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         الملخص:
يعتربربربفهوميربربربعواهة عاة ربربربمههة تاإللتلربربربمهتهةي تربربرب ةملهة تاإللتربربرباهوربربربيهة مربربرببيلتهةيدةريربربربمهة اي ربربربمه ه د لربربرببته   

ةيدةرةه شربل هارببملوهت ربلنهياربربب ه ديفهحربجه هطبعربمهعمربربباهةساتربب هة بةربمهل هدرةةربربمهو رب هيرب  هة مربرببيلته
ة تاإللتلربربمهتةت تربرب ةملهة تاإللتربرباههحتللربرب هة عةعربربمه ربربُتهة عاة ربربم ة ارةةربربم يربربااابهوربربيهيربرب  هةنإلربرب ةهسشملتيربرببهة ت ةيربرباةه ربرب 

وربربعيماهة حلربرببرهة    يربربمهابوعربربمهة ايربربموه نلربربمهلطربرباةثهنرلربربمهنعالربربمه هةتر رربربب ه ربرببسدة ه وربربيهلربربة هدرةةربربمه رة 
 تحتسُتهععدةهة لبةهة عيلملمه هة ؤةسبتهة عتعولموهتهعاهللحلتهة ارةةمههل ه:

ييههلربربربتهوسربربربتعاهة تربربرب ةملهورةربربربع هوربرنربربربمهوربربرب هتعربربربعدهاربربرب تدهذةتهدت ربربربمهلطحلربربربب لمه ربربربُتهذتعاربربربمهة ربربربعيمُتهة ربربرب -
ذتعامهههة عيمُتهة  ييههلتهوستعاهة ت ةمله اإللتاهضربعل هوربيهطلربسهوسربتعاهحربععره رب هذتعاربمه ارعربمه

 .0.05 عا هة عاة مهة تاإللتلمهاااهوستعاهدت مه
 عبوعمهة ايم. ة عاة مهة تاإللتلموهةت ت ةملهة تاإللتاوهالكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The concept of organizational justice and organizational commitments is generally 

considered to be among the contemporary managements concept in management literature, 

thus there is not a shred of doubt about the need of business sector to studies pertaining this 

concepts owing to their importance, therefore the aim of the study is to analyze the 

relationship between organizational justice and organizational commitments through studying 

Médéa university central departments staff, in order to elaborate qualitative leap that may 

improve performance and enhance functional quality life in public enterprises, the study 

concluded: 

- There are statistically significant differences between the group of employees who have an 

acceptable level of commitment compared to the group of employees who have a weak level 

of organizational commitment in terms of the level of the level of significance feeling of each 

group to the degree of enjoying organizational  justice at0.05. 

Keywords: Organizational Justice, Organizational Commitment, University of Medea. 
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I. اإلطار العام للدراسة 
I.1. :مقدمة 

 عت هة اإلتبته هي هة تمعرةتهة يته ع ايبهةستضباهة سلبةلمهتةتعتتبالمهتةتعتحلبديمهالىهلصةحهةهللب  ه
هه هة عيمُت ه دة  همبستعا هةتر رب  هحأهنب هوي هة يت هةيدةريم ه عي هتب هدةل  هة اي مهة تاإللتلم هةيدةرة هنإلت  إدلب 

هة تاإللتلمهتةت ت ةملهة تاإللتاهويه يتهة عضعابته ه هة عاة م ت  لبهتبوههبافهحتسُتهوابخهة عت وهت ع هوعضعاب
هطر هةيدةرةوهطلسهطإللبه بيتتبملهوت ةياهافهة ل َتهويهةسحببثهتة ارةةبتهة تعلرمه ب سلع هة تاإللتا.

ه ه ه حلب هة تاإللتلم هة عاة م ه ن هت ياةفهلذ ه ُته ياةفهةساضب  هة بص  ه ترللصهة مبرد هة علتا ة سعى
هتةتات ةزه ه ب مخ  هحععريت هلة  هوي ه اييت هةت ت ةمل ه اتلم هالى هيسباا هلصمبيب ه اإللتا هوابخ هتلحبام ة اإلتم

ةسةبةلمه لتاةؤه بنتتب يتهل ليبهتة  غةمه هة ةرب هتةتةتت ةره ب اإلتموهتاللههابت ت ةملهة تاإللتاهيعتفه طاهة ؤح ةته
 ب عاياهويهة اعةطاهة سلع لمهلبصمهوعا هدترةنهة عت وهابسا ةدهة لت وعنهةللعنعنه طع ه رب ه هة اإلتمهت    ه
هععةده هسمب  هة ةبط م ههبب هعبوت هة يت هة ارةةم هوب ؤ ا  هتي ة ه اييتو هة تاإللتلم هة عاة م هحتررت هوىت لنتبعب

ه ا2102ة عةلاي) هة ارةةبتهة يت هوي هتغَتيب هةتجتب ه( هت هي ة هة تاإللتلُتو هةت ت ةمل هت ه ُتهة عاة م بت تهة عةعم
عب تهدرةةتابه لةحسه هة عةعمهةتر ةبطلمه ُتهة عاة مهة تاإللتلمهتةت ت ةملهة تاإللتاهويهلة هةةترحلب ه رة هالامه

هويهوعيماهة ؤةسمهة عتعولمهوتخ ييهة حلبرهة    يمهابوعمهة ايمهسمعذعب.
I.2.الدراسة:  مشكلة 

 هضع هة  ةيبهة يتهحترريبهوؤةسبتهة عتعولمهويهلة ه ةاليبهوميعوبهة عاة مهة تاإللتلمهتةت ت ةملهة تاإللتاه
هة سؤة هة تبيل:ه ةلعرتهوشللمهة ارةةمه ه

          االلتزام التنظيمي لدى موظفي المصالح المركزية  من  كيف يمكن للعدالة التنظيمية أن تعزز
 دية؟بجامعة الم

I.3. :فرضيات الدراسة 
ه رعملهي  هة ارةةمهالىهة م ضلمهة   لسلمهة تب لم:

ا تدهذةتهدت مهلطحلب لمه ُتهذتعامهة عيمُتهة  ييههلتهوستعاهة ت ةملهورةع هوربرنمهو هذتعامهه ععا
هة عاة مه ه عا  ه ارعم هذتعام ه   هحععر هوستعا هطلس هوي هضعل  ه اإللتا هة ت ةمل هوستعا ههلت هة  يي ة عيمُت

هة تاإللتلم.
لاةنلمهالىهوستعاهة حلبرهة    يمهت ةحسهةتحلب لمهة م تطمهتةلتةبرهة م ضلمهة   لسلموه ع يتهدرةةمهو

ابوعمهة ايموهطلسهةةتيااابهويهلة هة ارةةمهائمهة عيمُته هي  هة ؤةسمهة عتعولموهتةاتتانبه ةلعبهة ربرنمه
 ُتهذتعاتُتهويهيؤت هة عيمُت:هشمبهذتعامهة عيمُتهويهذتيهةت ت ةملهة تاإللتاهة ضعل وهتهةي ت ةملههة تاإللتاه

هة تاإللتلمه)ةلتته عضلحهةسةبسهة  يهمتهويهلة هههة رةع هوي هة عاة م ه عةا  ه ارعم طلسهحععره  هذتعام
ه رسلتهة عيمُتهالىهي ةهة شل ه هة ارةةمهة لاةنلم(.
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تة ربرنمه ُتهذتعاتُتهويهة عيمُتوهوبهيعهلته ةلعبه ردنبهويهلة ههةلتةبرهثةثها ضلبتهةع ة لمه حلبه ه
هضلمهة   لسلموهتياه ب تبيل:ةجتب هةلتةبرهة م ه

 ععاها تدهذةتهدت مهلطحلب لمه ُتهوستعيبته راي ةت)واخمضوهورةع (ه ا ةدهالامهالفرضية اإلجرائية األولى: 
هة ارةةمه ستعاهحععرهوعيماهة حلبرهة    يمهابوعمهة ايمه ب عاة مههة تعزيعلمهتهةي ت ةملهة تاإللتاه.

ا تدهذةتهدت مهلطحلب لمه ُتهوستعيبته راي ةت)واخمضوهورةع (ه ا ةدهالامهه:ه ععاالفرضية اإلجرائية الثانية
هة ارةةمه ستعاهحععرهوعيماهة حلبرهة    يمهابوعمهة ايمه ب عاة مههةيع ة لمهتهةي ت ةملهة تاإللتاه.

 ا ةدهالامهه:ه ععاها تدهذةتهدت مهلطحلب لمه ُتهوستعيبته راي ةت)واخمضوهورةع (الفرضية اإلجرائية الثالثة
هة ارةةمه ستعاهحععرهوعيماهة حلبرهة    يمهابوعمهة ايمه ب عاة مههة تعبوللمهتهةي ت ةملهة تاإللتاه.

:ه ععاها تدهذةتهدت مهلطحلب لمه ُتهوستعيبته راي ةت)واخمضوهورةع (ه ا ةدهالامهالفرضية اإلجرائية الرابعة
هة ارةةمه ستعاهحععرهوعيماهة حلبرهة    يمهابوعمهة ايمه ب عاة مههة علعوب لمهتهةي ت ةملهة تاإللتاه.

ه شل هة تبيل:الىهضع هة م ضلمهة   لسلمهتة م ضلبتهةتع ة لموهنعضحهسمعذجهة ارةةمهة  يهسم لهه هة

 : نموذج الدراسة01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 الباحثينمن اعداد المصدر: 

I.4. :أىمية الدراسة 
 شملمهي  هة ارةةمهويه شملمهة عضعاهة  يه عبجلهوهت شل هابملهاإنهة اربطهةآل لمه فزه شملمهة ارةةمهه فز

ه شل هتةضحوهتة يته تت  ه هةآليت:
ه ههيعا-(1 هوت ةياة هة يتهحياتهةيتتبوب هة تاإللتاهويه ُتهة عةضل هةيدةريم هتةت ت ةمل هة تاإللتلم وعضعاهة عاة م

هةآلتنمهةسلَتةوه بههل  هة عضعابتهويه شملمه هةتر رب ه بسدة هتحتسُتهة لبةهة عيلملمه لتعيمُت؛

 العدالة التنظيمية

 االلتزام التنظيمي 

 ة عاة مهة تعزيعلم

 ة عاة مهةيع ة لم

 ة عاة مهة تعبوللم

 ة عاة مهة علعوب لم
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ويهي  هة سلع لبته)ة عاة مهة تاإللتلمهتةت ت ةملههةنة رته شملمة ارةةمهويه عنه لئمهة عت ه هةجل ة  ه لبدهختلع-(2
ة تاإللتا(وه  غتهويهة بعمهل ليبه به ع فهويهوإلبي هة تسلبهتةر مباهوعاتتهة اترةنهتة تنلبهتااملهة  ضبهايه

هة عت .
I.5. :منهجية الدراسة 

ة ارةةبتهة سب رمهة اإل يهتا ضههوتملةبتهةيطبره نملمه هة عصماهة تحلللاهة ايجهالىهة ارةةمهةةتاات
ذ جهمتهرت ههة ارةةموهٕتل هعبنبهت  عبدهة اإل يمهة تعلرمهمبتنَتةته ط تطبتهة سحهة لتيبهلزة هلع ة هايهاضة

هة ارةةم هةتةتةلبنهافهة ةلبنبتهايه ا ةد هتةةتخاةمل ذ جوتحتلللههويهلة هةةتخاةملهه هة علامهغَتهةتطتتب لم
هةسل اوه إلعب مهايه ةئلمهةيطحلب لمهتة م دهSPSS) 22(عتتبالمهةيصاةر  نبوجهة  ملهةيطحلب لمه لعلعملهةت

