور معترب، غري أهنا اخنفضت بشكل كبري )أكثر من النصف( سنة 2008ورو سنة يمليون 
ورو، غري أن هذا االرتفاع مل يصل إىل القيم اليت يمليون  587إىل  2010ت سنة ورو، مث ارتفعيمليون  393إىل 

 وهو ما يبني التأثري الكبري ألزمة اليورو على الصادرات البحرينية إىل منطقة اليورو. 2009سجلتها قبل سنة 
ين، حيث وقد كان سلوك قيمة صادرات دولة الكويت حنو منطقة اليورو مشاهبا لسلوكها يف دولة البحر 

، غري أهنا اخنفضت بشكل رهيب 2008ورو سنة يمليون  3952إىل  2005ورو سنة يمليون  2647انتقلت من 
ورو، وهو ما يدل على يمليون  2565قيمة منخفضة كذلك بـ  2010ورو، وسجلت سنة يمليون  2062إىل 

 عمق تأثري أزمة اليورو على الصادرات الكويتية إىل اقتصاديات املنطقة.
أما بالنسبة لسلطنة عمان، فمن خالل بيانات اجلدول نالحظ أن التأثري كان خمتلفا، حيث شهدت 

، فسجلت سنة 2009إىل غاية سنة  2005الصادرات العمانية حنو منطقة اليورو تقلبات يف قيمتها، من سنة 
 342لتسجل  2010، مث اخنفضت قليال سنة 2009ورو سنة يمليون  390ورو، و يمليون  392قيمة:  2008
 ورو، وهو ما يدل على عدم التأثر الكبري للصادرات العمانية بأزمة منطقة اليورو.يمليون 

 -2005وبالنسبة لصادرات دولة قطر حنو منطقة اليورو فنالحظ أهنا شهدت تطورا مستمرا خالل الفرتة 
ورو، مث اخنفضت قيمتها قليال سنة يمليون  2742ورو إىل يليون م 1257، حيث انتقلت قيمتها من 2008
مليون  5305ارتفاعا كبريا لتصل قيمتها إىل  2010ورو، غري أهنا حققت سنة يمليون  2407لتصل إىل  2009

 وهو ما يعين أن الصادرات القطرية مل تتأثر بشكل كبري بأزمة اليورو. ،وروي
حيث شهدت قيمتها تطورا هاما بني سنيت  أما تأثر صادرات السعودية بأزمة منطقة اليورو فقد كان واضحا،

ورو، غري أهنا اخنفضت بقرابة النصف يمليون  21019ورو إىل يمليون  19901، فانتقلت من 2008و  2005
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ويدل  ،ورويمليون  15164لتصل إىل  2010ورو، مث ارتفعت قليال سنة يمليون  10861لتصل إىل  2009سنة 
 اليورو على الصادرات السعودية األوروبية. هذا على التأثري الكبري ألزمة منطقة

وقد تأثرت صادرات اإلمارات ملنطقة اليورو بشكل مشابه لصادرات السعودية، حيث اخنفضت قيمتها من 
لتصل  2010، غري أهنا عاودت االرتفاع سنة 2009ورو سنة يمليون  2923إىل  2008ورو سنة يمليون  4653

 وهو ما يدل على التأثري الواضح لألزمة على الصادرات اإلماراتية حنو منطقة اليورو. ،ورويمليون  4404إىل 
ومن خالل هذا التحليل نالحظ أن أزمة منطقة اليورو أثرت بشكل كبري على صادرات دول جملس التعاون 

دولة قطر، اليت تعد النفطية حنو املنطقة، والدليل على ذلك هو عدم تأثر الصادرات العمانية باألزمة )ماعدا 
استثناءا نتيجة ملعدالت النمو االقتصادي الكبرية اليت باتت حتققها يف السنوات األخرية(، وقد كان هذا التأثري 
انطالقا من اخنفاض معدل منو اقتصاد منطقة اليورو، مما أدى إىل اخنفاض طلب دول هذه املنطقة على احملروقات، 

ر النفط العاملية، وبالتايل اخنفاض قيمة صادرات دول جملس التعاون إىل والذي ساهم كذلك يف اخنفاض أسعا
 اقتصاديات منطقة اليورو.

 ورو(ي)مليون  2010 -2005ورو خالل الفترة يات السلعية الخليجية من منطقة ال(: الوارد08الجدول رقم)
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدولة

 1218 1354 1087 1039 959 828 البحرين

 3331 3028 3571 3402 2744 2846 الكويت

 2289 1928 2257 1772 1247 1060 عمان

 4021 4264 5403 5146 4228 2470 قطر

 18208 14832 16246 15548 13531 11820 السعودية

 21076 19006 24355 20813 17921 15694 اإلمارات

 ".eurostatالمصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على معلومات من قاعدة بيانات "أورو ستات 
 

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن تأثري أزمة منطقة اليورو على الواردات اخلليجية من الدول األوروبية كان 
 هذه الدول.واضحا يف معظم دول جملس التعاون، غري أن هذا ال مينع من وجود اختالف بني 

بالنسبة لواردات البحرين من منطقة اليورو، نالحظ أهنا شهدت ارتفاعا مستمرا وبدون أي اخنفاض على طول 
ورو سنة يمليون  1354إىل  2005ورو سنة يمليون  828، حيث انتقلت قيمتها من 2009 -2005الفرتة 
وهو ما يدل على عدم تأثر الواردات ورو، يمليون  1218لتسجل قيمتها  2010، مث اخنفضت قليال سنة 2009

 البحرينية من اقتصاديات منطقة اليورو بشكل كبري باألزمة اليت تضرهبا.
، 2008و 2005أما واردات الكويت من منطقة اليورو، فنالحظ أن قيمتها شهدت ارتفاعا معتربا بني سنيت 

 2009فضت بشكل حمسوس سنة ورو، غري أهنا اخنيمليون  3571ورو إىل يمليون  2846حيث انتقلت من 
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ورو، وهو ما يدل على يمليون  3331لتصل إىل  2010مليون دوالر، مث ارتفعت قليال سنة  3028لتصل إىل 
 تأثر الواردات الكويتية بأزمة منطقة اليورو.

وقد كان سلوك الواردات العمانية مغايرا لسلوك الواردات الكويتية من منطقة اليورو، حيث عرفت تطورا معتربا 
، مث اخنفضت قليال 2008ورو سنة يمليون  2257إىل  2005ورو سنة يمليون  1060يف قيمتها، فانتقلت من 

 2289لتصل قيمتها إىل  2010، مث عاودت االرتفاع سنة 2009ورو سنة يمليون  1928لتصل إىل  2009سنة 
 وهذا ما يدل على الواردات العمانية مل تتأثر كثريا بأزمة منطقة اليورو. ،ورويمليون 

وبالنسبة لواردات باقي اقتصاديات جملس التعاون من منطقة اليورو، فقد كان تأثر وارداهتا باألزمة اليت تضرب 
، 2008 -2005ومتشاهبا، حيث شهدت قيمة وارداهتا تطورات مستمرة على طول الفرتة اقتصاديات اليورو واضحا 

 ، وهو ما يبني التأثر الكبري لوارداهتا بأزمة الديون السيادية ملنطقة اليورو.2009مث اخنفضت بشكل معترب سنة 
كان معتربا يف معظم ومن خالل هذا التحليل، نالحظ أن تأثري أزمة منطقة اليورو على الواردات اخلليجية  

اقتصاديات دول جملس التعاون، وقد كان هذا التأثري متأتيا من االخنفاض الكبري الذي شهدته معدالت منو 
اقتصاديات منطقة اليورو، مما أثر على حجم منتجاهتا املوجهة للتصدير، باإلضافة إىل هذا فقد أثر ارتفاع أسعار 

ات األوروبية النهائية على أسعارها يف األسواق العاملية، مما أدى إىل عوامل اإلنتاج الداخلة يف تصنيع املنتج
اخنفاض طلب االقتصاديات اخلليجية عليها، وقد ساعد على ذلك تراجع  مداخيل صادرات دول جملس التعاون 

 نتيجة لالخنفاض الكبري الذي عرفته أسعار احملروقات يف األسواق الدولية.
لعية، فهناك كذلك املبادالت اخلدمية بني دول اخلليج ومنطقة اليورو، واليت تعترب باإلضافة إىل املبادالت الس

وتصنف  ،إحدى قنوات التجارة اخلارجية الناقلة لألزمات، وتتأثر هي األخرى بأزمة الديون السيادية األوروبية
صادرات اخلدمية معظم اقتصاديات منطقة اليورو ضمن أكرب صانعي اخلدمات يف العامل، ولذلك فإن حجم ال

األوروبية حنو باقي دول العامل كبري جدا، وال يقتصر األمر على التصدير، وإمنا ميتد ليشمل استرياد اخلدمات من 
باقي االقتصاديات الدولية، كخدمات النقل والفندقة وغريها من اخلدمات، وعليه فإن منطقة اليورو تعترب من أكرب 

ونتيجة لتبعية معظم دول اخلليج لالقتصاد اخلارجي فيما يتعلق  ،دول العامل االقتصاديات متاجرة يف اخلدمات مع
باحلصول على اخلدمات الالزمة القتصادياهتا، وتصديرها لقيم ال بأس هبا من اخلدمات االقتصادية كالسياحة 

ن خالل تتبع قيم والنقل، فإن هذا القطاع يتأثر بالضرورة بأزمة منطقة اليورو، وسنحاول التأكد من هذا األثر م
 التجارة يف اخلدمات بني اقتصاديات اخلليج ومنطقة اليورو، وميكن تبيني ذلك من خالل اجلدول التايل:

دولة( خالل الفترة الممتدة من  16(: التجارة الخدمية بين دول الخليج واقتصاد منطقة اليورو )09الجدول رقم )
 .2010إلى  2004

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
  القيمة
 €()مليون

4369.913 6022.307 8865.405 13755.905 13291540 13871.159 13082.782 

 ".eurostatالمصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على معلومات من قاعدة بيانات "أورو ستات 
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األوروبية شهدت تطورات معتربة خالل  –نالحظ من متابعة أرقام اجلدول أن قيمة التجارة اخلدمية اخلليجية     
ورو، مث سجلت ارتفاعا يمليون  4369.913قيمة  2004ل سنة الفرتة املمثلة يف اجلدول، حيث سجلت خال

 2010 ورو، مث اخنفضت قليال سنةيمليون  13871.159إىل قيمة  2009 مستمرا يف قيمتها إىل أن وصلت سنة
واعتمادا على حتليل هذه األرقام ميكننا القول أن جتارة اخلدمات بني ورو يمليون  13082.782حيث سجلت 

اقتصاديات منطقة اخلليج ومنطقة اليورو مل تتأثر كثريا بأزمة الديون السيادية اليت ضربت هذه األخرية، وميكن أن 
مما أدى هبا إىل رفع  يرجع ذلك يف جزء منه إىل ارتفاع مداخيل الدول اخلليجية الناجتة عن ارتفاع أسعار البرتول،

مطلوباهتا من املنتجات اخلدمية، كخدمات املقاوالت، اخلدمات االستثمارية واملالية، خدمات النقل، وغريها من 
املنتجات املرتبطة باالقتصاد، ويف جزء آخر إىل عدم وجود قواعد وهياكل إنتاج مادية حقيقة لقطاع اخلدمات 

توى الدول األوروبية، إذ أن معظم هذه اخلدمات مرتبطة بعوامل إنتاج واسعة كقواعد اإلنتاج السلعي على مس
 بشرية أو تكنولوجية متواجدة على مستوى الدول املستوردة هلا، مما عزز من قدرهتا على مقاومة األزمة األوروبية.

 :ثانيا: تأثير أزمة الديون السيادية األوروبية على االستثمارات الخليجية األوروبية
الرغم من الفوائض املالية الكبرية اليت متتلكها دول جملس التعاون اخلليجي، وخاصة يف السنوات األخرية نتيجة على 

الرتفاع العوائد البرتولية، إال أن األموال األجنبية ال زالت حتتل مكانة كبرية يف عملية متويل االقتصاديات اخلليجية. 
بية انفتاحا على العامل اخلارجي، ومن أكثرها استقباال لالستثمارات األجنبية وتعترب الدول اخلليجية من أكرب الدول العر 

وتصديرا لرؤوس األموال باخلارج، وخاصة مع الدول املتقدمة، وبذلك فإن أي تغري يف مؤشرات أداء االقتصاد الدويل 
أثر أزمة اليورو على  سوف يؤثر مباشرة على قيمة هذه التدفقات. ومن خالل هذا العنصر سوف نتطرق إىل إبراز

 تدفقات االستثمارات األجنبية اخلليجية إىل منطقة اليورو، ومن منطقة اليورو إىل االقتصاديات اخلليجية.
ميثل الشكل املوايل تغريات قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة املتدفقة على دول جملس التعاون من اقتصاديات 

 ون السيادية األوروبية.منطقة اليورو قبل وأثناء أزمة الدي
(: االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة على اقتصاديات مجلس التعاون من اقتصاديات منطقة 10الجدول رقم )

 ورو(ي)مليون  2010-2005و خالل الفترة اليور 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات
االستثمارات 

 €(األجنبية)مليون
538 1214 2314 2270 4657 19677 6605 4624 

 "eurostatالمصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على أرقام قاعدة بيانات "أورو ستات 
 

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن قيمة االستثمارات األوروبية يف منطقة اخلليج شهدت ارتفاعات على طول 
، 2008ورو سنة يمليون  19677إىل  2003ورو سنة يمليون  538، حيث انتقلت من 2008 – 2003الفرتة 

ورو، وواصلت هذا االخنفاض سنة يمليون  6605إىل حوايل الثلث، لتصل إىل  2009غري أهنا اخنفضت سنة 
ويدل هذا التغري على التأثري الكبري ألزمة اليورو على استثمارات  ،ورويمليون  4624حيث وصلت إىل  2010

 املوجهة إىل اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي.اقتصاديات منطقة اليورو 
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ويتأتى هذا التأثري من الصعوبات الكبرية اليت عرفتها منطقة اليورو على مستوى املالية العمومية لعدد من دوهلا 
ى بسبب األزمة اليت تعيشها، حيث شهدت ارتفاعا كبريا يف ديوهنا السيادية، واخنفاضا معتربا يف مداخيلها، مما أد

هبا إىل تقليص استثماراهتا املباشرة املوجهة إىل العامل اخلارجي، من أجل تلبية حاجيات نفقاهتا الداخلية والتزاماهتا 
 اخلارجية، ومن بينها االستثمارات املوجهة إىل اقتصاديات اخلليج.

ت اخلليج، بل امتد ليؤثر على ومل يقتصر تأثري أزمة منطقة اليورو على االستثمارات األوروبية املباشرة يف اقتصاديا
 استثمارات هذه األخرية املباشرة املتدفقة حنو االقتصاديات األوروبية، وميكن تبيني ذلك من خالل اجلدول التايل:

ورو خالل الفترة يجلس التعاون الخليجي في منطقة ال(: االستثمارات األجنبية المباشرة لدول م11الجدول رقم )
 ورو(ي)مليون  2005-2010

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

االستثمارات 
 4554 11703 51072 2740 10134 128- 6535- 83 €(األجنبية)مليون

 "eurostatالمصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على أرقام قاعدة بيانات "أورو ستات 
 

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة يف االقتصاديات األوروبية شهدت 
، غري أنه يف هذه السنة األخرية وصلت إىل 2008إىل غاية  2003تذبذبات يف قيمتها خالل الفرتة املمتدة من 

باألساس إىل ارتفاع أسعار النفط ورو، ويرجع هذا يمليون  51072قيمة هلا على طول فرتة الدراسة لتسجل 
العاملية، مما أدى إىل زيادة تراكم رؤوس األموال لدى دول اخلليج، واليت وجهتها مباشرة إىل االستثمار يف الدول 

شهدت قيمة االستثمارات اخلليجية يف االقتصاديات األوروبية اخنفاضا الفتا،  2009األجنبية. إال أنه خالل سنة 
ورو، يمليون  4554ووصلت إىل  2010ورو، وواصلت اخنفاضها سنة يمليون  11703إىل حيث وصلت قيمتها 

 وهذا ما يدل على التأثري الكبري ألزمة اليورو على تدفق االستثمارات اخلليجية إىل االقتصاديات األوروبية.
الخنفاض الطلب على هذه ويرجع هذا التأثري باألساس إىل انعكاس آثار األزمة على أسعار النفط العاملية، نتيجة 

باإلضافة إىل تراجع املكانة واجلدارة  ،اض معدالت منو االقتصاد األورويبالسلعة، واملتأيت باخلصوص من اخنف
االئتمانية لبعض اقتصاديات منطقة اليورو، ومعاناهتا من صعوبات على مستوى مديونيتها اخلارجية وهذا ما أثر على 

ا اخلارجية احلاضرة واملستقبلية، مما أدى إىل عزوف دول جملس التعاون اخلليجي عن توجيه قدرهتا على الوفاء بالتزاماهت
 استثماراهتا إىل منطقة اليورو، وهذا ختوفا من اخنفاض مردودية استثمارها، ومن إمكانية اسرتجاعها مستقبال.

 :يجيثالثا: تأثير أزمة الديون السيادية األوروبية على باقي القطاع المصرفي الخل
باإلضافة إىل قطاع التجارة اخلارجية واالستثمارات األجنبية، فإنه هناك العديد من القطاعات اليت يتأثر أداؤها 
بالتغريات االقتصادية اخلارجية، وهذا نتيجة الرتباطها بعالقات متشابكة مع ما حيدث على مستوى البيئة االقتصادية 

ليجية اليت ميكن أن تنعكس اآلثار اخلارجية عليها جند القطاع املصريف، الدولية. ومن بني امليادين االقتصادية اخل
 ولذلك سنخصص هذا العنصر لدراسة تأثري األزمة منطقة اليورو على هذا القطاع احلساس يف دول اخلليج.
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على القطاع استبعد خرباء اقتصاديون تأثر البنوك اخلليجية بتداعيات األزمة  اليونانية، نظرا حملدودية انكشافها 
املصريف يف منطقة اليورو. وأكدوا قدرة بنوك املنطقة على مواجهة تأثريات األزمة، خصوصا أن مصارف اخلليج 

 مرت بتجربة مريرة خالل األزمة املالية العاملية األخرية، واستطاعت استخالص دروس يف مواجهة خماطر األزمات.
 التجاري اخلبري سعيد الشيخ سالمة، أن القطاع املصريف اخلليجي يفاألهلي  وأكد كبري االقتصاديني يف البنك

منطقة اليورو حمدود وليس كبريا"، إال  مأمن من تداعيات األزمة األوروبية، قائال "إن انكشاف بنوك املنطقة على
قيمة  بوتذبذألصول للشركات االستثمارية العاملة يف أوروبا، نظرا حلالة قيمة ا أنه مل يستبعد تأثريا سلبيا ومباشر

يف ترتيب أمورها  2009و 2008 وذكر أن "البنوك اخلليجية استفادت من أزميت عام ،اليورو يف أسواق العمالت
واستطاعت تغطية نشاطها بقوة مالية وسياسة حذرة"، وقال "نعم  املالية بعد التداعيات اخلطرية اليت مرت هبا،

 12حمدودا. نطقة مثل "يو يب أس"، إال أن تأثريه السليب يبقىاألوروبية املرتبطة بامل هناك بعض البنوك
،أنه "من الصعب يف ظل "ذلك، رأى اخلبري االقتصادي واملصريف حممد ياسني، يف حديث لـ"العربية.نت إىل

أوروبا يف الوقت الراهن"، مضيفا أن البنوك اخلليجية ما زالت  التوترات االقتصادية القائمة حصر االنكشافات على
املستمرة يف األسواق  االنكشافات حبكم قدرة مدراء احملافظ فيها على حتسس املخاطر االقتصادية بعيدة عن هذه

ات اخلليجية قطاع استثمارات الصناديق السيادية والشرك وقال إن التأثري املباشر لألزمة قد يصيب العاملية.
 .ذب اليوروألوروبية، نظرا لتقلب األسواق وتذبا قاألسوااملستثمرة يف 

املالية منذ  البنوك اخلليجية باتت قادرة على جتنب أي انكشاف سليب بعد جتربة األزمة وذكر ياسني أن "خمصصات
ينعكس هذا التأثري عليها من خالل التباطؤ االقتصادي  ". وقال إنه "حبكم ارتباط دول اخلليج باليورو فقد2008عام 

قد حيرك خماطر  ورأى أن ضعف اليورو وفقدانه توازنه أوروبا يف نفق الركود".فيما إذا دخلت  وتراجع الطلب على النفط
تقلب العمالت، وخماطر االستثمار يف السندات، مؤكدا أنه "فيكل األحوال تبقى البنوك اخلليجية قوية يف مالءهتا املالية، 

 13يف حركة النمو االقتصادي ملنطقة اخلليج." وهي حمرك رئيسي
اخلليجية اإلسالمية، فقد نفى عدد من املصرفيني يف البنوك اإلسالمية تأثريات أزمة اليورو وتعثر  وبالنسبة للمصارف

لديها، على البنوك اإلسالمية بشكل مباشر  من البلدان األوروبية يف دفع مستحقاهتا يف سندات اخلزانة وتعثر البنوك عدد
وإعادة  اء صناديق تنموية تستفيد من رخص أسعار املؤسساتواقتصادية واقرتحوا إنش بعد دخول هذه الدول أزمات مالية

أزمة اليورو على  اخلالد عبد اهلل البسام رئيس جملس إدارة بنك البحرين اإلسالمي إن تأثرياتف ،هيكلتها واالستثمار فيها
يا هي تعثر احلكومات يف خصوصا يف اليونان وإيطاليا ومن مث إسبان القطاع املايل اإلسالمي ليست كبرية باعتبار أن األزمة

الذي لن تستفيد منه البنوك  لدفع السندات السيادية ودفع مستحقاهتا والتزاماهتا وقت تسديدها وهو الوضع تلك الدول
 لعدم توافقها مع الشريعة اإلسالمية، وقال إن املصارف العربية هلا تأثري اإلسالمية ألن طبيعة عملها ال تشمل شراء الديون

 ،املباشر لألزمة االقتصادي وليست املالية الرتباطها بالدوالر األمريكي أكثر من اليورو مما يبعدها عن التأثريحمدود 
تنموية  املنطقة لديها توجه املشاركة يف احلل بطرق خمتلفة عن طريق إنشاء صناديق وأضاف أن البنوك اإلسالمية يف

املتعثرة يف هذه الدول وإعادة هيكلتها وإدارهتا  تثمار يف املؤسساتواستثمارية كبرية وذات رأمسال ضخم يهدف إىل االس
 14فيها وهي فرصة كبرية هلذه البنوك اإلسالمية من األزمة. ومن مث بيعها أو االستثمار
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 الخاتمة:
متتلك االقتصاديات الصناعية قاعدة إنتاجية سلعية وخدمة كبرية، مسحت هلا باحتالل املناصب األوىل يف  

ترتيب أكرب الدول املصدرة يف العامل، غري أن األزمة املالية العاملية اليت ضربت معظمها أثرت على قدراهتا اإلنتاجية 
ع باقي دول العامل. ونتيجة لتبعية معظم االقتصاديات بشكل كبري، وسامهت يف تقليص مبادالهتا االقتصادية م

النامية لالقتصاديات الصناعية، فقد تأثرت هذه األخرية بشكل كبري مبا أصاهبا، وذلك من خالل تأثر القطاعات 
 اليت تربطها معها، مثل قطاع املبادالت التجارية واملالية.

القتصاديات منطقة اخلليج، ولذلك فان هذه األخرية  ومتثل البلدان الصناعية أحد أكرب الشركاء التجاريني
ميكن أن تكون ضمن االقتصاديات املتأثرة باألزمة اليت تضرهبا، ولذلك فقد حاولنا من خالل هذه الدراسة 
التعرف على التأثري احلقيقي لألزمة املالية العاملية وأزمة الديون السيادية األوروبية على الدول اخلليجية، وهذا عن 

 ريق إبراز أثرها على أهم القطاعات اليت تربطها باالقتصاد الدويل، وقد خرجنا بالنتائج التالية:ط
تتميز اقتصاديات دول اخلليج برتكز كبري يف إنتاج احملروقات املتمثلة أساسا يف النفط والغاز، وانعكس هذا  -

انكشافها على البيئة االقتصادية الدولية، ونتيجة  على جتارهتا اخلارجية مع العامل اخلارجي، مما أدى إىل ارتفاع درجة
 للعالقات االقتصادية املهمة مع االقتصاديات األوروبية، فإن هذا يضعها ضمن دائرة املتأثرين بأزمة منطقة األورو.

ملالية العاملية نتيجة لالنفتاح الكبري القتصاديات اخلليج على العام اخلارجي، فقد كان هلا تأثرا بالغا مبخلفات األزمة ا -
، وقد ظهر ذلك واضحا من خالل األداء السليب ملؤشرات قطاعاهتا املالية مثل مؤسساهتا املصرفية وأسواقها 2008

 املالية، وهو ما انعكس يف األخري على مؤشرات منو اقتصادياهتا، حيث كانت الكويت واإلمارات أكرب املتضررين.
ستثمارات األجنبية بني دول اخلليج واقتصاد منطقة اليورو تطورات شهدت املبادالت السلعية وتدفقات اال -

، 2010و  2009، غري أهنا شهدت اخنفاضا معتربا خالل سنيت 2008 -2005مهمة على طول الفرتة 
وهذا نتيجة آلثار أزمة الديون السيادية على أداء االقتصاديات األوروبية واالقتصاد العاملي، وعلى اقتصاد دول 

تعاون بالتبعية. يف حني مل يكن تأثر قطاع التجارة اخلدمية والقطاع املصريف اخلليجيني مشاهبا لقطاع جملس ال
التجارة السلعية واالستثمارات األجنبية، حيث مل تتأثر املبادالت اخلدمية بني دول جملس التعاون ودول منطقة 

للقطاع املصريف اخلليجي، الذي مل يتأثر باألزمة  اليورو بشكل كبري بآثار أزمة هذه األخرية، ونفس الشيء بالنسبة
 نتيجة الخنفاض درجة انكشافها على اقتصاديات منطقة اليورو.

 التوصيات والمقترحات:
 ميكن بلورة أهم التوصيات ومقرتحات هذه الدراسة يف النقاط التالية:

والغاز، مما جيعل أداءها مرتبط إىل حد  تتميز اقتصاديات جملس التعاون اخلليجي برتكز شديد يف تصدير النفط -
كبري بتغري أسعار احملروقات العاملية، وبالتايل جيب العمل على تنويع القاعدة اإلنتاجية اخلليجية، من أجل زيادة 

 حجم وأنواع اإلنتاج القابل للتصدير.
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رجي، مما يساهم يف رفع تسمح الطبيعة اهليكلية القتصاديات اخلليج بزيادة درجة انكشافها على العامل اخلا-
إمكانية تعرضها آلثار األزمات اخلارجية، وبالتايل يتوجب على دول اخلليج السعي إىل التقليل من هذه التبعية 

 اخلارجية، والبحث عن بدائل الواردات على مستوى االقتصاديات احمللية، والسعي إىل تنمية إنتاجيتها واستدامتها.
دولية بالعديد من التقلبات يف مؤشرات أداءها الكلي، وهذا ما يؤثر على خمتلف الدول تتميز البيئة االقتصادية ال-

الفاعلني يف االقتصاد الدويل، وبالتايل يتوجب على دول اخلليج العمل على إجياد السبل الكافية للتنبؤ بآثار هذه 
 التغريات على أداء اقتصادياهتا، ووضع االحتياطات املستقبلية الالزمة لذلك.
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 في دول المغرب العربي الستثمار األجنبي المباشرجاذبية ا
 -دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب  - 

  أمينبن لكحل محمد  .أ
 ص:ستخلم

يف هنن ا احث ننذ ي  مننن  ال نن ا ايف ننل ا غ يف الع ا لننرث احعننرن حا ننل ا غ ا ا نند ا ث اننر  لنننذ ا ااا  ا     نن  اح لحننن   تعرضنن  
ص ين ث ايف نل ا غا  ا ا ثنن  ان ااح حل انند ا نل اال  اح انا ايفولون اا لاايننا ا ثن غية ايف نل ا غي  لجانا احل  احاانن  لر ند ا  ين  الن   ننر 

  هننن  ايفولونن اي ل لا ننم احننردا النن  ئونن ان اي اغننر لتنناج  لا لننرث ا ننم انن ح ئنننال   ر ننة ا نن يف  احا جاجننن  لا اراغننن  احعاننا لياننند احر 
لنننذ  مل توننثب معن  الاوننة ان ث التننا حا ننل ا غ ا ا ند ا ث اننر الا غجن  مللهنن  الن  احنن لع اح  الننن ل هن   احنن لعلتطناير احث ننن  احل لنن    نن   

احعنننرن لر ننن  اي اغنننر انن ح اراوننننا لا عاونن   احنننك ينناع ال  تننن  ا   اا ننر حا نننل ا غ ا ا نند ا ث انننر  لاحنننا  حننن  تااانن   الع ا لننرث 
 ن   لع الن  رناع هن ا ا ان ع احلطنرض ئة لضنعن  ال ن ا ايف نل ا غ يف اي اغنر  لضنعن  اي اغنر ضنا  الاانرا  ال ن ا ايف نل ا غ ا لن ررح ان ال

 اارا  اح لحن   لغمطت  مل  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار ئة ه   اح لعللتاج  لا لرث ال  راع معض ا 
 

 ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار  ال  ا ايف ل ا غ  الع ا لرث احعرنل  الكلمات المفتاحية:
Résumé:  

Nous avons abordé dans cette recherche de l'attractivité de climat d'investissement dans les pays 

du Maghreb arabe pour l'investissement direct étranger, qui a augmenté la concurrence internationale 

pour attirer les investissements étrangers comme un outil pour parvenir à une croissance économique 

durable et le financement de projets d'investissement et le transfert de technologie et la création 

d'emploi et atteindre le bien-être économique. Malgré le commencement de l’Algérie, la Tunisie et le 

Maroc à effectuer des réformes, dont la mise au point juridique, procédural et les infrastructures, ces 

pays  ne sont pas encore un site important pour attirer les investissements directs étrangers par rapport 

à d'autres pays en développement. Ont révélé qu'il existe de nombreux obstacles à l'écoulement des 

investissements directs étrangers  dans les pays du Maghreb arabe, notamment l'Algérie. Nous allons 

essayer à travers cet article d’aborder l'état du climat d'investissement en Algérie, la Tunisie et le 

Maroc à travers certains indicateurs internationaux, et essayer de reliant les flux d'IED dans ces pays.  

 

Mots clés : L’Investissement Direct Étranger, Le Climat De L'Investissement, Les Pays Du Maghreb 

Arabe. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

  الجزائر.                        المدية، يحيى فارسوعلوم التسيير، جامعة  ية والعلوم التجاريةاالقتصادالعلوم كلية مساعد ا،   ، أستاذبن لكحل محمد أمين/ أ ، 
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 مقدمة:
انثب ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار الو غا التا  ال  الو اغ احلاايا اح لحن  ح ا الع احع مل   ا   مث جن ن        

احار  ا  ضي ترااعة احارلض اح لحن  لمر   ا ال  ا  ياجن  اح لحن   مم  اعا اح لع اح  الن  تث ذ ا  م اغا 
ئ  و غح اح لح   د ا ث ار الو غا ااي ن  التا  هل لحلاايا احل ان  ايفولو اي  هب   لنذ غا  يف ايف ل ا غ ا ا 

ا م ا ث ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار تعلا  ئة ل  اثل ا م تاا ر ا ح الااال   طثنعن  لاولو اي  ل ن  ن  
 لاالا ان   لاحك ختل ف ال  الح  ئة اررىل  

ا د ا ث ار يف نا  الة مرل  ظ هرح احعا   لم حردا ال   ي اح ا       مني خمل ف اح لع ي ث ايف ل ا غ ا      
ا  حن  لاجفل ح ا  ااض ا  حن  اح لحن        جل غج ه ا ايفهلا ن ختل ف ال  الح  ئة اررى  ل   يرح ه   احلطاغا  

غا  اتااًا العلربح حلتنئ  ال  رت  ايف ل ا  الع ا لرث احعرنا م اح  ل  اح لحن   تث ع اح لع احعرمن  لال  من ت  
ال  راع ت ننف الض ات  ايفولو اي  لايفالا ان  لاح ن  ن   لال ب ا  ي  ال  ا  اي  لاحلاا   لاحضا ج  ل له ا 

 ياااج  حطرح ا ا  حن  احل حن :

 ما هو واقع مناخ االستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي؟ -
 طرح اها ا  ئ   احفران  حإلا م  ا ت  ال  راع ه ا احث ذ:ال  راع ا ا  حن  احرغن ن  مي      األسئلة الفرعية:

 ل ال  ها لجا ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار احااغاح ئة اي اغر لتاج  لا لرث؟ لال  ها تا يع  احاط اي لايلرايف؟1
 ع اح اث  ضا  ا اارا  اح لحن  لا و نان ؟ل مب  يلان  ال  ا ايف ل ا غ يف اا ال  اي اغر لتاج  لا لرث؟ لال  الاوع  ح ا الح  ال  اح ل 2
ل ال  هي اها ا عاو   احك تاااتت  الع ا لرث احعرن لر ن  اي اغر ال ت    لاحك ياع ال  ا ث ا  ي  ال  ت  ا   3

 ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار؟ 
 مي     ا رتاض ا ا م   ا لحن  احل حن  حأل ئ   اح  ما : فرضيات البحث:

 ت اع ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار احااغاح ئة اي اغر لتاج  لا لرث ضعنف  ا ا الا غج  مث وي اح لع احعرمن ل ل ال 1
ل ضعف لضة ال  ا ايف ل ا غ يف اي اغر الا غج  م  لرث لتاج  ضا  ا اارا  اح لحن  ال  ا ج  ا  حي  ال  2

 ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار احااغاح ئحنت ل
ل تااا  الع ا لرث احعرن ا ح ي ي   تلا ا يف ال ي  ال  ا نال   ا م ال لاى ا لللا  ايفولو اي  اح  ن  3

 لاحث ن  احل لن  لاحثنئ  ا ا    لمنئ  اااء ا اا ع ال  ااا ا ث ا  ي  ال  ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار ئحنت ل 
 أهمية البحث:

ترب  امهن  احث ذ ال  امهن  ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار ح لع ا لرث احعرن لر ن  اي اغر يف اا ن  احل ان       
ا ث ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار هل  امهن  اثلح يف ي ي  جا ط  حم اا  عا ن  تاننا ال  ا ايف ل ا غ لي ي  اها 

ا لرث لم حل يل يف ي ي  اح ن    احو ن   حن ا  اا ر ا م  احااح لاحضعف    ا ايف ل ا غ يف اي اغر لتاج  ل 
 حا ل ا غا  احمل ن  لا ا ثن ل
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 يت ف ه ا احث ذ ئة: أهداف البحث:
 ل اغا   ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار احااغاح ئة اي اغر  تاج  لا لرث لتا يعت  احاط اي لايلرايفل1
  ها ا اارا  اح لحن  لا و نان لل ا  ا لرث احعرن ل تاننا ال  ا ايف ل ا غ يف الع 2
 ل ئمرا  اها ا ث اا لا عاو   احك ت ثط اا ن  ا ث ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار ئة الع ا لرث احعرنل 3

االا  احث ذ ا م ا  تج احانفي احل  ن ي يف اغا   ت  ا   ايف ل ا غ  المنهج المستخدم في البحث:
 ث ار احااغاح ئة اي اغر لتاج  لا لرث لتاننا ال  رت  ايف ل ا غالا ا د ا 

 مت تا نا ه ا احث ذ ئة احمل لغ احل حن : محتويات البحث:
 ل تطاغ لجا ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار يف الع ا لرث احعرنل1
 ل احاضة اح ن  ي لايفالا اي لايفولو اا يف الع ا لرث احعرنل2
 ل تاننا ال  ا ايف ل ا غ يف الع ا لرث احعرن ال  راع اها ا اارا  اح لحن  لا و نان ل3

 أوال: تطور حجم االستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي.
يعرف ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار م ج  مم غ   ا  ع ا ا د ح ث ط يف م   آرر  لنذ يرا د ه ا اح اع ال       

ل  ح نطرح ل ئاراف الث اري  ا م ل ا غ اجلا ع احل  احاان  لاخلربا  احلا ن  ئة احث   اآلرر  ال  راع مم غ ايف 
 غاس ا تا ال  ال اا ر  10ج ث   ا ا د ا  ل ار لني ميل   الث ارا ايف ل ا غ لنذ ي ا  1لجث ط ا ثرلع

  2غاي  يف ئااغح ا ا   ل ا  ل ار  اط ء ا احا  ن   احلو  ه   لت ا   نت   ا ا ا ناا  لال  ا ثرلع ال ع

 . تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر، تونس والمغرب: 1

 2013    حات   ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار احع  ي  2014ل ب تارير ايف ل ا غ احع  ي ح         
لنذ لن ة ئة  2012     %18مع ال  ا  اخنفضة م  ث   3تري نا  اليفغ 45ل1حلوا ئة  %9  اغتف ا  م  ث

غوا  ون  ن  ا ي ا  2013ل م لة ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار ئة اح لع اح  الن      4تري نا  اليفغ 3ل1
ال ن غ  5ل48 اط لو  اح لع احعرمن  مانا   %2ل6ال  احل  ا   احع  ن   ال ت   %54ال ن غ اليفغ م  ث   778مانا  

اال   نا  خيص الع ا لرث احعرن   ا  اغتفعة ت  ا    .5ال  ئمج يل احل  ا   احع  ن  %3ل3اليفغ لاحك ال  ة 
لهي ج ث  العلربح  % 09ل23لرث م  ث  لا  % 8ل12يف اا ال  اي اغر م  ث   2013ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار     
 ان  يف ا ث ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار الا غج  م ي اغر لتاج   ح الرث اااء االا غج  م ي اغر له ا ي ع ا م 

ليث ل ا  ا الر غااة حألل اث  % 66ل31اخنف ض  يف لجا ه   احل  ا   ح ف  اح    م  ث   احك ات  
اح ن  ن  لا ال ن  احك تثت ه  تاج  يف اح  اا  ا رلحل لاي لع احل يل ياضب تطاغ ت  ا   ايف ل ا غ 

 ا ا د ا ث ار يف اح لع اح اث : 
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 (: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى دول المغرب العربي )مليون دوالر(.01الجدول رقم )
 تونس المغرب الجزائر السنوات
2000 280,1 422 77,92 
2001 1107,9 2807 486,5 
2002 1065 480,7 820,8 
2003 638 52314, 583,6 
2004 882 89,46 63,91 
2005 1145 1654 78,31 
2006 1887,6 244,95 3308 
2007 1742,9 2804,5 161,63 
2008 2632,1 248,71 275,86 
2009 2746,4 195,17 168,78 
2010 2301 157,39 1512,5 
2011 2581 256,84 1147,8 
2012 1499 272,84 160,32 
2013 1691 335,85 1095,6 
2014 1 488 3582,3 1060,3 
2015 587,3- 3200 1002 

 (لUNCTADالاار ا الا ا ل  ح ح لج غح لاحل ان  ) المصدر:

 ا  راع تلثة لرا  ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار ح ج اغر لا لرث لتاج  راع اح  اا  ا رلح       
جالظ ا  ا غو ن ا جة اللا غم  ج ثن  مني ه   اح لع  لات   ت م م  ال      ئة اررى مني ايفغتف ع 

ح لع    ا ا ا ه   احل  ا   يف لايفخنف ض  لا جة جماا ه   احل  ا   ضئن   ا ا الا غج  مإال  جن   ه   ا
اا  جالظ    2014ال ت       %14ل 2013ال  ئمج يل احل  ا   ئة اح لع احعرمن       %67ل12جما ت   اى 

ترااة لجا ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار احااغاح ئة اا ال  اي اغر لتاج  راع اح  اا  اح اث  ا رلح  
اراء اا ن    2015ال نا  اليفغ      3ل587   حث  مبا اغ ر ن  اي اغر احك ترااعة مث ا غهنب ئة ونا 

مث ا لاضب يف ا لرث ئة اا م ال لاى هل  راع احفرتح اا  اغتفعة   توفن  ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار 
ال  ئمج يل  %9ل7ال ن غ اليفغ مب  ج ثل   2ل3م لة ونا  احل  ا   ئحنت  لاايل  2015(  في     2000-2015)

 احل  ا   احعرمن  لها غوا ان ل

 اف  العربي: . التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول المغرب2
 يف اا الح   نا  ي ي: ا د ا ث ار ل ب احلا ية ايلرايفج لعرض ت  ا   ايف ل ا غ ا 

حن   اي لع احل يل اح ا  . التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر:2-1
 (:2015-2003ياضب ح   اها اح لع ا  ل ارح يف اي اغر راع احفرتح )
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(: التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر خالل الفترة 02الجدول رقم )
 (.2015ماي  -2003)جانفي 

 التكلفة )مليون دوالر( عدد الوظائف عدد المشاريع عدد الشركات 
 24123 28738 82 68 الدول العربية

 29186 40268 180 137 أوروبا
 5277 4449 44 41 أمريكا

 8415 16251 30 27 أسيا
 270 1012 1 1 استراليا
 350 638 1 1 أفريقيا
 422 1797 37 28 أخرى

 68040 93153 375 306 المجموع
احع ا ، 2015االستثمار في الدول العربية  مناخم يفالا ا ا م: ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    ال  ئا اا احث لذ المصدر:

 ل119  ص 2015ثاثا   اح اية  

ارا  ارمن  لاا ثن   اا    306الثرلع يلا ت فن ه  ال  وثا  375   الظ ا  اي اغر جن ة يف ا لاط ث حنا      
ا ء تا ية ل احف ا الال  93ال ن غ اليفغ  اا  ال  ا لاوة ا  تاظف لاايل  68ا جة ت  ف  ه   ا ث غية يف ل لا 

ه   ا ث غية الرا ن  ال  اا خمل ف الع احع مل  لنذ ا جة ا ال غا  احعرمن  لالور اها اح لع احعرمن   ل  رج   ل 
ا ث جن  ل  اي را اها اح لع  ا لغمن   لاحايفي   ا ل  ح ا الري ن  لاحوني ل نل  ن يف و غا  اها اح لع ا  ل ارح يف 

 احل يل ياضب ج ث  ال  مه  اا ال طا  ال  ال  طد احع مل يف ايف ل ا غ يف اي اغر:اي اغرل لاحث ا 

(: الدائرة النسبية للتوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى 01الشكل رقم )
 (.2015-2003الجزائر خالل الفترة )

 
 ل(02م يفالا ا ا م من ج   اي لع غوا ) ال  ئا اا احث لذ المصدر:

  مث ا  طا  %89ل42( م  ث  2015-2003لا الظ ا  اح لع ا لغلمن  هي اارب ال ل ار يف اي اغر راع احفرتح )
 راع جف  احفرتحل %45ل35احعرمن  ث جن  م  ث  

 الدول العربية
35.45% 

 أوروبا
42.89% 

 أمريكا
7.75% 

 أسيا
12.37% 

 استراليا
0.4% 

 أفريقيا
0.51% 

 أخرى
0.62% 
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حن   اي لع احل يل اح ا  تونس:. التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى 2-2
 (:2015-2003ياضب ح   اها اح لع ا  ل ارح يف تاج  راع احفرتح )

(: التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى تونس خالل 03الجدول رقم )
 (.2015ماي  -2003الفترة)جانفي 

 التكلفة )مليون دوالر( عدد الوظائف عدد المشاريع عدد الشركات 
 21558 12418 31 25 الدول العربية

 15254 59503 278 229 أوروبا
 2333 6087 38 32 أمريكا

 1388 14369 19 13 أسيا
 292 1066 2 2 استراليا
 0 0 0 0 أفريقيا
 86 1235 11 11 أخرى

 40911 94678 379 312 المجموع
احع ا ، 2015االستثمار في الدول العربية  مناخم يفالا ا ا م: ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    ال  ئا اا احث لذ المصدر:

 ل115  ص 2015ثاثا   اح اية  

ارا  ارمن  لاا ثن   اا  ا جة ت  ف   312الثرلع يلا ت فن ه  ال  وثا  379جن ة تاج  يف ا لاط ث حنا    
احف  95ال ن غ اليفغ لغوا اوا ال  غوا اي اغر  ح   ال  ا لاوة ا  تاظف لاايل  41ه   ا ث غية يف ل لا 

ا الا اا اا ر مم  يلاوة تثلن   يف اي اغر راع جف  احفرتحل ا جة ا ال غا  احعرمن  لاحث ري  اها اح لع احعرمن   
 ن  لاحن م   يف و غا  اها اح لع ا  ل ارح ل  رج   لمريط جن  لايط حن  اها اح لع  ا لغمن   لاحايفي   ا ل  ح ا الري

 يف تاج ل لاحث ا احل يل ياضب ج ث  ال  مه  اا ال طا  ال  ال  طد احع مل يف ايف ل ا غ يف تاج :

(: الدائرة النسبية للتوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى تونس 02الشكل رقم )
(.2015-2003خالل الفترة )

 
 ل(03م يفالا ا ا م من ج   اي لع غوا ) ال  ئا اا احث لذ المصدر:

 الدول العربية
53.7% 

 أوروبا
37.29% 

 أمريكا
5.70% 

 أسيا
3.39% 

 استراليا
 أخرى 0.71%

0.21% 
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  لل ة اح لع %7ل53( م  ث  2015-2003ا ء  اح لع احعرمن  ا ارب ال ل ار يف تاج  راع احفرتح )      
 ل%29ل37ا لغمن  ث جن  م  ث  

حن   اي لع احل يل اح ا  المغرب:. التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى 2-3
 (:2015-2003ياضب ح   اها اح لع ا  ل ارح يف ا لرث راع احفرتح )

(: التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى المغرب خالل الفترة 04الجدول رقم )
 (.2015ماي  -2003)جانفي 

 التكلفة )مليون دوالر( عدد الوظائف عدد المشاريع عدد الشركات 
 13356 25653 62 39 الدول العربية

 31633 114192 499 401 أوروبا
 3933 18931 96 77 أمريكا

 5224 25058 44 39 أسيا
 668 433 2 2 استراليا
 0 0 0 0 أفريقيا
 388 3955 25 24 أخرى

 55798 188222 728 582 المجموع
احع ا ، 2015االستثمار في الدول العربية  مناخم يفالا ا ا م: ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    ال  ئا اا احث لذ المصدر:

 ل175  ص 2015ثاثا   اح اية  
ارا  ارمن   582الثرلع يلا ت فن ه  ال  وثا  728م لة ا ا الث غية ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار يف ا لرث  حنا       

ال ن غ اليفغ لغوا اارب  56 ها غوا الض اف الا غج  م ي اغر لتاج ل اا  ا جة ت  ف  ه   ا ث غية يف ل لالاا ثن   ل 
احف ا الا اا ضعف ال  يلاوة تثلن   يف اا ال  اي اغر لتاج   188ال  غوا اي اغر  لال  ا لاوة ا  تاظف لاايل 

   ال  طد احع مل يف ايف ل ا غ يف تاج :راع جف  احفرتحل لاحث ا احل يل ياضب ج ث  ال  مه  اا ال طا  ال

(: الدائرة النسبية للتوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى 03الشكل رقم )
 (.2015-2003المغرب خالل الفترة )

 
 ل(04م يفالا ا ا م من ج   اي لع غوا ) ال  ئا اا احث لذ المصدر:

 الدول العربية
23.9% 

 أوروبا
56.69 

% 

 أمريكا
7.05% 

 أسيا
9.36% 

 استراليا
1.2% 

 أخرى
0.7% 
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   نا  ا ء  %69ل56( م  ث  2015-2003ا ارب ال ل ار يف ا لرث راع احفرتح )ا ء  اح لع ا لغلمن         
 ل%9ل23 اح لع احعرمن  ث جن  م  ث  ا ل ا غ و غه 

 اف  . التوزيع القطاعي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول المغرب العربي:3
 احلا ية احاط اي يف اا الح   نا  ي ي:ج لعرض ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار ل ب 

 564( 2014-2002)  ج ة اي اغر راع احفرتح . التوزيع القطاعي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر:3-1
 76ال وب الا  لنذ مت ت جنا  113879ال نا  اي  غ ا اغرا لال  ا لاوة ا  تا ر  2354099الثرلع ا ل ا غ اا د مانا  
 لل ب وط ع اح ث ط ة اط لاي لع ا اايل ياضب تا ية ه   ا ث غي 2012الثرلع ا ل ا غا يف     

 

(: التوزيع القطاعي لمشاريع االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر خالل الفترة 05الجدول رقم )
(2002-2014.) 