ه.ا ضلبهتبهة ارةةمهتةلتةبر
I.6. :(وتي ع ه012ابوعمهة ايمهتة ةب غهااديته)هوعيماهة حلبرهة    يمه هة ارةةمهذتت هظم  مجتمع الدراسة

ابوعمهة ايمه لعهنبهدت  هالامهسمعذعلمه لجبوعموهتنإل ةه حلن هطجتهذتت هة ارةةمههة حلبرهة    يمةةبهةلتلبره
ه. 012جلأنبهل هةةتخاةملهط يرمهة حل هة شبو هسا ةدهةجملتت هةسصلاهتة ةب غهااديته

طجتهه(هوي%5.38(هةةتةلبنبه يهوبهنسةتهه)86تةةًتدهوايبه)هوم دةتهةجملتت وهرتل هةتةتةلبنبتهالىه عزي همت
هتةةتةعاتههذتت  هةتةتةلبنبتهةةتةلبنبته12ة ارةةمو هت   جه صةحهااد ه لتحلل و هة حلب مه عاملهصةطلتيب

هوشلة52 لتحلل ه) هةةتةلبنبو ه)ه( هنسةته هحمادةه%6.37   جهوب هعبااة هته ععا ه نه هتمبب هة ارةةمو (ويهذتت 
 %61ل هه%21ع ه ًتةتحهالىهةسغلبه ُته لاسةمهة سًتععمهويهةتةتةلبنبتوهتة عةع هيشَتهل ه نهنسةمهة سًته

ه)1 هنسةم هي   هاإن هرعت)%6.37و هتةجلات  هة علتاو هة ةحس هسغ ةض هصب م ه عا هيةُت1( هذتت ه( هلحلب ص
ه.ة ارةةم

ه

ه(: توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية1جدول رقم )
 النسبة العدد المستوى المتغير

 %61 50 ذكر الجنس
 %39 32 أنثى

 السن

 %18.3 15 سنة 30أقل من 
 %67.1 55 سنة 40أقل من30
 %14.6 12 سنة 50أقل من 40

 المؤىل العلمي

 %24.4 20 ثانوي فأقل
 %41.5 34 ليسانس

 %31.7 26 ماستر
 %2.4 2 ماجستير

 األقدمية المهنية في الوظيفة المشغولة حاليا

 %36.6 30 سنوات 5أقل من 
 %39 32 سنوات 10أقل من  -5

 %17.1 14 سنة 15أقل من  -10
 %7.3 6 سنة فأكثر 15
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ه) ه تبه10ويهةجلات هرعت هتة عيلملم هة شخحللم هةيطحلب اهطسبهلحلب حله هةجملتت  ه ا ةد هنةطظه عزي  )
 ةلأيت:ه

 هالجنس هنسةته هيتضحهويهلة هةجلات ه نهوب هه70%: هنسةته هوب هت هي ع هه%..ويهة   عر ويهةينبثهت
 ة ةبطسهي  هة اتب جه عاةه ةةببهويه شميبه:

 عةعاهة   ةه هولبنهة عت ه ع هويه عةعاهة  ع وهتهذ جهحبلتهوسؤت لبتهة   ةهةسة يموهتهةةتمبدهتبهويه-
ة عم هة  ضلمه عملمهةسوعومهتهةةتمبدهتبهويهةبابتهة  ضبامهتهةيطب مههالىهه عضهةيةت اب ةته ححلعهلب

 ةاعةته.ه18ىهةيةتلاةاه ًت لمه  اب يبهة  ييه ر ه اتبريتهايهال
طةلعمهة عت هةيدةريهتهنإلبملهة اتةملهة لبو وهة  يهياا ه ب   ةه بجتب هرمعهة عت هعاهعمباهة تعللتهمبختل ه-

  طعةر ه)ةي تاة اهتهةسةبةاهتهة  بنعي(هدمبهظماحيبهة ععته رلبملهمبسؤت لب ههةسة يم.
 ويهوعيماهة حلبرهة    يمهةسعاولمهة يالمه اييته ًتةتحهويهه%..:هيتضحهويهةجلات ه نهسنوات األقدمية

ه ع هويه %737. هطُته نههةاعةته حاه عحلىوه01 ع هويههإلى 8 هة  ييهه18 اييتهلفة ةاعةتو وب
تهه%.63عيمُتهوبهنسةتههة  ه بعاهه،%0630ةامه حاه عحلىهااسةتيتهه08تهه01 ًتةتحهلفهتتهوبه ُته

 ةام.ه08 تجبتزهةعاولمهة يالمه اييته
ي ع هة ةبطسهي ةهة تعزي هل هةلبةبتهة تعيل هة اعالمهة يتهةاتتاهتبهةجلبوعمه هةآلتنمهةسلَتةوه نلمه أطَته

 ويهلفهتته ه بعاهوحلب يبهة نَتهدم   ةه.ه ةةتمبدةخمتل هوحلب يبهة    يمه ارعمهةست هته لعيايته
  :ويهوعيماهة حلبرهة    يمهيًتةتحهةايته ُتهه% 1.76اتب جهة ةلامه هةجلات ه نهوبهنسةتههيتضحهويهة السن

ةاموهتهياهة اسةمهةس فهتهة يته تعةاقهنسبهة تنَتهة تعلقه ساعةتهةتعاولمهطلسه نهذتيهةسعاولمهه1-21.
ويهلرتبيلهاادهوعيماهة حلبرهة    يموهتهي ةهرةع ه نهة عي هه%..ةاعةتهوبهيعبد هنسةمه01ل هه18ويه

  ه اةيمهطلب ههة يالمهيلعنه هةيه صن هوربرنمه ب عيمُتهة  ييه اييتهةعاولمه  ف.
  :تطتهنسةيته ُتهةيتضحهويهةجلات ه نهة عيمُتهة بولُتهحيبديته لسبننهتهة بةًته  هالمؤىل العلمي

وه%2232عيمُتهذتيهة ستعاهثب  مهثبنعيهابع هاراه لنتهنسةتيتهيلوه هة الىهة تعةه%036.تهه2038%
 ويهذتعاهوعيماهة حلبرهة    يم.ه %472 لاتبهة عيمُتهة ب  ييهالىهحيبدةهة بعستَتهدت  هة اسةمهةسع ه

ة تعيل هتهرةع هطسبهة ةبطسهل هة ًتة طهة عععده ُتهوتنَتييهة ؤي هة علتاهتهة سيوه لعلنهةلبةبته
 ة عتتاةه بيضبامهة تلعييه تأطَتهخمتل هة حلبرهة    يمهتهة حلبرهة نَتهة ت   ةه.

I.7.ةةتخاةوابهةتةتةلبنه أدةةهجلت هة ةلبنبتهة ةزومههل  هة ارةةمه باتةبر ه نسبه دتةتهة ةحسهالدراسة:  أداة
ه هطرب ق هالى ه لححلع  هة سحلم ه ياةفهة ارةةم هحترق هة يت هةتةتةلبنهة علتا هصتتاب هتعا هوعُتو ه عةع  و  ةمم

هةاتتبدةهالىهةسدبهة اإل يهتة ارةةبتهة سب رمهة تعلرمه   جوهتالتبهيلاه محلل ه عتللمه اب هةتةتةلبن.
ه
ه
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 ةحتت هةتةتةلبنهالى:هأوال: وصف االستبيان: 
هتة عيلملمهة ةلبنبتهجلت ه ت هلحلصهع  - هة سيوههة شخحللم هويهة عيمُتهحبسبهةجلانو هة ارةةم ايهالام

هة ؤي هة علتاوهتةاعةتهةسعاولمهة يالمه هة عيلممهة شنع مهطب لب.ه
ة ارةةمهةست )ة عاة مهة تاإللتلم(هتعستهل ه ر عمه  عبدههه  عبدهوتنَتهاةبرةته نماهةجل  هي ةهيتضتيهثبنهتع  -

ه بآليت:ه
ه(؛5-0سةئلم)هتدت ليبهة ةعاهةست :هة عاة مهة تعزيعلم

ه(؛02-.ة ةعاهة  بين:هة عاة مهةيع ة لمهتدت لههةسةئلم)
ه(؛05-08ة ةعاهة  ب س:هة عاة مهة تعبوللمهتدت لههةسةئلم)

ه(.ه22-.0ة ةعاهة  ة  :هة عاة مهة علعوب لمهتدت لههةسةئلمه)
ت ت ةملهة تاإللتا(هتعستهل هثةثمه  عبدههة ارةةمهة  بين)ةه  عبدهوتنَتهاةبرةته نماهةجل  هي ةه ضتيهثب سهتع  -

ه بآليت:ه
ه(؛27-.2سةئلم)هة ةعاهةست :هةت ت ةملهة عبطماهتدت ليب

ه(؛0.-26ة ةعاهة  بين:هةت ت ةملهة ستت هتدت لههةسةئلم)
ه(.8.-2.ة ةعاهة  ب س:هةت ت ةملهة علبريهتدت لههةسةئلم)

هة  يهضمتسبه تزةنهة عةبرةتهالىهة احعهةخلتبةاه لخلبرةتهورلبسه لل تهتةةتخاةواب ةآليت:هوعةاقههة تعادة
ه.)درعمهتةطاة(درعبتوهغَتهوعةاق)درعتبن(وغَتهوعةاقه شاةهه(3)حمبياهدرعبتوه(4)وعةاقهدرعبتوه(5) شاة

 وثباتو مقياس الدراسة صدق ثانيا: اختبار
هوهتتلتةبرهصاد2 اعمهه علههةسدةةهالىهعلبسهة شا هة  يهصتتتهويهي  هعارةه أنههيع فالصدق:  .ه 

  بآليت:ههتثةب ههلطحلب لبهعتابهة رلبسهة ستخامل
هةسةتبذةهذتعامهالىهةتةترحلب هعب تمها ض .1.ه  هةسةئلمههوي هصلبغم هط يرم هوي ه لتأ ا ة ختحلُت

 ة عضعاهو هتوااه ابةةيبهتتضعطيب
هةت سبدهة اةللاهلة هةةتخاةملهوعبو هويهة ستخاومهويهة ربيلنهةحملررمهة اتب جهوحلاةعلمهةلتةبر .2.ه 

  هاةبرةهو هة ةعاهة  يه اتتاهل لهه بةتعتب هوعبو هةتر ةبطهةلفوبنوهت تبههيرلنهوحلاةعلمهة  ي
(هااةه0.05رتل هة عةبرةته بنتهدة مهلطحلب لبهاااهوستعاهدت مه)يعهوعضحه هةجلات هة تبيلهاإنه

يا هالىهتععدهة سبدهدةللاه ُتههوه  ةه ستةعاةنهويهة تحلل وهةسو هة  ي1.رعتههته28ة عةبر ُتهرعت
 .تضعته رلبةهه بهاةبرةتهةتةتةلبنهصبدعمه عتفهت   جهاةبرةتهةتةتةلبنهتة ةعاهة  يه اتتاهل لهو
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 ( : معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبيان مع الدرجة الكلية للبعد2الجدول رقم )
هرةضه نب

هااة مهاي
ه عزي 

هةتوتلبزةت
هتة لباآت

ه 
 .ةجلبوعم

هيتابةب
هو هرة يب

هوستعا
هة تعللت

هتة تاريب
ه دتت هة  ي

 . ه

هةتوتلبزةت
ه طحل هة يت

هالليب
هو ه تابةب
هة ضنعط

ه  ع ضهة يت
ه ههلب

 .اتلا

هيتابةب
هو هرة يب

ههةطتلبعبيت
 .ة شخحللم

هوبه عاة مه حع 
هويهاللهه طحل 
همببهوربرنمهاتلا
هاللههضمحل 
هنمنه هزوة ا
هابوعبتهة ستعا

 .دمبثلمه ل ا

ه تابةب
هةتوتلبزةت

ه طحل هة يت
هويهالليب
هو هاتلا

هة يتهةساتب 
 . ذم يب

ه علن
هةتوتلبزةت

ه طحل هة يت
هويهالليب
هاتلا
هة  يهةجليا
 .    ه

هة ةلبن

وعبو ه **782, **811, **568, **509, **571, **322, **421,
 ةتر ةبط

العدالة 
 التوزيعية

وستعاه 000, 000, 000, 000, 000, 003, 000,
 ة ات م

هااة مهايهرةضه نب
هة مةرمهةيع ة ةت

 ةجلبوعمه 

هة م صمهيله تلح
ه رة اهايه لتعةَت
هةيع ة ةته شأن

 .ةجلبوعمه هة مةرم

ه عزي هيتت
هتاق هة لباآت

هلع ة ةت
هتوعبيَت

 .وعضعالم

هلع ة ةت
هةسدة ه رللت
هويهلب لم

 .ةحملسع لم

ه مةق
هةيع ة ةت

هةجلبوعمه 
ه بامهالى

هة عبولُت
ه اتن

 .ةةت اب 

ه أنه حع 
هةيع ة ةت
هة ستخاوم

ه رللته 
 .ابد مه دة ا

هة ةلبن

وعبو ه **698, **573, **743, **760, **654, **672,
 ةتر ةبط

العدالة 
 اإلجرائية

وستعاه 000, 000, 000, 000, 000, 000,
 ة ات م

هااة مهرةضهب ن هاي
ه  هو هة تعبوةت

 ةجلبوعمه هة عبولُت

هة ةبح هر لساهوعاهيتعبو 
 .وعضعالمهتويالمه ل 

ه م يرمهوعبوليتهالىهة ةبح هر لساهضم ص
 .  ةويتهحتمظ

هر لساهيتعبو 
ه  هو هة ةبح 
ه امنهة  وة 
هويهة رار

 .ةتطًتةمل

هة ةلبن

وعبو ه **842, **815, **861, **566,
 ةتر ةبط

العدالة 
 التعاملية

وستعاه 000, 000, 000, 000,
 ة ات م

هااة مهايهرةضه نب
هالىهة حلع 
 ةجلبوعمه هة علعوم

ه يه عضعحهة ةبح هر لساهيلهيش ح
هلذهاتلاه شأنهةخت تهع ةرةت هوبة
 .ذ جه هرغةت

ه ب علعوبتهة ةبح هر لساهيةلنٍت
 .ة ابةبهة ععته ه طتبعيبهة يت

هر لساهيرعمل
ه ترامي هة ةبح 

هجلتل هة علعوبت
ه شل هة عيمُت

 .ابد 

هة ةلبن

وعبو ه **829, **841, **832, **646,
 ةتر ةبط

العدالة 
 المعلوماتية

وستعاه 000, 000, 000, 000,
 ة ات م

هو  ةطه أينهةحع هت
 .ةجلبوعمههب  هابطملب

ه عةعههة يتهة شلةته نهةحع  .ةجلبوعمههل  هضعل ه بنتتب هةحع 
 . يضبهوشلةيتهياهةجلبوعم

هةعلاةهةأ عن
هي  ه ه ب عت 

هةجلبوعمهطىت

هة ةلبن
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ه مةلقهالثبات:  .هب ه الا ه ع ه يه نه هيعٍتهةتةتر ةر ه تب هالاو هتيعتتا هوعثعده ه هةتلتةبر يع فهة  ةبته أن

وهتة  ةبتهة اةللاهيعتفه طاه نعةاه3ةتلتةبرهنمسههالىهة م دهة عةطاهابنههيعماهحلئبهويهةتةتر ةره هة اتب ج
ه ُته هة عةعم هالىهذتعاهة سترحلُتهتويهمثه رار هتةطاة هالىه مةلقهةتةتةلبنهو ة هتيعتتاهعلبةه ة  ةبتو

 اةبرة هه تحاياهعلتمهة  ةبت.ه
ةهتيستخامله هطب مهتععده    هويه ايلُته إلعب موهتي هألفا كرونباختويه حي هوربيلنهة  ةبتهة اةللاهورلبسه

 عبعلمهاةبرةتهةتةتةلبنه لتأ اهويهثةبهتبهت عايبهرمحل هالىهوعبو هة  ةبتهة للاوهتةجلات هةآليتهيعضحهذ ج.ه
هوعبو لذ هعلتم ه لترلبسهتعانب ن ه  فهة ستخاملهة  ةبته  مب ة اه هنإل ههتي ةه(0.75)ويه هة ةحسه ليب

هسهيتتت ه ب  ةبت. غلبهة ةبط ُتهةيطحلب لُتهورةع وهتوا تلتلاب رع :هلنهة رلب
 
 
 
 
 

 
 

هةيه لعغا
 .ة ترباا

وعبو ه 150, **366, **581, **581,
 ةتر ةبط

االلتزام 
 العاطفي

وستعاه 177, 001, 000, 000,
 ة ات م

 لدي يكن لم إذا
 للتفاعل االستعداد
ه ىذ في

 أفكر الجامعة،ربما
 مكان في بالعمل

 .آخر

هعاةهعلللمها صه ايه أنهةحع 
 .ي  هةجلبوعمه ًت هوللبه لتملَت

هض تريمهوسأ مهياه هةجلبوعمه رب ا
 . يضبهرغةمهياهوبه رار

هةتةتت ةرهه اض 
هة بيلهاتلاه 

ه عا ته عهطىت
ه ه لعت ها صم

 . ل هولبن

هة ةلبن

وعبو ه **722, **665, **666, 050,
 ةتر ةبط

االلتزام 
 المعياري

وستعاه 000, 000, 000, 657,
 ة ات م

 ضرورة بأي اشعر ال
ىذه  في للبقاء

 .الجامعة

هتهولبةبهيلهةجلبوعمهعاوت
هوشبهبمه ل اهوؤةسبته ه تعا 

 .بهل

هواييه نب
ه ةَته رار

 .ةجلبوعمههل  

 هي هستحق 
تت اههةجلبوعم

 .بهلهتللةصا

ه ب  نبهةأحع 
 .ةجلبوعمه   تهلذة

هة ةلبن

وعبو ه **673, **771, **714, **627, -121,
 ةتر ةبط

االلتزام 
 المستمر

وستعاه 000, 000, 000, 000, 281,
 ة ات م

 (: يبين معامالت ثبات االستبيان3)رقمجدول

 (ألفا كرونباخ)معامل الثبات عدد العبارات البيان

 0.762 33 االستبيان ككل
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I.8. :لعلعملهةتعتتبالمههة  ملهةيطحلب لمه  نبوجهة ارةةمهةةتخاوابه هي  األساليب اإلحصائية (SPSS.24.0)ه
ه:4ةيطحلب لمهةآل لمهتةلتةبرها ضلبهتبوهتاربه لتعبجلبته ةئلمهة ارةةمه إلعب مهايهوعبجلمهة ةلبنبته 

 تععده لبنبته   لةلموهطلسه نهورلبسه لل تههطب مه هةلتةبرةتهوابةةمهةتلتةبرةتهغَتهة علتلم:هسهنب
 ة ارةةمهيعتفهورلبةبه   لةلبهابةتخاوابهةلتةبرهةيحبرةوهةلتةبروبنهت ٍته؛ه هة ستخامل
 هتة اسبهة ئعيموهوعبو هةر ةبطهةلفوبنوهةلتةبرهة تب لم:هة تل ةرةتهةيطحلب لمهةسدتةتهالىهةاتتانبه تب

 .  مبه  تنةبخ
I.9. :الدراسات السابقة 

 أثر العدالة التنظيمية المدركة على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء   عهة ربةتهةسلض هزتاي ،
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة  ىيئة التدريس، دراسة حالة في كلية

 -(4162االغواط)
هة عيلماه ااه اضب هيلئمهة تارينوه هة تاإللتلمهة ار مهالىهة  ضب ه ث هة عاة م يااتهة ارةةمهل هوع ام

ل هدرةةمهطب مه ه للمهة علعملهةتعتحلبديمهتة تجبريمهالعملهة تسلَتهابوعمهةتغعةطوهتعاه عصلتهة ارةةمه
هرتلمهويهة اتب جه شميب:

هةزممبضهوعا هة عاة مهةيع ة لمهوربرنمه ب عاة مهة تعزيعلمهتة تمباللم.-
هةزممبضه هوعا هة  ضبهة عيلماه ااهةسةب  ةهلبصمه هةس عبدهة تعلرمه ب  ضبهايهةيع ة ةت.-
هة تمبا- هتة عاة م هة تعزيعلم هة عاة م هوي ه ل  هلطحلب لم هدت م هذت ه ث  هتععد هة عيلماهاامل هة  ضب هالى للم

ه ألةب  ة.
هتععده ث هذتهدت مهلطحلب لمه لعاة مهةيع ة لمهالىهة  ضبهة عيلما.-
 أثر العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي"دراسة ميدانية في وزارة التعليم سمب هععةدهة عةلايوه

 -(4164العالي والبحث العلمي")
يااتهي  هة ارةةمهل هة تع فهالىهة تع فهالىهة عاة مهة تاإللتلمهتةت ت ةملهة تاإللتاه هتزةرةهة تعللتهة عبيله
تة ةحسهة علتاهة ع ةعلموهتحتاياهة عةعمهةير ةبطلمه ُتهة تنَتييهتوع امهةسث ه لايتبهت يتهوبهللحلتهل لههي  ه

هة تاإللتلمهت  عبدهةت ت ةملهة تاإللتاهت اسبهة ارةةمهويهنتب جهدت لته هتععدهةر ةبطهت أثَته  ُته  عبدهة عاة م
وتمبت موه تبهللصهة ةحسهالىهةاتةبرهة عاة مهة تاإللتلمهويهة تنَتةتهة يتمه هزيبدةهنسبهةت ت ةملهة تاإللتاه

ه ااه ا ةدهالامهة ارةةم.
ه
ه
ه
 



  حسين يرقي/دأ.  ، رمضان قاسيميط.د/                             عالقة العدالة التنظيمية بتعزيز اإللتزام التنظيمي في المؤسسات العمومية                

 

 2018/جانفي09العدد                           المدية              -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -االقتصاد والتنميةمجلة 

 
14 

II. اإلطار النظري للدراسة 
II. 1العدالة التنظيمية . 
II.1.1 . التنظيميةمفهوم العدالة 

ة عاة مهة تاإللتلمه أهنبهة سبتةةوهتة يته تضتيهعلبملهة عي همبربرنمهوعا هخم عب هه5(adams 1965) أدمزا فه
ة  وة هةآلل ييهنسةمهل هوالةهتتوهتطلسه تسبتاهة عاتته تحرقهنسةمهل هوالة ههو هوعا هخم عبته

هاجعةته ُتهلدةر ه ه ت ها تعب هياب  ه لعن هعا ه أنه هة عبولُته ر  هحؤتن هلدةرة هاإن هةيدةرة هطر  هتضتي ة عاة مو
دهص ةاهة عبولُتهت حلعرةتهةيدةرةهالتبهيتعلقه عععدهة عاة مهة تاإللتلمهمبختل هصعريبوه   جه مًتضه ب اتلجمهتععه

ه ُته عععبتهة عبولُتهت ياةايتوهتوبه تعععههةيدةرةهوايت.
II.2.1 .أىمية العدالة التنظيمية 

ه:6 تجلىه شملمهة عاة مهة تاإللتلمهويهلة هوبهيلا
  عضحهطرلرمهة اإلبملهة تعزيعاه ل تة بهتهةسععره هة اإلتموهتهذ جهويهلة هة عاة مهة تعزيعلم. -
  ؤديهل هحترلقهة سلم ةهة معللموهتهة تتلُته هاتللمهةختبذهة ر ةروتذ جهويهلة هة عاة مهةيع ة لم. -
 سلطهة ضع ه للش هايهةسععة هة تاإللتلموتهة ابخهة تاإللتاهة سب اه هة اإلتمهوتيابهيفزهدترهة عاة مه -