 % مناصب الشغل % القيمة )مليون دينار جزائري( % عدد المشاريع القطاع
 54ل0 619 23ل0 5495 60ل1 9 الفالحة

 40ل16 18675 54ل2 59713 84ل16 95 البناء
 14ل56 63928 55ل68 1613708 45ل57 324 الصناعة
 93ل1 2196 58ل0 13573 06ل1 6 الصحة
 44ل1 1639 53ل0 12405 37ل3 19 النقل

 36ل12 14080 65ل19 462619 77ل1 10 السياحة
 87ل9 11242 13ل4 97145 73ل17 100 الخدمات

 32ل1 1500 80ل3 89441 18ل0 1 االتصاالت
 100 113879 100 2354099 100 564 المجموع
  ال  ا اوة ايفح رتلين: (2014-2002بيانات التصريح باالستثمار )احاا ح  احاط ن  حلطاير ايف ل ا غ    المصدر:

-2002-investissement-d-declarations-des-investissement/bilan-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration
 ل19/08/2015  ت غيخ ايفطاع:  2013

ال  راع اي لع  جالظ ا  العظا ا ث غية ايف ل ا غي  ترا   يف وط ع احو  ا  اح ا ار  ال  يا غث       
ال وب الا  %14ل56ال  ونالت  ا  حن   لال  ا  لظر ا  يا ر ج ث   % 55ل68  لايض  ةال  ا ا ا ث غي % 58

  جماا ه   ا ث غية  لترا   العظا ه   ا ث غية احو  ان  يف وط ع ال  ئمج يل ال  نب احثلا احك  لا ره
احملرلو      يلان  م  ه ا احاط ع ال  اغا  خم طرح و ن   لالرالاي  الرتفع  الا غج  مث وي احاط ا  ل ال  مي   

احل     ال ا الالظل  ايض  ا  اي اغر ئة اآل  دل و اغح ا م تاان  ايف ل ا غا  ا ا ثن  احاط ا   ا تا  ل 
وا اح ن ل   له ا احنا ا م ا  اا ن  احرتليج ي ث ايف ل ا غ ا ا د اوط ع احفال  لاحو   ل م غا  

 ا ث ار ئة اآل  دل  ع ح  يف ه ا ا  عل 

ال  ا الظ ا  ا ا ا ث غية ايف ل ا غي   . التوزيع القطاعي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى تونس:3-2
مع ال  ا    2013الثرلع  اط      18ل  2012الثرلع      31 ا   ج     2011مع      و  وا ا ا ثن  يف تاج  

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2013
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2013
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اال  احلا ية احاط اي هل   ا ث غية  ا  ترا  العظات  يف وط ع احط و  راع احفرتح  6الثرلع ا ل ا غا اا د  40 2011    
له ا يع   احل فن ا  احضريثن  احك اورهت  احل اال  يف ه ا احاط ع  اال  وط ع احو  ا   %52ل54( م  ث  2008-2013)

لاي لع ا اايل ياضب احلا ية احاط اي حا ل ا غ ا ا د ا ث ار يف تاج   %36ل24ا عا ن   ا  ا ء يف ا رتث  اح  جن  م  ث  
 (:2013-2008راع احفرتح )

خالل الفترة ألجنبي المباشر الواردة إلى تونس (: التوزيع القطاعي لمشاريع االستثمار ا06الجدول رقم )

 ( )الوحدة: مليون دينار تونسي(.2008-2013)
  ال  ا اوة ايفح رتلين: حسب قطاعات النشاطتطور االستثمار األجنبي في تونس احث   ا را ا احلاج ي    المصدر:

http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/tableau_n.jsp?params=PL120070,PL120060  :ل19/08/2015  ت غيخ ايفطاع 

يعلرب وط اي احو  ا  لاحعا غا   لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى المغرب:. التوزيع القطاعي 3-3
 2013اها احاط ا   اي  م  حا ل ا غ ا ا د ا ث ار يف ا لرث  لنذ اللا وط ع احو  ا  ا رتث  ا لة     

( ياضب ح   اها 08غوا )  لاي لع  %41ل8مث اح ن ل  م  ث   %19تا  وط ع احعا غا  م  ث   %67ل38م  ث  
 :2013ل 2012احاط ا   اي  م  حا ل ا غ ا ا د ا ث ار يف ا لرث ح  ك 

 .2013و 2012 التوزيع القطاعي لمشاريع االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى المغرب لسنتي(: 07الجدول رقم )

 القطاع
2012 2013 
 % )مليون درهم مغربي(القيمة  % القيمة )مليون درهم مغربي(

 38,67 15310,5 25,52 8169 الصناعة
 18,99 7517,5 22,90 7331,5 العقارات
 8,41 3330,1 5,25 1680 السياحة

 6,94 2749,4 17,47 5591,8 الطاقة والمناجم
 5,03 1990,6 4,62 1479,7 التجارة

 4,70 1862,4 2,82 903 الكبرى األشغال
 4,48 1774,9 2,64 845,8 الشركات القابضة

 3,75 1485,4 5,51 1764,6 البنوك

 قطاعات أخرى الصناعة المعملية السياحة والعقارات الطاقة القطاع
2008 1933,9 198,6 641,6 624,6 
2009 1234 85 771,6 188,1 
2010 1317,1 95 573,6 179,3 
2011 1063,4 22,9 330,6 199 
2012 886 77 531,6 1009,4 
2013 1077 19 508 211 
 2411,4 3357 497,5 7511,4 المجموع

 17,50270372 24,36616754 3,611012317 54,52011642 )%( النسبة

http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/tableau_n.jsp?params=PL120070,PL120060
http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/tableau_n.jsp?params=PL120070,PL120060
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 القطاع
2012 2013 
 % )مليون درهم مغربي(القيمة  % القيمة )مليون درهم مغربي(

 2,26 892,9 0,92 294,5 النقل
 0,76 300,3 0,03 8,7 الفالحة

 0,58 230,9 0,17 54,4 االتصاالت
 0,30 118,3 6,54 2094,8 التامين

 0,27 106,6 0,69 221,4 الدراسات
 0,15 59,7 0,01 2,7 الصيد
 4,47 1769,1 4,71 1507,8 أخرىخدمات 

 0,23 91,8 0,20 65 مختلف
 100 39590,4 100 32014,7 المجموع

Source: office des changes, Balance des paiements 2013, p61.  

 ثانيا:الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي في دول المغرب العربي.
يعلرب احااوة اح ن  ي يف اح لع احعرمن  خمل ف  ال  الح  ئة اررى   . الوضع السياسي في دول المغرب العربي:1

لنذ ه  ك معض اح لع احعرمن  ت عا م يف لاراغ اح ن  ي له ا االر ان  ي ث لتثجنة ايف ل ا غا  لاليف ارمن  
ع اررى تع ين ال  ا ن ا لاراغ  ن  ي لاالين له ا ياثر ا م ال  ا ايف ل ا غ لي  ها يف هرلث غؤلس ا الاا

لاح ف ءا  ئة اخل غجل لال  اها ا  ث ث ا ررى احك اا  ئة ضعف لهث ا  ا   ا اح ن  ي يف ا  طا  احعرمن  
احوراع احعرن احوتناين اح ا ر د لضع   ن  ن  دل ال لارا م   طا  ر ن  الع ايااغ حف  طني احملل    لرضاع 

لال   2003لاللاع احعراض      2001 ثلارب  11ال اث ا جظا  احعرمن  ئة هنا   احااى اح ربى ر ن  مع  
يعرف اآل  م اغا  احرمنة احعرن ئة  اا  ال  ل ح احل هاغ اح ن  ي لا الين يف ا  طا  ا ت      ب الاار اح لع 

ا ء يف   ا ء تو نف الع احرمنة احعرن لال  من ت  تاج  يف الراتب ا  الل هاغح ما ا  العظات 2015احف ا   ح    
لنذ انث ة ا م اف  لرث اه ن  اع ت  ا راا  احعثر ا لة ح  لع احك تااا  ئج اغا ا ي ا م هنن غ اح لح   

يلاوة تاانا احوراع ايفالا اي ل  .7يلا الراتب اللا ال  ح  لع احف ا   ال احك ت  غ مل اهل  ئة الع   ا  
ي ي احلو نف اح ن اا اح ا يعرب ا  احلللا  اح ن  ن   ل ل نا 8لاح ن  ي يايف  اررى راع احفرتح احا اال 
 لايفالا ان  لايفولو اي   ح لع ا لرث احعرن:

 (: التقييمات السيادية لدول المغرب العربي.08الجدول رقم )
 المغرب تونس الجزائر التاريخ المؤسسة

ندر
ستا

 
 آند

ورز
ب

 

 ال لار-BBB ال لارBBB - 2010منتصف ديسمبر 
 ال لار-BBB ال لار-BBB - 2011مارس أواخر 
 ال لار-BBB - - 2014أواخر 

ديز
مو

 

 Ba1 ال لارBaa2 - 2010منتصف ديسمبر 
 Ba1   د Baa3 - 2011أواخر مارس 

 ال لارBa1   دBa3 - 2014أواخر 

ف ي ت  ش

 ال لار-BBB ال لارBBB - 2010منتصف ديسمبر 
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 المغرب تونس الجزائر التاريخ المؤسسة
 ال لار-BBB   د -BBB - 2011أواخر مارس 

 ال لار-BBB   د -BB - 2014أواخر 

ال 
كابت

س
لجن

انت
 

 ال لار-BBB ال لار BBB - 2010منتصف ديسمبر 
 ال لار-BBB ال لار BBB - 2011أواخر مارس 

 - - - 2014أواخر 

EI
U

 

 ال لارBB ال لار BBB ال لارBB 2010منتصف ديسمبر 
 ال لارBB ال لار B ال لارBB 2011أواخر مارس 

 ال لارB ال لار CCC ال لارBB 2014أواخر 
اح    اح  ح   ، 2015آفاق االقتصاد العربي لعام م يفالا ا ا م: ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    ال  ئا اا احث لذ المصدر:

 ل17  ص 2015لاح اثا  احع ا احفو ي ا لع  اح اية  ال غس 

يعلرب اي جب ايفالا اي ال  احع  نر ا تا  يف ال  ا ا ل ا غ  . الوضع االجتماعي في دول المغرب العربي:2
 ا الح    اعر   لجا اح اض لا  لاى ا عنثي حأل راا للضة احلع نا لاحو   لاحل ان  احثثري  الاارا  التا  

  ا ال ل ارل لاي لع احل يل ياضب تطاغ ا ا اح     يف الع ا لرث احعرن:
 في دول المغرب العربي.(: عدد السكان 09الجدول رقم )

 احال ح: ال نا  ج ا ل

 * تاوع  
  ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا   احع ا 2017-2000االقتصاد العربي: مؤشرات األداء جثرح ضا   ايف ل ا غ   المصدر:

 ل11  ص2015احفو ي احرامة  اح اية  

 %24ل24ال نا  ج ا  اا ال  ج ثل   9ل84حباايل  2015    الع   لنذ و غ ا ا      اي اغر لا لرث لتاج  
يل ا ا اح     احعرن  لا جة اي اغر اارب الح  الل غمن  ال  لنذ ا ا اح     لنذ و غ ا ا    هن  ال  ئمج 
 ي لع احل يل ياضب  اال   نا  خيص اللا ط جونب احفرا ال  اح  تج احمل ي ا مج يل   ال نا  ج ا ل 40م  ا 

 تطاغ اللا ط اح را اح  اا ح فرا يف الع ا لرن:

 الدخل السنوي للفرد في دول المغربي. (: متوسط09الجدول رقم )
 احال ح: اليفغ االري يل

 2014 2013 2012 2011 2010-2000متوسط  الدولة
 5886 5606 5542 5431 3098 الجزائر
 4467 4317 4198 4305 3268 تونس

 3392 3160 2949 3082 2067 المغرب
اح    اح  ح   لاح اثا  احع ا احفو ي ا لع  ، 2015آفاق االقتصاد العربي لعام ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    المصدر:

 ل12  ص 2015اح اية  ال غس 

 *2017 *2016 2015 2014 2013 2012 2011-2000 متوسط الدولة
 8ل41 1ل41 3ل40 5ل39 9ل37 5ل37 3ل33 الجزائر
 2ل34 8ل33 5ل33 2ل33 9ل32 5ل32 3ل30 المغرب
 3ل11 2ل11 1ل11 0ل11 9ل10 8ل10 1ل10 تونس
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ح فرا يف اح لع اح اث  الة ا ض ن  م نط  ح فرا اي اغرا  لاحك تعلرب الح   لنذ جالظ تا غث اللا ط اح را اح  اا
-3000مرتلحن  الا غج  ملاج  لا لرث  لاااال  ا ء تو نف اح لع اح اث  يف ا ااا  اح  ح    ا  اح را ا لا ط )

 اليفغ(ل 5000

  يف اح اا لاخنف ض ا ع غ اح فط ل اا  ارف ايفولو ا احعرن ترااع. الوضع االقتصادي في دول المغرب العربي:3
ل ح ايفضطرام   اح ن  ن  لايفولو اي  يف معض اح لع احعرمن   لنذ ترااة يف ا ااء ايفولو اا يف اح لع احعرمن  

ارض اها      لع 9ل2013 راع     %8ل2الا غج  من  %7ل1لنذ ترااة الع ع اح اا ئة  2014راع     
 ا اارا  ايفولو اي  اح  ن  احك تعرب ا  احاضة ايفولو اا يف اي اغر لتاج  لا لرث لتطاغه  راع احفرتح ا  ضن :

لنذ ا ء الع ع منا يف  2014 ج ة اي اغر لتاج  لا لرث الع يف  منا اجي من      .النمو االقتصادي: 1
  غدا ا  ا لرث  جا %73ل1ا ح  لع احعرمن  اح ا م غ ه   اح لع اا م ال  اللا ط الع ع اح اا ايفولو ا

تاوع   ن  لض  ا م ا  ل ل 2013     %38ل4الا غج  من  2014     %51ل3ترااع  يف الع ع اح اا اح ا م غ 
  ا م احلاايل %1ل %3اخنفض الع ع اح اا ايفولو اا يف اا ال  اي اغر لتاج  ئة   2015اح ا  اح ليل ح    

م ثب احل    يف اح  تج اح غااي اح ا ي  ها م  ث   % 9ل4 جا ا لرث الع ع منا يف  ل لا  ا  اال  ا لرث 
 لها ال  ياض   اي لع احل يل: 10يف اح  تج احمل ي ا مج يل ا لرن 11%

 (%(: معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي )10الجدول رقم )
  2015 2014 2013 2012 2011 الدولة
 3 84ل3 81ل2 30ل3 83ل2 الجزائر
 1 2.3 26ل2 75ل3 92ل1- تونس

 4.9 51ل3 38ل4 67ل2 99ل4 المغرب
 ال  ئا اا احث لذ م يفالا ا ا م:  المصدر: 

 ل2014  االامر 2015آفاق االقتصاد العالمي للعام ن  لض اح ا  اح ليل   -

ح   لاح اثا  احع ا اح    اح  ، (2017-2000مؤشرات األداء )االقتصاد العربي: ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    -
 ل6، ص 2015 اي ارب  اح اية  احفو ي احرامة

 ج    الع يف  تضخا الاثاح  يف اح لع ا ل غمن  راع احفرتح ا  ضن  ر ن  ا لرث اح ا  جا . معدل التضخم: 2
 2015اي اغر اغتف ع الع ع احلضخا       ج ة لاا  ا   اللاوع    % 2الع يف  تضخا ا  ال خفض  مل تلج ل  

جظرا حرتااة اح  تج اح غااي م ثب احظرلف ا   رن   ل ي اح احط ب احمل ي م ثب  ن     ي اح ا ااغ لاخنف ض ونا  
اغ  عر يفخنف ض ا ع غ اح فط ت ثلا اثلا   نا   ن  ا  ا لار    ا ي  احعا   احمل ن  الا غج  م ح ليفغ ا الري ي  اال  تاج  

   نا  ا   ي اح احل  ا اىن حألااغ   ها يف  ي اح %5يف ل لا  احورف يف ما ء الع ع احلضخا يف ال لاى ال خفض
  يل:لها ال  ياض   اي لع احل 11ل2015     %5ل1 ئةالع ع احلضخا م  لرث 
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 (%(: معدل التضخم )متوسط سنوي 11الجدول رقم )
  2015 2014 2013 2012 2011 الدولة
 2ل4 2ل3 3ل3 9ل8 5ل4 الجزائر
 0ل5 7ل5 1ل6 6ل5 5ل3 تونس

 5ل1 1ل1 9ل1 3ل1 9ل0 المغرب
 ال  ئا اا احث لذ م يفالا ا ا م:  المصدر: 

اح اية  اح    اح  ح   لاح اثا  احع ا احفو ي ا لع  ، 2015آفاق االقتصاد العربي لعام ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    -
 ل12، ص 2015ال غس 

 ل12الراة  ثد  ار   ص   (2017-2000االقتصاد العربي: مؤشرات األداء )ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    -

تع ين الع ا لرث احعرن ال  اج  ال ال  يف ا اا ج  احع ال    في اي اغر ال  ا لاوة  ي اح احعج  الموازنة العامة:  .3
يف ا اا ج  احع ال  يف ظا هثاط ا ع غ اح فط ل ي اح الع ع ايف لتاك احمل ي ح ط و   لنذ م لة اح فا   احع ال  

ال ن غ اليفغ م ي اح و غه   60 ا  و غ  من  اال  ا يرااا  % 7ل15ال ن غ اليفغ  م ي اح م لة  112حنا  2015    
لنذ  2014ال  اح  تج احمل ي ا مج يل الا غج  م     % 22  لنذ ال  ا لاوة  ي اح احعج  ا اا ين حنث غ % 12

ال ن غ اي  غ تاج ي  لتث ا ا يرااا   6ل21ليف تاج  و غ  ا يرااا  احع ال  م  ا   ،%5ل4 ج    اج ا مانا  
  تث ا جفا   2015ال ن غ اي  غ تاج ي ح     29ال ت    نا  و غ  اح فا   احع ال  حباايل  % 92احضريثن  ج ث  

هل ف ااا اح ث ط  % 21لنذ تضا ة  ي اح يف اح فا   ايف ل ا غي  م  ث   % 37ا ااغ ال ت  ج ث  
ف ض ا ع غ اح فط ال  ال  اح  تج احمل ي ا مج يل   نا  ا  اخن %5ايفولو اا   ا  ا لاوة  ا  يوا احعج  ئة 
ل اال  ا لرث  ا  ا لاوة ا  ت خفض ج ث  احعج  ا اا ين     % 98ل0ا هن  ا  ختفف ال  ونا  ه ا احعج  م  ث  

لت خفض  %4  لنذ يلاوة ا  ترتفة ا يرااا  احع ال  م  ث  2014     %5يف لني ا جة  % 3ل4ئة  2015
 % 2ل1اح فط اح ا ال  ا ج  ا  يا ر ا م ا اا ج  ال  و غ   م ثب ترااة ا ع غ % 8ل0اح فا   احع ال  م  ث  
 12ل% 5ل3حن خفض احعج  ئة 

لااة اا ال  اي اغر لتاج  لا لرث اج ا يف الن اهن  احلج غا  لنذ  2014راع     . التجارة الخارجية: 4
ال ن غ اليفغ   5ل21ئة  2015ال ن غ اليفغ  نا  ال  ا لاوة ا  يرتفة احعج       8ل6لااة اي اغر اج ا و غ  

لنذ ا  اخنف ض ا ع غ اح فط اح ا يعلرب ا  ا  ا    ي حو اغا  اي اغر  ن  ها يف تا نص لجا 
 5ل3ل اال  تاج   ا  ا لاوة ا  يرتااة احعج  يف ا ن ا  ا ع الا  اي غي  ئة لاايل % 6ل28احو اغا  م  ث  

ض ا ع غ اح فط  ليف ا لرث يلاوة  ي اح احو اغا  اح  عن  م ث  ال ن غ اليفغ جلنج  تا ص احااغاا  م ثب اخنف 
ليعاا ه ا م    س ئة اخنف ض  عر اح فط  % 5م  ث   2015من ا  يلاوة اخنف ض ونا  احااغاا  ح     % 2ل2

لاي لع احل يل تطاغ ل  ث  13ال ن غ اليفغل 6ل16لم حل يل  ن  اش احعج  يف ا ن ا  احلج غا حنوا ئة 
  ن   اي غي  يف الع ا لرث احعرن:احعا
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 (: حساب العمليات الجارية  في دول المغرب العربي )مليار دوالر(.12الجدول رقم )
 2014 2013 2012 2011 الدولة
 6.8- 0.8 12.3 19.8 الجزائر
 3.8- 4- 3.7- 3.4- تونس

 7.7- 7.9- 9.3- 8- المغرب
 ل14، مرجع سبق ذكره، ص 2015العربي لعام آفاق االقتصاد ضمان االستثمار،  المصدر:

 .واإلقليميةتقييم مناخ االستثمار في دول المغرب العربي من خالل أهم المؤشرات الدولية ثالثا: 
ها الاار حان س اغا  ت را احل اال   يف ايفولو ا  لت ثل  ح  ا م احلري  . مؤشر الحرية االقتصادية: 1

ا  العت  "هلت ج   لج يث " م حلع ل  الة ن نف  "للع  رتية ااغج ع" ال   ايفولو اي    راا ا لاة  يو غ 
 14ل1995ا ن 

 لمي   تاضنب ال  ج  اي اغر لتاج  لا لرث ضا  ه ا الاار ال  راع اي لع احل يل: 

 (2015-2010(: مكانة الجزائر ضمن مؤشر الحرية االقتصادية خالل الفترة )13الجدول رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات الدولة

 الجزائر
 48.90 50.80 49.60 51.00 52.40 56.90 نقاط المؤشر

 157 146 145 140 132 105 الترتيب عالميا
 14 14 14 15 14 13 الترتيب عربيا

 تونس
 57.7 57.4 57.0 58.6 58.5 58.9 نقاط المؤشر

 107 109 107 95 100 95 الترتيب عالميا
 9 9 9 9 11 11 عربياالترتيب 

 المغرب
 60.1 58.3 59.6 60.2 59.6 59.2 نقاط المؤشر

 89 103 90 87 93 91 الترتيب عالميا
 7 8 7 7 9 9 الترتيب عربيا

Source: The Heritage foundation, Index of economic freedom, le site web: www.heritage.org/index  

 

 2ل60ل 3ل58تا غث مني اا ال  ا لرث لتاج  ضا  ه ا ا اار لنذ  جا ا لرث جا ط ترتالح مني  ياا    
ا  ن   107لا جة يف ا رتث   9ل58ل  0ل57  من ا  تاج   ج ة جا ط مني 2015الحن       89لنذ اللا ا رتث  

جاط  الئاي  لها غنن  اوا ال    9ل48من  2015 ج ة اغا  احلري  ايفولو اي  يف اي اغر       من ا    2015    
الح  لا رتث  ال  وثا  177ال  مني  157اا ا لا ط   ا و نان  لاحع  ن   مم  اعا ايفولو ا اي اغرا يف ا رتث  

  له ا 2014جاط  الئاي  الا غج  م     9ل1ا رلح مني اح لع احعرمن   لنذ ترااعة اي اغر يف ا اار مانا  
م ثب اخنف ض ال  اظ يف لري  ايف ل ا غ لئااغح ا جف ض احع ن لجاص احل رغ ال  احف  ا لاحلري  اح ا ي ل لنذ 
جالظ ال  اي لع اح  مد ا  ايفولو ا اي اغرا ا   ا م ال  غ ت   يل ال  احلري  ايفولو اي  راع احفرتح 

http://www.heritage.org/index
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ط ع لال   اط لها وط ع احط و   م  ض    ئة جاص اح ف ءح احل ظنان  لضعف ا  ضن   لنذ اج  الرتثط ما
 ا  ااض ا فلال   للااا وناا مجران  لارو   احاط ع اخل صل

 -Political Risk Services (PRS)-يو غ اتري  ا  جمااا  .المؤشر المركب للمخاطر القطرية:4
ال    -International Country Risk Guide (ICRG) –ال  راع اح حنا اح ليل ح اخ طر احاطري  

الح  ارمن ل ليل ا   18الح  ال ت   140  حلرض ون س ا خ طر ا لع ا  م يف ل ا غ  ليلطي ا اار 1980ا ن 
ال  ا اار احراب(  الاار  50ا اار ال  ثاث  الاارا   ران  هي: الاار تاننا ا خ طر اح ن  ن  ) يث ا 

ليا ا ا اار ا راب 15(ل 25(  الاار تاننا ا خ طر ا  حن  )يث ا 25لو اي  )يث ا تاننا ا خ طر ايفو
ح اخ طر احاطري  اح لع خلا  جمااا   ل ب اغا  ا خ طرح  حبنذ ا ا  اغتفعة اغا  ا اار اخنفضة 

 اغا  ا خ طرح  اا  ياض   اي لع احل يل:

 القطرية.(: درجات المؤشر المركب للمخاطر 14الجدول رقم )
 التوصيـف درجة المؤشر )نقطة مئوية(

 اغا  خم طرح الرتفع  ا ا 49.5ال  نفر ئة 
 اغا  خم طرح الرتفع  59.5ئة  50ال  
 اغا  خم طرح العل ح  69.5ئة  60ال  
 اغا  خم طرح ال خفض  79.5ئة  70ال  
 اغا  خم طرح ال خفض  ا ا 100ئة  80ال  

 ل64  ص 2005  اح اية  2005ةمناخ االستثمار في الدول العربيا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ   المصدر:

 ا ء تو نف الع ا لرث احعرن ل ب ه ا ا اار اا  ها الاضب يف اي لع احل يل:ل 

 (:وضع الجزائر، تونس والمغرب ضمن المؤشر المركب للمخاطر القطرية.15الجدول رقم )

 العربي الترتيب الدولة
 2014فيفري  2015جانفي 

 2010ديسمبر  2012جانفي 
 النقاط الترتيب العالمي* النقاط الترتيب العالمي*

 72.0 72.0 71.3 51 67.3 74 7 الجزائر
 70.5 72.3 68.0 72 66.5 80 8 المغرب

 64.3 72.8 62.8 106 62.8 99 11 تونس
 م يفالا ا ا م: ال  ئا اا احث لذ المصدر:

 ل62  ص 2011  اح اية  2011مناخ االستثمار في الدول العربية ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    -
- The PRS Group, International Country risk Guide, USA, January 2015, p56. 

      اي اغر لا لرث  ج ل  اغا  خم طرح ال خفض  2011ل ب تارير ال  ا ايف ل ا غ ح  لع احعرمن  ح    
 9ل69ل  60( جاط   من ا  تاج   ج ة اغاة خم طر العل ح  لنذ ا   ت انطت  مني 9ل79ل 70تراللة مني )

    اي اغر   2015  من ا      201116جاط  لغمب  يعاا اح ثب ئة ا ل اث احك لوعة يف تاج  امل اء ال      
 (ل9ل69ئة  60ة ا م اغا  خم طر العل ح  )ال  ا لرث لتاج  لو 
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يان  ه ا ا اار (: COFACE. وضعية دول المغرب العربي ضمن مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية )4
خم طر و غح اح لع ا م اح  اا ليع   خم طر ا ن اح  اا وولح ا اا ح ثرا   احع ال   يف ه   اح لع  ليرب  

 ثرا   م ااء ايفولو ا اح  ي لم  لض ع اح ن  ن  احمل ن  لمنئ  اااء ا اا عل لا ء ال ى ت ثر ايفحل اال   ا  حن  ح
 تو نف اي اغر  تاج  لا لرث ضا  ه ا ا اار اا  ياض   اي لع احل يل:

 (: وضع الجزائر، تونس والمغرب ضمن مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية.16الجدول رقم )

 2011جانفي  2012جوان  2016أفريل  الترتيب عربيا الدولة
 A4 A4 A4 4 المغرب
 B A4 A4 7 الجزائر
 B A4 A4 7 تونس

 م يفالا ا ا م: ال  ئا اا احث لذ المصدر:
 ل62  ص 2011اح اية    27  احع ا 2011مناخ االستثمار في الدول العربية ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    -

- Carte De L’evaluation Des Risques Pays Par Coface, Sur le Site Web: http://www.coface.com/fr/Etudes-

economiques-et-risque-pays , Consulter le 25/05/2016.  

الع  3الع ارمن   ج ة اغا  خم طر ال خفض   لنذ ا ء   7لنذ ا ء  ا لرث لاي اغر ل تاج  ال  مني 
مم  يعين ا   جا اح  اا دل ا  لظا و  يوثب ا اا ل يف  A4ال ت  لهي اح عااي  لاا   لا لرث ضا  ن ف 

ا تثام الاثاح  ا ال  نا  ا ء  الة ت هاغ ا لض ع اح ن  ن  لايفولو اي   لغدا  ح       ئال  جن  ا ن اح  ا
لاحك تعين ا  ي ا  ح ثنئ  اح ن  ن  لايفولو اي  دل  Bالع لهي احث ري  لاي اغر لا غا  لتاج  ضا  ن ف  4

 ا  لارح ت ثل اارب ا م  جا اح  اا اح نئل

الاار احثف  ن  )الاار اح ظرح  تو غ ال ظا  احثف  ن  اح لحن  مؤشر الشفافية )مؤشر النظرة إلى الفساد(: ل5
  اااار الراب يع   اغا  حم غم  احف  ا لتع ي  احثف  ن  يف ه   ا ا غ   ل لي ل   1995ح ف  ا( ال       

الا     الحن  ال لا   ترن  آغاء ا  ل اري  احمل نني لا ا جب لا لع ال ني  7ال لجً  الن اجنً  و الة م   14ا اار ئة 
 17ا ع ن  لاخلرباء لاحمل  ني لاع ا اراءا  ا لثع  لاغا  ا ع ج ح احك تعرتضتال الة ا ااغا  احل االن 

 دليل المؤشر:
 نفر )اغا     ا ا حن (ل 

 10 اغا  اف  ن  ا حن (ل( 

 (ل-اح ظرح ح ف  ا–)ال لاي   الل غا  ال  احثف  ن   10 -ال مني نفر 
 (ل2014-2004احل يل ياضب لضة اي اغر ضا  الاار احثف  ن  راع احفرتح ) لاي لع

 

 

 

http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays
http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays
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 (.2014-2007(:وضع الجزائر ضمن مؤشر الشفافية خالل الفترة )17الجدول رقم )
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 175 177 176 180 180 178 180 179 عدد الدول

 الجزائر
 100 94 105 112 105 111 92 99 الرتبة

 3.6 3.6 3.4 2.8 2.9 2.8 3.2 3 التنقيط

 تونس
 69 77 75 73 59 65 62 61 الرتبة

 4.3 4.1 4.1 3.8 4.3 4.2 4.4 4.2 التنقيط

 المغرب
 80 91 88 80 85 89 80 72 الرتبة

 3.9 3.7 3.7 3.4 3.4 3.3 3.5 3.5 التنقيط
  www.transparency.orgا م: من ج   ال ظا  احثف  ن  اح لحن   ال  ا اوة ايفح رتلين:  ام يفالا  ال  ئا اا احث لذالمصدر: 

تعلرب تاج  ا ل   ال  مني اح لع اح اث  ضا  الاار احثف  ن  احع  ي غدا ترااعت  و نا يف احرتتنب احع  ي        
( ئيف ا  ت انطت  ا   ي ع ا م ا  اغا  احثف  ن  هب  الاثاح  جاا  ال  الا غج  م ي اغر 2014-2007راع احفرتح )

لا   ا لرث  18 %7ل6    احف  ا يف تاج  مل مي ا  اى ج ث   2015 -2014لل ب تارير احل    ن  حع ن لا لرث  
 80ا رتث   ئةضا  ه ا ا اار حنوا  ا رلحيف ا رتث  اح  جن  مني اح لع اح اث  لنذ  جا ت ررا راع اح  اا  

ترالح ت انط اي اغر ضا  الاار من ا   19ح ا ل ارل %10  لنذ ا  احف  ا يث ا ااث  م  ث  9ل3ا  ن  مل انط 
لها ت انط ضعنف ي ع ا م لااا    ا اثل لمنئ   6ل3ل 7ل2( مني 2014-2007احثف  ن  اح ليل راع احفرتح )

    احف  ا يعلرب ث ين ااث   2015 -2014ي اغر يف ه   احفرتح  لل ب تارير احل    ن  حع ن ا ل ا غي  دل اف    يف ا
  20ل%1ل15مع  احلواع ا م احلاايا م  ث   %9ل13ال  لنذ ا مهن  يف اي اغر م  ث  

يو غ الاار احل    ن  احع  ن    اي  ال  طرف ا  ل ى ايفولو اا احع  ي  ليعلرب اااح مؤشر التنافسية العالمية: .6
  2014ل لل ب تارير احل    ن  احع  ن  ح     21ه ال  يف تث نا اح ن     ايفولو اي  لتاان  وراغا  ايف ل ا غ

ئة  2013    77ل 100ا ء  ترتنب اي اغر لا لرث ال   ال  تاج   لنذ يفلظ   تا ن اي اغر لا لرث ال  ا رتث  
لها احنا  22ل2014     87ئة ا رتث   2013    83ا م احلاايل  يف لني ت رر  تاج  ال  ا رتث   72ل 79ا رتث  

لمي   تاضنب ترتنب  احل    ن  الا غج  م ا ال  اي اغر لا لرث ا م ت هاغ ال  ا ايف ل ا غ يف تاج  لت هاغ و غهت  
 ال  راع اي لع احل يل: 2014ه   اح لع يف ا اارا  احفران   اار احل    ن  احع  ن  ح    

 

 

 

 

 

 

http://www.transparency.org/
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 .2014(: وضع الجزائر وتونس والمغرب ضمن مؤشر التنافسية العالمية لسنة 18الجدول رقم )
 المغرب تونس الجزائر المؤشرات

 72 87 79 الترتيب العام مؤشر التنافسية العالمية

 المتطلبات األساسية

 57 85 65 الترتيب العام
 49 81 101 ا ط غ ا ا   يت
 55 79 106 احث ن  احل لن 

 66 111 11 منئ  ايفولو ا اح  ي
 76 53 81 احو   لاحلع نا ايفمل اغي

 معززات الكفاءة

 78 94 125 الترتيب العام
 104 73 98 احلع نا احع يل لاحل اي 
 58 107 136 اف ءح  اض اح  ة
 111 129 139 اف ءح  اض احعاا
 69 117 137 تطاغ اح اض ا  يل

 78 90 129 ايف لع اا احل  احااي
 56 64 47 لجا اح اض

 عوامل االبتكار والتطور
 82 93 133 الترتيب العام
 78 88 131 تطاغ ا اا ع
 90 99 128 ايفمل  غ

Source: World Economic Forum, The global competitiveness report 2014-2015, Full Data Edition, OP.Cit, 

pp 13-20. 
لنذ جالظ ا  اي اغر الل ة الرتث  الاثاح  ئة ل  ال  يف الاار ا لط ث   ا    ن  ر ن   نا  خيص ل ح  ايفولو ا       

ا ء  الل ررح ا لا يف الاار الع  ا  اح ف ءح ر ن  اف ءح ا ااض احعاا  من ا اح  ي للجا اح اض الا غج  ملاج  لا لرث  
 لاح  ة لا  ع  لايض  الاار اااالا ايفمل  غ لاحلطاغ ا   ا لرث اح ا تا ن ا لا يف ه ا ا اار الا غج  م ي اغرل

 2004     يو غ احث   اح ليل ال   . وضع دول المغرب العربي ضمن المؤشر العام لسهولة أداء األعمال:7
     تا غير تثاا منئ  اااء ا اا ع هت ف ئة تا ل ا  س الاضااي حفتا طثنع  احثنئ  ا اراغن   جثط  

ل ب من ج   جمااا  احث   ل الح  ارمن  لاحعاا ا م ي ن ت    19الح  ال  من ت   189ا اا ع احلج غي  حن 
تثني ا  اا ال  اي اغر لا لرث لتاج  ترااعاا يف  2015اح ليل ااع اجثط  ا اا ع يف الع ا لرث احعرن ح    
لنذ الل اا مجنع  الراتب الل ررح ا ا  2015ل 2014احرتتنب احع ن ح ااار احع ن ح تاح  اااء ا اا ع مني 

لهي الرتث  ا   154( الراتب ا ال   حل لا ا رتث  07ل ب احرتتنب احع  ي  ر ن  اي اغر احك ترااعة م ثع  )
اا     ا الت  ال  وثا ا  ل اري   ضه ا ي ع ا م تعان  ا اراءا  ا ااغي  لت  فلت  لاحاوة ا  للر ل الل ررح  

 ها الاضب يف اي لع احل يل:
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 .2015و 2014وضعية الجزائر وتونس والمغرب ضمن المؤشر العام لسهولة أداء األعمال لسنتي  (:19الجدول رقم )

 
 المغرب تونس الجزائر

 التغير 2015 2014 التغير 2015 2014 التغير 2015 2014
المؤشر العام لسهولة أداء 

 3- 71 68 4- 60 56 7- 154 147 األعمال

مقياس المسافة من الحد 
 63ل0+ 06ل65 43ل64 10ل0- 35ل67 45ل67 27ل0+ 69ل50 42ل50 األعلى لألداء*

 ال  ئا اا احث لذ م يفالا ا ا م من ج  :: المصدر
  ال  ا اوة ايفح رتلين: 2015احث   اح ليل   تاح  مم غ   اجثط  ا اا ع يف اي اغر  جمااا   -

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria 

  ال  ا اوة ايفح رتلين: 2015جثط  ا اا ع يف تاج   احث   اح ليل   تاح  مم غ   اجمااا   -
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia 

  ا اوة ايفح رتلين:   ال2015احث   اح ليل   تاح  مم غ   اجثط  ا اا ع يف ا لرث  جمااا   -
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco 

اااء ُ ّجا ارب اّا ال  الاارا  تارير مم غ   اجثط  ا اا ع  يظتر الان س ا      ال  احلّ  ا ا م حألااء ال ى اورتاث اّا اولو ا ال  احلّ  ا ا م ا لاّ ا م  ضا*
ال لاى  100لنذ يثّ ا احوفر الان س ا ااء ا  اء ل  100ل 0ل ل يرتالح ا ان س مني 2005يف مجنة ايفولو اا  لاح  اا  احك يلطّنت  احلارير ال   ا ن 

 لا ااء ا ا م

لثني ح   احل    يف ايفورتاث ال  احل  ا ا م حألااء ح ا ال  اي اغر لا لرث  لترااة تاج   لها ال  يع   ي
احلللا  احك ل ثة يف منئ  اااء ا اا ع  لنذ و الة اي اغر مل تنا ا اراءا  ارب ي ني احث ن  احل لن   ن  ء 

ا ط ام  ح لو ير  من ا  و الة تاج  ملخفنض الع ع ضريث   اي اغر احع نا  اا  و ن م  لرث ملا نص ا ا احاث غد
اا  ا  ا ااء ا   اللا غث مني  23احثرا    ح   يف م  ا ما  ج ة ترااة ال لاى احث ن  احل لن  ح ارا ئل 

تاج  لا لرث يف العظا ا اارا  احفران   من ا  ا ء  اي اغر الل ررح ال  لنذ ا      ال  احل  ا ا م ال  
 :احل يلا غج  ملاج  لا لرث  لها ال  ياض   احث ا اي لع ا ااء ال

 .2015(: مقياس المسافة من الحد األعلى لألداء لدول المغرب العربي لسهولة أداء األعمال لسنة 20الجدول رقم )

 
 المغرب تونس الجزائر

 90,33 83,60 74,07 بدء المشروع
 77,89 73,19 65,72 استخراج تراخيص البناء
 74,39 84,59 59,98 الحصول على الكهرباء
 61,26 72,03 50,67 تسجيل الممتلكات

 40,00 35,00 10,00 الحصول على االئتمان
 45,83 55,00 45,00 حماية المستثمرين

 77,69 74,11 41,63 دفع الضرائب
 84,64 80,36 64,21 التجارة عبر الحدود

 60,14 60,96 52,89 إنفاذ العقود
 38,47 54,71 42,74 حاالت اإلعسار تسوية

Source:  

- World Economic Forum, Doing Business 2015, Algeria, 12
th

 edition, p 09. 
- World Economic Forum, Doing Business 2015, Tunisia, 12

th
 edition, p 09. 