  هة تعبوةت.
رللتوهتهة رارةهالىه معل ه دتةرهة تن يمهة  ةععمه شل ه ؤديهل هحتاياهععدةهنإلبملهة تب عمهتهة  عب مهتهة ت -

 يلم هةةتت ةرهة عتللبتهة تاإللتلم.
هة اضجه - هت هة تمبا  هط د هتحترق هةسا ةدو هااا هة ايالم هت هةسلةعلم هت هةتعتتبالم هة رلت هواإلعوم  فز

 تم.ةسلةعاه ايه ا ةده ايه ا ةدهة اإلتمه ه لملمهلدرة يتهته حلعرةهتته لعاة مه هة اإل
II.3.1 .:أبعاد العدالة التنظيمية 

هويهلة ه ع ي هة عاة مهة تاإللتلمه تضحه  عبديبه ب تبيل:
II.3.1 .1.العدالة التوزيعيةDistribution juste 

ه ُتهطبعبته هتثلرب ه نهياب هةر ةبطب ويهة ع تفه نهطبعبتهةينسبنهة ختلممهياهة يته ااعهه لعت وه تب
ضمحل هالليبهويهاتلههيحةباهطبعب ههو  ه)هةسععروهة  تة بوهة لباآت(.ه  ةهاإنههةينسبنهت ُتهة عةا هة يت

ه ه ه ةبةلب هدتبرسهدترة هتة عضعالم هة اإلتمهويهطلسهة عاة م هتة تل ةتهة يته تةعيب ه عزي ه لجهة عةا  ط يرم
عزي هة عةردهالىهةسا ةدهويهدرعمهة شععره ب  ضبهة عيلماهتة عت هة تاإللتاوهاياه عفهايهة عاة مهتة سبتةةه ه 

هة خ عبته ه عزي  ه عاة م هة عبولُت هلطسبس هاي ه عف هتيا هة عت و هتاب  هتطعةا  هتولبائبتو هتواح  ععر
هة تاإللتلم.هته تضتيهة عاة مهة تعزيعلمهعبنةُتهشمب:

ه ب اإلت - هةسععر هوعاتت هوربرنم هلة  هوي ه) تحرق هةخلبرعلم هة عاة م هلة ه هوي هتيتحرق هة بدي: مهةجلبنب
 اإلَتةهتبهة سب اةه هواإلتبته ل ا(هتة عاة مهة اةلللمه) تحرقهويهلة هوربرنمهوبهضمحل هاللههة عبو هو هوبه
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ضمحل هاللههةآلل تنهدةل هنمنهة اإلتموهتة  ييه اييتهنمنهة يبرةهتةخلفةهتوستعاهة تأيل وهتيؤدتنهنمنه
 ة عيلمم(.ه

دهة  يهضمحل هالىهة لباآتوهتذ جهويهعة هوتخ يهةجلبنبهةتعتتباا:هيعفهايهة عبولمهة شخحللمه لم ه -
 .7ة ر ةرةت

ه لعبولُتهتوااه هتة امسلم هة م ديم هة م تد هة سةبن ه  هيؤل  هة تعزيعلم هة عاة م هوميعمل ه ن هل  هياب هةيحبرة تجتار
ةةتجب تيته لعاياهويهة عةاقهت لر ةرةتهة تاإللتلم.هت   جهاتيهة مةلعاه نه تةبييهردتده اعب هةسا ةده شأنهلدةر ه

ه8ةسا ةدهل هثةثهائبتهطسبهطسبةلتيت:هة عاة مهة تعزيعلمه تهااويبوهتويهذتمهظمليه رسلت
 هوبه هالى هوسبشمبهتت ه نللب هوي هرضبيت هيستتاتن هتة  يي هة عمب ُت هةسا ةد هوي هذتعام هيت ة ؤث تن:

 يستحرعنههويهاعة اهتذ جهوربرنمه بآلل يي. يه هنتهيمضلعنهة حلع هالىهدل ه ع هوبهيستحرعنه.
 ه ه اييت ه تحرق هةسا ةد هوي هذتعام هتيت هوعبد مهة سبتتن: ه تسبتا هاااوب هارط هة  ضب هطبتت  عحلى

ة عاة مهاااهةآلل يي. يه نهي  هةجملتعامه تةا هلطسبةيبه ُتهطب مهة  ضبهتطب مهة شععره ب  نبهتطب مه
 ااملهة تعةزنه تهة رلق.

 ةسنبنلعن:هتيتهذتعامهويهةسا ةده لبذتنه مةلعتيتهتهي ضعنهلته هطب مه عنهوعبد مهة عاة مه ه
 صب يت.

II.3.1 .2. العدالة اإلجرائيةProcédural Justice: 
 ع فه يضبه ب عاة مهة ار مهايهةيع ة ةتهتة سلبةبتهة ستخاومه هةختبذهة ر ةرةته هولبنهة عت وه تبه عفه

هايهوااهلطسبسهة عبو ه عاة مهةيع ة ةتهة يتهةةتخاوته هحتاياهة خ عبت.
ة تحلعرهة  يٍته عاة مهةيع ة ةتهة تةعمه هةختبذهة ر ةرةتهة يتهدتنهةسا ةدوهلنهااة مهةيع ة ةتهياهاةبرةهايه

اإذةه بنتهااة مهة تعزي ه تعلقه عاة مهة خ عبتهة يتهضمحل هالليبهة عي وهاإنهااة مهةيع ة ةته تعلقه عاة مه
ه.9ةيع ة ةتهة يتهةةتخاوته هحتاياه لجهة خ عبت

ععدهاةعمهةر ةبطه ُته  هويهااة مهة تعزي هتااة مهةيع ة ةت.هتلطسبسهويهلة هي ةهة تع ي هيتضحهعللبهته
ة عبولُته عاة مهة تعزي هو  ةطهل هطاه ةَته إطسبةيته أنهع ةرةتهة تعزي هدتتهطةربه م دهتععةااهلرحبديمهابد مه

هتوعثعدههبب.هتيةطظه نهة عاة مهةيع ة لمه شتت هالىهعبنةُتهشمب:
 فهايهةيع ة ةتهة  مسلمه لعاة مهدةل هة اإلتمهو  :)هلع ة ةته رللتهةسدة وهةجلبنبهةهللللاهتة  يهيع

 حتاياهةسععروهة ار هتة ًتعلم....لخل(.
 ةجلبنبهةتعتتبااهة  يهيعفهايهةطًتةملهوتخ يهة ر ةرةته لعبولُتهتذ جهايهط يقهللةبريته للملمه

 ةختبذهة ر ةرةت.ه
ه10مبااهة عاب ه تهةيلة همبجتعامهويهة رعةااهةيع ة لمهة تب لم:هلنهةتاتربده عععدهااة مهةيع ة ةتهي  ةط
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 عبااةهةتةتئابف:همبعٌتهتععدها صه تةاي هت عاي هة ر ةرةتهلذةهوبهيي هوبهيفرهذ جهتيااته.هتو ب ه
ذ جه نهيتته عاي هيلل هةسععره ته عضه اعد ه هطب مهةر مباهةسةعبره تهزيبدةهنسةمهة تضخته ه

 ة ات م.
 ااةهةسلةعلم:ه يه نهيتته عزي هة حلبدرهتاربه لتعبيَتهةسلةعلمهة سب اة.ة رب 
 .ة ربااةهة تت لللم:هصمبه نه ستعابهاتللمهةختبذهة ر ةرهتعيبتهنإل ه صحببهة عةعم 
 .عبااةهااملهة تحل :هصمبهااملهدتلُتهة حللحمهة شخحللمهويهة تأثَتهالىهذ يبتهاتللمهةختبذهة ر ةرةت 
 ب هة ر ةرةتهالىه ةبسهوعلعوبتهصحلحمهتةللتمهتدعلرم.عبااةهة اعم:ه ا 
 ه  ه هت  هةسا ةد هرتل  هالى هتة لباآت هةجل ة ةت ه عزي  هلع ة ةت ه اسجت ه ن هصمب هةتنسجبمل: عبااة

 ةستعبت.
II.3.1 .3.- العدالة التفاعليةInteractional Justiceه

هاااه مةلريته إلع ة ةتوه هة يتهضمحللعنهالليب هتة تاإللتلم هةينسبنلم هة عبولم هلطسبسهة عبولُته عاة م  عٍتهدرعم
هةسا ةدهة تأث تنه ب ر ةرةته ثاب ه عبوليتهو هصبنعاهة ر ةرةتوهتالتبهه هة يتهيتلربيب هة شخحللم ت تت   طع هة عبولم

تة ل ةوموهتيابهاإنهوحلملحهة عاة مهة تعبوللمه تهة تمباللمهيستخاملهه بنتهي  هة عبولمهوةالمهالىهةتطًتةملهتة تراي 
ه لات مهالىهنعاهة عاة مهة تاإللتلم.

ته عتفهةوتاةدةه لعاة مهةيع ة لموهتيرحلاههببهوااهلطسبسهة عبو ه عاة مهة عبولمهة يتهضمحل هالليبهاااوبه مةقه
ه.11ةيع ة ةتاللهه عضهةيع ة ةتهة  مسلمه تهوع امه ةةببه مةلقه لجه

ه:12ويهة ةبط ُته نهة عاة مهة تمباللمه ضتهنعاُتهويهة عاة مهشمبهتعاه حبرهة عايا
 تت  ه هدرعمهة تعبو هو هةسا ةدهويهةتطًتةملهتة تراي .ه:هااة مهة عبوةت  
 هااة مهة علعوبت:ه تت  ه هوة تمهة علعوبتهة ستعتلمه هح حه لملبتهةختبذهة ر ةرةتهتدعمهة سب بت

هة راوم.
II.2 .االلتزام التنظيمي 

ةت ت ةملهة تاإللتاهااحل ةهطلعيبه ه لعغهةسياةفهة تاإللتلمهت ع ي هةي اةاهتةتةتر ةره هة اإلتبتوهههيعا
هعارةتهة اإلتمه ه معي  ه هذب  هة تعادة هلةيبوب ه هتة عبولُتهاضةهاي ه ُتهةيدةرة هة  رم ه ع ي  ه  هيسباا  تب

هتعارهتبهالىهة ةرب هتةتةتت ةريم.ه
هة تاإللتاهتة ععةو هة ؤث ةهاللههت أثَتة ههالىهةلع لبتهةسا ةدهتةنعلبةبهتبهه   جهةيتتهة ةبط عنهمبعضعا ةت ت ةمل

الىهة ؤةسمهت ياةايبوهطلسهة مرعةهالىه نهةت ت ةملهة تاإللتاهيتع اهنتلجمهة تمبا هة بص هالتبه ُتهلحلب صه
هة سب هة تاإللتلم ه ضنطهة عت هتة ععةو  ه بيضبام هتحخحللبهتتهتةلع لبهتتو هتة ةلئمهةسا ةد هتة ؤح ةتهةجملتتعلم  اة

هة عبومهة سب اةه.
ه
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II.1.2 .مفهوم االلتزام التنظيمي 
ه.13ةت ت ةملهويهة ابطلمهة لنعيم:هيعٍتهة عياوهتيل ملهة شا هتهيمبرعهوهتة ةزمله شا هة اةتملهالله

 و ب ههويهطع هوهة ةبط ُتهرؤاهلتةبيي هنإل ةهة تاإللتاهةت ت ةملهومبيلته وبهويهة ابطلمهةتصمةطلمهاراه ةبيات
ه نهلت Sheldon,1971))شيلدون  (Buchanan,1974)  بوشانان Salancik ,1977)هساالنسك )

ه:و  هااةهذبتتهت ضتلاههة عت ه لئمهرمعهةت ت ةملهالىهة ًت ل هنتلجمهة تعرلاه عضهعاهتزوههة ميعمله عضلح
هة ياموتةت ت ةملهرمعهة اإلتموهتةت ت ةملهرمعه لعت وتةت ت ةملهة اةلللمهتة يبملهة عةعةبتهرمعهة عت وتةت ت ةملهرمعهةت ت ةمل

ه.ه14ة تاإللتاهةت ت ةمله ةبةلمه هوتنَتةتهايهتة يتهةاتفتهتغَتيبوهة عت هرتبامهرمع
تةوتة ههة اإلتموه حلبره ةَتةهعيعده ة  هة م دهةةتعاةد" يعهةت ت ةمله أنه( ( Porter,1968بورترتي اه
هه(Sheldon,1971) شلدون.ه وبه" لتاإلتمهة   لسلمهتةسياةفه ب رلتهتة رةع هة اإلتموه هة ةرب ه هة رعيمهة  غةم
هةتصمبيبهة شععرهوستعاهوتيع" ياةايبه تحرلقهة عت هالىههتة ع مله لتاإلتمهةتصمبيبهة ترللت "يعهةت ت ةمله نهاَتا

ه بتر ةبطهة ستت هحععر هو ه ياةايبهحترلقههلبوتهتةيلةصهيعت هاليبوهة يتهة اإلتمهجتب هة م ده ااهة تع ا
ه. ب عت هاليبهتةتاتخبر

هل هوت عص "هببهتةر ةبطههواإلتتههو هة م ده مب قهععة"  أنهه(Porter et al.1974)هبورتر وآخرونت تبها اههه
ه:15ياهته ألا ةدهة تاإللتاهةت ت ةملهحتاياه ه ةَته أثَتههلبهياب هصمبته ن
ه.تعلتيبهسياةايبهتعةع ه ب اإلتمهععيهلظمبن-
 .ة اإلتمهلاومه هدمليهعياه عحلىه ة  هةتةتعاةد-
 ة اإلتم.ه هاضعيتههةةتت ةرهالىهةحملباإلمه هة رعيمهة  غةم-

هنتبجه لتاإلتموهت نههت أيلا هة م دهوابص ةه عصمههة تاإللتاه ة ت ةملهالاإل  ( Buchanan,1974 ) بوشانان وبه
ه:ياهاابص هثةثمه مبا 

ه.اليبهة عبو هعلتبه لم دهته ياةابه باتةبريبهة اإلتمهتعلته ياةفه ةٍتهتيعٍتهIdentification التطابق-
 . نشممهة اإلتمه ه لم دهة امساهةتهنتب ه تهتةتن ةدههببهيرحلاهتهInvolvementةتهنتب ه-
 .ة اإلتمهجتب هة رعيهة عبطماه بتر ةبطهة م دهحععره ههتة رحلعدهLoyaltyة عت ه-

II.2.2 .أىمية االلتزام التنظيمي 
  اتهة عاياهويهة ارةةبتهالىه شملمهةت ت ةملهة تاإللتاهتوااه أثَت هالىهة ستعاهة م ديهتة تاإللتاهتحتاثته

ه:ه16 عضهي  هة ارةةبتهايه أثَت هالىهة ستعاهةتعتتبااهتة رعواهتويهي  هة ارةةبت
ة يته  اتهنتب جيبهالىهةر مباه للممهة تنلبهتة تألَتهايهة عت هت س بهة عتب مهويههولولرو  ميرفسدرةةمه-

 ة اإلتمهتةزممبضهدرعبتهة  ضبهة عيلماه.
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ه- هة سب ةمههىانجل وبيريدرةةم هة إلعةي  هذتعام هالى هةتصمبيب ه أثَت  هاف هة تاإللتا هةت ت ةمل ه شملم هالى   ات
هة  هةر مباهوستعاهةت ت ةمل هات  ه دة هتلمضه ثبريب. هة نلببهتة تي بهاي هو   هة سب ةم تاإللتاه اخمضهة إلعةي 

 ة عت .ه
  اتهالىه شملمهةت ت ةملهة تاإللتاه باتةبر هةطاهة تنَتةتهة يتمهة يتهظمليهةتاتتبدهالليبهههبالو وبولدرةةمه-

  تؤح ه لتاةؤهمبستعيبتهوعا هدترةنهة عت هت نلبهة عبولُته.ه
 شملمهوتنَتهةت ت ةملهة تاإللتاهويهلة هةر ةبطههمبجتعامهة خ عبتهة تت لمه  اتهالىههاولى وتشاتماندةرةمه-

 هةسدة هة عيلماوهة سلع هةتعتتبااهدةل هة عيلممهتةتجتبيبتهةتصمب لمهرمعهة عت هلضبامهل هة ةبدرةهتةي اةاه
 .ه
 لئمهة عت ه تحلبه هوحللحمههاراهجتبتزتهدرةةتيتبهسشملمهنتب جهةت ت ةملهة تاإللتاهطاتدهماثيو وزاجاك وبه-

ه أنهةزممبضهوعا هدترةنهة عت هت  ةع هط  مهةنترب هة عتب مهتةر مباهععدةهتاباللهه ةجملتت ه ل .هطلسهل عب
هدت  ه هذتعايبهنتلجمه ةبةلمه ة ت ةملهة تاإللتا.ههة عت هتةر مباه للممهةينتبعلم

II.3.2.التنظيمي االلتزام أبعاد 
هوتعاده هويهي اه نه هت ليهوايت هتةطا ه عا هوحلملحهذت هة تاإللتاهالىهةنه هة ةبط عنهل هةت ت ةمل ياإل 
ةس عبدوهلته نهة ميعملهتة ةاب هة  يٍته ة ت ةملهة تاإللتاهيإلي ه هةتر ةبطهة عبطماهتةيظمبنهتعةع ه ياةفهة اإلتموه

ه:17تحتتهي ةهة ةااهظمليهلدرةجه  عبدهةت ت ةملهة تاإللتاهتياه
هاالن ومايرة  يهةعًتطهه: Affective Commitmentالعاطفي  االلتزام أواًل: بعد

Allen&Meyer,1990)) ،ههويهاتلههة يتهدتل ه لخحلب صهلدرة هه ارعمهة عبطماه لم دهيتأث ههةت ت ةمله نهالى
هةت ت ةمله ارعمهويهةجلبنبهي ةهيتأث ه تبهه. ههت ععلييتهة ش اُتهوتع بهوملع مهتويبرةتهةةترة لموهت شملمو

هوبهةعة هة ر ةرةتهذ يبتهةختبذه هة معب مه ب شبر مه هه ستحههببهيعت هة يتهة تاإللتلمهة ةلئمه أنههة م دهلطسبس
ه رللتهتاقهيعتلعنهة  ييهيتهة تععهه صحببهي ةه.تهةحملاتدهةتر ةبطهيعه؛ يهطمحلههوبه ته ب عت هوايبهيتعلق
ههلته راوههوبهتاقهتة اإلتمهة م ده ُتهةتر ةبطهة ختلممهاللعنهة عت هي تفه تملةيبهة يته لتتملةبتهذةيت

  ب اإلتم.هة امساهتةت تحلبده بتنتتب هة شععرهل هةت ت ةملهة عبطماهواإلتبهتتهتي ع 
ه(Wiener,1982) وينري ةهة ةعاهطسبهه:Normative Commitmentالمعياري االلتزام ثانيا: بعد

هة اإلتمهةجللاه لعبولُتهاليبهداتهة شععرهي ةهيع زهوبهوتغب ةب ههة اإلتمه ه ب ةرب ه بت ت ةملة م دههلطسبسه ههيرحلا
هةسياةفهتض ه ه ب سبشممهة عت ؛ه  ه امل ه هلع ة ةتهارطهو لنهةيصمبيبهة تمبا هته ب شبر مههلتهوتة ستبح
هيتهة تععههي ةهت صحبب .ة سبواهةسلةعاهااهه بتر ةبطهتيعف . لتاإلتمهة عبومهة سلبةبتهترةتهتة تخملط
 ة عبوم.ههة حللحمهتهة ضتَتهورتضلبتهيعتلعنهتاقهة  ييهة ضتَته صحببهة عيمعن

 Allenاالن ومايرويهه  هي ةهةعًتح: Continuance  Commitmentالمستمر  االلتزام بعد :ثالثا
& Meyer ,1990) ،)هاليبهاياهيعت هة يتهة اإلتمهجتب هة م دهة ت ةمله هطلسهظم  هي ةهة ةعاهدرعمهة تحلته
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هع رهةت تحبده عهةلمرا هوبهوورب  هة اإلتمهو ه ب عت هةةتت ه عهضمرريبه نهة تليهويهة يتهة رلتمهةتةت تبريم
هة اإلتمهويهالليبهة يتهضمحل هة امعمهالىهةست ه ب ارعمهيرعملهوحللحاهةر ةبطهي ةه نه ي . ل اهايبت

هالستت هةسل اهة اإلتبته راوهه نهظمليهوبهتهيمعدهوبههة ابا هويه هه راملهاليبهيعت هة يتهة اإلتمهواتبدةوت
هة عب لم.ههة متعطبتهت صحببهةتنتيبزيعنتههة امعلعنهيتهةتر ةبطهي ةههببوهت صحببه بتر ةبط

II.4.2محددات االلتزام التنظيمي . 
هة ةبط عنهل هثةثه ياب هة عاياهويهة ععةو هة يته لعنهترة هللقهةت ت ةملهة تاإللتاهويهااوههيحلاميب

ه:18ذتعابتهيا
 ه هالعوامل الخارجية هة تعيل  هتا ص هة عت  هةعد ه إل تف هة ؤةسم هلبرج هة تبطم هة ععةو  هتيا :

عةو ه ؤث هالىهدرعمهةت ت ةملهة اإلتبته ه ل اهتطبتتهة  تةجهتة لسبدهتة ملبهالىهة لاهة عبوموهتياها
هة تاإللتاهلبصمه ااهة عتب هطاي اهة تعيل ه هة اإلتم.

  :هة تعللتهالعوامل الشخصية هوستعا هةجلانو هة سيو هطلس هوي هذة ه هطا ه  هة عبو  هلحلب ص ت عٍت
تهتة تأيل وهوستعاهة متعحوهة اتةا هتة رلت...وهاةهحجه نهة عبو هة  يهته تمب قهعلتههو هعلتهة اإلتمه 

هتجتا ه هعاهياخمضهااا هوستعاهةت ت ةمل هويها صه لتمعرو هة اإلتم ه ه ه عا   هو هوب تهيتابةبهطتعطه
هيةحسهالىها صهمبؤةسبته ل ا.

 :ت علنهةجلعةنبهة اةلللمه هة ؤةسموه بخلحلب صهة عيلملموهنإلبملهةسععرهتة عةا وههالعوامل التنظيمية
هة تاإلل هة  ربام هةجلتبااو هة عت  هة ًتعلمو هويهنإلبمل هتغَتيب هتة رلبدة هةيح ةف هسمط هة تاإللتاو هةهللل  تلمو

ة ععةو هة يته سبيته هللقه ععة هات ه تهوبهيستىهةصمةطبه ب ابخهة تاإللتاهة  يهعاهيلعنهوسبااةه
هتورةعتهويهتعيمهنإل هة عبو هتلدرة هه ههوبهيسيته هزيبدةهدرعبتهةت ت ةملهة تاإللتاهتة علنهة حلحلح.