- World Economic Forum, Doing Business 2015, Morocco, 12
th

 edition, p 09. 

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco
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ال  ا ا الاار احلواع ا م اح ترم ء لنذ تا الة م اث   ترااعة اي اغر يف العظا ا اارا  احفران        
الراتب  مل ت   تاج  ا ضا ل يف ال  اي اغر لنذ ترااعة هي ا ررى يف العظا ا اارا  احفران   اال  ا لرث 
  اد الراتب اللا ال  يف العظا ا اارا  احفران  الا غج  م ي اغر لتاج   لاي لع احل يل ياضب ترتنب اح لع 

   ا اارا  احعثر ح تاح  اااء ا اا ع:اح اث  ضا

 .2015و 2014وضعية الجزائر وتونس والمغرب ضمن المؤشرات الفرعية لسهولة أداء األعمال لسنتي (: 21الجدول رقم)
 المغرب تونس الجزائر 

 التغير 2015 2014 التغير 2015 2014 التغير 2015 2014
 7- 54 47 11- 100 89 2- 141 139 لمشروعبدء ا

 1+ 54 55 - 85 85 5- 127 122 استخراج تراخيص البناء
 4- 91 87 - 38 38 3+ 147 150 الحصول على الكهرباء

 11+ 115 126 2- 71 69 1- 157 156 تسجيل الممتلكات
 5- 104 99 4- 116 111 2- 171 169 الحصول على االئتمان

 4- 122 118 1- 78 77 9- 132 123 حماية المستثمرين
 9- 66 57 5- 82 77 2- 176 174 دفع الضرائب

 9+ 31 40 12- 50 38 - 131 131 التجارة عبر الحدود
 - 81 81 1- 78 77 - 120 120 العقود إنفاذ

 5- 113 108 - 54 54 3- 97 94 اإلعسار تسوية حاالت 

 ال  ئا اا احث لذ م يفالا ا ا م من ج  :: المصدر

  ال  ا اوة ايفح رتلين: 2015احث   اح ليل   تاح  مم غ   اجثط  ا اا ع يف اي اغر  جمااا   -
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria 

  ال  ا اوة ايفح رتلين: 2015جثط  ا اا ع يف تاج   احث   اح ليل   تاح  مم غ   اجمااا   -
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia 

  ال  ا اوة ايفح رتلين: 2015احث   اح ليل   تاح  مم غ   اجثط  ا اا ع يف ا لرث   جمااا  -
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco 

لا الظ ا  ا لرث لاد الراتب ال   م  ل ال  اي اغر لتاج  ضا  العظا ا اارا  احفران   ااء منئ  اااء 
ا اا ع راع اح  لني ا رلتني  غدا ا  اا الح  ال  ه   اح لع اخت   ا ح ئنال   ح ل    يف ه ا 

( ال  2015-2005احعرن راع احفرتح )لمي   ا لعراض امر  ا نال   احك مت اجن  ه  م لع ا لرث ا  ع  
 اخلاع اي لع احل يل:

 

 

 

 

 

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco
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 (.2015-2005(: اإلصالحات المنفذة في الجزائر خالل الفترة )22الجدول رقم )
 المغرب تونس الجزائر المؤشرات الفرعية

 3 2 0 بدء المشروع
 2 0 1 استخراج  تراخيص البناء
 0 0 0 الحصول على الكهرباء

 2 1 1 الممتلكات تسجيل
 2 2 3 الحصول على االئتمان

 2 3 0 حماية المستثمرين
 5 4 2 دفع الضرائب

 3 2 1 التجارة عبر الحدود
 0 0 1 تنفيذ العقود

 0 0 0 تسوية حاالت اإلعسار
 19 14 9 المجموع

بيئة أداء األعمال في الدول العربية لعام ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    م يفالا ا ا م من ج   ال  ئا اا احث لذالمصدر:
 ل10الراة  ثد  ار   ص  2015

ئناح ال  اها  19ا ء  ا لرث ا لة مني اح لع لاح  ح   ارمن  ال  لنذ ا ا ا نال   لنذ و الة من 
ئنال    9 ئناح  لاي اغر ا رتث  احل  ع  ارمن  من 14ا   من ا اارا  احفران   من ا  الل ة تاج  ا رتث  اح  

  اط ر ن  يف جم ع احلواع ا م ايفغلا  ل

 الخاتمة:
العلربح حل  ني ال  ا ايف ل ا غ   م حة اي اغر لتاج  لا لرث ا م دراغ م وي اح لع ا ررى جمتااا      

ل ح  هب ف تفعنا ايف ل ا غ احمل ي لا ا د  ال  راع ا ي  ا اراءا  ال ة احاااجني لاحلثريع   لاهلنئ   
اخل ن  م يف ل ا غ  ل مع  ارض حل  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار لتا يعت  احاط اي لايلرايف يف الع ا لرث 

ع اح ن  ن  لايفالا ان  لايفولو اي  هب   اح لع  لاا ن  تاننا ال  ا ايف ل ا غ يف اي اغر احعرن   لتاضنب ا لض  
 لا لرث لتاج  ل ا   ها ا اارا  اح لحن  لا و نان   تان    ئة اح ل غج احل حن :

  ت  ا ت  ل تثل مجنة احثن ج   ئة  ثا الع ا لرث احعرن يف ا ث ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار لنذ ان  1
ا ا ر ن  يف اي اغر الا غج  مإال  جن   ه     م حل م ث راع احفرتح ا  ضن   اا  ا جة ه   احل  ا   ضئن 

ال  ئمج يل   %12اح لح   لنذ مل ا ا لون   ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار ئة الع ا لرث احعرن  اى 
    ي اغر لااة 2015ال  ا مج يل احع  ي      %3ل2ث  احل  ا   ئة اح لع احعرمن  لاحك م لغه  ا  ة ج 

ال  ا مج يل احعرن   نا  ا   ا لرث %5ل2ال  ا مج يل احعرن من ا  لااة تاج  ج ث   %5ل1ت  ا   م  ث  
 ل2015ال  ا مج يل احعرن ح     %08ا ل   الل غمن  لنذ لاد ج ث  

اح غا   ا  اح لع احعرمن  لامهت  الح  ا ال غا  احعرمن  ا ل  ح لاح لع ا لغلمن  لامهت   رج   هي اارب  ل اظتر 2
 اح لع ا  ل ارح يف الع ا لرث احعرنل
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ل اظتر  احثن ج   ا  احلا ية احاط اي حل  ا   ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار ئة اي اغر لتاج  لا لرث ترا  يف 3
 امهت  وط ع احو  ا  لاحط و   لئمه ع وط ا   اررى التا  ال ا احفال  لاحو  ل وط ا   العن  

ل مت احلانا ئة ا  اي اغر لا لرث لتاج  الع تع ين ايفضطرام   اح ن  ن  لالت اح م   ت ا  الع   ا   4
اللا ط   ر ن  تاج  احك ات   ال اث ال  ي ام م حرمنة احعرنل اا  ا  ه   اح لع تع ين ال  ال لاى  ار

لنذ  ج    ا  اللا ط ارا احفرا ا ء ضا  ا ااا  اح  ح   يف احلو نف احك ا ا اغا  ارا اللا ط  
 اليفغ ح فرا   اي (ل 3000-5000)

ل مني اح غا   ا  الع ا لرث احعرن لر ن  اي اغر ا ء  يف الراتب الل ررح ضا  ا اارا  اح لحن  لا و نان  5
مم  يع   نعام  احان ن م يف ل ا غ يف ه   اح لع احك ان   م غا  لري  اولو اي   اخل ن  مب  ا ايف ل ا غ 

ال خفض  ل ي اح اغا  ا خ طر احاطري  لاغا     ا الرتفع   لها ال  يف ر ا لف ت  ا   ايف ل ا غ ا ا د 
 ا ث ار هل   اح لعل

 ات   ا  ن  ح لا نا ال  ا عاو   لاحعراونل اظتر  اح غا   لااا ئنال   يف منئ  اااء ا اا ع  ح  ت  مل 6
احك تعند احان ن اااء ا اا ع  لنذ ا ء  اي اغر يف الرتث  الل ررح ا ا تع   مع ه  يف الان س ا      ال  

ح تاح  جاط   اط  له ا غااة ئة ترااعت  يف العظا ا اارا  احفران  احعثرح  69ل50احل  ا ا م لنذ  ج ة 
ا ا ا اراءا  لاحاوة لاحل  ف  احا ال   ا غ   اجثط  ا اا ع  ا   ا لرث اح ا  اااء ا اا ع ال  لنذ

ال  ه   ج ل ج ا  منئ  اااء ا اا ع دل اي  م  حا ل ا غ ا ا د ل اظتر جل غج ل    الا غج  ملاج  لاي اغر  
  ا ا د ا ث ار هل   اح لعلا ث ار ح لع ا لرث احعرن ا   هل  الغا ا   ن  يف اخنف ض ت  ا   ايف ل ا غ 

مي   تا مي معض ايفورتال   احك ر وة هل  اح غا   ملرض ي ني ال  ا ايف ل ا غ يف الع  االقتراحات:
 ا لرث احعرن لاع   اا ر ا  من   نا  ي ي:

ال  راع ل احعاا ا م ت حنا احعراونا لحم غم  ظ هرح احف  ا ا ااغا لا  يل  لت تنا احلواع ا م احلاايا 1
احاطين لا ا د لال    ا  ل ار لري   رتفعنا اح ظ ن ا وريف ل اض ا  ع م  ض    ئة  ي اح اغا  مح ي  ا  ل ا

 اولو اي  اارب  ل لب جم ع ايف ل ا غ اا ر اال ن احاط ع اخل صل 

حاط ا   ا  رتاتنجن  ل ي ي  الغ ايف ل ا غ ا ا د ا ث ار يف اخلطط احل ااي  مث ا لاضب  لتاانت  جاح ا2
 احك يل ج ت ان  اا ر ال ا وط ع احفال  لاحو  ل

ل تفعنا الغ ا ااغح ا ال  لهنئ   ايف ل ا غ ر ن  يف ي ني منئ  اااء ا اا ع ال  راع ت تنا ئاراءا  3
 اال  ايفح رتلجن لايف ل ا غ ر ن  ال  لنذ ا اه  لت  فلت  لاحاوة ا  للرض يفجن  ه   م  ض    ئة تثين الفتان احل 

ل الرااع   ن    ترليج ايف ل ا غ مإل اث هنئ   ر ن  مرتليج ايف ل ا غ تعاا ا م تعريف ا  ل ار ا ا د مفرص 5
 لئال  جن   ايف ل ا غ ا ل ل  يف ه   اح لع ر ن  يف احاط ا   احل     ااط ا   احفال  لاحو   لاحلع نال



 بن لكحل محمد أمين/أ                                                                             في دول المغرب العربي األجنبي المباشرالستثمار جاذبية ا

 

 2017 جانفي /07د العد      المدية                                -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
148 

 قائمة الهوامش:

                                                           
  ص 2005  احطثع  ا لة  ااغ اح ف غ  ح  ثر لاحلا ية  ا غا   األجنبي المباشر في الدول اإلسالمية في ضوء االقتصاد اإلسالمياالستثمار حما  اث  احع ي  اث  اهلل   1

 ل 18
  2005  اح اغ اي العن   الور  مصر(العربية: دراسة مقارنة ) تركيا، كوريا الجنوبية،  االقتصادية البيئة في المباشر وغير المباشر األجنبي االستثمارحما    اهلل ل ب االلح 2

 ل19ص 
 ل12ص  2014  اح اية  29احع ا   2014مناخ االستثمار في الدول العربية ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    3
 ل12ص   2013  اح اية  28ع ا اح  2013 -2012مناخ االستثمار في الدول العربية ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    4
 ل13 ثد  ار   ص  ة  الرا2014مناخ االستثمار في الدول العربية ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    5
6

 ل13 الراة  ثد  ار   ص  العاملةاالستثمار األجنبي في الدول العربية حسب التوزيع الجغرافي والشركات ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    

  ا را  ا و ناي ح  غا    ا  رتاتنجن   الور  ال  ا اوة 2015أوضاع الدول العربية على مؤشر الدول الفاشلة امح  حمااا الوطفم   7
 ل5/03/2015  ت غيخ ايفطاع:  /http://www.rcssmideast.orgايفح رتلين: 

  جم   احل ان  لاح ن     ايفولو اي   ا    المستقبلية لتحقيق العدالة والتنمية في اقتصاد الربيع العربي: حالة مصراآلفاق ئمراهنا احعن اا   8
 ل196  ص 2013  ا عت  احعرن ح لخطنط  اح اية  1احع ا  -15

9
   احو اغا   اح    اح  ح   لاح اثا   احع ا احفو ي   ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا2015آفاق االقتصاد العربي لعام ضا   ايف ل ا غ   

 ل5  ص2015ا لع  ال غس 
10

 ل16-14  ص ص 2015  ا ريا آفاق االقتصاد العربين  لض اح ا  احعرن   
 ل24 23جف  ا راة  ص  11
 ل43-39  ص ص  نفس المرجع 12
 ل52 – 50جف  ا راة  ص ص  13
 ل18ص   2006اح  حذ  اح اية   احفو ي   احع اضمان االستثمارنشرة ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ   14
 ل97  ص 2007اح اية    23احع ا   2007ةمناخ االستثمار في الدول العربيا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ   15

 ل57  ص 2011 اح اية   2011ةمناخ االستثمار في الدول العربي   لاغلا   احو اغا ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ  16
 ل88  ص 2001اح اية    2001مناخ االستثمار في الدول العربية ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ   17

18
 World Economic Forum, The global competitiveness report 2014-2015, Full Data Edition, Geneva, 2014, p 

366. 
19 Ibid, p 278. 
20 Ibid, p106. 

21
 ل85   ص2006اح اية    2006ةمناخ االستثمار في الدول العربيا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ   

22
  World Economic Forum, The global competitiveness report 2013-2014, Full Data Edition, Geneva, 2013, 

pp 15-22. 
23

 ل9  ص2014 ا غ  احع ا احرامة  اح اية  جثرح ضا   ايف ل   2015بيئة أداء األعمال في الدول العربية لعام ا ا    احعرمن  حضا   ايف ل ا غ لاغلا   احو اغا    



 ط.د/ بن يحيى فاطمة ، د/لمين علوطي                                                                   أثر استخدام االنظمة الخبيرة على االعمال المصرفية
 

 

 2017/جوان 07العدد                   المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
149 

  أثر استخدام االنظمة الخبيرة على االعمال المصرفية
  علوطي لمين  د.                                                                                         

    فاطمة بن يحيىط.د. 
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، الجزائر.                        المدية، يحيى فارسوعلوم التسيير، جامعة  يةاإلقتصادالعلوم كلية  ،طالبة دكتوراه،  فاطمة بن يحيى /ط.د   

 الملخص:
هتدف هذه الدراسة اىل توضيح امهية أدوات الذكاء االصطناعي متمثلة يف االنظمة اخلبرية يف التأثري على االعمال    

املصرفية اليت تعترب مهمة جدا يف تطوير وبناء االقتصاد الوطين.وقد تطرقنا يف هذه الدراسة اىل ماهية هذه االنظمة 
حدود عملها واليات عملها السيما يف اختاذ القرارات الغري مهيكلة واليت تكون هتا ،تطبيقامكوناهتا،أنواعها،اهدافها ،

 مفيدة بالنسبة اىل املؤسسة بصفة خاصة و املؤسسة املصرفية بصفة خاصة.

 الكلمات المفتاحية:
 الذكاء االصطناعي،االنظمة اخلبرية،االعمال املصرفية،القرارات الغري مهيكلة.

Résumé : 

  Cette étude à pour objectif d’éclairer l’importance des outils de l’intelligence 

artificielle -surtout pour les systèmes experts- dans leur impact sur les opérations 

bancaires qui affects sur notre économie. Nous avons entamés  leurs définitions, leurs 

composantes, leurs objectifs, leurs applications et leurs limites de travail dans la prise 

de décisions non structurées bénéfique pour les établissements bancaires. 

Mots clés :  

  Intelligence artificielle, Systèmes experts, opérations bancaires, décisions non 

structurées. 
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  مقدمة:

 الذكاء تقنيات على معتمدة املعلومات أنظمة لتطوير معتربة جمهودات تكريس مت األخرية السنوات خالل
 حلل هذا و التقليدية لربجمةا طرف من املطروحة املشاكل بعض ملعاجلة األخرية هذه تطوير مت وقد االصطناعي،

 املعارف معاجلة خمتلفة، وضعيات يف األشكال معرفة الكالم، التعلم، الفهم، يف تتمثل كاليت تعقيدا أكثر مسائل
 ."اخلبرية األنظمة" هدف هو األخري هذا أن علما ، الدقيقة غري و الكاملة غري

املبدعة واحللول وتعترب األنظمة اخلبرية من أهم هذه األدوات نظرا ملا متتلكه من قدرة عالية على إنتاج األفكار 
 العلمية للمشكالت الصعبة واملعقدة.

 ومن خالل ما سبق ميكن طرح السؤال الرئيسي التايل: 
 ؟ ما أثر  استخدامات االنظمة الخبيرة على االعمال المصرفية

 وتندرج  حتت هذا السؤال جمموعة من األسئلة الفرعية تتمثل فيما يلي:
  ما معىن األنظمة اخلبرية؟ 
  مكونات األنظمة اخلبرية ؟ما هي 
 كيف يتم تصميم األنظمة اخلبرية؟  

 ولإلجابة على هذا السؤال قمنا بإدراج الفرضية التالية:
 يؤدي استخدام االنظمة اخلبرية اىل حتسني أداء االعمال املصرفية.-

 وكذلك لإلجابة على االسئلة الفرعية وضعنا جمموعة من الفرضيات اجلزئية التالية:
 ة اخلبرية هي عبارة عن فرع من نظام املعلومات يف املصرف يؤدي وظيفة املساعدة على اختاذ القرارات املصرفية.االنظم-
 تتكون االنظمة اخلبرية يف املصرف من جمموعة من قواعد املعرفة تعمل على توفري القاعدة االساسية الختاذ القرارات.-
اخلبري البشري املصريف كمصدر لقاعدة املعرفة و كذا مطور الربجميات يتم تصميم االنظمة اخلبرية باالعتماد على -

 املعلوماتية.
 الهدف من الدراسة:

هتدف هذه الدراسة النظرية املتواضعة، اىل توضيح الية وأدوات استخدام االنظمة اخلبرية كأحد الفروع اهلامة للذكاء 
املصرفية. خاصة وان هذه االخرية يف الدول املتقدمة قد االصطناعي يف اختاذ القرارات الغري مهيكلة يف املؤسسات 

 قطعت أشواطا كبرية يف استخدامها هلذه االنظمة.
 همية البحث:أ

تكمن أمهية البحث يف التحسيس ولو نظريا فقط بضرورة استخدام أدوات الذكاء االصطناعي يف تطوير اجلهاز 
الراهنة .خاصة ان هذا االخري ال يويل يف الوقت الراهن أي  املصريف اجلزائري يف ظل الظروف االقتصادية و املالية

 امهية الستخدام هذه االدوات يف اختاذ القرارات املصرفية املهمة. 
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 مفهوم الذكاء االصطناعي و األنظمة الخبيرة  أوال:  
 من 1956 عام مرة ألول التعبري هذا استخدم حيث؛ حديث علم االصطناعي الذكاء علم أن من الرغم على   

. فإن جذور هذا العلم متتد إىل آالف  يف الو.م.أMIT   جامعة من  John McCarthy طرف العامل
ممكنا وذلك بتعريف العقل بأنه بطريقة ما يشبه اآللة اليت  علم الالفالسفة جبعل  م قام ق400السنني، فمنذ عام 

 ميكن استخدامها للتوصل إىل القرار الصحيح.  تعمل على معرفة مشفرة بلغة داخلية وأن الفكرة
 واالحتماالت املؤكدة، املنطقية البيانات مع تتعامل اليت األدوات بتأمينهم أيضا   بدلوهم الرياضيون أدىل وقد

 أن اللغويون وأوضح املعلومات، ملعاجلة كآلة اعتباره ميكن اإلنسان أنكما أكد علماء النفس   .تواخلوارزميا
 .التمثيل هذا مع تتالءم اللغات استخدام

 إىل النظرية األفكار هذه لتحويل واإلمكانية األمل أعطى السريع وتطورها اإللكرتونية احلواسب اخرتاع فإن أخري ا
 .الذكاء االصطناعي ممكنة تطبيقات جلعل الالزمة املستلزمات احلواسب مهندسو قدم حيث؛واقع
 تعريف الذكاء االصطناعي:  -1

 ميكن تعريف الذكاء االصطناعي من خالل التعاريف االتية:
 حتاكي اليت احلاسبات برامج وتصميم خلق بواسطته ميكن الذي باحلاسو  علوم من الفرع ذلك هو :01 تعريف
 التفكري تتطلب واليت اإلنسان من بدال املهام بعض أداء من بو احلاس يتمكن لكي ،اإلنساين الذكاء أسلوب
 بعد التقليدية الربجمة نظم من التحول إىل بدايته وترجع.ومنظم منطقي بأسلوب واحلركة والتكلم والسمع والتفهم
 ووضع األلعاب إجراء يف اإلنساين الذكاء مبحاكاة تتسم للحاسبات برامج استحداث إىل الثانية العاملية احلرب
 للذكاء نظما وأصبحت ذلك بعد تبلورت واليت للمحاكاة اكرب نظم إىل بدورها أدتواليت  األلغاز لبعض احللول

 .1االصطناعي
 .2يعد الذكاء االصطناعي حماولة الكتساب احلاسبة اإللكرتونية بعض القدرات البشرية :02 تعريف

االصطناعي حماولة العنصر البشري لدراسة قدراته العقلية واالستفادة منها من خالل ميثل الذكاء  :03تعريف 
 .3مناذج حسابية يتم تطبيقها باستخدام احلاسبة اإللكرتونية

 اخلصائص متتلك اليت األنظمة الذكية،تلك احلاسوب بأنظمة يهتم الذي احلاسبات علم من جزءهو  :04 تعريف
 التعلم، اللغات، خيص فيما اجملال هذا يف البشري للسلوك ما لدرجة واملشاهبة القرار واختاذ بالذكاء املرتبطة
 .4املشاكل وحل التفكري،

 االصطناعي: الذكاء هدافأ-2
 :يلي فيما االصطناعي الذكاء أهداف تتلخص
 ذكي نشاط بكل عالقة هلا اليت والعمليات األحداث لفهم يهدف علم عن عبارة ،االصطناعي الذكاء. 
 ضمن يدخل االستدالل كون آيل، باستدالل تقوم أن معينة حدود يف قادرة آالت و برامج تكوين 

 .اآللة مستوى على املمكنة الفهم ميكانيزمات
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 االعتبار بعني يأخذ ال و ،"الرمزي الذكاء" وهو الذكاء من واحدا شكال إال يعاجل ال االصطناعي الذكاء 
 ميكنه ال وسيلة عن عبارة فاحلاسوب) االنفعال على القدرة و اإلبداع التخيل، كالتعاطف، األخرى األشكال
 .(اإلنسان عقل قدرات إىل الوصول
 غري املعاجلة املعلومات تكون أين املسائل يعاجل فهو املهيكلة، غري باملسائل االصطناعي الذكاء يهتم 
 .55معقد جد يكون اخلوارزمي احلل أن إذ خوارزمية، حلول لديها ليس مسائل فهي أكيدة، غري أو كاملة

 :مفهوم األنظمة الخبيرة-3
تعترب األنظمة اخلبرية من جماالت الذكاء االصطناعي واليت ظهرت من اجل إجياد حل للمشكالت اليت ال 
نستطيع حلها عن طريق احلل اخلوارزمي. ونعتمد على هذه الطريقة يف اختاذ القرارات غري املهيكلة واليت تكون 

 ى أهنا: على مستوى اإلدارة العليا. ومنه ميكن أن نعرف األنظمة اخلبرية عل
: النظام اخلبري هو عبارة عن برنامج يضم حجم كبري من املعارف اخلاصة مبيدان معني، هذه املعارف 01تعريف 

 .6مصدرها خبري متمكن و قادر على الوصول لألداء الناجح يف جمال خربته
املشاكل يف اجملال احملدد له، : عرفها إبراهيم امحد السعيدي بأهنا:" جمموعة من الربامج، اليت تقوم حبل 02تعريف 

ويشمل على مكونات حل املشكلة، باإلضافة إىل مكونات ميكن أن تتضمن وسائل مساعدة، ملساعدة القائمني 
بتكوين النظام على اختبار و تقييم الربامج املستخدمة و اإلمكانات اليت تساعد على إدخال واسرتجاع املعلومات 

 .7بسهولة عند تشغيل النظام"
إن الفكرة وراء األنظمة اخلبرية هو أن اخلرباء يف جمال معني يقومون بتغذية احلاسوب مبا لديهم من  :03 يفتعر 

معلومات(. يتم ختزينها يف احلاسوب  -جتارب -معرفة مرتاكمة. هذه األخرية تعد مبثابة حقائق وقواعد) خربات
لى النصائح اليت حيتاجوهنا حلل املشكالت حبيث يتم الرجوع إليها بواسطة مستخدمي النظام هبدف احلصول ع

 .8املعقدة
: توصف األنظمة اخلبرية بأهنا منهجية مبتكرة وتستمد قوهتا من القاعدة املعرفية اليت تعد املكون 04 تعريف

األساس للنظام، حيث يؤدي االستخدام الكفء هلذه القاعدة إىل استنباط النتائج اجليدة ووضع القرارات استنادا 
 .9قياستنتاج منطإىل 

 ومن خالل هذه التعاريف ميكن أن نعطي تعريفا شامال لألنظمة اخلبرية على أهنا:
قادرة على أداء مهام ال يباسو ويعرف بأنه برامج للح االصطناعييعد نظام اخلربة أحد تطبيقات الذكاء » 

هو برامج احلاسبة اإللكرتونية تتفاعل متخصصة ومبينة على تفهم كيفية أداء اخلرباء البشريني لنفس تلك املهام. أو 
 «.مع مستخدمها ومصممة حبيث حتاكي عمليات تفكري اخلربة البشرية

 .لمحة تاريخية على تطور األنظمة الخبيرة -4
وهلذا  ،بدأ البحث يف األنظمة اخلبرية باخنفاض فائدة امليكانيزمات العامة اليت كانت تعاجل املشاكل العامة

 .و بالتايل نقص الفعالية نظرا لالهتمام بالعمومية ،عجزت عن حل املشاكل يف اجملاالت اخلاصة
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يف أوائل الستينات باالهتمام بتقدمي ميكانيزمات التفكري القائمة على   Edward Feigenbaumو قد بدأ 
الذي واجهه هو كيفية وضع  . و املشكل Mécanisme de raisonnement et empiriqueاالستنتاج و اخلربة 

 أحسن فرضية تعرب على جمموعة املعطيات املتوفرة.
لنفس الباحث سنـة   Dendralأدت الرغبة يف منذجة هذا النوع من السلوك العلمي إىل ظهور مشروع  و

ته مهم Stanfordو هو أول نتيجـة للبحث يف األنظمة اخلبيـرة يف جـامعـة  .و اخلاص مبجال الكيمياء ،1971
 حتليل و حتديد اهليكل الكيميائي للعناصر املدروسة.

اعتربت هذه األعمال  .خبري يف الكيمياء و آخر يف الطبو  ةضّم املشروع متخصص يف املعلوماتي حيث
هلذا قام  ،" ألهنا مل تكن تيار سائد لبحث )مل تكن بارزة(IAلعدة سنوات أحد جماالت الذكاء الصناعي "

املهتمون بطرح املشكل الرئيسي من جديد و هو متثيل و هيكلة املعارف مبا أهنم مل يعاجلوا فقط املشاكل البسيطة 
 اليت حتتوي على عدد حمدود من الوسائط.

جبامـعة  1974ظهر سنة  ،بعد التقدم املعترب الناتج عن البحث يف ميكانيزمات التفكري للمجاالت اخلاصةو 
Stanford و ه التشخيص الطيب و توصيف الدواءأول نظام خبري يف جمال الطب مهمتProspector  يف
 .10اجليولوجيا

كما أجنزت حبوث   ،وبذلك ظهرت مبادرة لتطوير وسائل جديدة لتمثيل املعارف يف خمتلف امليادين اخلاصة
قد توصلت إىل إنتاج قواعد نظرية ملنهجية  . Newell Simonهتتم بربهنة النظريات وحل املشاكل على يد 

كما كان هناك دمج بني املعارف اخلاصة   ،(Base de connaissance)األنظمة القائمة على قاعدة املعارف 
أي استخراج من النظام اخلبري  .مبجال معني وآليات التفكري وبتطور البحوث ظهرت ضرورة الفصل بينهما

ومن هنا جاءت فكرة حمرك  ىع إعادة استخدامها يف جماالت أخر اليت تستطيامليكانيزمات العامة للتفكري و 
 .11الذي توضع فيه املعارف تدرجييا و اليت ختص جمال معني (Moteur d’ inférence)االستنتاجات 

 ثانيا:اليات عمل االنظمة الخبيرة و أثرها على المؤسسات المصرفية.
ذكي جدا وواسع املعرفة واإلطالع وقادر على محل ومعاجلة كمية تعترب االنظمة اخلبرية مبثابة عقل بشري 

 ضخمة من املعلومات واملعارف اليت يصعب على أي نظام اخر محلها ومعاجلتها.
 مكونات النظم الخبيرة:   -1

يتكون النظام اخلبري من حزمة من النظم الفرعية تعمل بالتكامل فيما بينها للعمل على خزن خمتلف اخلربات 
عارف واملهارات واليت تتوفر عند اخلرباء للعودة إليها عند حدوث أي مشكلة حللها دون الرجوع إىل اخلرباء وامل

 واملختصني كما يف الشكل التايل:
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 : مكونات األنظمة الخبيرة01الشكل رقم 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 . 204ص،2004، دار مناهج للنشر، األردن02ياسين التكريتي، نظم مساندة القرارات، طبعةالمصدر: سعد غالب 
من خالل الشكل أعاله نالحظ أن النظام اخلبري يتكون من ثالث مكونات رئيسية هي : قاعدة املعرفة، آلة 

 :12االستدالل واجهة املستخدم. وسنتطرق لكل عنصر على حدا فيما يلي
وهي نظام فرعي ختزن فيه معرفة متخصصة جملال حمدد، وتشتق من اخلبري وتستوعب  :قاعدة المعرفة -1

 وتشفر يف برنامج وختزن يف قاعدة معرفة النظام والقواعد تنقسم إىل: 

 : حيث كل حدث يستخلص من قاعدة.أ ـ قاعدة الحوادث
 : قاعدة املعارف بشكل عام.ب ـ قاعدة القواعد       
 مجلة باستخدام عادة متثل قاعدة وأي وختزينها، املعرفة لتمثيل الشائعة األساليب أكثر من فةملعر ا قواعد تعترب حيث
 :13القواعد لتلك العام الشكل و الشرطية اجلمل من جمموعة أو

 ( حتققت الشروط املنطقية املطلوبة.IFإذا ) -
 ئذحين  - (THEN) تعد األنشطة واألعمال املشار إليها.

 وعناصر طرق القواعد، املبادئ، القوانني، األشياء، وصف يف املتمثلة املعارف القاعدة هذه يف تتجمع
 .خاصة مشاكل حلل وهذا معني مبيدان اخلاصة االستدالل

 حسب املطروحة املسألة استدالل فيوجه املعارف، قاعدة باستعمال مكلف هو :االستدالل محرك -2
 باختيار (األفعال قاعدة حمتوى حسب معرفة) معينة ملشكلة حل عن بالبحث فيقوم األفعال، قاعدة حمتوى
 خمتلف بني عالقات بإنشاء يقوم حيث اخلبري النظام قلب ميثل فهو ، (املعارف قاعدة يف احملتواة) العوامل وتطبيق
 .14الكشفية بالعملية امالقي أي ممكن حل إىل للتوصل وهذا املعارف

وهــي جمموعــة مــن اإلجــراءات، تســاعد املســتخدم علــى التفاعــل مــع النظــام مــن خــالل لغــة  :واجهــة المســتخدم-3
  ختاطب تعتمد أسلوب احلوار املبسط.

     

 حقائق واستعالمات

 خالصات واستنتاجات

الواجهة البينية 

 للمستفيد

 النظام الفرعي 

 للتفسير

النظام الفرعي 

الكتساب 

 المعرفة 

حقائق قاعدة البيانات     قواعد المعرفة 

                    

قاعدة المعرفة             المتخصصة    

 

 آلة االستدالل 

 المعرفة المتخصصة في مجال معين 
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 خصائص النظم الخبيرة-2
 تتوفر يف النظم اخلبرية جمموعة من اخلصائص، متيزها عن باقي النظم التقليدية املعروفة، وهذه اخلصائص هي:   
  ؛  15رمزيا  حبيث تعرض املفاهيم واحلقائق والقواعد على شكل رموز يف النظام اخلبريمتثيل املعرفة 

  يتم الرتكيز على جمال واحد عند تصميم النظام اخلبري، وختزن فيه كافة املهارات املتعلقة هبذا اجملال؛ 
 بعضـــهما وذلـــك  فصـــل املعرفـــة عـــن الســـيطرة، حبيـــث تكـــون قاعـــدة املعرفـــة وآلـــة االســـتدالل نظـــامني مســـتقلني عـــن

 ليسهل صيانة النظام وتعديله؛

 ؛16يقوم على أساس التحليل التجرييب واملعاجلة الرمزية 

 إن النظام اخلبري يستخدم تقنيات اإلدراك والتفكري االستكشايف للبحث واستعراض حلول للمشاكل؛ 

  الــربامج اخلاصــة بــالنظم اخلبــرية تعتمــد الربجمــة مقابــل املعرفــة حيــث الربجمــة تســتخدم يف كافــة الــربامج التقليديــة، أمــا
 هندسة املعرفة، وهي العملية اليت تتضمن بناء النظام اخلبري؛

 و ،(اآليل اإلعـالم أو اخلـربة جمـال يف سـوءا) املتخصصـني غـري بواسـطة االسـتخدام سـهل نظامـا اخلـربة نظـام يعـد 
  ؛العادية اللغة من قريبة بلغة النظام مع التعامل إمكانية خالل من ذلك

 مـن معينـة نوعيـة مـع تتعامـل الـيت املتـوفرة اخلـربة بـرامج أيضـا وتتنـوع املشـاكل مع اخلربة برامج تعامل أساليب تتنوع 
 ؛التطبيق ظروف حسب املناسب لالختيار فرص يعطي مما املشاكل

 ؛البشري اخلبري قدرات تعوق بقدرات اإلمداد اخلربة أنظمة تستطيع ال  
 17املعرفة وخزن متثيل و الكتساب املعرفة إدارة تستخدمها اليت املهمة األدوات من تغري. 
 :الخبيرة األنظمة أهداف -3

 األنظمـة هـدف فلـيس احلاسـوب، وقـدرات اخلبـري اإلنسـان اسـتدالل بـني التوافـق هـو األنظمـة هلـذه الرئيسي اهلدف
 القـدرة يف حمصـورا الـذكاء هـذا يكـون وإمنـا جوانبـه، جبميـع اإلنسـان ذكـاء يوافـق اصطناعي ذكاء إىل الوصول اخلبرية
 .اجملال هذا يف اإلنسان عقل تعوض وسائل إجياد على اإلنسان فيبحث املسألة، حل على
 الذهاب ويعرف له، املخزنة املهمة املعارف ينسى وال احللول إعطاء يف السريع اإلنسان دور احلاسوب يلعب حيث
 .معىن هلا اليت لألفعال مباشرة
 :يف التالية األهداف توضيح وميكن

 ؛باملنظمة العليا اإلدارية للمستويات املساعدة تقدمي 1-
 ؛البحث موضوع للمشكلة مالئمة أكثر حلول تقدمي طرق عن وذلك القرارات، اختاذ فعالية زيادة على تساعد -2

 داخـل املربجمـة القواعـد مـن جمموعـة أسـاس علـى مبنيـا حـال عليـه تقـرتح حيـث؛القرار ملتخـذ كمستشـار تعمـل 3-
 ؛القرارات اختاذ عن النهائي املسئول هو يظل القرار متخذ فإن ذلك ومع النظام،

 الـنظم هـذه عـن ميتـد حيـث واملراجعـة، احملاسـبة مكاتـب يف وخاصـة العـاملني، تـدريب وسـائل أفضـل مـن تعتـرب 4-
 .معني قرار إىل للوصول االعتبار بعض تؤمن املعلومات إىل املهنيني من اخلرباء غري وإرشاد اخلبري، املراجع حماكاة
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 مما املتخذة القرارات حتسني إىل تؤدي حيث املنظمة، أعمال إدارة يف رائدا دورا تلعب اخلبرية األنظمة أن نرى ومنه
 .األداء على إجيابا يؤثر

 :ب يقوم أن اخلبري النظام على األهداف هذه ولتحقيق
 ؛استعماهلا طريق عن املعارف فصل مع معني ميدان خربة ختزين 1-
 . مشاكلهم حلل اخلرباء غري ملساعدة وهذا الالزمة، النصائح وإعطاء استعماهلا، يف مراعاة مع اخلربة استعاد 2-
 :الخبيرة األنظمة أنواع -4

 مـن متفاوتـة بـدرجات تعمـل كمـا املهـام، مـن خمتلفـة أنـواع تـؤدي إذ التنـوع، مـن كبـري بقدر اخلبرية األنظمة تتصف
 التصـنيفات جنـد حيـث؛اخلبرية األنظمـة املتعـددة األنـواع بـني للتمييـز خمتلفـة معـايري البـاحثون اسـتخدم فقـد الـذكاء،
 :اآلتية

 جمموعـات ثـالث إىل تصـنف فإهنـا للمسـتخدم، األنظمـة ا هـذه تقـدمها أن ميكـن الـيت املسـاعدة لنـوع وفقـا -1
  :18هي أساسية

 يف املسـتخدم مبسـاعدة النظـام يقـوم حيـث؛خربة األنظمـة أقـل األنظمـة هذه تعترب :كمساعد تعمل اليت األنظمة -أ
 .البشري العنصر تدخل إىل حتتاج اليت األنشطة توضيح و األعمال، لبعض الروتيين التحليل أداء
 مـن أسـئلة ويطـرح النظـام مـع املشـكلة يناقش أن للمستخدم األنظمة هذه تسمح :كزميل تعمل اليت األنظمة -ب
 يتضـح وعنـدما مشـرتك، لقـرار التوصـل بغـرض النظـام يسـتخدمه الـذي املنطـق لفهـم وذلـك وكيـف؟ ملـاذا؟ قبيـل

 هـذا لتصـحيح املعلومـات مـن مزيـد بتـوفري  يقـوم فإنـه املشـكلة حلـل خـاط  مسـار يف يسـري النظـام أن للمسـتخدم
 .معا والنظام للمستخدم مشرتك جهد حمصلة يكون النهائي القرار فإن مث ومن املسار،

 بـدون النظـام نصـيحة بقبـول األنظمـة مـن النـوع هـذا يف املسـتخدم يقـوم :حقيقـي كخبـري تعمـل الـيت األنظمـة -ج
  أو % 10 ميثلـون الـذين اخلـرباء إال يؤديهـا أن يسـتطيع ال أعمـال يـؤدي أن ميكنـه النظـام أن يعـين هـذا و مناقشـته،

 يف اخللـل وعناصـر املشـاكل جمـاالت علـى التعـرف خالهلـا مـن ميكـن أسـئلة ويطـرح .اجملـال هـذا يف اخلـرباء مـن 20%
 .معينة أعمال أداء
  :19هي أنواع ثالثة إىل تصنيفها ميكن حيث األنظمة، هذه تؤديها أن ميكن اليت للوظائف وفقا 2-
 لتصـرفاتا أو النـواتج، مـن معقـول عدد بني ما املقنن االختيار إىل النظام مستخدم تقود :األدلة جتميع األنظمة -أ

 األنظمـةو  اآلالف، مئـات دون ولكنـه البـدائل، مئـات إىل عشرات بني املعقول العدد هذا يرتاوح و املمكنة، البديلة
 تصـنيف بعمليـات األنظمـةه هـذ تقـوم إذ التصـنيف، مشـاكل املسـماة املشـاكل تعـاجل النـوع هـذا إىل تنتمـي الـيت

 .املشكلة نوعية على بناءا حل إىل التوصل مث املشاكل
 تعاقـب طريـق عـن وذلـك املمكنـة، النـواتج مـن كبـري عـدد مـع يتعامـل فهـو :خبطـوة خطـوة التنقيـة أنظمـة -ب

 أن إىل خبطـوة، خطـوة التفاصـيل درجـة تتزايـد مث التشـخيص مـن معـني مسـتوى يبـدأ حيـث التفاصـيل، مسـتويات
 .النظام مستخدم لدى متاما املشكلة أبعاد تتضح
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 معينـة، مشـكلة حـل بغـرض النظـام مسـتخدم مـع مسـتمرة تفـاعالت إىل حيتـاج :خبطـوة خطـوة التجميـع أنظمـة -ج
 .للحل الصحيح املسار يف النظام توجيه يف النظام مستخدم وذكاء خربات تساعد حيث
  .الثانية و األوىل نطاق اجملموعتني يف تقع األنظمة هذه معظم أن إىل الوقائع تشري

 الخبير النظام بناء -5
 :20يف املتمثلة و املراحل من مبجموعة منر خبري نظام لتحقيق

 :من كل بتحديد نقوم املرحلة هذه خالل من :املشكلة لتحديد مسبقة دراسة 1-
 .الدراسة إطار ضمن تكون اليت األساسية العناصر بتحديد وهذا املدروس للميدان املمثل اجلزئي النظام -
 .الدراسة أهداف -
 يف البيانـات؟ تـأي أيـن مـن :بتحديـد فنقـوم املنتظـرة، املخرجـات مـع الوسطاء و مصادرها، مع املدخالت -

 شكل؟ أي ويف املقدمة؟ النتائج هي ما اخلبري؟ طرف من تستعمل كيف شكل؟ أي
 منـه الطلـب مـع النظـام إجنـاز إمكانيـة -اخلبـري مـع -وحتليل بتقييم بالدراسة املعنية اجملموعة تقوم الغرض هلذا

 حـى وهـذا حللهـا، نسـتعمله أن جيب الذي الدقيق االستدالل بإعطاء وذلك وبسيطة حقيقية حاالت حبل يقوم أن
 .اخلبري عمل عناصر مع الدراسة فرقة تتأقلم

 .للنظام الوظيفية اخلصائص فيها حتدد وثيقة الفرقة تكون سبق مما انطالقا
  :21األويل الطراز تكوين و صياغة 2-

 تسـمح أن فيجـب املشـكلة، مـن جـزء مبعاجلـة النظـام إجنـاز إمكانيـة علـى نـربهن أننـا هو األويل الطراز هدف
 .بسهولة أخرى حاالت بإضافة النظام هيكلة

 وإمنـا للمـوارد، االحتياجـات تدنيـة أو املشـاكل حـل يف األمثـل املسـتوى إىل بالوصـول األويل الطـراز يهـتم ال
 .االختيار هذا بتربير استعماهلا نريد اليت التقنيات حتديد مع املشكلة بصياغة يهتم
 :التايل النحو على واالستدالل واملعارف األفعال من كل بصياغة نقوم
 على تعمل :األفعال صياغة 

 نستنتجها؛ واليت املتوفرة األفعال قائمة حتديد -
 .متكررة كاملة، غري حمددة، غري مؤكدة، غري :نوعا حتديد -

 على تعمل :املعارف صياغة •
 ؛...غامضة دقيقة، رمزية، عددية، هي هل :معرفة كل نوع حتديد -
 السببية؛ استنتاج، تسلسل، :بينها املوجودة العالقات حتديد -
 املعارف؛ أقسام حتديد -
 .دقتها عدم نسبة املعرف اجملموعة حتديد -

 من كل حتديد على تعمل :االستدالل صياغة •
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 اجلزئية؛ املهام -
 االستدالل؛ اسرتاتيجية -
 وجدت(؛ )إن املستعملة النماذج -
 منها؛ لكل املرفقة املعارف جمموعة حتديد مع االستدالل مستويات -

 املثلـى الوسـيلة عـن البحـث مـع واالسـتدالل، املعـارف مـن لكـل املناسـب التمثيـل باختيـار الفرقـة تقوم بعدها
 .الطراز لتحقيق

 مـن املعرفـة علـى يتحصـلوا أن املعرفـة مهندسـي أو البحـث فـرق علـى جيـب ،الصـياغة بعمليـة القيـام مـن نـتمكن حـى
 :بـ ذلك أمكن إن عضو كل أو الفرقة أعضاء معظم يتصف أن جيب املرجوة املعرفة على يتحصلوا وحى .اخلبري طرف

 اآلخرين؛ مع االتصال على قادرا يكون -
 دبلوماسيا؛ و ذكيا يكون -
 منطقيا؛ و مثابرا، صبورا، يكون -
 إبداعية؛ عقلية ولديه التأقلم على قادرا يكون -
 النفس؛ يف الثقة لديه -
 اخلربة؛ فهم يف سهولة لديه -
 .جيدا معلوماتيا يكون -

 :يف صعوبتها تتمثل حيث املهمة، هذه لصعوبة راجع وهذا
 احلدس؛ عن صادرة أحكام اخلبري يصدر فقد للمشكلة، معاجلته كيفية شرح على اخلبري قدرة عدم *
 عليه؛ للحصول خاصة طريقة يتطلب نوع فكل املعرفة اختالف *
 متاما؛ فيه يتحكم أن أبدا يستطيع ال ولكنه النظام تكوين يف تقدمه حسب اخلربة على املعرفة مهندس يتحصل *
 الـذي وهـذا مهارتـه، لشـرح طريقـة اخلبـري علـى املعرفـة مهنـدس يفـرض املعرفـة، علـى احلصـول فأثنـاء :اخلبـري سـرية *

 .املهندس هذا طرف من عليه سيحكم وأنه اجلوسسة من بنوع يشعر اخلبري جيعل
 :وأمهها ومتكاملة خمتلفة تقنيات نستعمل املعرفة هذه على وللحصول

 تتطلـب اهنأ كما شخصيته، حسب اخلبري مع نتعامل أن فيجب بسيكولوجية قدرات   املقابلة تتطلب :املقابالت •
 .األسئلة من كافية جمموعة

 من حمضرة األسئلة من جمموعة حسب موجهة فتكون اخلربة، على للحصول التقنيات أكثر املقابالت وتعترب
 أن املعرفـة ملهنـدس وميكـن .اخلبـري طـرف مـن املسـتعملة املصـطلحات علـى معتمـدة وتكـون املعرفـة، مهنـدس طـرف
 حسـب أخـرى مواعيـد يطلـب أن أو املفـاهيم لـبعض معمقـا شرحا يطلب بأن وهذا املواضيع بعض يف النقاش يوجه
 بطالقـة يـتكلم اخلبـري جيعـل أن املعرفـة، مهنـدس على وجيب .املقابالت يسجل أن ميكن كما مفصل، عمل برنامج
 االنسجام. وعدم التناقضات مواجهة على قادرا ويكون صبورا يكون وأن مقاطعته، وعدم التكرار تفادي مع
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  :22الطراز اختبار و حتقيق 3-
 بتحليـل هـذا و متطلباتنـا مـع يتماشـى كـان إذا اختبـاره مث الطـراز بتحقيق نقوم املناسبة الوسيلة اخرتنا بعدما

 يكـون حـى وتكملتـه الطـراز بتعـديل نقـوم وهكذا املسألة تشخيص مرحلة يف بتعريفها قمنا حيث تطبيقية، حاالت
 نقـوم مـرة كـل ويف الدراسـة إطـار عـن خارجـة عناصـر تتطلـب حـاالت إلغـاء أو املدروسـة، احلـاالت لكـل شـامال

 املرجو)املطلوب(. اخلبري النظام إىل نصل أن على االختبار( و )التحقيق بالعمليتني
 :من كل باختبار نقوم

 املستعمل؛ على املطروحة األسئلة دراسة )األفعال( املدخالت -
 املستعمل؛ احتياجات حسب وهذا دقيقة؟ صحيحة؟ واضحة؟ هي هل :احللول( )جمموعة املخرجات -
 أساسها؛ على عليها املتحصل النتائج حسب اهتصالحيا من نتحقق :املعارف -
 اخلبري؟؛ استدالل من قريب هو فهل املتبع، االستدالل يعين :االستدالل حمرك -

 للطراز. احلالية الوضعية فيها تبني وثيقة بتحرير املرحلة هذه يف الفرقة تقوم كما
 :  23النظام تقييم -3

 بطرحه فرقة فتقوم ال، أو تاما السابقة املرحلة يف عليه املتحصل الطراز كان إن بالتأكد نقوم املرحلة هذه يف
 حـى وهـذا املشـاكل نفس مع تتعامل اخلرباء من جمموعة يف تتمثل حيث البحث، فرقة عن ختتلف أخرى فرقة على
 وثيقـة وتقـدمي املسـتخدم إىل املصـمم مـن النظـام حتويـل أي حمـيط يف التـام النظـام إدمـاج جيـب بعـدها النظـام، تكمل
 .الصيانة وإجراءات العمل قيد ووضع حتديد مع النظام استغالل كيفية تبني

  24:التالية الطريقة حسب نوعيته تقييم مع النظام هذا صالحية من اجلديدة الفرقة تتأكد
 التالية املعايري حسب النظام على احلكم ميكننا :النظام لتحقيق أهداف حتديد 

 مثلى؛ تكن مل ولو حى خاطئة غري معقولة األقل على أجوبة النظام لنا جيلب للنظام، النهائية النتائج دقة -
 النهائية؛ النتائج وضوح -
 معقولة؛ تكون األجوبة آجال -
 الكاملة؛ غري املعلومات حميط يف االستدالل :اإلدراك -
 مستخدميه؛ لتكوين مستعمل النظام كان إذا هذا الوسيطية، النتائج دقة -
 .املعارف على تأثريه مستخدميه، طرف من للتعلم سهل فهمه، سهولة النظام، تقبل :أخرى معايري -
 .التطبيق صيانة سهولة الذاكرة، سعة السرعة، :للتقييم الكالسيكية املعايري -

 االختبار جمموعة تكوين:  
 مت قـد اخلبـري النظـام أجلهـا مـن تكـون الـيت املسـائل كـل أن مـن التأكـد جيـب  :االختبـار جمموعـة متثيـل قيـد -
 سهلة(؛ اجلد احلاالت )حى متثيلها

 .العينة حسب تدرس :العينة سعة قيد -
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 للمالحظات ونوعي إحصائي حتليل:  
 خبـري اخلرباء، بني التقييم، أصناف ملختلف النتائج بني واالحنرافات التوافق حساب يف اإلحصائي التحليل متثيل -
 خبري؛ غري وتقييم اخلبري النظام وبني واخلبري اخلبري النظام خبري، غري و

 اخلبـري النظـام بـني املهمـة التوافـق، عـدم أسـباب عـن والبحـث التقيـيم إىل فيتطـرق الكيفـي التحليل خيص فيما أما -
 واخلرباء؛
 .آرائهم طلب مع يدويا احلاالت لدراسة آخرين خرباء إىل نلجأ هلذا و

 .وفوائدها المصرفتطبيقات النظم الخبيرة في  -ثالثا
علــى اســتقطاب اخلــرباء واملستشــارين، وذلــك هبــدف الوصــول إىل أحســن أداء يف املصــرفية تعمــل املؤسســات 

التقـدم الكبـري إدارة هذه املؤسسات، واختاذ القرارات الفاعلة سواء كانـت، إسـرتاتيجية أو تكتيكيـة أو تشـغيلية  ومـع 
، ظهـرت عـدد مـن األنظمـة حتـل حمـل هـؤالء اخلـرباء، وذلـك لالسـتفادة مـن املعلومات و االتصال يف جمال تكنولوجيا

مـــن تكـــاليف التوظيـــف املصـــرفية خـــرباهتم، و ختزينهـــا يف هـــذه األنظمـــة وإعـــادة اســـتعماهلا، وبـــذلك ختفـــض املؤسســـة 
ير مســتمر وتغــزو كــل يــوم جمــاال مــن اجملــاالت، وهنــاك تطبيقــات كثــرية هلــؤالء اخلــرباء، والــنظم اخلبــرية كــل يــوم يف تطــو 

 منها:
إن التطبيقات للنظم اخلبرية كل يوم تغزو جماال من جماالت احلياة سواء اهلندسـية والعسـكرية  التطبيقات العامة: -1

 :25والطب، والكيمياء والتكنولوجيات وغريها ومن هذه التطبيقات
النظام إىل تشخيص أمـراض الـدم، وداء السـحايا وحيـدد نـوع البكترييـا وحيـدد حـى :يهدف (Mycin) نظام-

(التطويريـة الــيت  (mycinمنظومة ممـا أدى إىل ظهـور  ،جرعـة العـالج، وفيـه يـتم فصـل قاعـدة املعرفـة عـن آلـة التفسـري
 سامهت يف بناء العديد من أنظمة التشخيص األخرى. 

 لرتكيبية النووية للجزئيات العـضوية. : يساهم يف معرفة ا (Dendarl)نظام  -
 ساعد على دراسة اخلواص الفيزيائية للصخور، للمساعدة على التنقيب عن النفط. (: Lithoنظام ) -

 : االقتصادية اتالمؤسسالتطبيقات في مجال  -2
حبيث تدعم تطبيقات النظم اخلبرية وتتخذ كل القـرارات سـواء )اإلسـرتاتيجية، التكتيكيـة، التشـغيلية( وذلـك  

 حبسب ما صممت له هذه النظم اخلبرية داخل املنظمة ومن هذه التطبيقات: 
اء (: هــو نظــام خبــري خيــتص يف إدارة ومراقبــة اإلنتــاج يف الــورش، مــن خــالل خمطــط لإلنتــاج وبنــISISنظــام) -

 األوامر مع معرفة احلواجز اليت ميكن مقابلتها. 
: يعمــل علــى مراقبــة نظــم اإلنتــاج، وبصــفة خاصــة مراقبــة اهتــزاز املكــائن ملعرفــة األعطــال (SURVYنظــام)-

 وحتديد أوقات اإلصالح بدقة. 
ب ويعمل على تصحيح أخطاء التصـنيع و (: وهو نظام لتسيري اإلنتاج باستخدام احلاس(TRACORنظام -
 ( قاعدة. 633وحيتوي )
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 ( قاعدة. 600يستخدم النظام يف شبكة التوزيع وحيتوي ) (:SEXSYنظام) -
 :المصارف التطبيقات في  -3
(: هـــو نظـــام مـــايل يســـتخدم مـــن قبـــل املصـــرفيني واملؤسســـات املاليـــة، ويســـمح بتقيـــيم FIUYPRCنظـــام) -

 ( قاعدة. 405املخاطر، واقرتاح احللول وحيتوي ) املردودية املالية، وحتديد
(: ـ يعمــــل علــــى معاجلــــة املعلومــــات احملاســــبية يف البنــــوك واملؤسســــات CREDITMANAGERنظــــام) -
 املصرفية. 
(:  يطور اخلطط املالية للعميل من خالل حتليـل املعطيـات PLANPOWERنظام ختطيط النواحي املالية) -

 الية، أهدافه، معدل الفائدة، التضخم.. اخلاخلاصة به مثل، معامالته امل
وحتليــــل القـــوائم املاليــــة واالستشــــارات  ،كمـــا تســــتخدم كثـــري مــــن املؤسســــات أنظمـــة خبــــرية يف جمـــال التــــأمني

، تعمـــل جاهــدة علـــى حتســني أدائهـــا مــن خـــالل املصــرفية والتوظيــف وغريها.واملؤسســـات ،وإدارة املخـــزون ،الضــريبية
 استخدام أحدث التقنيات يف جمال أعماهلا. 

 فوائد وحدود األنظمة الخبيرة -4
 :26توجد عدة فوائد تنتج من استخدام نظام اخلربة ومن أمها ما يأي

املختلفــة يــوفر ادخــار العديــد مــن اخلــربات: نظــام اخلــربة مــن خــالل حصــوله علــى قاعــدة املعرفــة وتقدمــه للحلــول  -1
 للمصرف خربات.

يســـاهم نظـــام اخلـــربة املصـــريف يف تنميـــة قـــدرات مســـتخدمه بـــاخلربات املتنوعـــة والـــيت تـــؤدي إىل رفـــع كفـــائتهم يف  -2
 ترشيد القرارات املصرفية.

يتســم نظــام اخلــربة املصــريف بالدقــة والســرعة واملرونـــة مقارنــة بالعنصــر البشــري يف العديــد مــن املهــام ومعتمـــدا يف  -3
 على نوع املدخالت املعطاة وحمتويات قاعدة املعرفة.ذلك 
يتفاعـــل نظـــام اخلـــربة املصـــريف مـــع معلومـــات احتماليـــة مـــن خـــالل قاعـــدة املعرفـــة ومـــن مث بامكانـــه تقـــدمي النصـــح  -4

 واحللول يف ظل ظروف عدم التأكد . 
 :  27أما حدود نظام اخلربة املصريف فتتلخص يف اآلي

لقــــدرة علــــى الــــتعلم ذاتيــــا  مقارنــــة بالعنصــــر البشــــري الــــذي ميكنــــه الــــتعلم نظــــام اخلــــربة املصــــريف ال ميتلــــك ا -1
 واكتساب املعلومات من املواقف اليت يتعرض له واملشاكل اليت يقوم حبلها . 

يف ضــــوء الفقــــرة واحــــد تبقــــى املصــــارف بأنواعهــــا املختلفــــة حتتــــاج إىل اخلــــربات البشــــرية يف تقــــدمي املشــــورة  -2
 مكن نظام اخلربة من تقدميها .  والنصح يف جماالت معينة ال يت

يتميــز عمــل نظــام اخلــربة املصــريف يف املشــاكل الــيت ميكــن تعريفهــا ووصــفها بدقــة مثــال ذلــك تقــدمي املشــورة  -3
 حول افضل استثمار لألوراق املالية اليت ميتلكها املصرف.  
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 :خاتمة
 االصطناعي الذكاء جيعل حيث؛االصطناعي الذكاء ميادين من ميدان متثل واليت اخلبرية األنظمة ظهرت

 نشاط بكل عالقة هلا اليت والعمليات األحداث فهم إىل يهدف علم فهو.والتكلم والتعلم التفكري على قادرة اآللة
 األخرى األشكال االعتبار بعني يأخذ وال "الرمزي الذكاء" وهو الذكاء من واحد شكل إال يعاجل ال أنه إال،ذكي

 املعاجلة املعلومات أين املهيكلة غري باملشاكل يهتم أنه كما.االنفعال على والقدرة اإلبداع التخيل، كالتعاطف،
  .أكيدة غري أو كاملة غري تكون

 و معينة مهمة يف خبري إنسان قدرات إىل للوصول قادرة املنظومات من جمموعة عن عبارة اخلبرية فاألنظمة
 هو الرئيسي هدفها امليدان، خرباء طرف من مقدمة املعارف من جمموعة استعمال بفضل وهذا حمدد، جمال يف هذا

 .احلاسوب وقدرات اخلبري اإلنسان استدالل بني التوافق
 انطالقا مما سبق يمكن التوصل الى النتائج التالية

 وإمنا جوانبه، جبميع اإلنسان ذكاء درجة نفس من اصطناعي ذكاء إىل الوصول ليس اخلبرية األنظمة هدفان -1
 حل يف السريع اإلنسان دور احلاسوب يلعب يث؛حب حلول إعطاء على القدرة يف حمصورا يكون الذكاء هذا هدف

 .معىن هلا اليت لألفعال مباشرة الذهاب ويعرف املهمة املعارف ينسى وال املشاكل،
 التفسري، كالتنبؤ، املختلفة األنشطة من بالعديد والقيام املشاكل من خمتلفة أنواع حلل اخلبرية األنظمة بناء يتم-2

  .إخل... والتعلم، التدريب املراقبة، التخطيط، األعطال، تشخيص
 النادرة اخلربات توفري على تعمل حيث ؛املزايا واسع أثر املؤسسة املصرفيةب اخلبرية األنظمة الستخدام إن-3

 تكلفة من أقل تكون األنظمة هذه تكلفة أن كما التكاليف، وختفيض األخطاء بتقليل اإلنتاجية وزيادة واملتميزة
 .واملال الوقت يف بربح يسمح وهذا سرعة أكثر فعل رد مع باملختصني، الدائم االتصال

 تتمثل الية عمل النظام اخلبري يف:-4
 ؛طرح  عدد من األسئلة على املستخدم وينتظر اإلجابة عليها-
 ؛والقواعد واإلجراءات املتعلقة باملشكالت موضوع البحثبحث يف قاعدة املعرفة املصرفية عن احلقائق ال-
 ؛أسباب ومربرات حدوث املشكلة موضوع البحث توضيح-
   أهم اخليارات واحللول ملعاجلة املشكلة موضوع البحث.ميقدت-

 اثبات صحة الفرضيات:
لألنظمة اخلبرية إال رغم ان الدراسة مل تشتمل على دراسة حالة و هذا لعدم تطبيق البنوك اجلزائرية 

انه وحسب الدراسة النظرية اليت قمنا هبا فان الفرضية اليت قمنا بوضعها قد اثبت صحتها أي ان هناك أثر  
 كبري واجيايب الستخدام االنظمة اخلبرية على االعمال املصرفية.
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 التوصيات:
اختــاذ القــرارات االداريــة خاصــة علــى  تعتــرب االنظمــة اخلبــرية مــن أهــم ادوات الــذكاء االصــطناعي الــيت تســاهم يف-1

املســـتوى االســـرتاتيجي.ومبا ان البنـــوك تعتـــرب مـــن اهـــم حمـــاور النشـــاط االقتصـــادي ؛فـــان اســـتخدامها هلـــذه االداة الـــيت 
حتتــوي علــى حصــيلة اخلــربة البشــرية يف اجملــال املصــريف يعتــرب يف حــد ذاتــه أحــد العناصــر املهمــة الــيت تــؤدي بالبنــك اىل 

 ارة أموره املالية و كسب املزيد من العمالء.وتعمل االنظمة اخلبرية من خالل اتباع اخلطوات التالية:الرشادة يف اد
جيــب التنبيــه هنــا أن نظــام اخلــربة ال يســتطيع أن يعــاجل مجيــع املشــكالت الــيت تعــاين منهــا املصــارف، وإمنــا يرتكــز -2

حبيـث يـتمكن  ؛ن حتديـدها وتعريفهـا بشـكل جيـداستخدامه يف املشكالت غري املهيكلة أو نصف املهيكلة الـيت ميكـ
 نظام اخلربة من حتديد أهم أسباب املشكلة مث يقدم احللول واخليارات املناسبة هلا.
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 –سعيدة  -دراسة حالة البنوك الجزائرية- الميزة التنافسيةعلى أثر اإلستراتيجية البنكية 
 BADR-BEA-AGBبنك 

مالل ربيعة د.
  

هواري مغنية .أ  
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

   /الجزائر.                        سعيدة،  الطاهر مواليوعلوم التسيير، جامعة  االقتصادكلية   ب،، أستاذة محاضرة قسم ربيعة ماللد ، 
 ، الجزائرسعيدة،  الطاهر مواليوعلوم التسيير، جامعة  االقتصادقسم أ، كلية   مساعد ، أستاذهواري مغنية أ/
  

 الملخص:

البنكية على امليزة التنافسية يف البنوك  لإلسرتاتيجيةهتدف هذه الدراسة إىل حتديد هل هناك تأثري 
و بنك  BADRو بنك الفالحة و التنمية الريفية  BEAالبنك اخلارجي اجلزائري  –سعيدة  -اجلزائرية
موظف مت  33حيث حددت عينة الدراسة يف  هذه البنوك، و قد مت اختيار عينة من AGBاخلليج 

الختبار صحة الفرضيات و خلصت الدراسة إىل األثر  ((SPSS v20حتليلها باالعتماد على برنامج 
 .اإلجيايب الذي تلعبه االسرتاتيجيات البنكية املختلفة

امليزة التنافسية، امليزة التنافسية البنكية، االسرتاتيجيات البنكية, بنك  الكلمات المفتاحية :
AGB,BADR,BEA 

Le Résumé : 
    Cette étude vise à déterminer s'il existe un impact de la stratégie 

bancaire sur l’avantage concurrentiel dans les banques algériennes .pour 

ce faire, on a sélectionné les banques suivantes sises à   saida  

( banques BEA(banque extérieur d’Algérie)  , de la BADR (  banque de 

l’agriculture et du développement rural) et  de AGB( gulf bank algeria).et 

on utilisé un échantillon  composé  de 33 employés. L’analysé a fait 

recours  au  logiciel (SPSS v20). Le but étant de tester la validité des 

hypothèses émises .en conclusion de cette étude, il a montré que l’impact 

des déférentes stratégies bancaire sur l’avantage concurrentiel est 

globalement  positif  

Mots-clés: avantage concurrentiel, avantage concurrentiel  

bancaire,stratégies bancaires,BEA,BADR, AGB  
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 :مقدمـــــــــــــــــــــة
برز القطاع البنكي كأهم القطاعات البنكية اخلدمية يف النظم االقتصادية و املالية للدول ملا له من تأثري إجيايب      

على التنمية االقتصادية حيث يساهم بنسبة كبرية يف إشباع االحتياجات املالية و االئتمانية لألفراد من خالل مجع 
تواجه البنوك اجلزائرية اليوم حتديا كبريا إذ  و املختلفة حسب أمهيتها املدخرات وتعبئتها وتوزيعها على االستثمارات

تعمل هذه البنوك يف بيئة عمل معقدة متقلبة وسريعة التغري اقتصاديا وتتسم هذه البيئة باملنافسة القوية واالنفتاح 
ان بقائها وحتقيق األرباح والتطورات املتسارعة والعوملة وبروز امليزة التنافسية و حتاول أغلب هذه املنظمات ضم

وهلذا البد على املؤسسات املالية أن تعتمد على الوسائل اليت حتافظ هبا على وضعها التنافسي من خالل احلصول 
 على معلومات عن املنافسني تساعدها على رسم اسرتاتيجياهتا اليت حتقق هلا قدرة تنافسية.

 :إشكالية البحث -1
على الميزة التنافسية في البنوك  لإلستراتيجيةهل هناك تأثير سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية حتديد     

 .؟ AGB,BADR,BEAلوالية سعيدة الجزائرية 
 التالية: التساؤالت هذه اإلشكالية إىل وتتفرع

 ما املقصود بامليزة التنافسية؟ -
 ماذا نقصد بامليزة التنافسية البنكية؟ -
 البنكية ؟ اإلسرتاتيجيةبد ماذا نقص -
 ما هي االسرتاتيجيات املتبعة من طرف البنوك للتأثري على امليزة التنافسية؟ -

 فرضيات الدراسة. -2
 على امليزة التنافسية. لإلسرتاتيجيةيوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية 

 الشخصية.يعود للسمات  يوجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية
 :أهداف الدراسة و أهميتها -3

 هندف من دراستنا هلذا املوضوع إىل إبراز مدى مسامهة االسرتاتيجيات البنكية يف زيادة تنافسية البنوك.
 إبراز مفهوم امليزة التنافسية و امليزة التنافسية البنكية.

 التعرف على اسرتاتيجيات امليزة التنافسية "لبورتر" يف البنك.
 على االسرتاتيجيات البنكية. التعرف

 االسرتاتيجيات. حتديد عوامل اختيار
 :البحث يةمنهج-4

اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي و التحليلي املطابق للدراسة النظرية كما قمنا بدراسة ميدانية يف بعض     
طرح استبيان موجه ملوظفي ومعاجلة الفرضيات عن طريق  AGB,BADR,BEAالبنوك اجلزائرية  لوالية سعيدة  

 .SPSS v20 البنك مث دراسته و معاجلته  بواسطة برنامج إحصائي
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 البنكية . اإلستراتيجيةأوال :اإلطار النظري للميزة التنافسية و 
I.  التنافسية:الميزة 

 تعريف الميزة التنافسية:- 1-1
ومنافع للعمالء تزيد عــما يقدمه املنافسون "هي املهارة أو التقنية أو املورد الذي يتيح للمؤسسة إنتاج قيم     

ويؤكد متيزها واختالفها عن هؤالء املنافسني مـن وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز حيث 
 .1حيقق هلم املزيد من املنافع والقيم اليت تتفوق على ما يقدمه اآلخرون"

 واق واليت تقلل من نصيب الشركة من السوق احملليـادة يف األسـالقوى املضهة ـدرة على مواجـرف على أهنا القـوتع     
 أو العاملي ويرتتب عنها الوصول إىل مركز تنافسي ما.

يشري مصطلح امليزة التنافسية إىل:قدرة املنظمة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركز أفضل     
يف نفس الشروط حيث تتحقق من خالل االستغالل األفضل ملختلف بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة 

 . 2القدرات و الكفاءات و اإلمكانيات اليت تتمتع هبا املؤسسة
 خصائص الميزة التنافســية: 1-2

 :3تتمتع امليزة التنافسية ببعض اخلصائص منها   
املوارد إذ يساهم تزايد معـدالت : تعتمد امليزة التنافسية على استهالك أو تقادم خاصية االستمرارية -أ 

 التغيري التكنولوجي إىل تقصري املدى الزمين لالنتفاع مبعظم املعدالت الرأمسالية.
:  تعتمد مقدرة املؤسسة يف مواصلة ميزهتا التنافسية  علـى مدى لإلستراتيجيةالتقليد أو النقل الحرفي  -ب 

هذه األخرية  البد عليها من التغلب على أمرين فاألول سرعة املؤسسات املنافسة هلا من تقليدها ، وحىت تتمكن 
يتمثل يف مشكل املعلومات أي ما هي امليزة اليت تتمتع هبا الشركة املنافسة؟ وأما الثاين فيتمثل يف مشكل نقل 

 أي احلصول على املوارد املطلوبة للتقليد. اإلسرتاتيجية
املوارد لتقليد امليزة التنافسية للمؤسسة  : إذا استطاعت شركة احلصول علىإمكانية تحويل المواد -ج 

 .الناجحة، هذا ما جيعل دورة حياة امليزة أفضل عمرا
: إذا اعتمدنا يف كفاءاتنا على روتينيات تنظيمية إمكانية تحقيق التنمية الذاتية من الموارد والكفاءات -د 

املؤسسة املقلدة على تنمية هذه  بدرجة عالية من التعقيد من احلصول على امليزة التنافسية ،فإنه يصعب علـى
 الكفاءات ذاتيا ومثال ذلك جدولة الوقت احملدد ، حلقات أو دوائر اجلودة.

 :4لسلسلة القيمةporterنموذج 1-3
إن أول ظهور ملفهوم حتليل القيمة أو سلسلة القيمة كان يف اخلمسينات هبدف التقليل من تكاليف األنظمة     

سلسلة القيمة  على أهنا الطريقة اليت تسمح بإجراء التحليل الداخلي للمؤسسة للتعرف العسكرية  وميكن تعريف 
على سلسلة األنشطة اليت تؤديـها وذلك هبدف فهم سلوك التكلفة لديها ومصادرها احلاليـة أو احملتملة لتحقيق 

غريها من املؤسسات. ويعد  نية عامليزة التنافسية ويساعد هذا النموذج املؤسسات يف فهم واكتساب ميزة تنافس
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مفهوم اهلامش بعدا أساسيا يف منوذج بورتر، فاهلامش هو القيمة املدركة من جانب عمالء املؤسسة ملنتجاهتا 
وخدماهتا مطروحا منها التكاليف، فاملؤسسة تنتج قيمة من خالل أدائها لألنشطة املختلفة اليت يطلق عليها 

porter فها إىل جمموعتني مها:أنشطة القيمة واليت ميكن تصني 
أكرب لعمالء املؤسسة : وهي األنشطة اليت تساهم بشكل مباشر يف إنتاج وتقدمي قيمة أنشطة القيمة األولية -

،أي أهنا الوظائف األساسية يف املؤسسة املصرفية واليت تتمثل أساسا يف إنتاج منتجات وخدمات من منافسيها
 مصرفية وتسويقها.

:وهي توفر املدخالت والبيئة األساسية اليت تدعم أنشطة القيمة األولية، ومن أمثلة هذه أنشطة قيم الدعم -
 األنشطة املوارد البشرية وأنظمة املعلومات واحملاسبة.

 استراتيجيات الميزة التنافسية: 1-4
زة متواصلة ميكن تعريف اسرتاتيجيات التنافس على أهنا :جمموعة متكاملة من التصرفات تؤدي إىل حتقيق مي   

 :من خالل ثالث مكونات أساسية وهيومستمرة عن املنافسني، وتتحدد اسرتاتيجيات التنافس 
 .اخلالتوزيع .... إسرتاتيجيةالتسعري،  كإسرتاتيجية وتشمل على عدة اسرتاتيجيات :طريقة التنافس .1
 ويتضمن اختيار األسواق و املنافسني.ميدان التنافس: .2
األصول و املهارات لدى املؤسسة واليت تعترب أساس امليزة التنافسية :ويشمل على أساس التنافس .3

 املتواصلة.
 افسنيـة املنـيق أداء أفضل عن بقيــــــــــــثالث اسرتاتيجيات عامــة للتنافس بغرض حتق porterوقد اقرتح

 و تشمل: 
 قيادة التكاليف.  إسرتاتيجية 
 التمييز. إسرتاتيجية 
 الرتكيز. إسرتاتيجية 
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 الثالث و متطلباتها porterاستراتيجيات1الجدول رقم:

 التشغيلية المتطلبات المطلوبة الموارد و المهارات اإلستراتيجية
 
 
 

 قيادة التكلفة
 

 

 متناول يف رأمسال من مزيد توفر مع متواصل رأمسايل استثمار 
 .اليد

 العمليات جمال يف هندسية مهارات.  
 للعمل املكثف اإلشراف.  
 التصنيع لسهولة يؤدي بشكل املنتجات تصميم.  
 املنخفضة التكلفة ذو التوزيع نظام. 

 التكاليف على حمكمة رقابة.  
 متكررة تفصيلية مراجعة و رقابة تقارير إعداد. 
 واضحة مسؤوليات و تنظيم.  
 األهداف حتقيق على مبنية حوافز 
 الكمية. 

 
 
 
 

 التمييز
 

 عالية تسويقية قدرات.  
 املنتجات هندسة.  
 اإلبداع حنو االجتاه.  
 األساسية البحوث يف عالية كفاءات.  
 اجلودة جمال يف اجليدة السمعة.  
 التكنولوجيا يف الريادة.  
 صناعات يف املهارات من جمموعة أو الصناعة يف طويلة خربة 

 .أخرى
 التوزيع قنوات من قوي تعاون. 

 التطوير و البحوث وظائف بني قوي تنسيق  
 املنتجات تطوير و.  
 الكمية من بدال نوعية حوافز و مقاييس. 
 الكفاءات و العمالة جلذب جيدة مزايا و رواتب 

 .املبدعة

 
 التركيز

 أعاله السياسات من مزيج.  
 معني اسرتاتيجي هدف لتحقيق املزيج توجيه. 

 أعاله السياسات من مزيج.  
 اسرتاتيجي هدف لتحقيق املزيج توجيه. 

، منظور منهجي متكامل، دار اإلستراتيجية،وائل محمد صبحي إدريس، اإلدارة  منصور الغالبيالمصدر: طاهر محسن 
 .419،ص 2007وائل للنشر ،عمان

II. : الميزة التنافسية البنكية 
 مفهوم الميزة التنافسية البنكية : 2-1

 .افسـة للتنـــــــمعين إلسرتاتيجيةي حالة إتباعه ـــقه فـك يتم حتقيـية هي ميزة أو عنصر تفوق البنــامليزة التنافس   
املهارة أو التقنية أو املورد املتميز الذي يتيح للبنك إنتاج قيم و منافع للعمالء تزيد عما  "القدرة التنافسية هي

يقدمه املنافسون، و يؤكد متيزه واختالفه عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف 
 .5"ما يقدمه هلم املنافسون اآلخرونوالتميز حيث حيقق هلم املزيد من املنافع و القيم اليت تتفوق على 

 ثر كفاءةـــــــــية أكــــــــجات بنكــتعرف القدرة التنافسية على مستوى البنك بأهنا " تزويد العميل أو الزبون مبنت
 وفاعلية من املنافسني اآلخرين يف السوق املايل". 

األسواق املصرفية ومع عناصر البيئة احمليطة به  كما تعرف أيضا: " بأهنا الوضع الذي يتيح له التعامل مع خمتلف   
بصورة أفضل من منافسيه مبعىن أن ميزة التميز تعرب عن مدى قدرة البنك على األداء بطريقة يعجز منافسيه عن 

 .6القيام مبثلها"
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 : أهمية الميزة التنافسية في البنوك 2-2
 زة التنافسية ـــــــــــاب امليـــــــــــاملصرفية فإن اكتسيف ظل التحديات التنافسية اليت نتجت عن حترير اخلدمات    

و تطويرها يعترب هدفا اسرتاتيجيا تسعى البنوك لتحقيقه، حيث ينظر للميزة التنافسية على أهنا قدرة البنك على 
و حتقيق حاجات العميل املصريف بسعر مناسب و يف وقت و مكان مناسبني، و بالتايل فهي جمموعة املهارات 

 التكنولوجيات و املوارد و القدرات اليت تستطيع إدارة البنك تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين أساسيني:
شكل منتجات وخدمات مصرفية خمتلفة تليب احتياجات أعلى مما حيققه  علىإنتاج قيم و منافع للعمالء  -

 املنافسون.
 التميز عن املنافسني فيما خيص اجلودة و السعر. -

III. البنكية : اإلستراتيجية 
 : البنكية اإلستراتيجيةمفهوم  3-1
 ةــأكد، ودراسـة تنظيم األفكار ملواجهة حاالت املخاطر وعدم التـالية املصرفية اإلطار العام لعمليـامل اإلسرتاتيجيةثل ـمت   
وحتليل الفرص املتاحة يف البيئة املصرفية والسعي الستخدام الكفاءات املتميزة لالستفادة من املوارد املتاحة  

البنكية متثل املسار والتصرفات اليت ينبغي على البنك اعتمادها لتحقيق  اإلسرتاتيجيةفللمؤسسة البنكية. إذن 
 مرارية.األهداف والغايات املصرفية كالرحبية، السيولة واالست

املصرفية، فعلى صعيد البيئة اخلارجية جند   اإلسرتاتيجيةهناك العديد من املتغريات والعوامل اليت تؤثر يف حتديد      
على مستوى القطاع املصريف  . ويف يف اجملتمع، عدد السكان...اخلكل من السياسة النقدية، درجة الوعي املصر 

 واملؤسسات املالية، معدالت الفائدة الدائنة واملدينة...اخل.عدد املودعني و املقرتضني، عدد البنوك 
 أما على املستوى الداخلي جند الكفاءات، املوارد املتاحة، السياسة اإلقراضية اليت حيددها جملس اإلدارة.

 البنكية: اإلستراتيجيةأنواع  3-2
هي بناء و إقامة  إلسرتاتيجيةاوهو باحث من رواد االسرتاتيجيات التنافسية: بأن  porter 1996يرى     

دفاعات ضد القوة التنافسية و البحث عن أحسن موقع داخل قطاع أين تكون فيه القوة أضعف ما ميكن.و هناك 
 :7اإلسرتاتيجيةثالث أنواع من 

 stratégie préparationاالستراتيجيات التحضيرية 
 ضعفها.يتم اعتمادها للرفع من قدرات املؤسسة أو التقليص من نقاط 

 stratégie offensiveاالستراتيجيات الهجومية
 .ل الفرص املتاحة لتطوير وجودهابشكل إيرادي إىل استغال اإلسرتاتيجيةتسعي املؤسسات من خالل هذه 

 stratégie défensiveاالستراتيجيات الدفاعية
حتاول كل مؤسسة التصدي لكل هتديد يواجهها والذي قد ينتج من هتديدات  اإلسرتاتيجيةمن خالل هذه 

 .ق، املنافسة أو السلطات العموميةيفرضها السو 
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 :ستراتيجياتاإل عوامل اختيار 3-3
 توى اخلطرــــــ: مسبعني االعتبار عاملني مهمني مها تأخذ رتاتيجيةـإسعها ألي ـرفية عند وضـاملؤسسة املص   

املتعلقــة  اإلسرتاتيجيةواحلصة املمكن امتالكهـا من أسـواق التعـامـل، الذيـن هلـما أثر كبري يف حتديد اخليارات  
 .8و املالية املقدمة، خيارات الرتكيز و كذا االهتمام بتنويع األنشطة بطبيعـة املعامـالت البـنكيـــة

على حتديد مستوى اخلطر الذي قد ينتج  اتيجيةاإلسرت : تستند البنوك يف خياراهتا دراسة مستوى الخطر . أ
 عن ثالث مستويات هامة :

 .)األخطار الناجتة عن معطيات الوضعية االقتصادية )التضخم مثال 
 .)األخطار الناجتة عن الوضعية املالية جململ األعوان االقتصاديني )املتعلقة باألسواق النقدية و املالية 
  البنكية الداخلية اليت تقاس بعد التوفيق ما بني منو النشاط البنكي و اهلوامش األخطار املتعلقة باألنشطة

 احملققة عن هذه األنشطة )دراسة كل عملية على حدا و مقارنتها مع جمموع املداخيل البنكية(.
: تسعى البنوك إىل تكثيف عرضها من األنشطة اليت تسمح بتحقيق النمو السريع بأعلى العرض البنكي . ب

ممكنة و بأقل مستوى من اخلطر، و التمسك حبصصها ملواجهة املنافسة داخل السوق قد يوجهها إىل  مردودية
 . حتمل مستوى كبري من اخلطر أو مستوى أقل من املردودية

 ثانيا :اإلطار التطبيقي: تحليل االستمارة
 إلجراءات المنهجية للدراسةا

 الدراسة منهجية :أوال
 يف البحث طريقةه بأن يعرف الذي و التحليلي الوصفي املنهج استخدام مت الدراسة أهداف حتقيق أجل من    

 جمرياهتا،و هي دون التدخل يف كما   القياس و للدراسة متاحة موجودة ممارسات و ظواهر و أحداث تتناول
 حيللها. و صفهاو  يف معها يتفاعل أن الباحث يستطيع

 بار الفرضياتــــــــــــالذي يتناسب مع أهداف الدراسة وذلك الخت التحليلياء ـــــــــــاإلحصاستخدام األسلوب 
 اإلسرتاتيجيةو وصف التأثري بني املتغري املستقل من جهة و املتغري التابع من جهة أخرى.هبدف معرفة هل تؤثر  

 . ؟يعود للسمات الشخصيةعلى امليزة التنافسية؟ و هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية 
 :عينتها و الدراسة مجتمعثانيا:

فتمثلت يف موظفي البنوك عينة الدراسة جمتمع الدراسة يتمثل البنوك اجلزائرية العامة و اخلاصة لوالية سعيدة,أما    
مارس إىل  14أما فرتة الدراسة فكانت من من هذه البنوك . موظف 33يف ممثلة AGB,BEA,BNAالتالية:

 .2016 وماي 12
 كما هو موضح يف اجلدول التايل:
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 عينتها و الدراسة مجتمع  02الجدول رقم:

 المدة الزمنية االستمارات المسترجعة عدد االستمارات المقدمة مجتمع الدراسة )بنوك والية سعيدة(
الموظفون في بنك الفالحة     و التنمية 

 الريفية
 14/03/2016 استمارة 15 استمارة 15

12/05/2016. 
 18/04/2016 استمارة 13 استمارة 15 الموظفون في البنك الوطني الجزائري

12/05/2016. 
 