III- تطبيقية للدراسةاإلجراءات ال 
عة هحمبت مهةيعب مهالىهة م ضلمهةست هصمبهوع امهوستعاهة عاة مهة تاإللتلمهتهةي ت ةملهة تاإللتاه ااه ا ةدهالامه

 ة ارةةم
 III.1.   :هة سترحلُتهطع هه ع امتحليل أبعاد الدراسة وستعاهحععرهة عيمُتهة حلبرهة    يمهدرعمهوعةارم

درعمهة لبدهتياهه،(sign Test)ةلتةبرهةيحبرةههةةتخاةوابه ب عاة مههة تاإللتلمهتهةي ت ةملهة تاإللتابوعمهة ايما
 ة تب لم:ههة م ضلمهةيطحلب لمهلة هةةتخاةملهويهوهتي ة3

 .3ياههتهة لبدهدرعمهيسبتيهةيعب مهدرعمهتةلطالصفرية:  الفرضية
 .3هة لبدهدرعمهيسبتيهتهةيعب مهدرعمهتةلطالبديلة:  الفرضية

 ا ةدهه رة هي  هة ب مهتةلطه هواإنابهنرة هة م ضلمهة حلم يموهتيلعن1318ويههوستعاهة ات مه  فهعلتمه بنتهاإذة
ه1318 بنتهعلتمهوستعاهة ات مه علتيههة لبدوه وبهلذةهطمتل هايهدرعمهتهوعض هة ارةةمهة إلبي ةهة علامهطع 
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هتعةع ههالتت هة حلم يم هت هي  هراضهة م ضلم ه ا ةدة علامطمتلمعيهدرعمة لبدو هتةلمآرة  ه أن: ة م ضلمة ةايلمة رب لم
 درعمهة لبدهو هتةلطهةيعب مهلة هوربرنمهويهدرعمهةتةتجب مهة ب مهظمليهحتايا

 عاهويه  عبدهة ارةةمه بيضبامهل هحمعريهة ارةةمههة ات مه ل هوستعاهتحتاياهةيحبرةهةلتةبرهلع ة ه عا
هةجلات هةآليت:ه اتب جه خلحلابهة
ه
 

 (: نتيجةاختباراإلشارةألبعاد ومحاور الدراسة4الجدول رقم )
درجة 

 الموافقة
ة عةلطه

 ة عبمل
وستعاه
 ة ات مه

هةسصمبره zعلتم ااد
 )ة لبد(

هةيحبرةته ااد
 ة سب ةم

هةيحبرةته ااد
هة ععةم

 ة ةعا

غير 
 موافق

ه2 ه0.000 ه6.001- ه4 ه66 ه12  ة عاة مهة تعزيعلم

ه3 محايد ه0.720 ه0.359- ه12 ه33 ه37  ة عاة مهةيع ة لم
ه3 محايد ه0.000 ه6.482- ه10 ه8 ه64  ة عاة مهة تعبوللم
ه3 محايد ه0.000 ه4.950- ه3 ه17 ه62  ة عاة مهة علعوب لم
ه3 محايد  العدالة التنظيمية 36 42 4 0.566- 0.571
ه4 محايد ه0.712 ه0.369- ه16 ه31 ه35  ةت ت ةملهة عبطما
ه0.902 3 محايد ه0.123- ه16 ه32 ه34  ةت ت ةملهة ستت 
ه0.902 4 محايد ه0.123- ه16 ه34 ه32 هةت ت ةملهة علبري
 االلتزام التنظيمي 37 37 8 0.000 1.000 3 محايد

نةطظهويهةجلات ه نه  عبدهحمعرهةتةتةلبنهتععتهضتيهذب هوتربربوهترتل هةس عبدهتععتهضتيهذب ه
 تالتبهيأيتهع ة ةه ل ه عا.حمبياهااةه عاهة عاة مهة تعزيعموه

ه   ةتهويهتعيمهنإل هة سترحلُته تبهيأيت:ههأوال: أبعاد العدالة التنظيمية
  :وعي (ه بنهر ييتهطع هي ةهة ةعاه ع هويهدرعمهه82وعي )ويهذتعاهه64لذه نهبعد العدالة التعاملية

حمبياةوهالتبه بنتهعلتمهةلتةبرهوعيمُتهر ييته بنهه10وعي ه اييتهر يبهيمعدهدرعمهة لبدوهت نهه8ة لبدوهت
وهتاللههياب ها تدهوعاعيمهذتهدت مهلطحلب لمه ُته0.05ةيحبرةهوعاعيمهلطحلب لبهسنهوستعاهة ات مه ع هويه

 (.3تةلطه رة هة سترحلُتهتتةلطهة رلبسهة ستخامله هةتةتةلبنهتيعهدرعمهة لبد)
 :(ه بنهر ييتهطع هي ةهة ةعاه ع هويهدرعمهوعي ه82وعي )ويهذتعاهه62لذه نهبعد العدالة اإلجرائية

وعيمُتهر ييته بنهحمبياةوهالتبه بنتهعلتمهةلتةبرهه3وعي ه اييتهر يبهيمعدهدرعمهة لبدوهت نهه14ة لبدوهت
وهتاللههياب ها تدهوعاعيمهلطحلب اه ُتهتةلطه0.05ةيحبرةهوعاعيمهلطحلب لبهسنهوستعاهة ات مه ع هويه

ه(.3بسهة ستخامله هةتةتةلبنهتيعهدرعمهة لبد) رة هة سترحلُتهتتةلطهة رل
  :هة ةعاه ع هويهه82وعي )ويهذتعاهه37لذه نهبعد العدالة المعلوماتية ه بنهر ييتهطع هي ة وعي (

وعيمبهر ييته بنهحمبياةوهالتبه بنتهعلتمهه12وعي ه اييتهر يبهيمعدهدرعمهة لبدوهت نهه33درعمهة لبدوهت
ه هغَتهوعاعيم هةيحبرة هةلتةبر ه  فهوي هسنهوستعاهة ات م ه لنهياب ها تدهوعاعيمه0.05لطحلب لب هتالله و

ه(.3لطحلب اه ُتهتةلطه رة هة سترحلُتهتتةلطهة رلبسهة ستخامله هةتةتةلبنهتيعهدرعمهة لبد)
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  :وعي (ه بنهر ييتهطع هي ةهة ةعاه ع هويهدرعمهه82وعي )ويهذتعاهه66لذه نهبعد العدالة التوزيعية
وعيملُتهارطهر ييته بنهحمبياةوهالتبه بنتهه04وعي ه اييتهر يبهيمعدهدرعمهة لبدوهت نهه12ة لبدوهت

وهتاللههياب ها تدهوعاعيمهلطحلب اه0.05علتمهةلتةبرهةيحبرةهوعاعيمهلطحلب لبهسنهوستعاهة ات مه ع هويه
 .(3 ُتهتةلطه رة هة سترحلُتهتتةلطهة رلبسهة ستخامله هةتةتةلبنهتيعهدرعمهة لبد)

هتن ع هي ةهل ه ألةةببهة تب لم:
هلعفهة عتب هويهةيعب مه حل ةطمه عنهة عةبرةته تعلقه ب سؤت هة ةبح ؛-
هااملهتععدهثربامهةتةتةلبنه ااهة عبولُتهت شملتههاب ارةةبت؛-
علقهاةبرةتهةتةتةلبنه أطبةلنهتحععرهةينسبنهتة  يهيعاهوتنَتةهاشعة لمهصعبه عع هةجتبيبهتبهلذةهوبهت -

هع هةينسبنه أنههو ةعب؛ح
هغلببهت/ تهااملهاباللمهةت حلب ه ُتهة   لنهتهة  ؤتس.-

ه   ةتهويهتعيمهنإل هة سترحلُته تبهيأيت:ههثانيا: أبعاد االلتزام التنظيمي:
 :وعي (ه بنهر ييتهطع هي ةهة ةعاه ع هويهدرعمهه82وعي )ويهذتعاهه35لذه نهبعد االلتزام العاطفي

هت هت نهوعي ه اييه31ة لبدو هة لبدو هيمعدهدرعم هر يب ه بنتهعلتمهه16ت هالتب ه بنهحمبياةو هر ييت وعيمب
ه  فهويه هسنهوستعاهة ات م هلطحلب لب هغَتهوعاعيم هةيحبرة ه لنهياب ها تدهوعاعيمه0.05ةلتةبر هتالله و

ه(.3لطحلب اه ُتهتةلطه رة هة سترحلُتهتتةلطهة رلبسهة ستخامله هةتةتةلبنهتيعهدرعمهة لبد)
 وعي (ه بنهر ييتهطع هي ةهة ةعاه ع هويهدرعمهه82وعي )ويهذتعاهه34لذه نهاللتزام المستمر:بعد ا

هت هه32ة لبدو هت ن هة لبدو هيمعدهدرعم هر يب ه بنتهعلتمهه16وعي ه اييت هالتب ه بنهحمبياةو هر ييت وعيمب
ه  فهويه هسنهوستعاهة ات م هلطحلب لب هغَتهوعاعيم هةيحبرة ه لنهياب 0.05ةلتةبر هتالله ا تدهوعاعيمههو

ه(.3لطحلب اه ُتهتةلطه رة هة سترحلُتهتتةلطهة رلبسهة ستخامله هةتةتةلبنهتيعهدرعمهة لبد)
 :وعي (ه بنهر ييتهطع هي ةهة ةعاه ع هويهدرعمهه82وعي )ويهذتعاهه32لذه نهبعد االلتزام المعياري

هت هه34ة لبدو هت ن هة لبدو هيمعدهدرعم هر يب ه ه16وعي ه اييت هر ييت ه بنتهعلتمهوعيمب هالتب بنهحمبياةو
ه ه  فهوي هسنهوستعاهة ات م هلطحلب لب هغَتهوعاعيم هةيحبرة ه لنهياب ها تدهوعاعيمه0.05ةلتةبر هتالله و

ه(.3لطحلب اه ُتهتةلطه رة هة سترحلُتهتتةلطهة رلبسهة ستخامله هةتةتةلبنهتيعهدرعمهة لبد)
هتن ع هذ جهل هةسةةببهة تب لم:

هغلببهة تحل يحهة ةبح ه تهةياةنه لبامهة عةب  هايه ياةفهةجلبوعم؛-
هلح ة ه عضهة عيمُتهدتنهايهويهةعة ه هةختبذهة ر ةرةت؛-
 ارةه تهعلمهة ةاة  هة تعا ةه وبملهة عيمُته هةعدهة عت .ن-
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III.2إلعب مهالىهة م ضلمهة   لسلمه لارةةمهتة يتهعب تهالىهة احعهة تبيل:ه ععاهختبار الفرضية الرئيسية: . ا 
ا تدهذةتهدت مهلطحلب لمه ُتهذتعامهة عيمُتهة  ييههلتهوستعاهة ت ةملهورةع هوربرنمهو هذتعامهة عيمُتهة  ييه

 لتلمهةةتخاةواب:ههلتهوستعاهة ت ةمله اإللتاهضعل هويهطلسهوستعاهحععره  هذتعامه ارعمه عا هة عاة مهة تاإل
 هلطحلب لمهذةته بنهياب ها تدهلذةهوبه ع ام وتني مانهةلتةبر هوتعةماهذتعاتُتههدت م هوربرنم ااا

ة علامهةست ههة م ضهة عاواه يه نهوتعةطهدرعبتهنرة ه0.05واب ةلبنبتواإذة بنهوستعاهة ات مه  فهويه
هغَتهوعاعيه ُتهة علاتُتهةع (تاللههاإنهة م تد)وستعاهواخمض(يسبتيهوتعةطهدرعبتهة علامة  بنلمه)وستعاهور

هتة علنهصحلحه؛ت   جهيثةبته تهنماهي  هة م ضلمهتضعابهة م ضُتهة تب لُت:ه
(:هتهيععاهةلتةفه هلعب بته ا ةدهالامهة ارةةمهطع هوبهعب ه ه  هذتعامهويهH0)الفرض العدمي