 18/04/2015 استمارات 5 استمارات 7 الموظفون في بنك الخليج الجزائر
17/04/2016. 

 من إعداد الباحثانالمصدر:
 :أسلوب البياناتثالثا:
مت مجع البيانات الالزمة للدراسة من خالل تصميم استمارة موجهة إىل عمال بنك الفالحة والتنمية الريفية،     

على  امليزة التنافسية،  اإلسرتاتيجيةالبنك الوطين اجلزائري وبنك اخلليج اجلزائر بسعيدة قصد التعرف على تأثري 
 وفيما يتعلق بتصميم استمارة البحث فقد تكونت من جزأين:

 اخلربة. تالتعليمي، سنوا صية من اجلنس، العمر، املستوى: ويتعلق هذا اجلزء بالبيانات الشخلجزء األولا
 :مت إىلعبارة قس   46ضمن هذا اجلزء : تالجزء الثاني

 :( عبارة موزعة على أبعادها الثالث و هي 28)امليزة التنافسية حيث خصص هلذا احملور  المحور األول
 القيادة بالتكلفة و التمييز و الرتكيز.

 عبارات( 07اهلجومية ) اإلسرتاتيجية: المحور الثاني 
  :( عبارات.07الدفاعية ) اإلسرتاتيجيةالمحور الثالث 
  :(عبارات.04التحضريية ) اإلسرتاتيجيةالمحور الرابع 

 
 المستخدم لقياس االستمارة. " ليكارت "المقياس الخماسي  03الجدول رقم: 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة اإلجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 302,ص 2005, دار الصفاء,spssالمصدر:محمد خير، أساليب التحليل اإلحصائي باستخدام برمجية 
 البيانات:رابعا:معالجة 

( ملعاجلة البيانات وحتليلها واستخراج نتائج الدراسة، كما مت SPSS v20استخدام الربنامج اإلحصائي )    
 .استخدام عدد من األساليب اإلحصائية، الوصفية، واالستداللية اليت تتناسب مع متغريات الدراسة املختلفة

 :العام آلراء المستجوبيناالتجاه خامسا:
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 يوضح مجال درجة الموافقة04رقم:جدول 

 
 
 
 
 

 

 .241ص ,2005 ,،دارالصفاء  spssاإلحصائي باستخدام برنامج  التحليل أساليبحممد خري، :المصدر
 يوضح االتجاه العام آلراء المستجوبين 05جدول رقم: 

 
 
 
 
 
 

 SPSSخمرجاتالمصدر:
يالحظ من نتائج اجلدول أن درجة املوافقة بالنسبة للمحور األول و الثاين و الثالث و الرابع كانت 

على ( على التوايل أي أن اإلجابات متيل إىل املوافقة باالعتماد 3,7771،3,7489،3,7835،3,7939)
 .04اجلدول رقم: 

 :االستمارة دراسة صدق و ثبات سادسا:
للتحقق من صدق حمتوى أداة الدراسة مت عرضها على جمموعة من احملكمني يف جمال ختصص االستمارة : صدق -1

املؤسسة و طلبنا منهم إبداء رأيهم فيها من حيث  تسيريالبنكية و بعض التخصصات األخرى كاقتصاد و  اإلدارة
قمنا و بعد ذلك :مدى مناسبة الفقرة للمحتوى , تقومي مستوى الصياغة اللغوية و أية مالحظات يروهنا مناسبة . 

و تصحيح بعض  أخرىو حذف  بدراسة مالحظات احملكمني و اقرتاحاهتم مثل تعديل حمتوى بعض الفقرات
 . إليهاة  و قمنا بإجراء التعديالت املشار أخطاء الصياغة اللغوي

للتأكد من ثبات  (Alpha Cronbach’s) كرونباخ لقد مت استخدام معادلة ألفا: ثبات االستمارة -2
 . ) االستبانة(االستمارة، حيث مت حساب معامل الثبات الكلي جلميع أسئلة االستمارة

 

 درجة الموافقة المجال
 غري موافق بشدة 1.79   ---   1

 غري موافق 2.59   ---1.79
 حمايد 3.39   ---2.59
 موافق 4.19   --- 3.39
 موافق بشدة 5   ---4.19

Statistiques descriptives 
 N Moyenne Ecart type 

 51143, 3,7771 33 امليزة التنافسية
 77347, 3,7489 33 اهلجومية اإلسرتاتيجية
 52016, 3,7835 33 الدفاعية اإلسرتاتيجية

 71674, 3,7939 33 التحضريية اإلسرتاتيجية

N valide (listwise) 33   

Statistiques de fiabilité 
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اختبار معامل  :06الجدول رقم كرونباخ
 
 

 SPSSخمرجات:المصدر
 0.909هي:Alpha Cronbach’sيتضح لنا أن قيمة ( 06جدول رقم )من خالل اجلدول السابق     

من جديد و هي نسبة تعرب عن مدى ثبات  استجواهبممن العينة يعيدون نفس اإلجابة يف حالة  % 90أي نسبة 
األداة املستعملة يف قياس العالقة و ميكن أن تبني ما مدى مصداقية النتائج اليت ميكن التحصل عليها من هذا 

 االستبيان أي هذه النسبة ضمن اجملال املقبول جدا و تفي بأغراض الدراسة.
 التحليل الوصفي للبيانات الشخصية 

 :الجنس .1
 الجنس متغير حسب الدراسة عينة توزيع 07 رقم:الجدول 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 
 54,5 54,5 54,5 18 ذكر
 100,0 45,5 45,5 15 أنثى

Total 33 100,0 100,0  

 SPSSخمرجاتالمصدر:
بتوزيع أفراد عينة املوظفني حسب متغري اجلنس أن واخلاص ( 07اجلدول رقم )يتضح من خالل اجلدول أعاله    

بالنسبة %54.5بلغت  نسبة الذكور يف عينة املوظفني كانت مرتفعة مقارنة بنسبة اإلناث يف نفس العينة، حيث
 .%45.5للذكور بينما بلغت نسبة اإلناث 

 السن: .2
 خصائص الفئة العمرية لعينة الدراسة: 08الجدول رقم

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 6,1 6,1 6,1 2 25 أقلمن
 48,5 42,4 42,4 14 35-25من
 78,8 30,3 30,3 10 40-36 من

 100,0 21,2 21,2 7 40 أكثرمن
Total 33 100,0 100,0  

 spssخمرجاتالمصدر:
سنة  35-25من جمتمع الدراسة تراوحت أعمارهم بني %42.4أن   08يشري اجلدول أعاله اجلدول رقم    

مث الفئة العمرية  %30.3سنة بنسبة  40-36أي أن غالبية املوظفني هم من الفئة الشابة لتليها الفئة العمرية 
 .% 6.1بنسبة  25لتليها الفئة األقل من ،%21.2سنة بنسبة  40األكثر من 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,909 47 
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 المستوى التعليمي: .3
 يوضح المستوى التعليمي لعينة الدراسة   09الجدول رقم:                           

 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,0 3,0 3,0 1 ثانوى
 75,8 72,7 72,7 24 جامعي

 100,0 24,2 24,2 8 عليا دراسات
Total 33 100,0 100,0  

 spssخمرجاتالمصدر:                                               
أن جل املوظفني يف البنوك هم خرجيي اجلامعات حيث  09نالحظ من خالل اجلدول أعاله  جدول رقم    

يليها املستوى  %24.2بينما بلغت نسبة املتخرجني من املدارس العليا  %72.7تراوحت نسبتهم حوايل 
 هذا يدل على أن البنوك تعتمد على كفاءات علمية. ،% 3الثانوي

 سنوات الخبرة: .4
 سنوات الخبرة متغير حسب الدراسة عينة توزيع 10الجدول رقم:

 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 30,3 30,3 30,3 10 سنوات 4 أقلمن
 60,6 30,3 30,3 10 سنوات 10-5 من

 100,0 39,4 39,4 13 سنوات 10 من أكثر
Total 33 100,0 100,0  

 spssخمرجاتالمصدر:                                               
 10من خالل حتليل نتائج الدراسة حسب سنوات اخلربة نالحظ أن غالبية املوظفني لديهم خربة من أكثر من     

ميكن القول أن لدى البنك موظفني يتمتعون خبربة يف جمال األعمال املصرفية، يليها %39.4سنوات وهذا بنسبة 
 .% 30.3سنوات بنسبة متساوية  10سنوات إىل  5سنوات وخربة من  4املوظفون الذين لدهم خربة أقل من 

 الفرضيات و تحليل النتائج: اختبار
 الفرضيات: اختبار

 :الفرضية األولى الرئيسية
 على امليزة التنافسية. لإلسرتاتيجيةيوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية 

 الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية األولى:
  اهلجومية على امليزة التنافسية. لإلسرتاتيجيةيوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية 
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   تنافسية.الدفاعية على امليزة ال لإلسرتاتيجيةيوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية 
  التحضريية على امليزة التنافسية. لإلسرتاتيجيةيوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية 

 :اختبار صحة الفرضية الفرعية األولى
H011 اهلجومية على امليزة التنافسية لإلسرتاتيجية:ال يوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية 
Ha11:  اهلجومية على امليزة التنافسية لإلسرتاتيجيةيوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية 

              Récapitulatif des modèles           :  11رقمالجدول  
 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 
l'estimation 

1 ,511a ,261 ,237 ,44664 
a. Valeurs prédites : (constantes),  اهلجوميةاإلسرتاتيجية 

         SPSS: خمرجاتالمصدر
                                                                            ANOVAa 12 رقم الجدول
 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 
Régression 2,186 1 2,186 10,958 ,002b 

Résidu 6,184 31 ,199   
Total 8,370 32    

a. Variable dépendante : التنافسية امليزة 
b. Valeurs prédites : (constantes), اهلجومية اإلسرتاتيجية  

 spssخمرجاتالمصدر:
Coefficientsa                                                            13الجدول رقم             

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

T Sig. 

A Erreur 
standard 

Bêta 

1 
(Constante) 2,510 ,391  6,428 ,000 

 002, 3,310 511, 102, 338, اهلجوميةاإلسرتاتيجية 
a. Variable dépendante : التنافسية امليزة 

 

 spssخمرجاتالمصدر:
التابع(  )واملتغري اهلجومية اإلسرتاتيجيةاملستقل(  بني )املتغري ارتباط هناك يظهر أن 11من خالل اجلدول رقم    

ي أن امليزة أ R deux=0.261و معامل التحديد   R=0.511 االرتباط الثنائي  بلغ إذ ،امليزة التنافسية
املوجب          االحندارو تعين قيمة معامل اهلجومية ، اإلسرتاتيجيةمن التغري احلاصل يف  % 26التنافسية تفسر ما قدره 
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 0.511=Bêta( 13يف اجلدول رقم )مبا أن مستوى الداللة و ( أن هذه العالقة طردية )إجيابيةsig=0.002 ،
مستوى الداللة املعتمد فهذه الدراسة تسمح برفض فرضية العدم و قبول الفرضية  0.05وهي معنوية  أقل من 

اهلجومية على امليزة  لإلسرتاتيجيةالبديلة املصاغة على النحو التايل )يوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية 
 التنافسية.(

Y=2.51+0.338x 
X :اهلجومية. اإلسرتاتيجية 
Y :.امليزة التنافسية 

 اختبار صحة الفرضية الفرعية الثانية:
الدفاعية على امليزة التنافسية. لإلسرتاتيجيةيوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية  H012 

 Ha12                الدفاعية على امليزة التنافسية. لإلسرتاتيجيةيوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية ال  
 Récapitulatif des modèles                    14 رقم لجدولا

 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 
1 ,421a ,177 ,150 ,47140 

a. Valeurs prédites : (constantes), الدفاعية  اإلسرتاتيجية 
 

 spss:خمرجاتالمصدر
ANOVAa                                15الجدول رقم 

 
Modèle Somme des 

carrés 
Ddl Moyenne des 

carrés 
D Sig. 

1 
Régression 1,481 1 1,481 6,665 ,015b 

Résidu 6,889 31 ,222   
Total 8,370 32    

a. Variable dépendante : التنافسية امليزة 
b. Valeurs prédites : (constantes), الدفاعية اإلسرتاتيجية 

 spss خمرجاتالمصدر:
Coefficientsa                                                        :16الجدول رقم  

 
Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 
T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,212 ,612  3,617 ,001 

 015, 2,582 421, 160, 414, الدفاعية االسرتاجتية

a. Variable dépendante : خمرجاتالمصدر: التنافسية امليزةSPSS   
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 )و الدفاعية اإلسرتاتيجيةاملستقل(  ضعيف بني )املتغري ارتباط هناك يظهر أن 14من خالل اجلدول رقم       
 R deux=0.117و معامل التحديد   R=0.421 االرتباط الثنائي  بلغ ،إذامليزة التنافسيةالتابع(  املتغري

و تعين قيمة معامل الدفاعية  اإلسرتاتيجية  من التغري احلاصل يف  %11.7أي أن امليزة التنافسية تفسر ما قدره .،
 .( أن هذه العالقة طردية )إجيابية(16يف اجلدول رقم )Bêta= 0.421 االحندار املوجب

مستوى الداللة املعتمد فهذه الدراسة  0.05، وهي معنوية  أقل من sig=0.015مبا أن مستوى الداللة و 
 تسمح 

برفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة املصاغة على النحو التايل )يوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية     
 الدفاعية على امليزة التنافسية.( لإلسرتاتيجية

Y=2.212+0.414x 
X :الدفاعية. اإلسرتاتيجية 
Y.امليزة التنافسية : 

 صحة الفرضية الفرعية الثالثة: اختبار
 3H01 :التحضريية على امليزة التنافسية. لإلسرتاتيجيةيوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية  ال 

Ha13: التحضريية على امليزة التنافسية. لإلسرتاتيجيةيوجد هناك تأثري ذو داللة إحصائية 
Récapitulatif des modèles                       17الجدول رقم :    

 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 
1 ,541a ,292 ,269 ,43714 

a. Valeurs prédites : (constantes), يةري التحض  اإلسرتاتيجية  
 

 SPSSخمرجاتالمصدر:
 

ANOVA                                 18 الجدول رقم  
 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 
Régression 2,446 1 2,446 12,800 ,001b 

Résidu 5,924 31 ,191   
Total 8,370 32    

a. Variable dépendante : التنافسية امليزة 
b. Valeurs prédites : (constantes), يةري التحض اإلسرتاتيجية 

 SPSSخمرجاتالمصدر:



 مغنية هواري ، أ/ مالل ربيعة /د                                                      دراسة حالة البنوك الجزائرية-الميزة التنافسية على أثر اإلستراتيجية البنكية 

 

 2017 جانفي /07العدد                   المدية               -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
179 

Coefficientsa                                       19الجدول رقم 
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,314 ,416  5,561 ,000 

 001, 3,578 541, 108, 386, التحضريةاإلسرتاتيجية   

a. Variable dépendante : التنافسية امليزة 
 SPSSخمرجات:المصدر

(  التابع املتغري )والتحضريية  اإلسرتاتيجيةاملستقل(  بني )املتغري ارتباط هناك يظهر أن 17من خالل اجلدول رقم 
أي أن امليزة .، R deux=0.292و معامل التحديد   R=0.541 االرتباط الثنائي  بلغ ،إذ التنافسية امليزة

قيمة معامل االحندار  و تعينالتحضريية  اإلسرتاتيجيةمن التغري احلاصل يف  % 29.2التنافسية تفسر ما قدره 
 . ( أن هذه العالقة طردية )إجيابية(19يف اجلدول رقم )Bêta= 0.541 املوجب

مستوى الداللة املعتمد فهذه الدراسة  0.05، وهي معنوية  أقل من sig=0.001مبا أن مستوى الداللة و 
 تسمح 

ذو داللة إحصائية  تأثريبرفض فرضية العدم و قبول الفرضية البديلة املصاغة على النحو التايل)يوجد هناك 
 التحضريية على امليزة التنافسية.( لإلسرتاتيجية

Y=2,314+0.386x 
X :التحضريية اإلسرتاتيجية 
Yامليزة التنافسية : 

 الثانية:  ةالرئيسياختبار صحة الفرضية 
H02يوجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود للسمات الشخصية. :ال 
Ha2.يوجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود للسمات الشخصية : 

 
 الفرضية الفرعية األولى:

 اختبار صحة الفرضية الفرعية األولى: 
H021توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري اجلنس. :ال 
Ha21.توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري اجلنس: 
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Statistiques de groupe 20جدول رقم     
 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard اجلنس 
moyenne 

 امليزةالتنافسية
 14215, 60310, 3,7103 18 ذكر
 09784, 37893, 3,8571 15 أنثى

 SPSSخمرجاتالمصدر:
Test d'échantillons indépendants                      21جدول رقم  

 
 Test de Levene sur 

l'égalité des variances 
Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. T Ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

 امليزة 
 التنافسية

Hypothèse 
de variances 

égales 
1,709 ,201 -,817 31 ,420 -,14683 ,17973 -,51340 ,21975 

Hypothèse 
de variances 

inégales 

  
-,851 29,015 ,402 -,14683 ,17257 -,49976 ,20611 

 
 SPSSخمرجاتالمصدر:

مستوى الداللة  0.05، أكرب من وهي معنوية sig=0.201مبا أن مستوى الداللة 21اجلدول رقممن خالل 
توجد فروق  املعتمد فهذه الدراسة تسمح برفض الفرضية البديلة وقبول فرضية العدم املصاغة على النحو التايل ) ال

 ملتغري اجلنس.(ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود 
 :اختبار صحة الفرضية الفرعية الثانية

H022.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري السن: 
Ha22.توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري السن: 

ANOVA à 1 facteur22جدول رقم  
 التنافسية امليزة

 Somme des carrés Ddl Moyenne des 
carrés 

F Signification 

Inter-groupes 2,410 3 ,803 3,909 ,018 
Intra-groupes 5,960 29 ,206   

Total 8,370 32    

 spss:خمرجات المصدر 
Comparaisons multiples 23جدول رقم   
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Variable dépendante: الميزة التنافسية 
 LSD 

(I) 
 السن

(J) السن Différence de 
moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 
95% 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 من أقل
25 

 9126, 4891,- 541, 34269, 21173, 35-25من
 8753, 5610,- 658, 35115, 15714, 40-36 من

 1,5674 0806, 031, 36348, *82398, 40 من أكثر
من

25-
35 

 4891, 9126,- 541, 34269, 21173,- 25 من أقل
 3293, 4385,- 773, 18770, 05459,- 40-36 من

 1,0414 1830, 007, 20985, *61224, 40 من أكثر
 من

36-
40 

 5610, 8753,- 658, 35115, 15714,- 25 أقلمن
 4385, 3293,- 773, 18770, 05459, 35-25من

 1,1238 2099, 006, 22341, *66684, 40 من أكثر

 من أكثر
40 

 0806,- 1,5674- 031, 36348, *82398,- 25 أقلمن

 1830,- 1,0414- 007, 20985, *61224,- 35-25من

 2099,- 1,1238- 006, 22341, *66684,- 40-36 من
*. La différence moyenne est significative au niveau  

 spss خمرجاتالمصدر:
 

مستوى  0.05، أصغر من وهي معنوية، sig=0.018مبا أن مستوى الداللة 22جدول رقممن خالل    
الداللة املعتمد فهذه الدراسة تسمح برفض فرضية العدم و قبول الفرضية البديلة املصاغة على النحو التايل )توجد 

 .(التنافسية يعود ملتغري السنيزة فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امل
 اختبار صحة الفرضية الثالثة:

H023.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري املستوى التعليمي: 
Ha23     .توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري املستوى التعليمي: 

 
ANOVA à 1 facteur   24الجدول رقم 

 التنافسية امليزة
 Somme des carrés Ddl Moyenne des 

carrés 
F Signification 

Inter-groupes ,014 2 ,007 ,024 ,976 
Intra-groupes 8,356 30 ,279   

Total 8,370 32    

 
 spssخمرجات :المصدر
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مستوى الداللة  0.05، أكرب من وهي معنوية، sig=0.976مبا أن مستوى الداللة  24اجلدول رقم من خالل 
املعتمد فهذه الدراسة تسمح برفض الفرضية البديلة وقبول فرضية العدم املصاغة على النحو التايل )ال توجد فروق 

 ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري املستوى التعليمي.(
 اختبار صحة الفرضية الرابعة:

H024توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري سنوات اخلربة. :ال 
Ha24نوات اخلربة.توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري س 

                 ANOVA à 1 facteur                          25 جدول رقم  
 التنافسية امليزة

 Somme des carrés Ddl Moyenne des 
carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,620 2 ,310 1,199 ,315 
Intra-groupes 7,750 30 ,258   

Total 8,370 32    

 spssخمرجاتالمصدر:
Comparaisons multiple                           26جدول رقم  

Variable dépendante: LSD  التنافسيةامليزة 
(I) سنواتاخلربة (J) سنواتاخلربة Différence de 

moyennes (I-J) 
Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 سنوات 4 أقلمن
 5535, 3749,- 697, 22731, 08929, سنوات 10-5 من
 7526, 1207,- 150, 21379, 31593, سنوات 10 من أكثر

 3749, 5535,- 697, 22731, 08929,- سنوات 4 أقلمن سنوات 10-5 من
 6633, 2100,- 298, 21379, 22665, سنوات 10 ن أكثرم

 سنوات 10 من أكثر
 1207, 7526,- 150, 21379, 31593,- سنوات 4 أقلمن

 2100, 6633,- 298, 21379, 22665,- سنوات 10-5 من

 spssاملصدر: خمرجات
مستوى  0.05، أكرب من وهي معنوية، sig=0.315مبا أن مستوى الداللة و  25اجلدول رقم من خالل 

الداللة املعتمد فهذه الدراسة تسمح برفض الفرضية البديلة وقبول فرضية العدم املصاغة على النحو التايل )ال 
 التنافسية يعود ملتغري سنوات اخلربة.(. توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة

 الخاتمة :
من خالل الدراسة اإلحصائية  سيما من اجلانب نظري أو التطبيقي والمن خالل ما سبق عرضه سواء     

 للفرضيات
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األثر االجيايب الذي تلعبه االسرتاتيجيات املختلفة على امليزة التنافسية حيث أصبح  إىلوحتليلها أمكن التوصل     
عمل  إسرتاتيجيةمن الضروري على البنوك اجلزائرية يف ظل التطورات املتسارعة اليت يشهدها اجملال املصريف وضع 

 متكنها من تعزيز قدرهتا التنافسية .
 النتائج :

 نتائج كانت على النحو التايل : توصلنا من خالل البحث على عدة
تتبع البنوك عينة البحث اسرتاتيجيات خمتلفة التأثري على امليزة التنافسية و ينجم عن ذلك حتقيق أغراضها  -

 مما جيعلها أكثر متيزا عن منافسها .
 اهلجومية على امليزة التنافسية . لإلسرتاتيجية تبني أنه هناك تأثري ذو داللة إحصائية -
 الدفاعية  على امليزة التنافسية . لإلسرتاتيجيةتبني أنه هناك تأثري ذو داللة إحصائية  -
 التحضريية على امليزة التنافسية . لإلسرتاتيجيةتبني أنه هناك تأثري ذو داللة إحصائية  -
 .يزة التنافسية يعود ملتغري اجلنستبني انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امل -
 ه توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري العمر.تبني ان -
 تبني انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري املستوى التعليمي. -
 نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري امليزة التنافسية يعود ملتغري سنوات اخلربة.أتبني  -

 :االقتراحات
القيام بدراسة متكررة عن البيئة احمليطة بالبنوك وأسواقها والتعرف على كافة متغرياهتا  كي ميكن االعتماد  -

 . اإلسرتاتيجيةعليها عند وضع 
 يستلزم على البنوك خلق تكامل ما بني االسرتاتيجيات املتبعة من أجل امتالك و تعزيز امليزة التنافسية . -
 بزيادة عدد فروعها لغرض تغطية السوق و البحث عن الفرص املهملة من طرف املنافسني.قيام البنوك  -

تشجيع االندماج بني البنوك اجلزائرية والبنوك األجنبية باعتبار أن معظم البنوك اجلزائرية متواضعة احلجم و غري 
 قادرة على املنافسة األجنبية املتزايدة.

 قائمة المراجع :
 .2001دار غريب للنشر , القاهرة ,اإلسرتاتيجية,املوارد البشرية  , إدارةالسلمي علي -1

, مدخل تكاملي جترييب , مكتبة اإلشعاع  النجار راغب فريد،إدارة اإلنتاج  و  العمليات و التكنولوجيا  -2
 . 1997للنشر , اإلسكندرية , 

عرابة رابح، التسويق البنكي و قدرته على إكساب البنوك اجلزائرية ميزة تنافسية، مداخلة  ,بن نافلة قدور  -3
-واقع وحتديات –مقدمة ضمن امللتقى الوطين األول حول املنظومة املصرفية اجلزائرية و التحوالت االقتصادية 

 .2004ديسمرب 14/15الشلف، يومي   جامعة
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، منظور منهجي متكامل، اإلسرتاتيجيةوائل حممد صبحي إدريس، اإلدارة  طاهر حمسن منصور الغاليب ،  -4
 2007دار وائل للنشر ،عمان

 .2002طه طارق، إدارة البنوك و نظام املعلومات املصرفية، النهضة العربية، القاهرة، -5
العلوم لقام حنان،املنافسة يف الصناعة  البنكية،و واقعها بالبنوك اجلزائرية ,مذكرة ماجستري ,كلية  -6

 . 2003-2004االقتصادية ,جامعة معسكر ,
 .2005, دار الصفاء.spssحممد خري، أساليب التحليل اإلحصائي باستخدام برجمية  -7
 .1998 , اإلسكندرية,اجلامعيةمليزة التنافسية يف جمال األعمال, الدار ، انبيل مرسي خليل -8

 المالحق:
 :االستمارة

 أخي الكرمي، أخيت الكرمية
 بعد التحية

البنكية ". دراسة حالة بنك اخلليج اجلزائري بسعيدة،  وذلك استكماال ملتطلبات احلصول على  اإلسرتاتيجيةيف إطار قيامنا بدراسة حول موضوع "امليزة التنافسية و 
 شهادة ماسرت بنوك و أعمال _جامعة سعيدة_

 ما بأن بيانات الدراسة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي و ستعامل بالسرية التامة يرجى التكرم باإلجابة على حمتوى االستبيان مبا يتفق مع و جهة نظرك عل
 الجزء األول : بيانات أولية

 ذكر                                                       أنثى                                      :                  الجنس
     40أكثر من                                  40 -36من                      35-25من                            25أقل من         :العمر

     10أكثر من                    10 -5من                         4:   أقل من سنوات الخبرة   
 دراسات عليا                  جامعي                        سط                             ثانوي                           :     متو المستوى التعليمي 

 
 :الجزء الثاني

 المحور األول: الميزة التنافسية

 أعارض بشدة أعارض حمايد اتفق اتفق متاما العبارات الرقم

      ممكن دون التأثري على أرباح البنكختفيض الكلف إىل أدىن مستوى  01 .1

      احلصة السوقية باستمرار توسيع و املختلفة خدماته حجم زيادة إىل يسعى البنك 02 .2

      اخلدمات املقدمة من البنك تعتمد أدوات و أساليب تكنولوجية حديثة 03 .3

      املختلفة للموارد األمثل لضمان االستخدام للزبائن املقدمة للخدمات مستمرة متابعة هنالك 04 .4

      لدى البنك خرباء خمتصني يف جمال األعمال املصرفية 05 .5

      تكلفة اخلدمات املقدمة من طرف البنك أقل مقارنة بالبنوك األخرى 06 .6

      يقدم البنك خدمات بأسعار تنافسية للزبائن مقارنة بالبنوك األخرى 07 .7

      بيعه خدمات بنفس األسعار السائدة يف السوقحيقق البنك أرباح من خالل  08 .8

      تلبية حاجات و رغبات العمالء بطريقة فريدة 09 .9

      العالية باجلودة البنك  خدمات تتميز 10 .10

      املنطقة يف نقطة أبعد إىل خدماته إيصال إىل يسعى البنك 11 .11

      للمنافسنيالبنك يقدم خدمات مصرفية تكميلية جديدة غري معلومة  12 .12
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 20 .20 على جمموعة من العمالء خدماته تقدمي يف يركز البنك     
 21 .21 األخرى املصارف مع املنافسة يتجنب البنك     
 22 .22 حنوها اهتمامه يوجه  و املنافسني قبل من املهملة الفرص عن يبحث البنك     
 23 .23 األدىن والتميز لكلفة علىا الرتكيزإسرتاتيجية  بني الدمج إىل يسعى البنك     
 24 .24 تسعى إدارة البنك لتحقيق سرعة يف إجناز اخلدمة مقارنة باملنافسني      
 25 .25 التزام البنك مبواعيد دقيقة إلجناز اخلدمة     
 26 .26 يستخدم البنك أفضل التقنيات لتقدمي أفضل خدمة بأسرع وقت     
 27 .27 اخلدمة طيلة فرتات العمل ميتاز البنك بقدرة عالية يف إدارة الوقت وتوفري     
 28 .28 السرعة يف تقدمي اخلدمة متكن البنك من التعرف على خدمات وأسواق جديدة     

 هجومية اإلستراتيجية:  الثاني : لمحورا
 

 
 
 

 الدفاعية اإلستراتيجيةالمحور الثالث:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      متتلك خدمات البنك ميزة جذب قوية تسهم يف زيادة مبيعات البنك 13 .13

      جودة اخلدمات املصرفية اليت يقدمها البنك أعلى من تلك اليت يقدمها املنافسون مع تعادل األسعار 14 .14

      خلدماته املستمر التحسني و  التطوير و البحث نشاط على طائلة مبالغ البنك خيصص 15 .15

      يصعب تقليد اخلدمات املقدمة من طرف البنك من قبل البنوك املنافسة 16 .16

      اإلبداع يساهم يف حتسني اخلدمات املصرفية للبنك ويعزز من مركزها التنافسي 17 .17

      املنطقة مركز على خدماته تقدمي يف البنك يركز 18 .18

      اخلدمات من حمدد لنوع اهتماًما البنك يويل 19 .19

أوافق  حمايد أعارض ءء
 بشدة

 الرقم العبارات أوافق

 29 .1 يتجه البنك إىل زيادة عدد الفروع لغرض تغطية السوق     
 30 .2 حياول البنك الدخول إىل قطاعات جديدة و منافسة بنوك أخرى من خالل البحث عن نقاط ضعفها     
 31 .3 يستعمل البنك سياسة ختفيض األسعار للخدمة البنكية اليت يقدمها ملواجهة املنافسني     
 32 .4 يقوم البنك بدراسة دقيقة خلصائص قطاع جديد و تقييم إمكانية الدخول إليه     
 33 .5 بفضل البنك سياسة االندماج مع البنوك أخرى     
 34 .6 حياول البنك اقتناص فرص سوقية جديدة     

 35 .7 يستخدم البنك تكتيكات اهلجوم ضد املنافسني     

 الرقم العبارات أوافق أوافق بشدة حمايد أعارض أعارض بشدة
 
 

بالوقوف أمام دخول منافسني جدد من خالل البحث عن كفاءة يقوم البنك      
 جديدة أو استخدام تكنولوجيا حديثة

1. 36 

 37 .2 لدى البنك فروع متعددة يف املنطقة     
 38 يقوم البنك بتغري النشاط كليا و التوجه إىل جماالت أقل منافسة     
 39 .3 يعطي البنك األولوية للخدمات األقل خطورة     
 40 .4 حياول البنك أن تتساوى جودة اخلدمة مع البنوك األخرى     
 41 .5 يقوم البنك بالتخصص يف قطاع أخر بعد فشله يف قطاع معني     
 42 .6 البنك ينوع يف اخلدمات املقدمة للزبائن     
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 التحضيرية اإلستراتيجيةالمحور الرابع:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
  1   .104,ص 2001,دار غريب للنشر , القاهرة , اإلسرتاتيجيةالسلمي علي , إدارة املوارد البشرية   

 .123،ص 1997, مدخل تكاملي جترييب , مكتبة اإلشعاع للنشر , اإلسكندرية ,  النجار راغب فريد ،إدارة اإلنتاج  و  العمليات و التكنولوجيا  2
 
 .85،86، ص 1998نبيل مرسي خليل ، امليزة التنافسية يف جمال األعمال , الدار اجلامعية ,اإلسكندرية ,    3
رابة رابح، التسويق البنكي و قدرته على إكساب البنوك اجلزائرية ميزة تنافسية، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين األول حول بن نافلة قدور, ع   4

 .512،ص2004ديسمرب 14/15جامعة الشلف، يومي -واقع وحتديات –املنظومة املصرفية اجلزائرية و التحوالت االقتصادية 
 .37ه،ص نبيل مرسي خليل،مرجع سبق ذكر      5
 104علي السلمي، مرجع سبق ذكره،ص    6
 .117،ص 2002طه طارق، إدارة البنوك و نظام املعلومات املصرفية، النهضة العربية، القاهرة،  7
 2003-2004,لقام حنان،املنافسة يف الصناعة  البنكية،و واقعها بالبنوك اجلزائرية ,مذكرة ماجستري ,كلية العلوم االقتصادية ,جامعة معسكر   8

 .108 -107,،ص 
 

أعارض 
 بشدة

 التحضيرية اإلستراتيجيةثالثا:  أوافق أوافق بشدة حمايد أعارض
 

 

 43 .1 يعمل البنك على استبدال أسواقه يف حالة اخنفاض مبيعاته و ظهور منافسني أقوياء     
يقوم البنك مبراقبة املنافس والتكيف معه وحماولة التقليد بشرط أن تكون هذه املنتجات سهلة التقليد      

 ال تتطلب موارد كبرية و
2. 44 

 45 .3 لدى البنك خطة لتحسني ظروف تقدمي اخلدمة     
 46 .4 يتم التعامل مع مؤسسات أخرى غري مصرفية     



 قوبع خيرة، أ/ سليمان عائشةأ /                                            نظام المعلومات وانعكاساته على األداء في المؤسسة االقتصادية
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 في المؤسسة االقتصادية  األداءنظام المعلومات وانعكاساته على 
 -دراسة حالة بالمطاحن الكبرى للظهرة مستغانم     -

  سليمان عائشة .أ
   قويقعخيرة  .أ    

     
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  الجزائر.                        مستغانم، عبد الحميد  بن باديسوعلوم التسيير، جامعة  يةاإلقتصادالعلوم كلية مساعد قسم أ،   ، أستاذ سليمان عائشة/ أ ، 
، الجزائر.                         مستغانم، عبد الحميد  بن باديسوعلوم التسيير، جامعة  يةاإلقتصادالعلوم كلية  مساعد قسم أ ، أستاذ،  قوبع خيرة أ/   

 : ملخـــص
معرفة كل جديد يف البيئة  إىلأكدت على حاجة املؤسسة ، الّتطورات الّتكنولوجّية والّتنافسية  إن     

ملؤّسسة الّناجحة هي القادرة على  حيث أّن هذا العصر هو عصر املعلوماتية. وا ، الداخلية واخلارجية هلا
 ، ظم املعلومات الّناجحةبناء ن ألّن تصميم و ، حتصيل كل ما تريده من املعلومات يف الوقت املناسب

ا فهي ال تكتفي ذل ،أصبح ضرورة ملّحة متّكن املسّّيين من معرفة ما جيري يف داخل املؤّسسة و خارجها
 إىلبل حتاول الدخول  ،ال بنفس األساليب ونظم املعتادة باألداء العادي للوصول إىل مركز الرّيادي و

 و التطوير . مسار البحث
 

 نظام املعلومات ، األداء .املعلومات ، : الكلمات المفتاحية
Abstract : 

   Technological developments and Competitiveness stressed the need of the enterprise 

to know all that is new in the internal and external environment, where this is the era of 

information. Successful enterprise is capable of collecting all what it needs for 

information at the appropriate time, because the planning and building systems of 

successful information has become an urgent necessity to enable managers to know 

what is happening in within the enterprise and outside it, and therefore, it is not enough 

only the normal performance to be the leader and not with the same methods and the 

usual systems, but trying to enter the path of development and research.  

 

Key words : information , system information , performance. 
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 : مقدمة
إن التحوالت والتغّيات املتسارعة يف احمليط احلايل للمؤسسة وما صاحبها من تطورات تكنولوجيا وتنافسية         

،أكدت على حاجة املسّي يف معرفة كل جديد يف البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة ، وما يصاحبها  من فرص 
التصاالت، اليت أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا وهتديدات، والسبب هو الّتطور اهلائل يف تكنولوجية املعلومات وا

  يف تقرير جناح تلك املؤسسات.
فقد أصبح هذا العصر يسمى" بعصر املعلومات" واملؤّسسة الّناجحة هي القادرة على حتصيل كل ما تريده من 

متها تأكيد املعلومات يف الوقت املناسب،  وإن حتقيق األداء املتفّوق يتطلب توفر جمموعة من املقّومات يف مقد
جودة املنتج ، و كفاءة نظام إدارة املوارد البشرية ، لذا اعتمدت جل املؤسسات على  النظم املعلوماتّية , وحماولة 
أقلمتها  ومتطّلبات كل وظيفة، وتؤدى هذه النظم دورا يف الرّبط بني املستوى الّتنفيذي والقيادي، لزيادة فعالّية 

 وحتسني األداء املؤّسسايت.  
ذا يعين أن تصميم وبناء نظم املعلومات الّناجحة ، أصبح ضرورة ملّحة متّكن املسّّيين من معرفة ما جيري يف وه

وظائف املؤّسسة، وهو ما يسمح بتحديد نقاط القّوة ونقاط الّضعف، وحتليل ما حيدث من تغّّيات يف البيئة 
 الداخلّية و اخلارجّية.

داء العادي للوصول إىل مركز الرّيادي ، وال بنفس األساليب ونظم املعتادة فمن الواضح أن املؤّسسة ال تكتفي باأل
 ، ألّن مواكبة الّتغيّي وانتهاج مسار البحث والّتطوير هنجه التحديث و الّتجديد.

ومن هذا املنطلق جيب على املؤّسسات تبىن نظام املعلومات مالئم لتغّيات احمليط به ، وحتسينه مبا يتالءم  
ت  املؤّسسة من املعلومات ، واستخدامات تكنولوجّية  لتحسني أداءها, نظرا ألمهّية هذه األخّية كأداة واحتياجا

لتحسني الّتسيّي و حتقيق الّتميز، ألن معظم مسؤويل املؤسسات ال يدركون أمهية تبين النظم املعلوماتّية كأداة لتقرير 
 جناح املؤسسة و تفوقها.

 :إشكالية البحث

 وبناءً على ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية التالية :  
 ما مدى مسامهة  نظام املعلومات يف حتسني األداء مبؤسسة املطاحن الكربى للظهرة ؟

   : األسئلة الفرعية
 ويندرج ضمن هذا التساؤل جمموعة من األسئلة الفرعية : 

 ما املقصود بنظام املعلومات؟ •
 مكوناته؟ماذا نعين باألداء ؟ وما  •
 هل النظام املعلومات وسيلة لتحقيق األداء املتفوق؟ •
 ما واقع النظام املعلومات يف مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة؟ وما أثره على األداء؟ •

 :الفرضيات
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 من أجل تفسّي اإلشكالية ، ميكن صياغة الفرضيات التالية :
  املؤسسات اجلزائرية بعد وعى املسّيين نظم املعلومات أداة حديثة بدأت تستخدم مؤخرا يف بعض

 بأمهيتها.
  توفر املورد البشري الفعال، يعد السبب يف قدرة املؤسسات على حتقيق األداء املتفوق، يف ظل تبين نظام

 املعلومات فعال.
 : أهمية الدراسة

 و تكمن أمهية الدراسة خصوصا يف  :
  .أمهّية موضوع الدراسة واملتمثل يف  نظام املعلومات وأداء املؤسسة 
 .مدى مسامهة نظام املعلومات يف حتسني أداء املؤسسة 

 أهداف البحث:
 .حماولة  ربط اجلانب النظري مبا هو واقع يف املؤسسات اجلزائرية 
 .إبراز نظام املعلومات كمدخل من مداخل حتقيق األداء العايل 
  امليزة التنافسية، اليت هي نتيجة ألفضل أداء. الصلة بني أثر اعتماد النظم وبناء دإجياحماولة 

 : المتبع المنهج
 مبختلف و اإلحاطة الدراسة خالل من وذلك التحليلي الوصفي املنهج على املوضوع هلذا دراستنا يف االعتماد مت  

 دراسة منهج استخدام إىل إضافة ، به اخلاصة واملعلومات البيانات بتجميع خصائصه ووصف املوضوع ، جوانب
 امليدانية. بالدراسة يتعلق فيما احلالة

  : تقسيمات الدراسة
 لتحليل و إثراء هذا املوضوع ارتأينا تقسيم حبثنا إىل :و 

 التأطير النظري لنظام المعلومات وأثره على األداء في المؤسسة .المحور األول : 
 . للمطاحن الكبرى للظهرة بمستغانمتقديم عام  المحور الثاني :

 .تشخيص  عام لنظام المعلومات و األداء المؤسسي بالمطاحن الكبرى للظهرة  المحور الثالث :
 : الجــــــــــــانب النظري

 التأطير النظري لنظام المعلومات وأثره على األداء في المؤسسة:  المحور األول
املعلومة أهم مورد متتلكه املؤسسة ، من خالل توفرها على النظام يف عصر الثورة املعلوماتية، أصبحت 

 املعلومات الذي يتيح هلا جتميع املعلومات ومعاجلتها واستعماهلا مبا يتالءم وحاجياهتا.
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 : مفاهيم عامة حول األداء ونظام المعلومات . أوال
 :  مفهوم األداء و مكوناته -1
نعين باألداء "درجة حتقيق و إمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، ويعكس كيفية اليت حيقق تعريف األداء :  - أ

. فاجلهد يشّي على الطاقة املبذولة،  1هبا الفرد متطلبات الوظيفة، وعليه يتم التمييز بني األداء واجلهد" 
 أما األداء فيقاس على أساس النتائج اليت حققها الفرد.

   2ن من ما يلي :و يتكو  مكونـــاته:  - ب
 هي أداة مراقبة يف املؤسسة و هي قدرة املؤسسة على القيام وحتقيق نشاطها املرتقب والوصول  الفعالية :

 إىل األهداف املنشودة.وتقاس الفعالية بالعالقة التالية :
 
 

 تعرف على أهنا االستخدام األمثل للموارد املؤسساتية بأقل تكلفة ممكنة دون حصول أي هدر. الكفاءة : 
 و تقاس الكفاءة بالعالقة :

 
 
 :  مفهوم نظام المعلومات -2

البعض لتحقيق هدف "هو جمموعة البيانات واألفراد و اإلجراءات واملاديات والربجميات اليت تعمل مع بعضها 
  .3إدارة املعلومات"

  4وتتمثل أهدافه فيما يلي:
 ربط النظم الفرعية للمؤسسة مع بعضها، يف نظام متكامل، ما يسمح بتدفق البيانات واملعلومات  -

 بني تلك النظم،
 املساعدة يف ربط النظم الفرعية باهلدف العام للمؤسسة ، -
  ،يف مجيع املستويات التنظيمية من خالل توفّي التقاريرالالزمةاملساندة يف عملية صنع واختاذ القرار،  -
 الرقابة على عملية تداول البيانات واملعلومات وحفظها. -

5وتتلخص فوائده يف العناصر التالية:
  

 حتديد قنوات االتصال بني وحدات اإلدارية ، -
 التنبؤ باملستقبل، وتقييم األنشطة وتعديل االحنرافات، -
 وقت املناسب و باملعلومة املالئمة،اليف ئة الظروف الختاذ القرار هتي -
 حفظ والرقابة على املعلومات وتزويد املستفيدين عن التطورات احلديثة. -

 100× الفعالية = ) قيمة المخرجات الفعلية / قيمة المخرجات المتوقعة ( 

 الكفاءة =  المخرجات / المدخالت
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 : موارد نظام المعلومات:ثـــــــــــانيا 
   6يقوم النظام باستخدام مخسة موارد أساسية هي :

 :  منوذج لنظام املعلومات ويوضح أهم املوارد واألنشطة. (01)الشكل رقم 

 
 .24، ص  مرجع سبق ذكره: منال حممد الكردي، جالل إبراهيم العيد، المصدر

 أثر نظام المعلومات على األداء في المؤسسة: ثـــــــــــالثا 
إن الدور  الذي يلعبه نظام املعلومات يف تطوير شبكات االتصاالت رغبة يف حتسني األداء والذي من شأهنا أن   

   7تؤدي إىل ما يلي:
 االستغناء عن الكثّي من العمليات اإلدارية ذات الطابع الروتيين، -
 حتسني عملية تدفق املعلومات ورفع كفاءهتا، -
  8ل إدارة العمليات،حتسني املمارسات اإلدارية و تسهي -
 تكامل اهليكل التنظيمي واإلداري، -
 حتسني مستوى العام لالتصال داخل املؤسسة، -
 مواكبة التطور بسرعة عالية وتنفيذه ملواكبة التطورات يف األداء واإلجناز، -
  تفعيل آليات احلوكمة الشركات لرفع األداء، و متيز املؤسسة باستغالهلا األمثل ملواردها املتاحة. -

 :    الجانب التطبيقي
بعد التطرق إىل الدراسة النظرية  من خالل حماولة دراسة نظام املعلومات وأثره على األداء يف املؤسسة ، وحماولة    

إسقاط أهم ما ورد فيه على املؤسسة املطاحن الكربى لظهرة ، و هي مؤسسة صناعية تنشط يف قطاع الصناعات 
 الغذائية . 
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 تقديم عام للمطاحن الكبرى للظهرة بمستغانم:  المحور الثــــــــــــــاني 
 ) (Grands Moulins du Dahra  للظهرة الكبرى بالمطاحن التعريف:  أوال
 طابع ذات أسهم ذات شركة ، هي "متيجي" جمموعة  فروع أهم من " للظهرة الكربى املطاحن"مؤسسة   تعد   

 أهم من جعلتها اليت الالزمة والتقنية البشرية اإلمكانيات كل وفرت ، جتاري و صناعي نشاط هلا و خاص
 أكثر توظف و مستغامن مدينة يف اجلزائري الغرب يف تقع باجلزائر مشتقاهتا و احلبوب حتويل يف الصناعية املركبات

 النوعية على بالرتكيز تتميز عالية، وكفاءة حيوية ذو اخلربات متعدد فريق طرف من مسّيين عامل مائتني من
 طلبات لتلبية وذلك اإلنتاج عملية أثناء مستمرة ملراقبة ختضع اليت األولية ملوادها العالية اجلودة و الطبيعية

 عدة أجيال خربة على اعتمادا القمح حتويل عمليات مجيع خالل من البيئة على باحملافظة تتميز كما املستهلكني
 الزبائن إىل حاهلا على بيعها وإعادة الذرة و القمح حبوب بشراء تقوم التجاري اجملال يف و ، القمح زراعة جمال يف
 . عليها تغيّي أي إدخال دون األخرى املؤسسات و
 و حصلت ، أعماهلا إدارة نظام يف حتسني تعرف ، و هي ISO 9001: 2008 االيزو  شهادة على حصلت   
املرتبط ISO 22000 اخلاصة باملخرب، و هي بصدد التحضّي للحصول على شهادة   ISO 1725شهادة  على

 باألمن والنظافة.
 معدل سجل 2014 غاية إىل و ، املهمني املنافسني من عدد وجود مع 2002 سنة لإلنتاج األوىل اخلطوة كانت  

 . للمطاحن اإلنتاجية الطاقة يف جيد تطور فهناك متتالية ارتفاعات السنوي النمو
املتنوعة من السميد ،  املنتوجات من عريضة تشكيلة و تقدم  نشاطات عدة تضم املطاحن الكربى للظهرة  وحدة

 سفينة".الفرينة ، الكسكس  املعروفة باسم "
 الطموح مع الزراعية املنتوجات من اجلزائري الغرب حاجيات من كبّيا قسطا للظهرة الكربى املطاحن تغطي
 الوطنية .  السوق تزعم إىل للوصول
       : البيئة المحيطة بالمؤسسة  ثــــــــــانيا
     :    المؤسسة  كنظام  -1

   تتسم املؤسسة بأهنا تتخذ نظام املفتوح والذي يتضمن عدة خصائص نذكر أمهها :
 االهتمام بتأثّي البيئة على املؤسسة و تأثّي هذه األخّية )املؤسسة( عليها ، -    

 التغذية العكسية ، االستقرار ،  -    
التوازن بني أنشطة املصاحل اإلدارية واحمليط اخلارجي ، بتوفر تدفق املعلومات املالئم ) املنافسني ،الزبائن  -   

 ،املوردين...اخل( .
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 . : المطاحن الكبرى للظهرة  كنظام مفتوح وتدفقات المعلومات ( 02)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .: مصلحة التجارة و التسويقالمصدر
 محيط المؤسسة :        -2
يف بيئة تعرف بعصر املعلوماتية ، و التغّيات التكنولوجية اليت    املطاحن الكربى للظهرة"تتواجد مؤسسة "      

جتربها على دراسة احمليط ، للحصول على املعلومة الصحيحة  ، اليت هتدف إىل وضع املخطط األنسب للمؤسسة 
 و اهلدف منه :  

 اختاذ القرارات السليمة، -   
 التوجيه األمثل للموارد.  -
 من أهم هذه التحديات نذكر :و 
: يتميز بالديناميكية ، لذا وجب معرفة  التطورات يف أسواق رأس املال ، وسوق العمل  المحيط االقتصادي  -

 ألن املطاحن  دائما يف حاجة إىل العمال املتخصصني و املؤهلني ، ودراسة العرض والطلب يف السوق .
يل و الربجمة ،  و التطور املعريف ، ما يفرض رقابة دائم األداء يف : يرتبط بالعامل اآلالمحيط التكنولوجي -

 املؤسسة والتنبؤ باملستقبل.
، ليوفر هلا املعلومة السريعة و الدقيقة لتحليل املنافسة نظام معلوماتتقوم املؤسسة بتبين  تحليل المنافسة.  -3  

                         من خالل التشخيصات املوضحة .                                                                                                  

مؤسسة اخلدمة  الزبائن
 االجتماعية

قوانني وتشريعات 
 الدولة

 املوردون

 مؤسسات املالية

املسامهون يف جممع 
 متيجي

مصلحة 
 الضرائب

معاهد التدريب و 
 التكوين

 األهداف
واخلطط 
 والربامج

 التغذية الراجعة

 مخرجات
 املعلومات

منتجات 
 متنوعة

التشغيل و 
راجعة  القوى م

 العاملة

 مدخالت
            األموال

تكنولوجيا            
معلومات            

مواد أولية)احلبوب, 
 الذرة.....(.



 قوبع خيرة، أ/ سليمان عائشةأ /                                            نظام المعلومات وانعكاساته على األداء في المؤسسة االقتصادية

 

 2017 جانفي/ 07العدد                  المدية                     -جامعة يحيى فارس -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
194 

 الكربى للظهرة .:  نقاط القوة و نقاط الضعف للمطاحن  (01)الجدول رقم 
 المتغيرات نقاط القوة نقاط الضعف

 تنوع اإلنتاج × 
 حركة املبيعات × 
 البحوث والتطوير  ×

 هيكل الزبائن × 

 من إعداد الباحثة باالعتماد علة معلومات من املؤسسة .  المصدر:
 : الفرص و التهديدات للمطاحن الكربى للظهرة . (02)الجدول رقم 

 الفرص التهديدات
 امتالك املؤسسة العالمة القوية وجود املنافسة احلادة ملنتج السميد

 سيطرة املؤسسة على سوق املعجنات ضيق تشكيلة منتج الشيبس و رقائق فطور الصباح
 تويل املؤسسة االستّياد بنفسها زيادة أسعار املادة األولية )القمح، الذرة(

 السيطرة على السوق يف الغرب اجلزائري تعامل املؤسسة مع قلة من الزبائن
 ISO-9001اعتماد اجملمع ملقياس اجلودة  هجرة الكفاءات

 : من إعداد الباحثة باالعتماد على معلومات من املؤسسة .المصدر

: تقوم املطاحن  جبمع املعلومات الكمية والنوعية و بصفة مستمرة ألن السوق يف تغّي دائم ،  معرفة السوق -4
للوصول إىل املنتج األفضل للحصول على احلصة السوقية األكرب ،و املنافسة احلقيقية تأيت بالتأقلم  و ذلك 

 املؤسسات مع التطور التكنولوجي مما اكسبها منافسني يف نشاط عملها .

 يوضح أهم املنافسني للمطاحن الكربى للظهرة . : (03)الجدول رقم 

 اسم المنـــــــــــــــافس الوالية
 مطاحن شور خالد مستغامن
 مطاحن سيدي بن ذهبية مستغامن
 مطاحن سيم البليدة
 مطاحن عمر بن عمر قاملة

 : من إعداد الباحثة باالعتماد على معلومات من املؤسسة . المصدر
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 .المحور الثالث: تشخيص  عام لنظام المعلومات و األداء المؤسسي بالمطاحن الكبرى للظهرة 

إن احمليط الذي تنشط فيه املؤسسة جيعلها حباجة ماسة إىل نظام معلومايت ،  الذي يوفر هلا أساليب األفضل   
  لالستغالل األمثل للموارد ، و رفع و حتسني  أدائها  .

 دراسة نظام المعلومات للمطاحن الكبرى للظهرة : أوال 

 S.A.P " (Systhéme"، الربنامج احلاسويب األول يعرف باسم  للحاسوب برناجمني حاليا الشركة تستخدم 
d’Aplication Product)  و الثاين يعرف ب"Sage"  و اخلاص بتسيّي املوارد البشرية . 

 وزاد نشاطها اتسع وإن حىت املؤسسة نشاط مع يتكيفان بأهنما يتميزان حيث عليها يتّوفر اليت الكبّية للمزايا نظرًا
 Excel)الربامج املعلوماتية  استخدام إىل باإلضافة هذا املؤسسة ، يف الوظائف مجيع يغطي أنه كما حجمها ،

& Word.) 

 المعلوماتية لمؤسسة المطاحن الكبرى للظهرة : الشبكة -1

9االتصال بشبكة يعرف ما استخدام على املؤسسة تعتمد   
(WAN)  مصممة لربط عدد  حاسوب شبكة وهي

مستوى خمتلف مصاحل املؤسسة و تعتمد هذه الشبكة على نظام )زبون /مورد( ، و هو من أجهزة احلاسوب  على 
نظام آيل يعمل على تقدمي مجيع اخلدمات الشبكية ) اتصال ، ملفات ، قواعد بيانات....اخل( و  إىل جانب 

 ب املورد، كما أن احلاسو  (Clients)الزبائن  حبواسيب تسمى واليت الشبكة ضمن املوجودة األخرى حواسيب
 .هبا يتميز اليت الكبّية للقدرات راجع كله وهذا البيانات، موارد ومحاية السيطرة أنشطة بكل يقوم
 البيانات اسرتجاع يتم لكي املرن و السريع  للمستخدم النهائي االتصال عملية الزبائن حواسيب تتيح بينما

 احلاسويب الربنامج استخدام إطار يف يتم هذا وكل الضرورية ، املعاجلات ببعض القيام أو واملعلومات املطلوبة 
(S.A.P) باإلضافة إىل ارتباط شبكة  البيانات معاجلة خالله من يتم الذي(WAN) لكي يتم  بالشبكة العاملية

  إجراء تبادل املعلومات .
 البيانات لمؤسسة المطاحن الكبرى للظهرة :   قاعدة -1

داخلية ) األرشيف  كانت سواء بنشاطها تتّعلق اليت واملعلومات البيانات كل بيانات املؤسسة يف قاعدة تتّمثل    
خارجية )  ، املالحظة ، السجالت تتعلق بنشاط و األداء يف جمال املبيعات،  التكلفة،املخزون......اخل.( أو

 املطبوعات الصادرة عن اجلهات احلكومية و الغرف التجارية  بشكل دوري ومنتظم يشمل اإلحصائيات ،
، معلومات من جانب البائعني  ) معلومات حول املبيعات  مصنفة ( ومعلومات عن السوق واالقتصاد ككل 

حسب مناطق البيع، حجم الطلبيات، نوع املستهلكني و معلومات حول التكاليف متعلقة بنفقات املؤسسة 
لوك املستهلك وأمناطه ومقارنتها مع تكاليف مؤسسة أخرى ، معلومات حول فرص التسويق ، معلومات حول س
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يتم  واملعلومات البيانات هذه ،(S.A.P) احلاسويب للربنامج الشركة استخدام وبفضل ، االستهالكية وتفسّيها( ،
 هلا. واحلماية األمن لضمان وذلك  ومنهجية نظامية بطريقة ختزينها يف شكل ملفات ،

 :منها نذكر الفوائد من العديد مسح هلا بتحقيقموحدة مبؤسسة املطاحن الكربى للظهرة  بيانات قاعدة و وجود
 املستخدمني باملطاحن  جلميع ميكن حبيث واحد، موقع يف واملعلومات البيانات كل وتركيز جتميع -

 ،إليها الوصول يصعب خمتلفة ومواقع أماكن يف ومشتتة مبعثرة تكون أن من بدال منها،  االستفادة
 إىل والسريع السهل بالدخول يسمح ومنهجي، منظم بشكل واملعلومات باملطاحن البيانات ترتيب -

 املعلومات على التعرف ميكن املثال سبيل فعلى املستخدم ، على خلط أي حدوث دون املطلوب منها،
 املؤسسة ،  يف العاملني األفراد أو العمالء اخلاصة باملوردين ،

 طلبها، عند عليها احلصول وسرعة املعلومات ّدقة ضمان -
  الورق، استخدام من التقليل وكذلك البيانات ، حلفظ املخصصة املساحات من التقليل -
بكل  خاصة سر كلمة بوضع وذلك املرخص، غّي االستخدام من املعلومات ومحاية أمن ضمان -

 ميكن توجد معلومات حيث ، فقط ختصه اليت املعلومات إىل بالدخول له تسمح واليت مستخدم،
 له باستخدامها السماح دون فقط عليها اإلطالع ميكنه معلومات واستغالهلا، إليها الدخول للمستخدم
 عليها. االطالع وال استغالهلا ميكن ال حبيث سرية ، أخرى ومعلومات

 :"Sage" و "  Sap"نظم المعلومات في المؤسسة قبل استخدام نظام -1

كانت مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة ،  تعتمد على نظم معلومات يدوية أو تقليدية مثل:    2011قبل سنة      
سجل الطلبات ، سجل املشرتيات ، سجل املوردين وغّيها،  بإضافة إىل اعتماد على بعض برامج اإلعالم اآليل 

اتف، حيث أّن احلصول على ، يتم فيها تبادل املعلومات بني املوظفني شخصيا أو عرب اهل "logiciel"املنفصلة 
املعلومات وتقدميها يف شكل  تقارير تتطلب جهد ووقت طويل، مما يؤدي إىل تأجيل األعمال، كذلك صعوبة 
املراقبة، غياب التنسيق اجلماعي بني الوظائف املختلفة ، وتأخر وصول املعلومات وبالتايل اخنفاض اجلودة و 

 صعوبة التقييم.

 في مؤسسة المطاحن الكبرى لظهرة : "  Sap"نظام المعلومات  -2

،  لكي  2012يف سنة  "  Sap"قامت مؤسسة " املطاحن الكربى لظهرة"باستخدام نظم معلومات متطورة     
 تواكب التغّيات التكنولوجية واالقتصادية احلاصلة.

"Sap " نظام معلومات تطبيقات ملعاجلة البيانات ،  و هو عبارة عن برنامج متكامل جملموعة من املقاييس،تسمح
احملاسبة، املالية ، اإلنتاج، التموين، التسويق، املوارد  )مبعاجلة جمموعة من الوظائف داخل املؤسسة 

 ارية واملالية للمؤسسة.البشرية.......اخل (، أي أنه يوفر حلول عملية وتقنية يف الوظائف اإلد



 قوبع خيرة، أ/ سليمان عائشةأ /                                            نظام المعلومات وانعكاساته على األداء في المؤسسة االقتصادية

 

 2017 جانفي/ 07العدد                  المدية                     -جامعة يحيى فارس -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
197 

ومن خالل املقابالت اليت أجريناها مع مسؤويل بعض املصاحل واملوظفني، فقد تبني لنا أن أهم أهداف استخدام 
 تتمثل يف ما يلي: "Sap"املؤسسة لنظام املعلومات 

 مراقبة نشاط املؤسسة دون اللجوء إىل االطالع املباشر عليه ،  -
 اليومية يف الوقت احملدد هلا ، احلرص على اجناز األعمال -
 اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية الصائبة يف الوقت املناسب ، - 
 حتقيق التكامل و التنسيق بني خمتلف الوظائف، -
 تسهيل تنفيذ العملّيات ، - 
 حتسني اإلنتاجية و ختفيض التكاليف وزيادة األرباح. -
 :  دراسة األداء المؤسسي للمطاحن الكبرى للظهرة ــــانياثـــ

 إدارة األداء في المطاحن الكبرى لظهرة :  -1
إن تسيّي األداء يكون من طرف إدارة خمتصة مبراقبة و قياس األداء بعد هناية كل سنة ،  هتدف إىل مراقبة    

ها على االهتمام أكثر مبستوى أداءها. وتقييم األداء البشري واملؤسسة عامة،و تبين املؤسسة ملعايّي اجلودة جيرب 
 واهلدف من وضع هذه اإلدارة هو:

 حتسني األداء و اإلنتاجية ،  -
 معرفة مدى مسامهة العاملني يف حتقيق أهداف املؤسسة ،   -
 تشخيص املشكل وحله, ومعرفة نقاط القوة و الضعف يف املؤسسة ،  -
 تقييم األداء لمؤسسة المطاحن الكبرى للظهرة :  -2
تقوم هيئة متختصة باملطاحن مبراقبة وقياس األداء ملعرفة نسبة األداء احملقق عن طريق وضع ورقة استبيان  

 للتقييم، حتتوى على أسئلة ختص وضعية اإلنتاج ، التسويق، األداء....اخل و ذلك باستخدام تقنيات وفق ما يلي:
 بأخذ منتج املنافس و تقارنه مع  : تقوم مؤسسة املطاحن الكربى القياس المقارن ألفضل األداء

 منتجها، حملاولة تغيّي يف منتجها إىل األفضل.
  تعمل املؤسسة دائما على التغيّي يف عمليات اإلنتاج ، من أجل تطوير اإلنتاجية و إعادة الهندسة :

 إرضاء العمالء.
 وبعد حتصيل النتائج تقوم املؤسسة:

 ح أكثر استجابة حلاجات و رغبات الزبائن،إما بالتغيّي أو التعديل يف منتوجاهتا لتصب -
إما برتقية العامل و  زيادة أجره أو مكافأته ،و الغرض منه حتسني نوعية األعمال املراد اجنازها و حتديد  -

 املردودية على األداء. 
يف اختاذ  إن نتيجة األداء سواء كانت اجيابية أو سلبية البد أن تكون هلا خطة عمل هبدف الرقابة وتفيد اإلدارة 

 القرارات مستقبال. 
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 :  تقييم األداء املؤسسي للمطاحن الكربى للظهرة . (03)الشكل رقم 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 باعتماد على مسؤول التجاري. الباحثة إعداد: من المصدر 

 على أداء مؤسسة المطاحن الكبرى للظهرة. :  أثر نظام المعلومات ثــــــــــــالثا

 أهمية نظام معلومات في تسيير الموارد البشرية بالمطاحن الكبرى للظهرة :  -1

 خمتلفيف تسهيل اجناز   Sage (paie et G.R.H) برنامج وبرجمياته احلاسوب تكنولوجيا استخدام مكن
طاحن،  حيث يسمح بتسجيل و معاجلة كل البيانات و املعلومات املتعلقة امل داخل باألفراد املتّعلقة األنشطة

باملسار املهين لألفراد،و من مث تتشكل قاعدة معلومات عن كل فرد عامل باملؤسسة و هذا ما ميكن من تقييم 
 شؤون بتسيّي خاص معلومات نظام و بلورة تشكيل بداية يف كذلك ساهم األداء بناءا على تلك املعلومات،كما

 البشرية، املوارد وظيفة مستوى على ممارستها يتم اليت األنشطة أهم إىل التطرق ميكن يلي باملؤسسة ، وفيما األفراد
 .جزئية أو ّكلية بصفة سواء آلية بطريقة تؤدى  أصبحت فرعية ،حيث أنظمة تشكل واليت

 يتم حيث عامل باملؤسسة ، فرد لكل الشخصي امللف بتسيّي األمر و يتّعلق :األفراد ملّفات تسيير  
،  اجلنس السن، واللقب، االسم :تتضمن  واليت فرد ، بكل اخلاصة األساسية املعلومات وحفظ تسجيل
 . وغّيه الشركة يف العمل مدة األجر، الوظيفة، اسم العنوان، العائلية، احلالة التعليمي، املستوى

 بالدفع خاص معلومايت برنامج مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة  تستخدم :والمرتبات األجور تسيير 
 االقتطاعات وخمتلف العمال أجور وحساب تسيّي خالله من يتم والذي،   (Sage paie)يعرف

 واملرتبات األجور حساب خيص عديدة فيما امتيازات منح قد الربنامج هذا فاستخدام واملكافآت ،

ةمقارن النتائج الفعلية النتائج املخططة  

 النتيجة
 

فا  و احلمعرفة نقاط القوة 
عليها, مكافأة القائمني 
  بتحقيق األهداف

فرص التطوير              
حتليل نقاط الضعف 

حنرافاالوتصحيح   

لتغذية العكسية و الرقابةلخطة عمل   

 تقييم األداء املؤسسي 
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 ما وهذا العمليات، تنفيذ يف السرعة باإلضافة إىل األخطاء ، وتفادي احلسابات تسهيل ناحية من وذلك
 األجور داخل املؤسسة. لكتلة دقيقة متابعة يضمن

 العاملني هبا   األفراد أداء مستويات حتسني على كبّي بشكل املطاحن إدارة حترص :التكوين تسيير
 فإن الربامج، هذه تسيّي خيص وفيما ذلك، إىل احلاجة دعت كلما للتكوين برامج ختصص فهي لذلك
 مبا حيث يسمح له بإعداد خطط للتكوين ،(Sage) برنامج استخدام على يعتمد البشرية املوارد مسؤول
 كما كلية(، )فردية أو املرافقة والتكاليف األفراد تطور متابعة وكذلك الفعلية ، االحتياجات مع يتناسب
 يشكِّل مكان األحداث ، والذي يف تكوينية برامج من تنفيذه مت ما كل بتسجيل كذلك الربنامج يسمح
 .املوجودة الكفاءات على للتعرف مرجع

 و الشكل املوايل يوضح منوذج لنظام معلومات املوارد البشرية مبؤسسة املطاحن الكربى للظهرة .
 : منوذج لنظام معلومات موارد البشرية . (04) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مسؤول الربجمة و اإلعالم اآليل باملؤسسة.المصدر
 من حتسني أداء األفراد  باملطاحن من خالل :    Sage (paie et G.R.H) ساهم نظام معلوماتحيث 

 توفّي الوقت واجلهد و تقليل األخطار،  -
 تدعم العمل اجلماعي ،  -
 زيادة رضا العاملني .  -

اإلسرتاتيجية األهداف  

 املدخالت املعاجلة مدخالت

قاعدة بيانات 
 موارد البشرية

ام فرعي ظن
 لتقييم العمال

ي عنظام فر 
 الستقطاب

نظام فرعي 
 لألجور

نظام فرعي 
 لتكوين

 نظام معلومات موارد بشرية
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 أهمية نظام المعلومات في  ادارة المبيعات بالمطاحن الكبرى للظهرة  :  -2
 على مستوى املسؤولون يقوم حيث املؤسسة، منتجات وتسويق بيع عملية املبيعات إدارة مصلحة تتّوىل
، و تبدأ العملية  بتسيّي  (S.A.P)باستخدام برنامج  باملبيعات املرتبطة العمليات مجيع ومعاجلة مبتابعة املصلحة

 حىت و هذا،حيث يتم إعداد الفاتورة  ، (Gestion des commandes)الطلبات املقدمة من طرف الزبائن 
 الدفع طريقة السعر، الكمية، املنتوج، )نوع شراءه يريد الذي باملنتوج  املتّعلقة الشروط كافة معرفة للزبون يتسىن

 التأكد يتم مث، (La saisie des commandes)وبعدها تسجل كل طلبات الزبائن اليت مت تقدميها  والنقل( ،
 Base de données)املنتجات  بيانات قاعدة تفحص خالل من عدمها من املطلوبة الكميات وجود من

produits) املخازن، يف املتّوفرة بالكميات يتّعلق فيما منتوج كل حول املعلومات بكافة املستخدم تزود اليت 
 الكمية لتصنيع التحضّي عملية تبدأ كفايتها عدم أو الالزمة الكمية توفر عدم حالة ففي و غّيها ، األسعار

 السلعة نوع يبني والذي ،(Bon de livraison)التسليم  وصل املطلوبة ، بعدها يتم حتضّي التسليم بإعداد
 بوصل العملية إثبات مع االتفاق، خاصة باملؤسسة حسب النقل وسيلة يف الشحن يتم مث .املّسلمة والكمية
 . (La facture)الفاتورة  إعداد، و يف األخّي يتم  (Bon de chargement)الشحن 

 Base de données)الزبائن  بيانات قاعدة ضمن مّلفات شكل يف تنظيمها يتم الزبائن مع املعامالت مجيع إن

clients)  بطريقة زبون كل ومتابعة مبعرفة للمستخدم يسمح ما وهذا ،الواليات حسب تصنيفهم يتمحيث 
 زبائنها عن الضرورية املعلومات بكل يزودها للمطاحن داخلًيا مصدرًا تعد القاعدة هذه أن كما وسهلة،  منظمة

 الزبائن، جمموعة املنتوج، حسب) املبيعات لتحليل دورية تقارير سحب التجاري للمسؤول ميكن حيث احلاليني ،
 املنافسني، حول اخلارجية املعلومات إىل باإلضافة القرارات، واختاذ الرقابة على تساعد واليت اخل(،...املناطق
 خالل من وذلك اهلامة، املعلومات هذه مثل توفّي املؤسسة يف البيع قوة تتّوىل حيث احملتملني ، والزبائن األسواق
 األسواق. يف املؤسسة ممّثلي

 ساهم يف حتسني إدارة املبيعات من خالل :   S.A.Pمن خالل ما سبق فان نظام املعلومات 
 تقليل من التكاليف ، -
 زيادة اإليرادات ،  -
 زيادة رضا مالكي املؤسسة.  -
: هو يضم برامج تطبيقية تتعلق بالفاتورة أهمية نظام المعلومات التسويقي بالمطاحن الكبرى للظهرة   -3

، دراسة طلبات املستهلك ، الرتويج.....اخل ، و الشكل املوايل يوضح منوذج لنظام املعلومات التسويقي 
 للمطاحن الكربى للظهرة:
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 :  منوذج لنظام معلومات التسويقي. (05)الشكل رقم 

  
 
 

 
ختزين           التغذية العكسيةالسرتجاع               ا              

 
 
 
 
 
 

                                  

 
 مصلحة الربجمة و اإلعالم اآليل. المصدر:

 ساهم يف حتسني األداء التسويقي من خالل :   S.A.Pمن خالل ما سبق فان نظام املعلومات
 إجياد قنوات توزيع املنتجات ، -
 زيادة رضا العاملني ،   -
 حتقيق امليزة التنافسية . -

 :  خــــــــــــــــــــــاتمة

من خالل الدراسة اليت قمنا هبا ،  اتضح بأنه أصبح الزمًا على املؤسسة البحث عن الشيء أو امليزة اليّت     
جتعلها يف مأمن عن اخلروج من احمليط االقتصادي، فهذا األخّي جيعل املؤسسة حباجة إىل تبين نظام معلومات 

أي خطر، لتحقق احلالة املثلى ،و هي األداء الذي فعال،  تكسبها الريادة بصفة دائمة ،  وبعيدا كل البعد عن 
ترغب فيه املؤسسة،وفق منهج متكامل يرتكز على اجلودة يف مجيع عناصر اليت تعمل فيه، هبدف القضاء على 

 الّتداخل يف املهام و حل املشاكل املؤسسة بكفاءة و فعالية .

طبق داخل املطاحن الكربى لظهرة  ، فالتقدم و من خالل الدراسة امليدانية اتضح بأنه يوجد نظام معلومات م
الذي تشهده الساحة اجلزائرية ، يف جمال  تطور االنرتنت واستعمال الكمبيوتر و الربامج اآللية ،جعل هذه األخّية 

 األهدافوضع 
 اإلسرتاتيجية

 املعاجلة املخرجات املدخالت

قاعدة البيانات 
 التسويقية

 نظام معلومات التسويقي

نظام فرعي ملعاجلة 
 املعلومة

نظام فرعي 
 لبحوث التسويق

لرتويج نظام فرعي 
اإلعالن و  

نظام فرعي لبحوث 
 املستهلك
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ها تسعى إىل تبين األنظمة املعلوماتية الفّعالة ، لتحقيق األداء املتفّوق و اكتساب امليزة الّتنافسّية. و هذا بتوفّي 
املناخ املالئم القابل للّتغيّي ، الّذي من شأنه أن يزيد قدرات ومهارات العاملني ،  ونتيجة ذلك هو الوصول إىل 

 أفضل األداء.

  :اختبار الفرضيات

أساليب نظام املعلومات أداة حديثة، بدأت تستخدم مؤخرا يف بعض املؤسسات اجلزائرية بعد وعى املسّيين  -
الحظنا أن مؤسسة اجلزائرية أدركت ضرورة استخدام  نظام املعلومات يف إدارهتا ،  بأمهيتها فحسب الدراسة

نظرًا للعوامل البيئة الداخلية و اخلارجية اليّت تواجهها ، وبالّتايل نستنتج أّن املؤسسات اجلزائرية بدأت يف 
 ة األوىل .استخدامه فعلّياً، مثل مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة ، وهذا ما يثبث صحة الفرضي

يف ظل تبين نظام معلومات فّعال و توفر املورد البشري الفعال يدخل ضمن موارد نظام املعلومات ، و  -
يساهم يف تصميمه و صيانته ، يعد السبب يف قدرة املؤسسة على حتقيق األداء املتفوق  و هذا ما يثبت 

 صحة الفرضية الثانية .

 : نتائج الدراسة

البحث وهبدف معرفة أثر نظام املعلومات على األداء يف املؤسسة مت التوصل إىل النتائج  و من خالل معاجلتنا هذا
 التالية :
نظام املعلومات أداة لدراسة احمليط الداخلي و اخلارجي للمؤسسة ، ملعرفة نقاط القوة و تدارك الضعف،   -

 واقتناص الفرص وتفادي املخاطر.
لقرارات الصائبة واألداء املتفوق هو نتيجة تلك القرارات  نظام املعلومات هو تقارير تسمح باختاذ ا -

 املناسبة .
وجود رغبة للمؤسسة اجلزائرية يف  إدخال تكنولوجيا معلومات إىل هياكلها ، من خالل تغّي أسلوب  -

 املؤسسة من التقليدي إىل تقنيات تكنولوجية معاصرة . 
" لتسيّي ومتابعة والرقابة Sage"  و "Sap تتبين مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة  نظام معلومات "  -

 على الوظائف وأنشطة املؤسسة من اجل حتقيق األداء األفضل.
 
 

 

 



 قوبع خيرة، أ/ سليمان عائشةأ /                                            نظام المعلومات وانعكاساته على األداء في المؤسسة االقتصادية

 

 2017 جانفي/ 07العدد                  المدية                     -جامعة يحيى فارس -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
203 

 :والهوامش قــــــــــائمة المراجع
                                                           

1
بن ميينة أمينة: دور نظام املعلومات احملاسيب يف حتسني أداء املؤسسة، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت، جامعة مستغامن، علوم  - 

 .3، ص 2012-2011التسيّي، 
 
"، دار الفجر للنشر اإلدارة العامة منظمات الحوكمة واألداءلورانس أوتل، كينث ماثّي، ترمجة عبد احلكم أمحد احلرامي،"  - 2

 .19، ص 2013، القاهرة، 1والتوزيع، الطبعة العربية 
3

 .128، ص 2004"، دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان، علم المعلوماتعماد عبد الوهاب الصباغ، " -
 .73، ص 2009"، مركز اإلسكندرية للكتاب،  نظم المعلومات اإلداريةأمحد فوزي ملوخية،"  - 4
 .40، ص 2003"، املنشورات العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، نظم إدارة المعلوماتالرزاق السايل، "عالء عبد  - 5
"، دار اجلامعة لطبع والنشر والتوزيع، مقدمة في نظم المعلومات اإلداريةمنال حممد الكريدي، جالل إبراهيم العيد،" - 6

 .29-28اإلسكندرية، ص ص 
7

دور شبكات نظم المعلومات ودعم االدارة العليا في تحسين وتطوير األداء في وزارة المالية  دراسةزياد فيصل العزام، " -
 .2004"،  جامعة الّيموك، في األردن

 
8 - S.Maguire, S.C.L. Koh, A. Magrys, "The adoption of e-business and knowledge 

management in SMEs", An International Journal, Volume 14 Number 1, Emerald Group 

Publishing, 2007, p42. 

 
9 - Réseau WAN Metidji interconnexion des sites. 



 فوزية خلوط / د                                2014)-2001في ظل برامج االنعاش االقتصادي) واقع مناخ االستثمار األجنبي في الجزائر
 

 2017/جانفي 07العدد                   المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
204 

 (2014-2001)واقع مناخ االستثمار األجنيب يف اجلزائر يف ظل برامج اإلنعاش االقتصادي

خلوط فوزية د.
  

 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

                                                           

   /الجزائر.                        3الجزائر وعلوم التسيير، جامعة  يةاإلقتصادالعلوم كلية محاضر قسم ب،   ، أستاذفوزية خلوطد ، 

 الملخص:
متويل خارجية للخروج  يف ظل التحوالت االقتصادية الراهنة، تسعى الدول جاهدة لتمويل اقتصادياهتا مبصادر

من األزمات اليت تواجهها، خاصة الدول النامية اليت أصبحت تتسابق جلذب االستثمارات األجنبية باعتبارها ذات أمهية 
قصوى يف متويل برامج االستثمار اليت تستهدفها خطط التنمية لكل دولة، وألجل استقطاب هذه االستثمارات توجب 

 خ املالئم من خالل جمموعة من التدابري االقتصادية ،السياسية ،القانونية واالجتماعية.عليها توفري احلوافز واملنا 

واجلزائر من بني الدول اليت اعتمدت سياسة اإلصالحات االقتصادية ضمن برامج اإلنعاش االقتصادي والرامية 
 عاملية.إىل تعزيز التنمية االقتصادية  وتطوير االقتصاد وجعله مواكبا ملتطلبات السوق ال

 الكلمات املفتاحية: االستثمار األجنيب، مناخ االستثمار األجنيب يف اجلزائر، برامج اإلنعاش االقتصادي.
Abstract: 
    At the era of the economic transformations, The countries seeks to finance their 

economies by outsource financing in order to come out the crisis that it faces, 

especially the developing countries that compete to attract foreign investment as being 

of paramount importance in the financing of investment programs which target the 

development plans of each country, and in order to attract these investments it is 

obligatory to improve the doing business through a series of economic measures, 

political, legal and social. 

    Algeria is among the countries that have adopted the policy of economic reforms 

within the economic recovery programs aims to promote economic development and 

to develop the economy and make it up to date with the requirements of the global 

market. 

 

Key words: foreign investment, foreign investment climate in Algeria, the economic 

recovery programs. 
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 مقدمــــــة:
ظهرت بوادر هشاشة نظام التسيري اإلداري يف اجلزائر ،مما ألزم  1986على اثر الصدمة البرتولية لسنة 

الدولة اخلوض يف سلسلة من اإلصالحات االقتصادية، كانت بدايتها مراجعة اإلطار التشريعي والقانوين املتعلق 
 العشرية املوالية من طمط االقتصاد املخطط إىل اقتصاد والتحول بعد ذلك يف 1988بالقطاع العام واخلاص لسنة 

السوق معتمدة على هيكلة اقتصادياهتا  متاشيا والتحوالت االقتصادية العاملية ، ومع مطلع األلفية اجلديدة ويف 
ظل تناقص التدفقات املالية من اهليئات واملنظمات الدولية  أصبح من الضروري على الدولة اللجوء إىل جذب 

الستثمارات األجنبية املباشرة لتلبية احتياجات التمويل احمللي خاصة املشاريع التنموية الكربى اليت تبنتها اجلزائر يف ا
 .ظل برامج اإلنعاش االقتصادي

: هتدف هذه الدراسة إىل حتليل مناخ االستثمار يف اجلزائر قصد معرفة العوامل اليت تقف أهــداف البـحـث
االستثمار اخلاص وتقدمي االقرتاحات املناسبة لتحسني ظروف جذب االستثمار األجنيب ، وزيادة أمام تطور 

 االستثمار احمللي.
  إشكاليــة البـحـث:

هل املناخ احلايل لالستثمار يف اجلزائر مالئم جلذب االستثمارات االجنبية املباشرة من جهة، وهل هو 
 احمللية من جهة اخرى ؟   قادر على املسامهة يف تطوير االستثمارات

  االستثمار األجنبي المباشر وأشكاله اهيةأّوال: م
حظي موضوع االستثمار األجنيب املباشر اهتمام العديد من االقتصاديني، وقد تعددت التعاريف نتيجة 

 للتغريات املستمرة يف األوضاع االقتصادية العاملية.

 ( مفهوم االستثمار األجنبي المباشر:1
( االستثمار األجنيب املباشر على أنّه: UNCTADقرير األمم املتحدة للتجارة والتنمية )عّرف ت

"االستثمار األجنيب املباشر هو ذلك االستثمار الذي ينطوي على عالقة طويلة املدى، ويعكس مصاحل دائمة 
املستثمرة( وشركة أو وحدة ومقدرة على التحكم اإلداري بني شركة يف القطر األم )القطر الذي تنتمي إليه الشركة 

 (1)إنتاجية يف قطر آخر )القطر املستقبل لالستثمار("

وحسب املنظمة املشرتكة للتنمية االقتصادية: "هو ذلك االستثمار القائم قصد تأسيس روابط اقتصادية 
 عن طريق: دائمة مع املؤسسات، حيث أنّه يعطي الفرصة للقيام باألثر احلقيقي على تسيري املؤسسات املذكورة

 نشاء أو توسيع ملحقة، فرع ،...اخل؛-
 املسامهة يف مؤسسة جديدة أو قائمة من قبل؛-
  (2)احتالل كامل ملؤسسة قائمة."-
 أشكال االستثمار األجنبي المباشر )2
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ختتلف أشكال وسياسات االستثمار األجنيب املباشر تبعا لألمهية النسبية واخلصائص لكل نوع من أنواع هذا 
 االستثمار:

ويسمى بالثنائي وهو استثمار قائم على أساس املشاركة مع رأس املال الوطين، سواء كانت  :االستثمار المشترك1.2
املشاركة بنسب متفاوتة أو بنسب متساوية بني رأس املال الوطين أو األجنيب، حيث تتوزع ملكيته بني طرف أو عدة 

 (3)حملية من جهة أخرى.أطراف أجنبية من جهة، وطرف أو عدة أطراف 

ويتمثل  يف قيام الشركات املتعددة اجلنسيات بإنشاء  :االستثمار المملوك  كليا من طرف المستثمر األجنبي 2.2
فروع هلا لإلنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط اإلنتاجي أو اخلدمي بالدولة املضيفة، على أن تكون هلا 

عددة احلرية الكاملة يف اإلدارة والتحكم يف هذه النشاطات، ويعترب هذا النوع األكثر تفضيال لدى الشركات مت
 (4)اجلنسيات.

 :أشكال أخرى لالستثمار األجنبي المباشر 3.2

مشروعات أو عمليات التجميع: وهي تأخذ شكل اتفاقية بني الطرف األجنيب والبلد املضيف يتم مبوجبها قيام -
 الطرف األول بتزويد الطرف الثاين مبكونات منتج معني لتجميعها بشكل منتج هنائي.