هةجملتعاتُت)وستعاهواخمضوهوستعاهورةع (.
(:هيععاهةلتةفه هلعب بته ا ةدهالامهة ارةةمهطع هوبهعب ه ه  هذتعامهويهH1)هالفرض البديل

هةجملتعاتُت)وستعاهواخمضوهوستعاهورةع (.
أوال: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات)منخفض، مقبول( أفراد عينة الدراسة 

 لمستوى شعور موظفي المصالح المركزية بجامعة المدية بالعدالة  التنظيمية و اإللتزام التنظيمي .
 إحصائية داللة ذات فروق وجود حول وتيني مان اختبار (: نتائج6رقم) جدول

 البيان
هوستعاهة ات مهZةتلتةبرهةيطحلب اهوتعةطهة   ب

هة علامهة  بنلمهة علامهةست 
 0.000 2.669- 47.01 34.8 العدالة التنظيمية

 0.05*دال إحصائيا عند مستوى داللة 

ة علامههاإنهلعب بتهوسترحلاهوت ب تبيل0.05 ن:هوستعاهة ات مه ع هويههةتلتةبرهي ةهنتب جهويهنةطظ
ذةتهها تده ععاهوهتالله)ة علامهة  بنلمه)ةي ت ةملهة رةع هةت ت ةملهة اخمض(ههتهيسبتيهلعب بتهوسترحلا(ةست 

وه يه نهحععرهوعيماهة حلبرهة    يمهابوعمهة ايمه ب عاة مهة تاإللتلمهتهةي ت ةملهة تاإللتاههدت مهلطحلب لمهطع 
هوستعيبتهةي ت ةملهة تاإللتا.هة عاة مهة تاإللتلمه هاتعويبههلبه أثَتهضعل ه هرا هوي

ثانيا: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات)منخفض، مقبول( أفراد عينة الدراسة 
 لمستوى شعور موظفي المصالح المركزية بجامعة المدية بالعدالة  التوزيعية و اإللتزام التنظيمي .

 إحصائية داللة ذات فروق وجود حول وتيني مان اختبار (: نتائج7رقم) جدول

 البيان
هوستعاهة ات مهZةتلتةبرهةيطحلب اهوتعةطهة   ب

هة علامهة  بنلمهة علامهةست 
 0.019 2.348- 45.43 36.82 العدالة التوزيعية

 0.05*دال إحصائيا عند مستوى داللة 

ة علامههلعب بتهوسترحلااإنههت ب تبيلو0.05 ن:هوستعاهة ات مه ع هويههةتلتةبرهي ةهنتب جهويهنةطظ
ذةتهها تده ععاهوهتالله)ة علامهة  بنلمه)ةي ت ةملهة رةع هةت ت ةملهة اخمض(ههتهيسبتيهلعب بتهوسترحلا(ةست 

وهتطلسهةنهحععرهوعيماهة حلبرهة    يمهابوعمهة ايمه ب عاة مههة تعزيعلمهتهةي ت ةملهة تاإللتاههدت مهلطحلب لمهطع 
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ة عةا هة يتهضمحل هالليبهة عي هويهاتلههو  ه)هةسععروهة  تة بوهة لباآت(هته شة هطبعب ه.ههوربرنمهو ه
ة عةا هتهةيوتلبزةتهة راومه هعمبابتهةل يهوهدمبهيشع  ه بيغًتةبهة عيلماههتهضماهويهوستعاهة ت ةوهه

هة تاإللتا.
 
 

ثالثا: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات)منخفض، مقبول( أفراد عينة الدراسة 
 لمستوى شعور موظفي المصالح المركزية بجامعة المدية بالعدالة  اإلجرائية و اإللتزام التنظيمي .

 إحصائية داللة ذات فروق وجود حول وتيني مان اختبار (: نتائج8رقم) جدول

 البيان
هوستعاهة ات مههZةتلتةبرهةيطحلب اهوتعةطهة   ب

هة علامهة  بنلمهة علامهةست 
 0.000 4.310- 49.87 31.32 العدالة اإلجرائية

 0.05*دال إحصائيا عند مستوى داللة 

ههةتلتةبرهي ةهنتب جهويهنةطظ هوي ه ع  هة ات م هوستعا هوسترحلاهوت ب تبيل0.05 ن: هلعب بت ة علامههاإن
ذةتهها تده ععاهوهتالله)ة علامهة  بنلمه)ةي ت ةملهة رةع همض(ههتهيسبتيهلعب بتهوسترحلاة اخةت ت ةمله(ةست 

هة تاإللتاههدت مهلطحلب لمهطع  هتهةي ت ةمل هةيع ة لم ه ه ب عاة م هة ايم هابوعم هوعيماهة حلبرهة    يم وهي ةهحععر
ه ه ه عزي  هو ةه حلممهيعلنهخمتل هةيع ة ةتهة عتتاة ه ب  دتديم هطلسه عزاه عضهة احهةخلبصم ة خ عبتو

هوتسبتيمهدتنهو ةابةهةجمليعدةتهة شخحللمه لتعيمُتهدمبهيؤث هذ جهالىهتت هتهة ت ةملهة عي .
رابعا: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات)منخفض، مقبول( أفراد عينة الدراسة 

 المركزية بجامعة المدية بالعدالة التعاملية و اإللتزام التنظيمي .لمستوى شعور موظفي المصالح 
 إحصائية داللة ذات فروق وجود حول وتيني مان اختبار (: نتائج9رقم) جدول

 البيان
هوستعاهة ات مههZةتلتةبرهةيطحلب اهوتعةطهة   ب

هة علامهة  بنلمهة علامهةست 
 0.456 0.746- 42.80 39.92 العدالة التعاملية

 0.05*دال إحصائيا عند مستوى داللة 

ههةتلتةبرهي ةهناتب جهنةطإلت هوي ه  ف هة ات م هوستعا هوسترحلاهوت ب تبيل0.05 ن: هلعب بت ة علامههاإن
هيسبتيهلعب بتهوسترحلا(ةست  ه هة اخمض( هة رةع هةت ت ةمل ه)ةي ت ةمل هة  بنلم هتاللههت ععا)ة علام ذةتهها تدهو

وهتن ع هحععرهوعيماهة حلبرهة    يمهابوعمهة ايمه ب عاة مههة تعبوللمهتهةي ت ةملهة تاإللتاههدت مهلطحلب لمهطع 
ذ جهل هط صهة رب تُتهالىهة حلبرهة    يمهابوعمهة ايمههالىهة عبولمهوةالمهالىهةتطًتةملهتة تراي هتة ل ةوموهته

تمه لتعبولمهة سامه لتعيمُته علاةهايه  ه حلب هلبصمه عاه  تزهدترهة   بتهة ارب لمه هةآلتنمهةسلَتةهدةا
هة عا هتهةيةب ة.

ه
ه
ه
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رابعا: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات)منخفض، مقبول( أفراد عينة الدراسة 
 لمستوى شعور موظفي المصالح المركزية بجامعة المدية بالعدالة المعلوماتية و اإللتزام التنظيمي .

 إحصائية داللة ذات فروق وجود حول وتيني مان اختبار (: نتائج10رقم) جدول

 البيان
هوستعاهة ات مههZةتلتةبرهةيطحلب اهوتعةطهة   ب

هة علامهة  بنلمهة علامهةست 
 0.313 1.009- 43.11 39.54 العدالة المعلوماتية

 0.05*دال إحصائيا عند مستوى داللة 
ه

ههةتلتةبرهي ةهنتب جهويهنةطظ هوي ه  ف هة ات م هوستعا هوسترحلاهوت ب تبيل0.05 ن: هلعب بت ة علامههاإن
وهتاللههت ععاا تع ةتهدت مه)ة علامهة  بنلمه)ةي ت ةملهة رةع هةت ت ةملهة اخمض(ههيسبتيهلعب بتهوسترحلا(ةست 

وهتن ع هذ جهل هةي ت ةملهة تاإللتاهلطحلب لمهطع شععرهوعيماهة حلبرهة    يمهابوعمهة ايمه ب عاة مههة علعوب لمهته
هة ترللايم)ة اش ( ته هخمتل هة عةب   هاف هة علعوم هنش  هالى ه هة ايم هابوعم هة    يم هة حلبر ط صهة رب تُتهالى

هة عةب  هة اي مهافهوعع هةجلبوعم.
 خاتمة 

هة حلبر هوعيما ه اا هة تاإللتا هةت ت ةمل ه تع ي  هة تاإللتلم هة عاة م هاةعم هلحلب لم هة ايموه ةحس هابوعم هة    يم
هت ةم تهة ارةةمهالىهذتعامهويهة اتب جهتهة تعصلبت.

 النتائج: 
هذتعامههه هو  هوربرنم هورةع  هة ت ةمل هوستعا ههلت هة  يي هة عيمُت هذتعام ه ُت هلطحلب لم هدت م هذةت ها تد تععد
هة عاة مه ه عا  ه ارعم هذتعام ه   هحععر هوستعا هطلس هوي هضعل  ه اإللتا هة ت ةمل هوستعا ههلت هة  يي ة عيمُت

 .0.05ة تاإللتلمهاااهوستعىات مه
 التوصيات: 

ةٍته لئمه اإللتلمه عت هالىه اتلمهوستعاهةي ت ةملهة تاإللتاه أ عبد هويهلة ه شجل هوسؤتيلهةجلبوعمهالىه -
هته ه لسلبةبت هة ستت ة هة  ةععم هلاتتبد هت هة ختلممو ه أ عبديب هة تاإللتلم هة عاة م هحتلته ه اإللتا هوابخ  عاَت

 ضتيه لجتل هة عاة مهة تبرةبته هحمبت مهعبدةه إل تعبدهايه  هصاعفهةحملب بةهتهةحملسع لمه هة تعبو وه م يرمه
هتهة سبتةة.

ة ًت ل هالىهةجلبنبهة امساه هة تعبو هو هة عيمُتوهتهجتابه  هة م دهة يتهويهحأهنبهةيةب ةهل هة عيمُتههه-
  سع هة عبولمهتهلةتعتب هة عا هة لمإلا.

هتهة سؤت لبتهالىه ةبسهة   بهتهة عيب - هة عتللبتهةيدةريموطلسه عزاهة يبمل هيااةم هتهةةتنة هلابدة  و
هة ابصبهة اعالمهة شبغ ةههبافهة تأطَتهتهحتسُتهة ستعاه بيضبامهل هة تحمل هة بديهتهة عاعي.

ه معل هنإلبملهة تارلطهالىه ةبسهةيةتحربدهة عتع ه ههةعة ه هة ًتعلمه هة ارعبته تهواحهة ختلمم.-
هةنشن- هت هة عيمُته لتع فهالىهوشب ليت هو  ه رب ةتهدتريم هي اة  اإللت هة م صم ههلت هل بطم هت  رة يتههبتهتتو

هتوةطإلبهتته نلمهحتسُتهوستعاهةسدة ه بجلبوعم.
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 : الهوامش
                                                           

ه.117وهصه2010ةجل ةحوهوالسمُت:هومةعمه  اب هالقواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيانةجل عبتيهزيبدهالاوه-1
ة ترعميهتة رلبسه هة ًت لمهة  يبضلموهالىه وهحمبض ةتوالمعامالت العلمية صالحية االختبارات والقياساتوهةظمبنهطسُتهة مب اه2

ه http://www.iraqacad.org/Lib/Eman3.htmة  ة طه
هة  ع هنمسه.3
وة مةعمة  بنلموه2007وة ربي ة:هة لتةمةس بدظملموSPSSبرنامج باستخدام اإلحصائي التحليلهةللتبنوه وُتهر ل ه ةبوم-4

ه.172-159ص
درجة العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية رة بهة سععدوهةعزةنهةلمبنوه-5

ه.2009(ه2+1ة عاده)ه-25وهذلمهعبوعمهدوشقوهةجمللاهوعالقتها بالوالء التنظيمي ألعضاء الهيئات التدريسيةفيها
ذلمهة علعمله،-المؤسسة المينائية بسكيكدةدراسة ميدانية ب-واقع العدالة التنظيمية بالمؤسسات الجزائريةوهةبرةهزتييت-ه6

ه.386وذلاه وهصه43ةتنسبنلموهة عاد
العالقة بين القيادة التحويلية والعدالة التنظيمية بالتطبيق على موظفي ديوان وزارة التربية في إقليم   مل ها ي هل  ةيلتو-7

ه.48-47وهص2015عرةوهوه للمهة تجبرةهعبوعمهة احلعرةورةب مهوبعستَتهغَتهواشالعراق -كردستان
هزةياو-8 هحمتا هابد  وهالعدالة التنظيمية المهمة القادمة للموارد البشرية،منشورات المنظمة العربية للتنمية البشرية  .د.