التملك: قيام الشركات باالندماج أو شراء شركات أخرى مبا يعرف بالشبكة القابضة أو عمليات االندماج أو -
 التابعة، وقد ازدادت هذه العمليات يف اآلونة األخرية وأصبحت مصدرا أساسيا لالستثمار األجنيب املباشر.

 ثانيا: ماهية المناخ االستثماري ومحدداته :                                      
يتأثر تدفق االستثمار األجنيب بصورة خاصة مبجمل األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة يف 

 القطر املستضيف لالستثمار، حيث متثل هذه االوضاع ما يعرف باملناخ االستثماري.

 (تعريف المناخ االستثماري:1
يقصد به جممل الظروف املؤثرة يف اجتاهات تدفقات رأس املال وتوظيفه، وضمن هذا االطار هناك جمموعة من     

املقومات املتعارف عليها عامليا حيث يعترب وجودها يف بلد ما مؤشرا على توافر بيئة استثمارية مشجعة على 
األجانب مبا يؤهل هذا البلد لزيادة حجم االستثمارات االستثمار، سواء من قبل املستثمرين احملليني أو املستثمرين 

 (5)يف االقتصاد الوطين.

أما املعين الضيق ملناخ االستثمار فنعين به السياسات اليت تستهدف تقوية حوافز االستثمار وإزالة العقبات 
املناطق احلرة لتشجيع اليت تعيقه، ويدخل يف ذلك منح اإلعفاءات الضريبية واالمتيازات والضمانات وإنشاء 

 (6)االستثمار.

 (محددات االستثمار األجنبي المباشر: 2
يعتمد مناخ االستثمار بصورة رئيسية على أوضاع خمتلفة ميكن أن يطلق عليها بيئات واليت تصنف إىل بيئات 

 سياسية واقتصادية وبيئات قانونية وتشريعية وبيئات إدارية.
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أن توفر استقرار النظام السياسي شرط أساسي ال ميكن االستغناء عنه ويتوقف عليه االستثمار  :البيئة السياسية 1.2
 حىت إذا كانت املردودية املتوقعة لالستثمار كبرية فال ميكن االستثمار يف ظل غياب االستقرار السياسي.

فري الفرص املالئمة لنجاح االستثمار، يتمثل ذلك يف حتقيق التوازنات يف االقتصاد الكلي وتو  :االقتصادية البيئة 2.2
 ومن أهم املؤشرات االقتصادية املعتمدة ما يلي: 

 عناصر االقتصاد الكلي: توازن امليزانية العامة؛ توازن ميزان املدفوعات؛  ومعدل التضخم.-
اخلارجية،  السياسات االقتصادية املنتهجة من طرف الدولة املضيفة كالسياسات االستثمارية، سياسات التجارة-

 والضريبة.
 ( 7)احلوافز املالية جلذب االستثمار: كحرية حتويل األموال )األرباح اخلاصة(، احلوافز اجلباية  واجلمركية.-

البيئة اإلدارية: حيث يعترب النظام اإلداري يف أّي دولة من أهم العوامل خللق بيئة إدارية جاذبة لالستثمار، ومن  3.2
أهم مظاهرها وجود أجهزة حكومية تقوم على العملية اإلدارية بطريقة تقلل من الزمن املطلوب للحصول على الرتخيص 

و القضاء على بريوقراطية اجلهاز احلكومي وحماربة الفساد املايل إلنشاء مشروع االستثمار، كما يتطلب ذلك ختفيض أ
 واإلداري يف األجهزة احلكومية. 

البيئة القانونية والتشريعية: تعتمد االستثمارات أساسا على وجود قوانني وتشريعات تكفل للمستثمر حوافز  4.2
دية مثل:  خماطر التامني واملصادرة باإلضافة وإعفاءات مجركية وضريبة باإلضافة لضمانات ضد املخاطر غري االقتصا

 حلق املستثمر يف حتويل أرباحه ألي دولة يف أي حلظة.
وتتنافس الدول على إصدار التشريعات لالستثمار تفوق احلوافز اليت تقدمها الدول األخرى بشرط أاّل تؤدي 

  (8) هذه احلوافز  لضياع املوارد القومية واملساس بسيادة الدولة  املضيفة.
 : ثالثا: تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى اقتصاديات الدول العربية 

بعد تطبيق جمموعة الربامج التنموية منذ هناية الثمانينيات، شهدت املؤشرات االقتصادية للدول العربية تغيريات 
أعلنت جذرية، ففي بداية التسعينيات كانت هذه املؤشرات متدهورة نتيجة لالنسحاب التدرجيي للدولة، حيث 

اعتماًدا على آخر البيانات الصادرة عن مؤمتر  املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان(،
األمم املتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( وعن مصادر قطرية، عن تراجع طفيف لتدفقات االستثمار األجنيب 

ولتمثل ما  2014مليار دوالر، مقارنة بالعام  40إىل  %10 بنسبة 2015املباشر الواردة إىل الدول العربية عام 
مليار  765من إمجايل الدول النامية البالغ % 5.4تريليون دوالر، و 1.76ن اإلمجايل العاملي البالغ م% 2.3نسبته 
 واجلدول املوايل يبني تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة الواردة اىل الدول العربية: (9)دوالر،
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 (2015-2014الدول العربية): تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة الى 01الجدول رقم 
 الوحدة: مليون دوالر

 
 %نسبة التغير

 
 قيمة التغير

 

الحصة من 
االجمالي لعام 

2015  % 

 
2015 

 
2014 

 
 الدولة

 

 االمارات 10.823 10.976 27.5 152 1

 السعودية 8.012 8.141 20.4 129 2

 مصر 4.612 6.885 17.3 2.273 49

 العراق 4.782 3.469 8.7 -1.313 -27

 المغرب 3.561 3.162 7.9 -399 -11

 لبنان 2.906 2.341 5.9 -565 -19

 السودان 1.251 1.737 4.4 486 39

 االردن 2.009 1.275 3.2 -735 -37

 قطر 1.040 1.071 2.7 30 3

 تونس 1.063 1.002 2.5 -61 -6

 سلطنة عمان 739 822 2.1 83 11

 ليبيا 50 726 1.8 676 1.351

 الصومال 434 516 1.3 82 19

 موريتانيا 500 495 1.2 -5 -1

 الكويت 953 293 0.7 -660 -69

 جيبوتي 153 124 0.3 -29 -19

 دولة فلسطين 160 120 0.3 -40 -25

 الجزائر 1.507 -587 -1.5 -2.094 -139

 اليمن -1.787 -1.191 -3 596 -33

 البحرين 1.519 -1.463 -3.7 -2.981 -196

 سوريا - - - - -
 االجمالي العربي 44.288 39.913 100 -4.375 -10

 
 http://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-06-28-1.2669668 :املصدر

،أن حصة الدول العربية من  2016ملناخ االستثمار يف الدول العربية لعام  31أوضح التقرير السنوي الـ      
التدفقات العاملية وكذلك من التدفقات الواردة للدول النامية تراجعت نتيجة عدم استفادة دول املنطقة من الزيادة 

 الكبرية يف حجم التدفقات خالل العام.
من اإلمارات  وأشار التقرير إىل استمرار الرتكز اجلغرايف للتدفقات الواردة خالل العام حيث استحوذت كل    

مليارات  11من اإلمجايل، حيث تصدرت اإلمارات بقيمة تقارب  %63والسعودية ومصر على ما يقرب من 
، كما جاءت %20.4مليارات دوالر وحبصة  8.1 ، مث تلتها السعودية يف املركز الثاين بقيمة%27.5دوالر وحبصة 

مليارات دوالر  3.5 ، مث حل العراق رابعا بقيمة%17.3مليارات دوالر وبنسبة  6.9مصر يف املرتبة الثالثة بقيمة 
مث لبنان يف املركز السادس بقيمة  %7.9مليارات وبنسبة  3.2مث املغرب يف املركز اخلامس بقيمة  %،8.7وحبصة 

 %.5.9مليار دوالر وحبصة  2.3
مليون دوالر لسنة  1507أما اجلزائر فقد احتلت املرتبة الثامنة عشر ضمن ترتيب الدول العربية بقيمة  

2014.  
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 رابعا:المناخ االستثماري في الجزائر:
 :(2000-1990تدفقات االستثمار االجنبي المباشر للجزائر) (1

( باخنفاض شديد يف معدالت االستثمار األجنيب، ويرجع السبب االول يف ذلك 1995-1993متيزت الفرتة )  
الظروف  االمنية والسياسية واالجتماعية غري املستقرة، ومن إىل الظروف الصعبة اليت مرت هبا اجلزائر فمن جهة 

جهة اخرى تفاقم ازمة الديون و خدمات الدين اخلارجي، االمر الذي أثر سلبا على جذب املستثمر األجنيب، 
 واجلدول املوايل يوضح ذلك:

 (.2000 – 1990: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للجزائر في الفترة الممتدة ) 02جدول رقم
 . الوحدة : مليون دوالر أمريكي                                                                                   

 2010قاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية)االنكتاد(، تقرير االستثمار العاملي :  املصدر
مليون دوالر، واستمر يف االخنفاض اىل غاية  40بلغ حجم االستثمارات األجنبية املباشرة  1990يف سنة      
( متيزت بعودة االستثمارات 2000-1996مليون دوالر، أما الفرتة من ) 25أين عرف أدىن قيمة له  1995سنة 

، حيث وصل حجم هذه االستثمارات سنة  احملروقات قطاع إىل األجنبية للجزائر تدرجييا واليت توجهت أغلبها
 مليون دوالر إال أهنا تبقى نسبة حمدودة مقارنة مع الدول اجملاورة.438اىل  2000

 االقتصادية المحلية:مساهمة االستثمار االجنبي المباشر في تحقيق التنمية  (2
 مستوى على مؤشرات عدة خالل من االقتصادية، التنمية عجلة دفع يف املباشر األجنيب االستثمار يساهم   

مدى مسامهة االستثمار االجنيب املباشر يف التنمية االقتصادية يف  يوضح 03واجلدول رقم  الوطين، االقتصاد
  اجلزائر:

 :2012-2001االستثمار األجنبي المباشر الواردة والصادرة )الجزائر(: تطور تدفقات 03الجدول رقم
 المؤشر 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

االستثمار االجنبي  1.108 1.065 634 882 1.081 1.795 1.662 2.593 2.746 2.264 2.571 1.484
المباشر الوارد 

 من دول العالم
 (مليون دوالر  ) 

 

االستثمار االجنبي  9.3 98.6 10.9 254 -20.2 34.6 295.1 317.9 215 220.2 534 -41
المباشر الصادر 
إلى دول العالم 

 )مليون دوالر(
 

األجنبي  االستثمار 2.02 1.88 0.93 1.03 1.05 1.53 1.23 1.51 1.99 1.40 1.29 0.71
الوارد كنسبة من 
الناتج المحلي 

 %اإلجمالي 
 

ضمان االستثمار، االستثمار األجنبي في الدول العربية حسب التوزيع الجغرافي والشركات العاملة، المؤسسة العربية لضمان المصدر: 
 . 14.، ص2014يو االستثمار وائتمان الصادرات، السنة الثانية والثالثون، العدد الفصلي الثاني، أبريل، يون

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 438 291.7 606.6 260 270 25 ...... ..... 30 80 40 القيمة
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 نسبة 2001 بلغت سنة االقتصادية التنمية يف املباشر األجنيب االستثمار مسامهة أن 03من اجلدول   يتضح     
مث ارتفعت  األحوال أسوء يف%0,93 وصلت  حىت 2003االخنفاض إىل غاية  يف النسبة هده وبدأت 2,02%

  %0,71أين عرفت اخنفاضا قدر بنسبة  2012وبقيت متذبذبة بني االرتفاع واالخنفاض إىل غاية  2004عام 
 اجلزائري االقتصاد تنمية يف األجنيب االستثمار مشاركة بان القول ميكن وعليه،  2011سنة %1,29 كانت ما بعد

 .جدا ضعيفةتبقى  
عرفت  2013إىل غاية  2007أما فيما خيص عدد وحجم مشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر من    

مليون دوالر  20مشروع  مع رأس مال مستثمر قدر بـ 76 أين عرفت ارتفاعا قدر ب 2012تذبذبا معترباً  حىت 
 (10)يف أحسن احلاالت.

 طاع الخــاص:نتـائج وآثار اإلصـالحات على استثـمارات القـ (3
إن سياسة االنفتاح اليت تبنتها اجلزائر، والتوجه من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق استوجب ترقية 
االستثمارات ومتابعتها إلعطاء دفع جديد من أجل إحداث النمو االقتصادي، حيث صدرت العديد من القوانني 

( املتعلق برتقية 12-93)وقانون  (25-88)ـمار واملراسيم التشريعية التنظيمية والتحضريية، ومن أمهها قانون االستث
فأسندت املهمة هليئة جديدة تابعة للدولة تساهم يف إنعاش االستثمار يف القطاع اخلاص هي وكالة  ،االستثمارات

 تنشيط حتت وصاية الدولة.APSI  ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعته 
أسندت املهمة إىل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار املتعلق بتطوير االستثمار: ف (01-03أما القانون )

(ANDI وسنحاول التطرق إىل هاتني الوكالتني إضافة إىل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )ANSEJ. 
 ANSEJالوكـالة الوطنيـة لـدعم تشغيـل الشبـاب 1.3

ومساعدة الشباب على اجناز جاءت هذه اهليئة لتشجيع االستثمارات اخلاصة يف املؤسسات الصغرية 
مشاريعهم االستثمارية إلنتاج السلع واخلدمات بتقدمي التحفيزات املالية والفنية لرتقية الشغل والقضاء على البطالة 

 (11)وقد تكلفت باملهام التالية:

 ترقية تشغيل الشباب من خالل برامج التكوين والتشغيل.-
 الشباب منها، اإلعانات املقدمة للمستثمرين الشباب.تسيري خمصصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل -
 متابعة االستثمارات ومدى احرتامها لدفرت الشروط.-
 مساعدة أصحاب املشاريع باملعلومات االقتصادية والتقنية والتشريعية,-
 إقامة عالقات مع البنوك واملؤسسات لتمويل املشاريع واجنازها واستغالهلا.-
 بتنظيم دورات تدريبية يف جمال التسيري والتنظيم.تكوين أصحاب املشاريع -
 إعداد دراسات يف جمال اجلدوى وحتديد قوائم التجهيزات، التحفيزات املالية واجلبائية.-
 
 



 فوزية خلوط / د                                2014)-2001في ظل برامج االنعاش االقتصادي) واقع مناخ االستثمار األجنبي في الجزائر
 

 2017/جانفي 07العدد                   المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
211 

  APSIوكـالة الترقية ودعم االستثمارات 2.3
لتدعيم دور الدولة يف إنعاش االستثمارات واالقتصادية برتقية  (12-93أنشئت هذه الوكالة مبوجب القانون )

االستثمارات و مساعدة املستثمرين الجناز مشاريعهم االستثمارية وتؤسس الوكالة على شكل شباك وحيد يضم 
 اإلدارات واهليئات املعنية باالستثمار.

 تتمثل مهام هذه الوكالة فيما يلي:  (12)االستثمارات ودعم الرتقية وكالةمهام     
 تقييم االستثمارات وتقدمي القرارات املتعلقة مبنح أ رفض االمتيازات. -
 التكفل كليا أو جزئيا بنفقات اجناز االستثمارات. -
 منح االمتيازات املتعلقة باالستثمارات. -
 متابعة االستثمارات وترقيتها. -
 التجهيزات واملواد األولية.تقدمي التسهيالت اجلمركية اخلاصة باسترياد  -

 ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 3.3
 20املؤرخ يف  (03-01)  مبقتضى األمر الرئاسي رقم ANDIأنشأت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

، وهتدف ملساعدة املستثمرين على اجناز APSI، لتحل حمل الوكالة الوطنية لدعم ومتابعة االستثمار 2001أوت 
مشاريـعهم، وتوفري كل املعطيات املتعلقــة باحمليــط االقتــصادي ومنــاخ االستثمـــار وتــــتوىل الوكالة الوطنية لتطوير 

 اليت تستقبل املستثمرين املقيمني وغري املقيمني باملهام التالية: ANDIاالستثمار 
 املستثمرين بكل الوثائق الالزمة الجناز االستثمار.إعالم ومساعدة وتزويد -
 إعالم املستثمر جبميع املزايا املمنوحة له أو رفضها.-
تسهيل القيام باإلجراءات التأسيسية وجتسيد املشاريع االستثمارية بواسطة الشباك الوحيد كهيكل إداري ال -

 مركزي.
 تسيري املزايا املرتبطة باالستثمار.-
 دعم االستثمار وتطويره والنهوض به.تسيري صندوق -
 ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها.-
 التأكد من احرتام االلتزامات اليت يتعهد هبا املستثمرين خالل مدة اإلعفاء.-
 رفع العوائد واإلجراءات اإلدارية لتوفري أفضل التسهيالت لعملية االستثمار.-

يقع هذا اجلهاز حتت وصاية احلكومة واملستثمرين ويعترب هذا اجلهاز استشارا  المجـلس الوطنـي الستثمـار:-
 أسندت له مهمة تطوير وترقية االستثمارات، حيث يقرتح التدابري الالزمة وهو يقوم باملهام التالية:

 وضع خمطط عام لالستثمارات حسب األولويات وحتديد مهامها. -
مارات اليت مينحها التشريع اجلديد ويفصل فيها، ويصدر القرار مبنح حتديد املزايا اليت تستفيد منها االستث -

 املزايا.
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 إبداء املوافقة على االتفاقيات اليت تربمها الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار حلساب الدولة واملستثمر. -
 حتديد االستثمارات ذات األمهية بالنسبة لالقتصاد الوطين. -
تضمن توجيه االستثمار ودعمه وتشجيعه وتذليل الصعوبات اليت تواجه رفع تقارير إىل رئاسة احلكومة ت -

 املستثمرين.
 تقدمي االستشارة القانونية اخلاصة باالستثمارات وتقدمي االقرتاحات ملستثمرين. -

من أجل التخلص من املتاعب البريوقراطية وتسهيل اإلجراءات اإلدارية أمام املستثمرين الشبـاك المــوحـد: -
  واألجانب،  م إنشاء الشباك املوحد وهو يضم عدم مصاحل هلا عالقة مباشرة بتسهيل عملية االستثمار.احملليني

ويكون ممثلو الوزارات واهليئات يف الشباك املوحد مؤهلني قانونا وخمولني لتقدمي اخلدمات اإلدارية مباشرة على 
 مستوى هذا الشباك.

يوما من إيداع  60وتقوم الوكالة بتوفري الوثائق املطلوبة قانونا من أجل اجناز االستثمار يف مدة أقصاها 
 التصريح باالستثمار وطلب االمتياز.

 ونظرا ألمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة أعطت الدولة اهتماما هبا خالل إصدار قانون خاص با
ألول مرة إلعطائها ديناميكية جديدة  (18-01)اطها وجاء القانون ملؤسسات الصغرية واملتوسطة لتنظيم نش

 ولتحفيز وتشجيع االستثمار يف هذه املؤسسات ويعتمد هذا القانون على كثري من املبادئ منها:
إنشاء صندوق لضمان القروض البنكية لتسهيل احلصول على التمويل البنكي لالستثمارات اليت تدخل يف هذا -

 اإلطار.
 اخلدمات البنكية فيما خيص معاجلة متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. حتسني-
 تشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على ترقية صادراهتا من السلع واخلدمات.   -

 (:2014-2010)برنامج االنعاش االقتصادي  (4
اليت انطلقت قبل  ضمن دينامـيكية إعادة االعمار الوطين (2014-2010)يندرج برنامج التنمية اخلماسي 

، وتواصلت الديناميكية بربنامج 2001عشر سنوات، بربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي متت مباشرته سنة 
( الذي تدعم هو اآلخر بالربنامج اخلاص لصاحل واليات اجلنوب وواليات اهلضاب العليا يف 2009-2004فرتة )

 (.2009-2006الفرتة )
( استكمال املشاريع الكربى اجلاري إجنازها وأيضا إطالق 2014-2010)نمية ويهدف الربنامج اخلماسي للت

مليار دوالر وهو  286مليار دج أي ما يعادل  21 214وقد استلزم من النفقات قدرت ب (13)مشاريع جديدة
 يشمل شقني مهـا:

استكمال املشاريع الكربى اجلاري إجنازها على اخلصوص يف قطاعات السكة احلديدية والطرق واملياه مببلغ  -
 مليار دوالر. 130مليار دج ما يعادل  9 700

 مليار دوالر. 156مليار دج  ما يعادل  11 534إطالق مشاريع جديدة مببلغ  -
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 موزعة على القطاعات التالية:
من موارده لتحسني التنمية البشرية وذلك من  %40( أكثر من 2014-2010)ة خصص الربنامج للفرت      

 خالل إجناز:
مكـان  600 000وثانوية(،  850 إكمالية و 1000منشأة للرتبية الوطنيـة )منها  5000إجنـاز ما يـقارب -

 مؤسسة للتكوين والتعليم املهنيني. 300مكان إيـواء للطلبة، وأكثر من  400 000بيداغوجي جامعني و
عيادة متعددة  377مركبا صحيا متخصصا و 45مستشفى و 172منشأة قاعدية صحية، منها  1500أكثر من -

 مؤسسة متخصصة لفائدة املعوقني. 70التخصصات باإلضافة إىل أكثر من 
مليون وحدة سيتم تسليمها خالل الفرتة اخلماسية، على أن يتم الشروع  1,2( وحدة سكنية منها 02)مليوين -

 .2014يف أشغال اجلزء املتبقي قبل هناية سنة 
 سكن ريفي بالكهرباء. 220 000 توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد-
يل املياه، وإهناء منظومة لتحو  25سدا و 35حتسني التزويد باملاء الشروب على اخلصوص من خالل إجناز -

 األشغال جبميع حمطات حتلية مياه البحر اجلاري إجنازها.
 400قاعة متعددة الرياضيات و 160ملعبا و 80منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة، منها  5000أكثر من -

 نزل ودار شباب. 200مسبح وأكثر من 
 قافة واالتصال.وكذا برامج هامة لقطاعات اجملاهدين والشؤون الدينية والث-

من موارده ملواصلة تطوير املنشآت القاعدية األساسية  %40خيصص برنامج االستثمارات العمومية ما يقارب      
 وحتسني اخلدمة العمومية وذلك على اخلصوص:

مليار دج موجهة لقطاع األشغال العمومية ملواصلة توسيع وحتديت شبكة الطرقات وزيادة  3100أكثر من -
 قدرات املوانئ.

مليار دج خمصصة لقطاع النقل من أجل حتديث ومد شبكة السكك احلديدية وحتسني النقل  2800أكثر من -
 مدينة بالرتامواي(، وحتديث اهلياكل القاعدية باملطارات. 14احلضري )جتهيز 

 مليار دج لتهيئة اإلقليم والبيئة. 5000ما يقارب -
مليار دج لتحسني إمكانيات وخدمات اجلماعات احمللية وقطاع العدالة وإدارات ضبط  1800وما يقارب -

 الضرائب والتجارة والعمل.
 مليار دج لدعم التنمية الوطنية وذلك من خالل ما يلي: 1500خصص الربنامج أكثر من      

 مليار دج  م رصدها لدعم التنمية الفالحية والريفية الذي  م الشروع فيه منذ السنة الفارطة. 1000أكثر من -
مليار دج لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل إنشاء مناطق صناعية والدعم  150وما يقارب -

حمطات جديدة لتوليد الكهرباء  العمومي للتأهيل وتسيري القروض البنكية املسرية من قبل الدولة من أجل إجناز
 وتطوير الصناعة البرتوكيمياوية، وحتديث املؤسسات العمومية.
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مليار دج من الربنامج اخلماسي ملرافقة اإلدماج املهين خلرجيي اجلامعات ومراكز  350استفاد القطاع من      
 التكوين املهين.

رفة من خالل دعم البحث العلمي وتعميم التعليم مليار دج لتطوير اقتصاد املع 250ختصيـص مبلغ           
 واستعمال وسائل اإلعالم اآليل داخل املنظمة الوطنية للتعليم وكذا يف املرافق العمومية.

(، فقد  م 2013-2002فيما يتعلق حبجم االستثمارات االجنبية واملصرح هبا وفقا للقانون خالل الفرتة )      
مشروع استثمار  468مليون دج، مقابل  6050318لي مببلغ امجايل بلغ مشروع استثمار حم 52739تسجيل 

من  %89مليون دج، حيث سامهت االستثمارات احمللية يف استقطاب  2022164أجنيب مببلغ امجايل قدر ب: 
 امجايل اليد العاملة.

 1237112أما االستثمارات االجنبية املصرح هبا، ال تزال حمدودة حيث استثمرت الدول العربية ماقيمته 
مليون دج  521531مشروع استثماري.أما الدول االوروبية فقد استثمرت ما قيمته  154مليون دج من خالل 

 . (14)مشروع 257عرب 
 خاتمة:

بالرغم من اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات العمومية لتعزيز خمتلف أنواع االستثمارات واتباع سياسات      
حيث قدرت حجم  2014-2001االصالح االقتصادي من خالل برامج االنعاش االقتصادي يف الفرتة 

ري على قطاع احملروقات مليار دوالر إال أن االقتصاد الوطين ال يزال يعتمد وبشكل كب 426االستثمارات بــ: 
اما القطاعات االخرى  2014-2001من امجايل الناتج الداخلي اخلام خالل الفرتة    %40،والذي ساهم حبوايل 

 فتبقى مسامهاهتا حمدودة مقارنة مع االهداف املسطرة.
من حيث استقطاب  2014أما من الناحية الدولية ،احتلت اجلزائر املرتبة الثامنة عشر عربيا سنة      

فقط من إمجايل االستثمارات   %3.4مليون دوالر وهو ما ميثل  1507ت األجنبية مببلغ إمجايل بلغاالستثمارا
ولتوفري مناخ اجنع جلذب   .مليون دوالر أمريكي  44288األجنبية الواردة للدول العربية اليت قدرت بـ 

ولة اختاذ عدد من اإلجراءات الضرورية للوصول اىل االهداف االستثمارات االجنبية املباشرة كان  البد على الد
العمل على تعزيز كفاءة االطار التشريعي مع تبسيط االجراءات والرسوم ،وسرعة اصدار  - : املنشودة واملتمثلة يف

از املصريف إصالح اجله  -توجيه احلوافز الضريبية حنو القطاعات اليت تتميز مبزايا تنافسية-وتفعيل قوانني املنافسة
ضرورة توفري البنية التحتية –للوصول إيل جهاز مصريف متطور و فعال يسمح مبسايرة التطورات االقتصادية العاملية 

ضرورة توفري حميط شفاف خال من -توفري االستقرار السياسي واالمن–الالزمة  لالستثمار وتطوير االسواق املالية 
 دة اكثر من جتارب الدول العربية يف جذب االستثمارات االجنبية املباشرة.االستفا–البريوقراطية والفساد االداري 
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 نظام التعليم الرسمي ودوره في تراكم رأس المال البشري
 دراسة حالة الجزائر

 األستاذ: عزالدين بوشوك 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

                                                           

،الجزائر.                        المدية، يحيى فارسوعلوم التسيير، جامعة ية والعلوم التجارية اإلقتصادالعلوم كلية مساعد الصنف  أ،   أستاذ عزالدين بوشوك ، 

 الملخص:
عنصرا أساسيا يف تقدم وازدهار اجملتمعات والدول واملؤسسات االقتصادية على  ،رأس املال البشري     

يعتمد على نظام التعليم  وخمرجاته  يف القياس الكمي لرتاكمه، هلذا هتتم مجيع البلدان بالرتبية  ،السواء
ذا االجتا  كيهرها واجلزائر تأخذ هب ،والتعليم وجتتهد يف حتسني خمرجاهتا لتعميق  األثر على رأس املال البشري

 حيث نتناول يف هذا املقال رأس املال البشري ودور النظام الرتبوي اجلزائري يف تراكمه ،من البلدان
التنمية، إقتصاد الرتبية، رأس املال البشري، نظريات النمو، التعليم  كلمات مفتاحية:

 . والتكوين،التنميةالبشرية، خمرجات النظام التعليمي

Résume  

   Le capital humain est un élément clé dans le progrès et la prospérité des collectivités 

et des pays et des institutions économiques. où les chercheurs  prennent  le  système 

Educatif et ses sorties dans la mesure et la  quantification de l'accumulation de ce 

capital , pour cette raison ,tous les pays  donnent l’intérêt majeur à l'éducation . Et 

produisent  des efforts considérables pour  améliorer ses  sorties, et l'Algérie ; comme 

d'autres pays prendrait  des efforts   immenses  dans ce sens, où nous abordons dans 

cet article, le capital humain et le rôle du système éducatif algérien dans 

l'accumulation de capital humain. 

Mots-clés: développement, capital humain, théories de la croissance, Economie de 

l'éducation, le développement humain, les sorties du système éducatif 
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 ة ـــــــــــــــــــمقدم
مؤكدة يف أدبيات كل  ،إن مكانة اإلنسان واإلنسان املتعلم  الواعي  باخلصوص يف النشاط االقتصادي

إذا أردت أن تضمن رفاهية  ،حكمهإحدى الفيلسوف الصيين الكبهر كونفوشيوس يف  فهذا  ،املدارس االقتصادية
أما إذا أردت أن  ،وإذا أردت أن تضمن رفاهيته ملّدة عشر سنوات فأزرع له أشجارا ،ملّدة سنة فأزرع له أرزاشعبك 

 .تضمن له الرفاهية ملّدة مئة عام فعلمه
ية والتقدم االقتصادي داللة على أمهية اإلنسان العارف املتعلم، يف حتقيق الرفاهحيث تأيت هذ  احلكمة ك

منذ ، املذهب الرأمسايل  رائد Adam Smith ) 1723 - (1790 أدم مسيث وهو ما ذهب إليه  واالجتماعي 
الفساد واملساهم يف احلفاظ على  منأكد على دور التعليم يف تكوين العامل احملصن حيث  ،رمن عشالقرن الثا

 ،الكاتب األملاين ذهب إليه  الذي  نفس الرأيهو السلم االجتماعي واالستقرار الواجب للنشاط االقتصادي  و 
، إذ  يرى وجود عالقة ارتباط Karl Marx( 1818-1883) ماركسكارل  ،املدرسة االشرتاكية العلمية مؤسس 

 بني التعليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع.
حول التعليم   ،Alfred Marshall )1842 –1924(مسامهة الكاتب االجنليزي الكبهر  ألفريد مارشال لكن 
 تدريب تعليم و  عن طريق ،قابلة لالستثمارللتعليم واليت يرى بأهنا  قتصادية القيمة األنه أكد على ال ،كانت مميزة

 .من العمل إنتاجيةمبا حيقق أكرب  العنصر البشري 
جديد يتمثل يف اقتصاد الرتبية الذي كان  ،حىت تأسس فرع اقتصادي ،ما أن حل مطلع القرن العشرونو 

 .االقتصادي موضوعه قياس األثر الرتبوي والتعليمي يف النمو
دراسة قيمة حول  1924وكان من رواد هذا العلم الكاتب الروسي سيستالف سرتوميلني، حيث قدم سنة 

كالرك    ،يف هذا امليدان منهم تأثهر التعليم على التوظيف ومستوى األجور، كما قدم كثهر من الكتاب مسامهاهتم
H.G.Clark شولتزT. Shultz بيكرGS.Beker  بشاربولوسPsacharpoulos   جون فايزيJ. 

vaizeyهاريسS.E.Harris بلوغBlaug   فريدريك ابدنFridrich Edding جون كلود ايشرJ.claud  

Eicher   ليفي غاربوا L.levy-garboua. 

 

الذي يبحث يف  ،لعلم إقتصاد الرتبية والتعليم على أمهية التعليم وأسسوا بدراساهتم اوكل هؤالء الرواد أكدو 
 .قياس اثر التعليم  على النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية

حيث طور  GS. Beckerإىل الكاتب األمريكيأما مصطلح رأس املال البشري، فيعود الفضل يف اشتقاقه 
والتكوين يف النمو الداخلي وأثرها على التنمية االقتصادية سواء على املستوى الكلي  األفكار املتعلقة بدور التعليم

 ،بعنوان  رأس املال البشري دراسة حتليلية  وجتريبية 1964يف كتابه  الذي صدر سنة ،أو على مستوى األفراد
يكسبه رأمساال مياثل  حيث أكد على دور التعليم والتدريب يف تشكيل القيمة االقتصادية للعمل والعامل مبا

 ويضاهي رأس املال املادي.
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ومن هذا املنطلق جاء التأسيس لنظرية رأس املال البشري كمقوم أساسي للتنمية والنمو االقتصاديني، سواء 
 الكلي أو التحليل اجلزئي، ومّت التأكيد على دور التعليم والتدريب يف تنمية رأس املال البشري. على مستوى التحليل

عرج على املنظومة الرتبوية الرمسية يف اجلزائر ومدى أومن هنا تأيت مسامهة ورقتنا هذ ، حيث سأحاول أن 
البشري يف اجلزائر من خالل استقراء مدخالت وخمرجات منظومة الرتبية  تأثهر خمرجاهتا على تراكم رأس املال

قري للمنظومة إنتاج رأس املال البشري يف اجلزائر الوطنية اليت تشرف عليها وزارة الرتبية واليت تعترب العمود الف
 حلجمها واإلمكانيات املسخرة هلا

 اإلشكالية التالية:زاوية وسنحاول أن نناقش مفردات البحث من        
 ما هو دور نظام التعليم الرسمي في تراكم رأس المال البشري ؟

اليت تساعدنا على حتليل و  ،نطرح مجلة من األسئلة الفرعية ،وبيرض اإلجابة ومناقشة هذ  اإلشكالية    
 :نوجزها يف األسئلة التالية ،اإلحاطة مبوضوع البحث

 ما هو مفهوم رأس املال البشري ؟  -
 ما هي مقارباته القياسية ؟ -

 ؟م التعليم أن يلعب دورا يف تراكم رأس املال البشريميكن لنظا كيف -

 ليم الرمسي اجلزائري ؟ما هي مدخالت وخمرجات نظام التع -

 :نوجزها كما يلي ،كإجابات مسبقة لألسئلة اليت يطرحها حبثنا  ،حيث نقرتح مجلة من الفرضيات    
تأكدت أمهيته بالدراسات واألحباث العلمية  ،يعترب عنصرا رئيسيا يف أي جهد تنموي ،إن رأس املال البشري -

 اليت قدمها رواد علم اقتصاد الرتبية على اخلصوص.

 إن التعليم الرمسي ومنظوماته، تعترب العامل األساسي يف تراكم رأس املال البشري. -

وقطعت  ،لقد عملت اجلزائر منذ أن حتصلت على استقالهلا اىل اليوم على تنمية وتطوير نظامها الرمسي للتعليم -
 .خاصة من اجلانب الكمي ،أشواطا معتربة يف ذلك

 .اجلزائر مل تصل إىل املستوى املطلوب من حيث اجلودةإن خمرجات نظام التعليم الرمسي يف  -

 أوال: مفهوم رأس المال البشري وأهميته 
 .عرف تطورا وتعميقا من حيث التنظهر والتطبيق والتحليل والنمذجة ،منذ ظهور مصطلح رأس املال البشري

 يف ما تتجسد خاصة القدرات وهذ  .الفرد اإلنتاج عند قدرات من جمموعة يف املال البشري يتمثل إن رأس
 من مردودية وكفاءة بأكثر العملقادر على  السليم الشخص الواقع ففي ،واملعرفة والتعليم الصحي بالوضع يتصل

يكون أكثر إنتاجية ومردودية من  ،و معارف عامةالذي أكتسب تعليما وتكوينا  وباملثل،فإن الفرد. املريض الشخص
يف  هفرصأن كما   ،الشخص الذي مل حيض بنفس القدر من التعليم والتكوين  من ويكون عائد  املادي أكرب ،غهر 

 .أكرب من غهر  ممن مل يتحصل على التعليم والتكوين وحتقيق  عوائد مالية تكون احلصول على عمل 
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بأنه كل القيم اليت يتحصل عليها الفرد العامل بشكل  ،ومن هذا املدخل يتحدد مفهوم رأس املال البشري
اليت تسمح له بالتميز يف الدخل وفرص العمل عن غهر   ،من تربية وتكوين وتدريب ورعاية صحية وغهرها ،قمسب

 من العمال الذين مل حيصلوا على نفس ما حتصل عليه.

 مفهوم رأس المال البشري-1
 فإننا نعطي بعض التعاريف املقدمة لرأس املال البشري. ،ولتوضيح املفهوم أكثر

يري البنك الدويل بأن رأس املال البشري يتمثل يف مجلة حيث  ،الدويل لرأس املال البشريتعريف البنك  -
وبالتايل فهو يتمثل يف  ،املعارف والقدرات ومعطيات اخلربة  اليت حيوزها الفرد وحيوهلا اقتصاديا إىل قدرة إنتاجية

 1امة أو اخلاصة.عن طريق املعارف الع تراكمت لديه اليت  ،معنيالقدرات اإلنتاجية لشخص 

  ،1996يف تقرير هلا سنة  فتعرف رأس املال البشري  (OCDE)أما منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -
بأنه يتمثل يف مجلة املعارف واألفكار اليت يكتسبها األفراد خالل حياهتم،واليت يستخدموهنا يف إنتاج السلع 

 2واخلدمات ويف األسواق وخارجها.
ويتمثل يف الكفاءات واملعرفة  ،فإهنا تعرفه بأنه ميثل نوعا من أنواع رأس املال ،اليذاء العامليةأما منظمة -

هذ  العوامل اجملتمعة تسمح لإلفراد بإتباع إسرتاتيجيات خمتلفة وبإمكانات  ،والقدرة على العمل والصحة اجليدة
وهو ميثل يف  ،وى الالئق من احلياةعيش متعددة واحلصول على دخول تسمح هلم بإعالة أسرهم وضمان املست

 منها االستعدادات الشخصية الفطرية تلعب فيها  ،وعي للقدرة على العملهناية األمر عامل كمي وعامل ن
 3.املكتسبة من الرتبية والتعليم دورا يف تشكيل هذا العاملو 

       ( 1943-)   تييليزاألمريكي الكبهر  جوزيف س بتعريف الكاتب ،وخنتم تعاريف رأس املال البشري  -

J.  Stieglitz   حيث يرى بأن رأس املال البشري ميثل مجلة  ، 2001احلاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد  سنة
 4الكفاءات واخلربات املرتاكمة، واليت تسمح للفرد العامل بالوصول أعلى إنتاجية.

 أهمية رأس المال البشري:-2
حيث  ،املعاصرين  قتصادينيالعند ا أو شكوك  أصبحت ال تثهر أي انتقادية رأس املال البشري أمهإن 

أمهية رأس املال البشري سواء على املستوى الكي أو على مستوى   ،النظرية والتجريبية أثبتت العديد من الدراسات
عها البنك تلك الدراسات اليت مجّ  ،ومن بني هذ  الدراسات ،يف إطار التحليل االقتصادي  اجلزئي املؤسسات 

 5الدويل يف كتاب بعنوان الرتبية من أجل التنمية حتليل لبدائل االستثمار.

فهو العنصر الفاعل يف إسرتاتيجيات يف حتقيق التنمية،  األساسيوتكمن أمهية رأس املال البشري يف دوره
 ال ميكن أن يرتاكم من خالل الرتبية والتعليم، فمن دوهنما  تربز وتتحقق رأس املال البشري  أمهيةعلما أن  ،التنمية

التكنولوجي يزيد من معدل النمو االقتصادي  موتشهر نظريات النمو االقتصادي إىل أن التقد ،رأس املال البشري
راكم أفضل تعليماً، ومن هنا فإن ت العمل تكون قوة دمايف األجل الطويل ويزداد هذا التقدم التكنولوجي سرعة عن

وتشهر األدبيات االقتصادية  .مصدرًا من مصادر النمو املستدام حتقيق التنمية ويعتربيف  اعداملال البشري يس رأس
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ة واالستثمار يف األصول امللموسة وغهر ين طريق زيادة الطاقة اإلنتاجعالنمو املستدام يتم  التإىل أن رفع معد
 6.امللموسة مثل االبتكار والتعليم والتدريب

ت النمو المعدمتابعة  أنصبت علىواليت  Baroo & wahLeeومن خالل دراسة قام هبا الكاتبني 
أن خمزون رأس املال البشري املرتاكم حيث استنتجا ب ،1995–1960عدد من دول العامل خالل الفرتة لاالقتصادي 

 كما استنتجت هذ  الدراسة بأن ،والتنميةاألساسية املؤثرة يف النمو ددات أحد  أهم احمل هذ  البلدان  ميثللدى 
املستويني الثانوي والعايل  يفسنوات التحصيل الدراسي  و قويا يف عالقة طردية  معالنمو مرتبط ارتباطًا إجيابيًا 

يف  كبهرا دوراً  ال يلعب  االبتدائيالتعليم  مستوى  ه رغم أن كما الحظت هذ   الدراسة كذلك بأنللذكور الباليني،  
 7إىل املراحل األعلى من التعليم ذات املردود التنموي. ي وإجباري للمروررئيس يعترب ممر النمو، إال أنه 

بعملية تراكمه االهتمام أمهية رأس املال البشري و أزدادت فيه درجات  ،ولعل الفرتة الزمنية اليت  برزت فيها
احلرب العاملية  هي فرتة ما بعد  ،ليم والتدريب والتكوينعن طريق التع اإلنساناالستثمار يف عن طريق االهتمام ب

 8اآلتية: نورد بعضها يف النقاط التالية  ألسبابجلملة من االثانية وذلك 
الزيادة الكبهرة يف حجم الناتج القومي يف الدول املتقدمة مقارنة بالزيادة يف مواردها الطبيعية وساعات العمل  -

 املال البشري. رأسيف  االستثمارمستوى  بارتفاع-إىل حد كبهر-ورؤوس األموال املنتجة، األمر الذي ميكن تفسهر  
اليت انتزعت  استقالهلا  حديثا و ورثت  وضع مية بالتنمية االقتصادية يف الدول النا االهتمامتزايد  -

بني املفكرين ورجال السياسة يف إطار احلرب  وجتاذب مما أثار نقاش ،والتخلفالتأخر بيتميز اقتصادي واجتماعي 
 الباردة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية.

 .على حماربة األمية وتقليل تداعياهتا االجتماعية واالقتصادية تساعدهاحاجة البلدان املتخلفة لنهضة تعليمية كبهرة  -

يف توحيد اجلهود الفكرية  ،دور املنظمات الدولية ملا بعد احلرب العاملية الثانية كمجوعة بروتن وودز -
رتبوية وهو ما ساهم يف بناء  املنظومات ال ،إلحداث منو متكافئ  بني فارات العامل وبلدانه ،والتنظيمية والتمويلية

 وتكوين اإلطارات. ،سواء من حيث املنشئات القاعدية أو التنظيم والتخطيط ،ومتويل إنشائها
املال  رأساالستثمار يف تكوين أنتج دالئل ومؤشرات تثبت بأن املبذول و االهتمام املكثف اجلهد الدراسي  -

وجعلها  تنمية املوارد البشريةهو ما فتح الباب واسعا أمام و  البشري يفوق يف نتائجه االستثمار يف املوارد املادية، 
األول يف  األساسي العنصر أصبحت الدراسات االقتصادية  تعترب  اليت واألولويات  املطروحة و من أهم القضايا 
 .ةواالجتماعي االقتصاديةعمليات التنمية 

 المقاربة القياسية لرأس المال البشري :ثانيا
 حيث أعط كتاهبا  ،املدرسة النيوكالسيكيةلقياسية لنظرية رأس املال البشري حمل اهتمام املقاربات ا كانت

جتدر اإلشارة إىل أنه من الناحية العملية  حيث  ،أمهية كبهرة لدور رأس املال البشري يف نظرياهتم للنمو االقتصادي
مدخالت حيث يلجأ الكتاب إىل اعتماد  ،لقياس رأس املال البشري معيار كميال يوجد يف الوقت احلايل 
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واملتمثلة يف الرتبية والتعليم والتكوين والنفقات املتعلقة هبم وكذلك على نفقات الصحة  ،مقياس مركب له ،تكوينه
Behrman and Taubman.9وهذا ما يذهب إليه الكاتبني بهرمان وتومبان   ،وغهرها

 

ملا للتعليم من أثر مباشر على  ،راد  مقياس لرأس املال البشريوتعترب سنوات الدراسة اليت يتحصل عليها اإلف
وأثبت فيها وجود عالقة ارتباط بني  ،1988فلقد  قدم جورج شولتز  دراسة سنة  ،حسب بيكر و شولتز ،إنتاجيته

وأستنتج من دراسته بأن  ،متوسط الدخل الفردي يف بلد ما ومتوسط سنوات الدراسة اليت يتحصل عليها أفراد 
 10.الدخول الفردية وإن العكس صحيح البلدان اليت تعرف متوسط سنوات دراسة طويلة نوعا ترتفع فيها متوسط

 ،العوائد من االستثمار يف التعليم حتليلبدأ الكتاب يف ،ويف تطور للمقاربات القياسية للرأس املال البشري
 هوو  ،منهماتكاليف الرتبية والتعليم والعوائد املتوقعة كن املقارنة بني بأنه ميأصحاب هذ  املقاربة أستنتج حيث 
بعنوان حتليل التكلفة والربح  1970سنة يف دراسة له  ،Maureen Woodhallالكاتب ذهب إليه الذي الطرح 

 :11حيث أستنتج النتائج التالية ،يف التخطيط الرتبوي
 ومستوياته.عوائد األفراد مرتبطة بشكل عايل مع التعليم  -

 العائد ينمو تصاعديا مع السن ليبدأ يف الرتاجع حىت سن التقاعد، ليشكل يف جممله عالقة غهر خطية. -

 منحىن العائد يكون أكرب متوج عند األفراد املتعلمون منه عند األقل تعليما. -

 بعد زمنيا.أكلما كان مستوى التعليم عاليا كان الوصول إىل نقطة الرتاجع  -
دراسة  حول العائد ومستوي   Patrinos et Psacharopoulosالباحثني  قدم 2004ويف سنة 

بأن الدول  اا من دراستهمنتجحيث است ،لعوائد التعليم يف مراحله املختلفة شامل بقياس حيث قاما  ،التعليم
 12واجلدول التايل يلخص ذلك. ،على خالف الدول املتقدمة ،املتخلفة تعرف عوائد مرتفعة من التعليم االبتدائي

 مستوى متوسط الدخلالعائد على اإلستثمار في التعليم حسب  :1الجدول رقم 
 العائد من اإلستثمار في التعليم  )نسبة مؤية( مجموعات الدول

 تعليم عالي تعليم ثانوي تعليم إبتدائي 
 11.2 15.7 21.3 منخفضة الدخل
 11.3 12.9 18.8 متوسطة الدخل
 9.5 10.3 13.4 مرتفعة الدخل

 10.5 13.1 18.9 دول العالم
 Psacharopoulos and Patrinos.2004املصدر:

 

 المقاربة االقتصادية للتربية والتعليم  :ثالثا

أمهية كبهرة،  ،منذ احلضارات األوىل أعطاها اإلنسانفالرتبية والتعليم، ممارسات ثابتة يف التاريخ البشري، 
 هبما و عملت علىاهتمت الدول واألمم ومنه  ،جبميع مكوناتهاجملتمع يتعلق بوأعتربها حاجة اجتماعية وشأن 

 13التعليم.فنون الرتبية و وتعلم أفراد اجملتمع سبل  القيام هبا، وتنافس األفراد يف بناء املدارس واملعاهد اليت تلقن
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الرتبية والتعليم وسيلة لتنمية القوى البشرية ورأس املال البشري ومقياس كمي له كما سبق ذكر ، كما وتعترب 
 تعترب مقياس من مقاييس التطور والتخلف يقاس تطور وختلف الدول على أساس خمرجات نضم التعليم والرتبية و فيها. 

ذهبية، بالتعليم والرتبية، ويف ما يلي نقدم ولقد أهتم االقتصاديون باختالف مدارسهم الفكرية ومشارهبم امل
 أراء بعض االقتصاديني يف الرتبية والتعليم.

بأن الرتبية والتعليم يشكالن عامل أساسي يف تكوين رافد لرأس  ،يرى آدم مسيث يف إطار حتليله لثروة األمم-
علم والقدرة على استخدامهما من قبل اإلنسان حيث يعترب بأنه يتشكل من املعرفة وال ،وأطلق عليه رأس املال الدائم ،املال

ومنه يدعو إىل ضرورة ختصيص إنفاق للقيام بوظيفة التعليم والرتبية يف اجملتمع واالستثمار فيهما،  ،يف النشاط االقتصادي
 14.مبساعدة من قبل احلكومات لألفراد  ألن قيم التعليم حسب رأيه تقلل من الفساد وتشجع على االستقامة

الفيلسوف واالقتصادي جون ستيوارت ميل فهرى بأن مهارات العمل لدي اإلفراد متثل ثروة لألمة كاملة أما 
وهلذا على  ،وهي عملية ال ميكن لألفراد وآليات السوق أن تضمنها ،تكتسب عن طريق التعليم املنظم واملوحد

يزيد عن ذلك   املدارس أو يف البيت، واحلكومات أن تتدخل لضمان فعالية التنظيم وفرض إلزامية التعليم سواء يف
 15الربامج و فعاليتها. وتناسق  متاثلضمان تتدخل يف إىل أن على الدولة أن 

 ،للتعليم احلقيقي االقتصادي البعد،تناول بكل صراحةالذي  ،اقتصادي كاتب أو  ويعترب ألفريد مارشال 
لتعليم املقاربة االقتصادية ليف جمال خاصة  ،ةكيحلقة وصل بني املدرسة الكالسيكية النيوكالسي  آراء وتعترب 

اوت يف مستويات كما أنه يرجع التف  ،حيث يرى بأن التعليم عامل داخلي وأساسي من عوامل اإلنتاج ،والتكوين
وهبذا الرأي مهد للدراسات التجريبية والقياسية لدور التعليم  ،لعمال للتفاوت يف مستويات تعليمهماإلنتاجية بني ا

 16.نشاط االقتصادي و التقييم االقتصاد لنظم الرتبية والتعليميف ال

كقيمة   ،األساسية الرتبية والتعليم أمهية كبهرة وأكدوا مكانتهامث جاءت موجة الرواد من الكتاب الذين أعطوا 
الكتاب يف أنطلق كثهر من إذ  ،العشرين الربع األول من القرن  خاصة يف ،اقتصاد الرتبيةعلم اقتصادية وأسسوا ل

 .حيث سبق ذكر بعض من هؤالء الرواد يف أعلى هذ  الورقة ،دراسة أثر التعليم يف النمو االقتصادي والتنمية

من  ،، متيزت به يف جماالت متعددة17كانت جامعة شيكاغو األمريكية مقر جملهود حبثي كبهر   1960واعتبار من سنة 
دور الرتبية والتعليم بكل بنتائجه  ترسخ  ،كبهر  حبثيباحثني مبجهود قامت جمموعة من ال،بينها جمال رأس املال البشري

واليت نال  ،.Gary Stanley Becker  1930 )–2014)  بيكر .س.جاليت أطلقها  ،أشكاهلما يف نظرية رأس املال البشري
هذ  البحوث اليت  تعترب مكملة  .1992جائزة نوبل يف االقتصاد سنة مجلة حبثه  يف جمال رأس املال البشري  على

 وSchultzheodore William T ) 1902 -1998)للبحوث اليت قام هبا  زميل عملة يف اجلامعة  تيودور شولتز 
 . 1979الذي حتصل بدور  على جائزة نوبل قبل ذلك يف سنة 

النظم ختطيط والبحوث املنصبة على  دراساتوميكن إعتيار أعمال الكاتبني السابقني، دفعة قوية  لل
 البشرية و نظرية رأس املال البشري للتطور. مفهوم التنمية مأما وواجتماعيا،  اقتصادياالتعليمية وقياس خمرجاهتا 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/1902
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 النظام الرسمي للتربية والتعليم في الجزائر  :رابعا
دورها يف حينها فكانت أدت نظم تعليم وتربية  -عرب تارخيه الطويل  -اجملتمع اجلزائري لقد عرف 

وما تعجب  قادة  ،جامعات ومعاهد  مدينة جباية مثال، ملجأ لألوربيني يف القرون الوسطى ألخذ العلم واملعرفة
إال شهادة عن كفاءة  ،1830حني مل جيدوا أي أمي يف مدينة اجلزائر عند دخوهلم إليها سنة  املستعمر الفرنسي

 18.نظام الرتبية والتعليم يف تلك الفرتة
يستطيع  وحني دخل املستعمر الفرنسي للجزائر عمل على حتطيم الرتكيبة االجتماعية والثقافية السائدة حىت

حيث عمل على حتطيم نظام التعليم باألساس  ،لية قيادته وتدجينهل عماملناعة فيه، ويسه   عواملحيطم  أن 
 19.االستعمارية االستدامرية  خيدم سياسته وأهدافه  وإحالل نظام هجني مكانه

 ،حمضة ورثت نظام تعليم مفكك بأهداف استعمارية ،وحني نالت اجلزائر استقالهلا بعد ثورة التحرير اجمليدة
ويرسخ الصراع احلضاري القائم بني  رلمستعمتكون عونا  لوينتج خنبة من األهايل احملتل وثقافته  قيم يرسخ 

 .النخب اليت أنتجها هذا النظام وبقية طبقات اجملتمع
 20:ففي تقسيم أحقاب تاريخ اجلزائر كانت احملاور الكربى هلذا التاريخ حتمل العناوين التالية ،وعلى سبيل املثال

 L’Epoque Romain                  العصر الروماين -

 L’invasion arabeاليزو العريب  -

  Le contrôle Turcالسيطرة الرتكية  -

  L’arrivée des françaisوصول الفرنسيني   -

وهذا جتين على احلقيقة  ،فهو عصر و وصول بالنسبة للفرنسيني وأسالفهم وهو غزو وسيطرة بالنسبة للمسلمني
ويعطي رسالة واضحة عن مراميه  ،ص لنا بصورة جلية  احملتوى اإليديولوجي هلذا النظام الرتبويالتارخيية، كما أنه يلخ

وأهدافه االستعمارية اليت  اجتهدت فرنسا الدولة االستعمارية على ترسيخها يف إطار إنتاج طبقة  من اجملتمع األهلي 
 قيق املصاحل االستعمارية على حساب املواطنني.مبا جيعلها تعمل على حت ،منسلخة عن بيئتها الثقافية واالجتماعية

ال يتناسب مع عدد  أما من الناحية الكمية فإن تطور عدد التالميذ يف الفرتة االستعمارية يبقى قليل جدا
كما أن هذا العدد القليل   ،السكان واحلاجة لتشكيل  النخب االجتماعية اليت تعمل على تسيهر ومنو اجملتمع

بصورة عامة، سواء مقارنة مع العدد اإلمجايل أو مع عدد  على العنصر الوطين ن العنصر األورويب متيز بطييا ،بدور 
انطالقا من معطيات والبيانات اليت قدمها عبد  ا مت إعدادمه ن الذي ، التالني ني اجلدوليف ما يلي نقدم و  السكان.

والذي يلخص الصورة 480- 478خاصة يف الصفحة  ،21اللطيف بن أشنهو يف كتابه تكوين التخلف يف اجلزائر
  .اليت كانت عليها املنظومة الرتبوية يف اجلزائر املستعمرة 

التالميذ والطلبة املسجلني يف كل مستويات املنظومة الرتبوية اجلزائرية حتت االحتالل  احيصر  واجلدولني
 الفرنسي، مبا فيها تالميذ األقسام التحضهرية وطالب اجلامعة.
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 % 87ثل النسب ميحيث كانت ،هو طييان العنصر األورويب نياجلدول يالحظ على بيانات هذين وما
الرتاجع الكبهر للعنصر األورويب سنة من البيانات السابقة لكن  نالحظ  ،1945سنة  % 61رتاجع  إىل لت

1960-1901يمثل تطور عدد التالميذ والطلبة في الجزائر خالل فترة  :2دول رقم ج  

 

 لتالميذ المنظومة التربوية الجزائرية الكلي  المجموع

 

 الفترة الذكور االناث نسبة االناث المجموع

199734 30% 59183 115576 1901 

248424 28% 70667 136979 1911 

214945 28% 59818 112223 1921 

263520 27% 71767 124015 1931 

326407 26% 85201 132543 1945 

587463 25% 146902 134348 1954 

552150 27% 147951 131782 1956 

650915 27% 174158 131224 1957 

1040423 28% 294742 136136 1959 

1168050 28% 327971 125305 1960 

 تم إعداده انطالقا من المعطيات التي قدمها عبد اللطيف بن أشنهو، في كتاب تكوين التخلف في الجزائر :المصدر

 1960 -1901يمثل توزع الطلبة والتالميذ بين العنصر األوروبي واألهالي  في الجزائر خالل فترة  :3جدول رقم            

 األهاليالتالميذ من 

 

 

 األوروبيينالتالميذ 

  

النسبة العنصر اال
ور 

بي
 

المجموع
نسبة االناث 

 

االناث
الذكور 
نسبة األوربي 

 

المجموع
نسبة اإلناث 

 

االناث
الذكور 
الفترة 
 

13% 26754 7% 1779 24975 87% 172980 33% 57404 115576 1901 

18% 44305 8% 3527 40778 82% 204119 33% 67140 136979 1911 

22% 47035 9% 4131 42904 78% 167910 33% 55687 112223 1921 

29% 76148 11% 8410 67738 71% 187372 34% 63357 124015 1931 

39% 128467 15% 19804 108663 61% 197940 33% 65397 132543 1945 

66% 386583 21% 80370 306213 34% 200880 33% 66532 134348 1954 

65% 356235 24% 83818 272417 35% 195915 33% 64133 131782 1956 

70% 454820 24% 109287 345533 30% 196095 33% 64871 131224 1957 

80% 836973 27% 227428 609545 20% 203450 33% 67314 136136 1959 

84% 983618 27% 268844 714774 16% 184432 32% 59127 125305 1960 

تم إعداده انطالقا من المعطيات التي قدمها عبد اللطيف بن أشنهو، في كتاب تكوين التخلف في الجزائر :المصدر  
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وهذا يعود النطالق الثورة احلريرية املباركة يف هناية هذ  السنة وهو ما دفع الكثهر من  34%إىل نسبة  1954
 .الفرنسيني لنقل أبنائهم من املدارس اجلزائرية

ويعود ذلك إىل أحداث وجمريات الثورة املضفرة اليت  ،%16إىل 1960الرتاجع ليصل سنة مث تواصل هذا  
 كبهر.  بشكلاشتدت يف هذ  الفرتة 

لكن يالحظ تراجع  ،فإن الذكور يتيلبون على الرتكيبة بصورة عامة ،أما من ناحية الرتكيبة اجلنسية للتالميذ والطالب
 رغم بقائها متدنية.  ،أين بدأت تتحسن شيئا فشيئا 1956نسب اإلناث بالنسبة لألهايل بشكل كبهر، حىت هناية سنة 

عملت  1962جويلية من سنة  5يوم  وأمام متطلبات الواقع االجتماعي واالقتصادي عند االستقالل   -
شاهبا نوع  لكن جاءت هذ  اإلصالحات ،تطلعاتهاجلزائر على حتسني وتييهر نظام التعليم مبا خيدم اجملتمع وحيقق 

وهو ما جعل هذ  اإلصالحات تأيت  ،ق اليت وظعنها الفئة املتشبعة بالتفافة والفكر االستعماريمن العيوب والعوائ
 .سطحية رتوشوإمنا على شكل  ،على شكل ال يليب السقف الذي ينتظر  اجملتمع

أين شكلت جلنة وطنية بيرض اقرتاح خطة إصالح املنظومة الرتبوية، حيث قدمت  1968وهذا حىت سنة 
بعنوان مدخل إلصالح التعليم، حددت فيه األهداف املنشودة للنظام  1969سبتمرب من سنة ورقة عمل يف 

سنة  132مبا يتماشى مع  تطلع اجملتمع اجلزائري الذي أفتك استقالله بعد  ،ألبناء اجلزائر ،الواجب بنائهالتعليم 
 :22بثالث أهداف هي وحددها  ،من االستعمار الفرنسي قدم خالهلا ماليني الشهداء

 دميقراطية التعليم  -

 تعريب التعليم  -

 حتديث الطرق التعليمية.  -

والذي  ،1974رة الرتبية سنة هذ  الوثيقة إىل خمطط إصالح التعليم يف اجلزائر الصادر عن وزا ت تطور مث 
كأول سند قانوين   ،1976أفريل  16اليت صدرت مبناسبة عيد العلم  شكل األساس املرجعي لألمرية الرأسية 

 23إصالحي لنظام الرتبية والتعليم يف اجلزائر املستقلة.
حتدد وتصحح االختالالت اليت تظهر مع  ،والذي أتبع على مدار السنوات األخرى برتسانة قانونية

 جند  ،ومن بني هذ  النصوص القانونية ،التطبيق
 .هي للتعليم العايل والبحث العلميانون التوجياملتضمن الق 1999أفريل سنة  4املؤرخ بتاريخ  99/05القانون 

 .املتضمن القانون التوجيهي للرتبة  والذي حل حمل املرية السابقة 23/04/2008 املؤرخ يف 08/04القانون رقم  -

 .واملتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم املهنيني 23/02/2008املؤرخ يف  08/07القانون رقم  -

أما من الناحية التنظيمية فإن منظومة التعليم يف اجلزائر، تنقسم حاليا، بني جمموعة من اإلدارات والوزارات، 
 24وهي: 

منظومة الرتبية، اليت تتكلف بالتالميذ يف املراحل األوىل من التحضهري حىت ما قبل اجلامعي، وهي األساس  -
 ترب أكرب إدارة حكومية، من حيث التعداد أو اإلنفاق احلكومي.وتتكفل هبا إداريا وزارة الرتبية الوطنية، اليت تع

 منظومة التعليم العايل واليت تتكفل هبا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. -
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 منظومة التكوين املهين، واليت تتكفل هبا وزارة التكوين والتعليم املهنيني. -
 

 .الجزائرمدخالت ومخرجات نظام التعليم الرسمي في  :خامسا
 ،إن مدخالت نظام التعليم تتكون من مجلة العوامل اليت ينطلق هبا النظام التعليمي ليحقق األهداف املسطرة له

وميكن أن نقسم مدخالت  ،باعتبار  نظام إنتاج خلدمة تتميز خبصوصيتها ،وبالتايل فهي تشكل عوامل إنتاج هذا النظام
من  ،ملسخرة له يف ميزانية الدولة و التجهيزات واملنشئات القاعدية اليت يستعملهاباملوارد املالية ا ،نظام التعليم الرمسي

سواء األساتذة واملعلمني  ،كذا تتمثل يف عدد العاملني والناشطني يف هذا القطاع  ،مدارس و أقسام وغهرها من املنشئات
 .م يف رأس املال البشريوتعترب مدخالت نظام التعليم الرمسي أحد مؤشرات الرتاك ،أو اإلطار اإلداري

التعليم على حتقيقها بشكل مستمر،  األهداف اليت يعمل نظامأما خمرجات نظام التعليم فهي تتمثل في
نسب  نتائج الطالب النهائية يف كلِّ عام دراسي، بتحقيقها، كوبعبارة أخرى هي النتائج النهائية اليت يقوم النظام 

حيث  ،وغهرهاالسلوكيات اليت اكتسبها الطالب من النظام  ،نسب النجاح يف االمتحانات الرمسية ،القيد يف النظام
 25.تستعمل كل من املدخالت واملخرجات كأداة لقياس تراكم رأس املال البشري

 26.الذي يوضح مدخالت النظام وعملياته وخمرجاته  ،ولتوضيح النظام اإلنتاجي الرتبوي نورد املخطط التايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Jack hallak , la productivité , le rendement et l’analyse des systèmes éducatifs   :المصدر
 

وهو  ،منذ االستقالل إىل اليوم ،ولقد عرفت مدخالت وخمرجات نظام التعليم الرمسي يف اجلزائر تطورا كبهرا
 داللة على تنامي رأس املال البشري يف اجلزائر. بيض النظر عن جودة خمرجات هذا النظام أو كفاءته.

 يمثل نظام إنتاج تربوي 1الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 التغذية العكسية

 

 

 

 

 

 

 المخرجات
 عدد التالميذ

بحسب المستوى 
 التعليمي المحصل

 

 

 

 

 العمليات
 التعليم والتدريس
 التقويم والقياس

 

 

 المدخالت
 المعلمين
 المنشئات

 التالميذ المسجلين
 الوسائل المادية

 البرامج والمناهج
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ويف اجلدول التحليلي التايل نتابع تطور مدخالت و خمرجات  نظام التعليم الرمسي يف اجلزائر من خالل  
 .وزارة الرتبية الوطنية قسمه املتعلق باملرحلة ما قبل اجلامعي وهي املرحلة اليت تشرف عليها

 يمثل مؤشرات عن مدخالت النظام التربوي الجزائري 04الجدول رقم  

 ]دج[ نصيب التلميذ
العدد 

 االجمالي للتالميذ

يزانية ة منسب
التربية من اجمالي 

 ميزانية الدولة

اجمالي 
 وزارة التربية ميزانية 
 بأللف دينار[]

 الدولةميزانىة اجمالي 
 ألف دينار[]

 الفترة

580,27 14 972 245 19% 8687889 45094855 1962-1971 

9731.67 34 570 747 12% 33 581 518 284 289 207 1972--1981 

3 592,74 56 305 806 18% 202292070 1127100370 1982-1991 

13 016,28 73 391 703 12% 955286769 7945418812 1992-2001 

7558.23 58 644 342 11% 4432417607 40228742777 2002-2012 

 2012-1962تم إعدادة من إنطالقا من البيانات اإلحصائية لوزارة التربية الوطنية، من سنة  :المصدر
 

وما يالحظ من بيانات هذا اجلدول هو أن ميزانية وزارة الرتبية، متثل نسبة معتربة من امليزانية العامة للدولة 
 . % 11مل تقل عن وسقفها األدىن  ،%19كان سقفها األعلى اجلزائرية  

وهذا داللة على اجلهد احلكومي الذي تبدله اجلزائر يف قطاع الرتبية والتعليم وما تتحمله اخلزينة العمومية من 
 الدول املتقدمة.النفقات العمومية العائدة لوزارة الرتبية، لكن يبقى نصيب التلميذ الواحد غهر كايف وال يصل إىل مستويات 

مع اإلشارة إىل أننا أدرجنا كل من نفقات التجهيز والتسيهر يف إمجايل النفقات سواء املتعلقة بوزارة الرتبية أو إمجايل 
 نفقات الدولة.

أما عدد التالميذ، فقد أدرجنا إمجايل كل األطوار، جبنسيهم الذكور واإلناث، انطالقا من املستوى 
 لة التعليم الثانوي.التحضهري حىت هناية مرح
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واألقسام وكذا تطور عدد املعلمني واألساتذة أما اجلدول التايل فإنه يشمل تطور عدد املؤسسات التعليمية  
 يف أطوار التعليم.

 2012-1962يمثل عدد التالميذ في أطوار المنظومة التربوية  خالل الفترة  :07الجدول رقم 
 2و  1الطوران  3الطور  الثانوي المجموع

 سنوات

 

 متاقن

ثانويا
 ت

مدار 
 س أساسية

حجرات 
 الدرس المستعملة

ملحاقا
 أساسيةت مذارس 

38 128 48 386 4 071 0 42 740 1962-1971 

91 807 181 1 414 7 344 
466 

531 82 868 1972-1981 

140 373 933 4 577 18 201 
801 

735 
116 

662 1982-1991 

194 785 2 117 8 860 30 553 
1 150 

921 
153 

255 1992-2001 

232 145 1 216 14 606 42 845 
1 319 

654 
173 

478 2002-2012 

 2012-1962تم إعدادة من إنطالقا من البيانات اإلحصائية لوزارة التربية الوطنية، من سنة  :المصدر
 

سواء من  ،من اجلداول السابقة نالحظ بأن الدولة اجلزائرية قد وفرت كثهر من مدخالت املنظومة الرتبوية الوطنية
 علمني وأساتذة يف األطوار الثالث.أو من حيث اإلطار البشري من م ،حيث التمويل أو من حيث املنشئات القاعدية

وهذا ما أنعكس على خمرجات هذا النظام، حبيث أن مجلة التالميذ يف أطوار املنظومة الرتبوية، أصبح ميثل 
يف  نسبة معتربة من إمجايل السكان، وهو ما أنعكس بدور  على تراجع مستويات األمية وتراكم رأس املال البشري

 اجلزائر من حيث املؤشرات الكمية.
فقط تبقى مسالة املؤشرات النوعية، املتمثلة يف جودة التعليم وكفاءة نظم التعليم الرمسية، تتطلب جهدا  

 كبهرا ومعتربا، حىت نفعل رأس املال البشري مبا خيدم التقدم والتنمية يف اجلزائر.

 2012-1962: يمثل اجمالي عدد األساتذة والمعلمين في أطور التعليم الثالث بما فيهم األجانب خالل فترة 05جدول رقم 
 المجموع منهم أجانب المجموع منهم أجانب المجموع منهم أجانب المجموع منهم أجانب الفترة إجمالي المراحل الثالث 2و 1معلمي الطور  3معلمي الطور  أساتذة الثانوي

14 289 22 111 21 306 38 941 62 381 287 640 97 976 348 692 1962-1971 

34 304 63 285 33 594 167 334 20 957 683 883 88 855 914 502 1972-1981 

34 681 308 455 12 431 696 289 4 901 1 407 517 52 013 2 412 261 1982-1991 

2 215 525 839 2 589 986 103 1 664 1 675 651 6 468 3 187 593 1992-2001 

 2013-2002 848 857 3 973 006 751 1 152 675 360 1 307 167 746 ى

 2012-1962المصدر: تم إعدادة من إنطالقا من البيانات اإلحصائية لوزارة التربية الوطنية، من سنة 

 
 2012-1962المنظومة التربوية  خالل الفترة : يمثل عدد التالميذ في أطوار 06الجدول رقم 

 الجملـة 2و1الطوران  3الطور  الثانوي

 المجموع بنـات المجموع بنـات المجموع بنـات المجموع بنـات الفترات

49 074 189 040 365 790 1 276 168 5 384 975 14 315 463 5 508 182 14 972 245 1962-1971 

449 150 1 336 868 2 034 228 5 502 230 11 278 484 27 731 649 13 761 862 34 570 747 1972-1982 

2 418 582 5 446 532 5 522 895 13 462 332 16 449 170 37 396 942 24 390 647 56 305 806 1982-1991 

4 655 141 8 798 337 8 924 074 18 046 087 21 555 528 46 547 279 35 134 743 73 391 703 1992-2001 

5 493 5 493 11 644 048 23 815 586 16 434 708 34 823 263 28 084 249 58 644 342 2002-2012 

 2012-1962المصدر: تم إعدادة من إنطالقا من البيانات اإلحصائية لوزارة التربية الوطنية، من سنة 
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  :الخاتمة
املصطلح الذي ظهر كنتيجة ملالحظة دور التعليم والتكوين يف كفاءة  تطرقنا ملفهوم رأس املال البشري، هذا

 العامل مبا جيعله فعاال يف نشاطه اقتصادي، وذلك منذ القدمي وعرب املدارس االقتصادية.
أين كانت أعمال  ،تعود للنصف الثاين من القرن السابق ،لكن التأسيس الفعلي لنظرية رأس املال البشري

 .قد توجت برتسيم البعد االقتصادي للرتبية والتعليم يف التنمية والنمو االقتصاديني ،اغورواد من جامعة شيك
وهذا ما دفع املؤسسات الدولية لرصد مؤشرات فعالية النظم الرتبوية والتعليمية يف البلدان وأدخلتها يف 

 .[PNUD]ا للتنمية للتنمية مؤشرات التنمية البشرية اليت تصدرها سنويا هيئة األمم املتحدة عن طريق برناجمه
عملت بشكل عميق وبذلت جمهود معتربا منذ  ،واجلزائر من خالل إحصائيات مدخالت نظامها الرتبوي

 .االستقالل إىل اليوم
والدليل على ذلك ترتيب  ،وأمهل الكيف من جودة وفعالية ،رغم هذا فإن هذ  اجملهود أنصب على الكم

 .حيث حتتل دوما مراتب غهر مشرفة على العموم ،اجلامعات اجلزائرية يف التصنيفات املختلفة للجامعات العاملية
أثرا يف النشاط  اكرب و علما أن البلدان املتقدمة، قد جتاوزت مفهوم رأس املال إىل مفاهيم أكثر تطورا

التعليم واملعرفة يف النمو تربز دور احلديثة اليت واملفاهيم األخرى االقتصادي واالجتماعي، كمفهوم رأس املال املعرفة 
 .والتنمية

والدخول القتصاد املعرفة من أجل تثمني اجلهد البشري مبا يعود على الفرد واجملتمع بعوائد معتربة تنعكس 
 مع وحتقق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية لكل أفراد .تقدما وازدهارا للمجت
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Market Efficiency: Definitions and Tests 
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1
 Mohamed BENAICHOUCHE, Faculté des Sciences Economiques, Univ- YAHIA FARES  -Médéa , Algerie 

Abstract:  

Stock markets are considered to be one of the key indicators of the economic 

health of countries. The major attribute of capital market is that the prices of 

securities must reflect all available information, and new information should 

swiftly adjust into prices so that no investor can generate excess returns by the use 

of such information. A large number of tests on the relevance and applicability of 

the random walk hypothesis and EMH which is carried out across the globe.  

Keywords : weak-form, Semi-Strong form, Strong -form. 

 

 المستخلص:

تعتبر أسواق األسهم أحد أهم المؤشرات الدالة على صحة االقتصاد في الدول، كما  يعتبر مدى انعكاس 

على أسعار األوراق المالية أحد أهم السمات الرئيسية ألسواق رأس المال، على هذا المعلومات المتاحة 

تحقيق عوائد زائدة  االساس يجب على المعلومة الجديدة ضبط السعر في فترة زمنية قصيرة حتى ال يمكنه

 .عشوائيالسير العن طريق تلك المعلومة، هناك العديد من االختبارات على اهمية وإمكانية تطبيق فرضية 

 الشبه قوي ، المستوى  القوي الكلمات المفتاحية: المستوى الضعيف، المستوى

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRut_7maXQAhWGyRQKHURoCdoQFghbMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2Fpdfiles%2Finvphiloh%2Fmktefficiency.pdf&usg=AFQjCNFEqjLr1GwOcQt6iudZIaAUNIRGWQ&bvm=bv.138493631,d.d24
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Introduction: 

 In order to stimulate their economic growth and foster international 

integration, many Arab countries reconsidered the role of stock markets. 

However, different steps have resulted in some growth in terms of capitalization 

and the number of listed companies and many reforms have been undertaken in 

order to improve their liquidity and efficiency. 

Since Fama (1970) established the weak, semi-strong and strong form of 

market efficiency, there have been numerous studies focused on empirically 

testing the weak and semi-strong forms. In the literature, autocorrelation in stock 

returns is the predominant method for testing weak-form market efficiency. Lim 

and Brooks (2011) provide a comprehensive survey of the literature about weak 

form efficiency. In the case of the semi-strong form, many studies have focused 

on how delays in stock prices responses to new information might create 

arbitrage opportunities that should not exist in an efficient market. There is an 

extensive body of knowledge on sources of information that affect the stock 

price dynamics such as new releases of firm fundamentals, macroeconomic 

news and announcements from other markets are just a few
1
. 

The aim of our study is to shed the light on efficiency types in financial and 

the different methods of measuring it. 

1 Efficiency: Concepts and Definitions 

The concept of efficiency is widely used in engineering and in natural 

sciences. Engineering efficiency is defined as the ratio of the amount of work 

performed by a machine to the amount of energy consumed in the process. Since 

machines must be operated according to the law of conservation of energy, their 

efficiency ratios are always less than or equal to unity. 

This concept of engineering efficiency is not immediately applicable to 

economic production because the value of output is expected to exceed the value 

of inputs due to the “value added” in production. Nevertheless, under certain 

circumstances, an economic efficiency standard—similar to the engineering 

standard; can be defined and used to compare the relative efficiencies of 

economic entities. 
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1.1 Efficiency, Effectiveness and Performance 

We need to a distinction between the two concepts efficiency and 

Effectiveness. 

In many papers written on the subject of performance measurement, there 

been confusion in the use of terms efficiency, effectiveness and performance.   

Norman & Stoker  defined “Effectiveness” as the attainment of pre-

determined goals (outcomes or outputs), and they defined “Efficiency” as the 

use of resources in the attainment of   outputs, in the context of environmental 

factors
2
 . 

Ho and Zhu defined “Efficiency” as “doing things right” and “Effectiveness” 

as “doing the right things”. If manager maximizes the output for given level of 

input, we could say that he has achieved efficiency. Effectiveness refers to the 

degree of achieving the set goal of the organization
3
. 

For a long time, efficiency was assessing by measuring the average 

productivity of labor
4
. 

Organizational performance: the accumulated results of all the organization's 

work processes and activities, and whether that activity is hours or intense 

practice, whether it is carrying out job responsibilities as efficiently and 

effectively as possible
5
. 

1.2  Efficiency Concepts: 

A few definitions by some of the prominent scholars on the efficiency, are 

given below: 

The performance of any institution is often evaluated in terms of its 

efficiency in the use of its resources. The concept of efficiency is concerned 

with measuring the value of output for a given level of input. In a wider context, 

efficiency management is concerned with fuller utilization of available inputs to 

achieve an optimum mix of outputs within the boundaries of feasibility in 

operations
6
. 

The efficiency of a certain decision-making unit DMU in the case of multiple 

input and output is established by combining all inputs and outputs into a single 

efficiency ratio. This ratio reflects a DMUs ability to transform all inputs into 

outputs simultaneously. 
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Efficiency can be defined in this context, as the extent to which a decision-

making unit (DMU) can increase its outputs without increasing its inputs, or 

reduce its inputs without reducing its outputs
7
. 

Farrell (1951) extended the work of Debreu (1951) and Koopmans (1951) to 

define a simple measure of firm efficiency, which accounts for multiple outputs. 

Farrell (1951) defined efficiency consisting of two dimensions: technical 

efficiency and allocative efficiency. Technical efficiency reflects the ability of a 

firm to obtain maximal output from a given set of inputs. Allocative efficiency 

reflects the ability of a firm to use the inputs in optimal proportions, given their 

respective prices and the production technology. The above two measures when 

combined provide a measure of total economic efficiency
8
. 

1.3 Efficiency: Composition 

Economic efficiency is about maximizing the aggregate or collective 

wellbeing of the members of the community. Economists commonly say that 

economic efficiency requires satisfaction of three components.  

Productive efficiency is achieved when output is produced at minimum cost. 

This occurs where no more output can be produced given the resources 

available, that is, the economy is on its production possibility frontier (PPF). In 

panel I below, a shift from A to B, or to C or to D is an improvement in 

productive efficiency.  

Productive efficiency incorporates technical efficiency, which refers to the 

extent to which it is technically feasible to reduce any input without decreasing 

the output, and without increasing any other input. When more than one input is 

used, or more than one output is produced, the ratio of outputs to inputs can be 

formed only if inputs and outputs are summed into two scalars. If prices are used 

for that purpose, then technical efficiency merges into productive efficiency
9
.  

Allocative efficiency is about ensuring that the community gets the greatest 

return (or utility) from its scarce resources. A country’s resources can be used in 

many different ways. The best or ‘most efficient’ allocation of resources uses 

them in the way that contributes most to community wellbeing. In panel II 

below the move from B to C is an improvement in allocative efficiency as a 

higher level of utility can be achieved by better matching the output mix to 

preferences.  
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Dynamic efficiency refers to the allocation of resources over time, including 

allocations designed to improve economic efficiency and to generate more 

resources. This can mean finding better products and better ways of producing 

goods and services. In panel III this is represented as a shift out in the 

production possibility frontier, with consumption rising as the economy moves 

from C to E. This shift can arise from innovation (producing more with less) and 

from growth in resources such as capital and labour. Improvements in dynamic 

efficiency bring growth in living standards over time
10

.  

Figure 01: 

 

Source : Productivity Commission Staff Research Note, On efficiency and effectiveness: 

some definitions, australian goverment, prodectivity commition, may 2013, AUSTRALIA, P 

03. 

This concept is also meaningful in the case of financial markets. The 

efficiency of the financial marktes has been a critical research stream that draws 

considerable attention from both academicians and policy makers. 

2 Financial Markets Efficiency 
An efficient capital market is an arena in which many participants, with 

similar investment objectives and access to the same information, actively 

compete. The stock market—with numerous profit-motivated professional and 

private investors continually searching for misvalued securities—certainly 

provides such a setting. Profit-motivated investors do have strikingly similar 

objectives. Each prefers a high rate of return to a low one, certainty to 

uncertainty, low risk to high risk, and so forth. Furthermore, securities law 

provides that both parties to a transaction must have access to the same material 

facts
11

. 
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Definitions of market efficiency have to be specific not only about the market 

that is being considered but also the investor group that is covered. It is 

extremely unlikely that all markets are efficient to all investors, but it is entirely 

possible that a particular market (for instance, the New York Stock Exchange) is 

efficient with respect to the average investor. It is also possible that some 

markets are efficient while others are not, and that a market is efficient with 

respect to some investors and not to others. This is a direct consequence of 

differential tax rates and transactions costs, which confer advantages on some 

investors relative to others. 

Fama (1970) introduced an efficient market as: “a market where there are 

large numbers of rational profit maximizers actively competing, with each trying 

to predict future market values of individual securities, and where important 

current information is almost freely available to all participants.” Market 

Efficiency is divided among three interrelated theories: allocation efficiency, 

operational efficiency and informational efficiency
12

: 

 Allocation Efficiency:  All the players in a market (both public and private) 

can get funding for the projects which will result in overall economic growth.  

 Operational Efficiency:  Transactions in the market are executed with least 

cost and on time with minimum errors.  

 Informational Efficiency:  All the information available in the market is 

already reflected in the current market prices. 

 An efficient market is one where the market price is an unbiased estimate of the 

true value of the investment. Implicit in this derivation are several key 

concepts
13

: 

(a) Contrary to popular view, market efficiency does not require that the 

market price be equal to true value at every point in time. All it requires is that 

errors in the market price be 

unbiased, i.e., that prices can be greater than or less than true value, as long 

as these deviations are random1. 

(b) The fact that the deviations from true value are random implies, in a 

rough sense, that there is an equal chance that stocks are under or over valued at 

any point in time, and that these deviations are uncorrelated with any observable 
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variable. For instance, in an efficient market, stocks with lower PE ratios should 

be no more or less likely to under valued than stocks with high PE ratios. 

(c) If the deviations of market price from true value are random, it follows 

that no group of investors should be able to consistently find under or over 

valued stocks using any investment strategy. 

Financial markets are efficient if current asset prices fully reflect all currently 

available relevant information. 

An efficient capital market is a market that is efficient in processing 

information… In an efficient market, prices ‘fully reflect’ available 

information”
14

. 

An efficient capital market is one in which the purchase or sale of any 

security at the prevailing market price is a zero–NPV transaction. That is, you 

can expect to earn only a return adequate to compensate you for the risk you 

bear
15

.  

Conditions needed for an Efficient Market: 

 Information is widely and cheaply available to all investors 

 A large number of investors who seek to maximize their welfare 

 

3 Forms of financial Market Efficiency 

The term market efficiency is used to explain the relationship between 

information and share prices in the capital market literature. Fama classifies 

market efficiency into three categories namely, weak-form, semi-strong form 

and strong form. The EMH, popularly known as the Random Walk Theory, 

simply points out that current stock prices fully reflect available information 

about the value of the firm and there is no way to earn excess profits (more than 

the market overall) by using this information. Thus the efficient market 

hypothesis (EMH) is a concept of informational efficiency and refers to 

market’s ability to process information into prices
16

. 

Three Forms of efficiency were put forward by Fama which started the 

discussion on efficient markets which are : 
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 The Weak Form: 

A market is efficient in the weak form when current prices reflect past 

market information (prices and volumes) in such that a technical analysis is no 

longer a viable tool for generating abnormal returns
17

. 

Also, The “Weak” form asserts that all price information is fully reflected in 

asset prices, in the sense that current price changes cannot be predicted from 

past prices. The implication of the weak-form of efficiency is the random walk 

hypothesis, which indicates that successive price changes follow the random 

walk hypothesis, which indicates that successive price changes are random and 

serially independent
18

.  
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 Semi- The Strong Form: 

The semi-strong form EMH affirms that current prices reflect all publicly 

available information including non-market information
19

. 

The “Semi-strong” form suggests that no profits can be made even when all 

public information can be used for trading. The semi-strong-form of efficiency 

implies that neither fundamental analysis nor technical analysis will be able to 

reliably produce excess returns. 

 The Strong Form 

According to this level of efficiency, the share prices in the market reflects 

all information concerning including public and private information, which 

includes a strong level of efficiency that the internal information are difficult to 

use in realizing abnormal returns, because the information reflects an ongoing 

basis by the market
20

. 

The “Strong” form postulates that prices fully reflect information even if 

some investors or group of investors have a monopolistic access to some 

information. Therefore, no one can have advantage on the market in predicting 

prices since there is no data that would provide any additional value to the 

investors. 
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We conclude from this paper research that the issue of efficiency is 

fundamental in finance, in general terms, market efficiency means that prices 

“fully reflect all the available information” (Fama, 1970, p 383). Efficiency is 

defined at three different levels, according to the level of information reflected 

in the prices. Three levels of the efficiency market hypothesis (EMH) are 

expressed as follows: weak-form, semi-strong and strong form.  
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