ه.15وهص2006وحل وه
ه.17 .د.هابد هحمتاهزةياوهو ع هةب قوص-9

ه.49 مل ها ي هل  ةيلتوهو ع هةب قوص-10
 .60عبةتهنبي هالعةنوهو ع هةب قوهص-11
هة ربةتهةسلض هزتايوه-12 وهأثر العدالة التنظيمية المدركة على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس  ع

 .)2014درةةمهطب مه ه للمهة علعملهةتعتحلبديمهتة تجبريمهتالعملهة تسلَتهابوعمهةتغعةطه)
ه.1956وهصه6دةرهة عبرفوهة ربي ةوجههلسان العرب،وهة يهواإلعروهة عهة مض هرتب هة اييه يهول ملهة حل ي13

أثر البيئة الداخلية على االلتزام التنظيمي في المؤسسة العامة للضمان وعةىه زتاهلَتهة اييوهحمتعده زتاهة اجبروه-14
ه.11وهصه2010وهاالجتماعي في المملكة األردنية الهاشمية

ام التنظيمي في القطاع الحكومي، "دراية تطبيقية على أبعاد جودة الحياة الوظيفية وااللتز ابد هحمتاهاةاهة  زتبنوهه-15
ه.15وهصه2013وهواشعرةتهة اإلتمهة ع  لمه لتاتلمهةيدةريموهالتأمينات االجتماعية"

وهدرةةمهقياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزةةبوىهة  ةيلتهزتبدهطاعنموهه-16
ه(.15-14وبعستَتهواشعرةه)صهصه

ه.12وهصمرجع سابقوعةىه زتاهلَتهة اييوهحمتعده زتاهة اجبرو-17
وهرةب مهوبعستَتوهعستهة علعملهةيدةريموهعبوعمهنبي هالمناخ التنظيمي وعالقتو بااللتزام التنظيميلب اهحمتاه زتاهة عزةنوه-18

 .42وهصه2006ة ع  لمه لعلعملهةسوالموهة  يبضوه

 
 
 
 
 

http://www.iraqacad.org/Member/Eman.htm
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 قائمة المراجع
 

 .001، ص 0202،فلسطين: مطبعة أبناء الجراح، القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيانالجرجاوي زياد علي، ه-

ة ترعميهتة رلبسه هة ًت لمهة  يبضلموهالىه وهحمبض ةتوالمعامالت العلمية صالحية االختبارات والقياساتوهةظمبنهطسُتهة مب اه-
هhttp://www.iraqacad.org/Lib/Eman3.htmة  ة طه

وة مةعمة  بنلموه2007وة ربي ة:هة لتةمةس بدظملموSPSSبرنامج باستخدام اإلحصائي التحليلهةللتبنوه وُتهر ل ه ةبومه-
ه.172-159ص
درجة العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية رة بهة سععدوهةعزةنهةلمبنوهه-

ه.2009(ه2+1ة عاده)ه-25وهذلمهعبوعمهدوشقوهةجمللاهفيها وعالقتها بالوالء التنظيمي ألعضاء الهيئات التدريسية
ذلمهة علعمله،-دراسة ميدانية بالمؤسسة المينائية بسكيكدة-واقع العدالة التنظيمية بالمؤسسات الجزائريةوهةبرةهزتييته-

ه.386وذلاه وهصه43ةتنسبنلموهة عاد
العالقة بين القيادة التحويلية والعدالة التنظيمية بالتطبيق على موظفي ديوان وزارة التربية في إقليم  ه مل ها ي هل  ةيلتوه-

ه.48-47وهص2015رةب مهوبعستَتهغَتهواشعرةوههوه للمهة تجبرةهعبوعمهة احلعرةوالعراق -كردستان
وهمنشورات المنظمة العربية للتنمية البشرية العدالة التنظيمية المهمة القادمة للموارد البشرية،  .د.هابد هحمتاهزةياوه-

ه.15وهص2006وحل وه
وهدرةةمهالمدركة على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس أثر العدالة التنظيمية  عهة ربةتهةسلض هزتايوهه-

ه.)2014طب مه ه للمهة علعملهةتعتحلبديمهتة تجبريمهتالعملهة تسلَتهابوعمهةتغعةطه)
ه.1956وهصه6جههدةرهة عبرفوهة ربي ةوهلسان العرب،وهة يهواإلعروهة عهة مض هرتب هة اييه يهول ملهة حل يه-
أثر البيئة الداخلية على االلتزام التنظيمي في المؤسسة العامة للضمان هوهوعةىه زتاهلَتهة اييوهحمتعده زتاهة اجبره-

ه.11وهصه2010وهاالجتماعي في المملكة األردنية الهاشمية
ة تطبيقية على أبعاد جودة الحياة الوظيفية وااللتزام التنظيمي في القطاع الحكومي، "درايابد هحمتاهاةاهة  زتبنوهه-

ه.15وهصه2013وهواشعرةتهة اإلتمهة ع  لمه لتاتلمهةيدةريموهالتأمينات االجتماعية"
وهدرةةمهقياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزةةبوىهة  ةيلتهزتبدهطاعنموهه-

ه(.15-14وبعستَتهواشعرةه)صهصه
وهرةب مهوبعستَتوهعستهة علعملهةيدةريموهعبوعمهنبي هخ التنظيمي وعالقتو بااللتزام التنظيميالمنا لب اهحمتاه زتاهة عزةنوهه-

 .42وهصه2006ة ع  لمه لعلعملهةسوالموهة  يبضوه
ه
ه
 
ه
ه
ه
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 دور الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على ضوء القانون الجديد لترقية االستثمار في الجزائر 
 -(2002/2012)الواقع واآلفاق-

  فاتح جاري د.
   زهير شالل د.       

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
    
 
 

                                                           

   /الجزائر.                        أمحمد بوقرة بومرداسوعلوم التسيير، جامعة والتجارية   يةاالقتصادالعلوم كلية ،  محاضر قسم أ ، أستاذفاتح جاريد ، 
، الجزائر.                        أمحمد بوقرة بومرداس جامعةوعلوم التسيير، والتجارية   يةاالقتصادالعلوم كلية  ،أاستاذ محاضر قسم ، زهير شالل/د   

 الملخص:
الوضننة اجاتصادنن دلاجالدننةةاجالنن جلةتصانن جاتصادنن دجاا اعننتجج ت  نن  جمنن ج و انن  جمننأجل ننوج نن  زج

احلكومنناجالعنن ل اجلااكننثجادلعنناااتلأجيننوا جاجا ننثجل جاا   نناجمننأجادلعنن واج،جالةاا نناجالا اولننا جل نن  ج
 الد لاجلاىجل  قا ج وصريجادل  خجاتصاد دججادلالعمجإلصل حجالةاا اجاتيااا رلا.

ك لنننناجالو   نننناجلاتننننولتجاتيننننااا رج انننننددجللننننمجادلعيعنننن  جالنننن جل  نننند جلاقنننند جالننننندلمج  ةنننندجالوج
 ادلعنن  دلجلاتنن  جسلااانناجمننأجادلعنناااتلأجيننة  جم انن جلا سنن اجالةاا نناجاتيننااا رلاج مننأج ج ا نن جال اننوج دلنن جتج

  ق قجمعاول  جمقةولاجمأجالا ا اجاتصاد دلا.ج
جمعيعنن  ج ل  كننوجالنندلم جالنندلمجادلنن  ج الانن  جولتجاتيننااا ر الوك لنناجالو   نناجلاتننالمفتاحيااة:  الكلمااا 
 .اتيااا ر

 
Résumé: 

Afin surmonter les difficultés économiques que subie l’économie 

algérienne et conformément aux orientations du gouvernement qui vise à 

apporter un soutien permanant au investisseurs étrangers ou locaux comme 

partenaire incontournable pour assurer une croissance économique durable 

toute en instaurant un climat favorable au développement des 

investissements. 

Ces dans contexte qu’intervient l’agence national du développement 

des investissements comme vecteur de la promotion des investissements et 

de soutien à la croissance économique en Algérie.   

 

Mots clefs: l’agence nationale du développement des investissements, 

institution du soutien d’investissement, soutien financiers, investissement. 
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 تمهيد:
م نننن ج ال نننناجلسننننتل  ج قتلةنننن ج اا اعننننتج عننننةىج  لنننندلجلاننننوصريجم نننن خجايننننااا رججلاا  ننننىج الاو نننن جاتصادنننن دجج       

ج م ننن جلقجلقننند جل اجات ا ص ننن  جاتصادننن دلاجمننن جاذل تننن  جادل ل ننناجالد ل نننا ب لضنننةاجج )اصادننن دجالعنننوي جالننن جج ة اننن 
ت  ن  جمن جذلنك ج منأجبنثجل لكجصلدل جي تجرلاولاجل عااجمأجالقنوا ثجل  ند جالةدلندجمنأجاذل تن  ج ادلعيعن  ج

القت لننن  جالننن جلولنننتجلا اننن جاحلكومننناجصلننندجصتننن وجادلعيعننن  جالدننناريلج ادلاوينننتا ج دو ننن جلقجالا ننن ر جالد ل ننناج
الا ا ناجاتصادن دلاجلن اجلج انقج كن ت ججلظات جلقجل اجالقت وجي لمجبدر ناجكةنريلج،ج ق نقجالةدلندجمنأجماتاةن  

 ل ت  جختدمجل اجالقت وج  دو ن ا  ج منأجللنمجلن وجالوكن ت جصلندجالوك لناجالو   ناجلاتنولتجاتينااا رج الن ج ةنو ج
جا جادلو  جذل جالقت و.لا ا جاحلكوماجكارياج،ج ق قجبت  رل

هب جالقن  وقجاادلندجليص ناجاتينااا رجص ان جلاةانقججل اج   جل اجالةحثجلدراياج  ا وجللمجادلعا دا جال ج   ججججج
جهب وجالوك لا ج مأج ج ظاتج  ك ل اجالدراياج،جالععا جالا  :

جم ليجاحلد ااجال جاققاا جالوك لاجالو   اجلاتولتجاتيااا رجلاىجضو جم    جب جالق  وقجاادلدجليص اجاتيااا ر؟ج
جياة  اجمب ولاجمأجاايتااجالاتل اجكا جلاي: لإل  باجلاىجل وجاإل ك ل اجميكأجاتجججج

 ؛م ليجللمجالدةوب  جال ج ا ااا جالوك لاجصةوجيأجالق  وقجاادلدجليص اجاتيااا ر؟ 
 ا عجج  دل؟؛ ققج عدججالوك لاجد رل ج  داج جم ذاج صتجالق  وقجاادلدجمأجماتاة  جاىتج  

ج  ق ق جدل يةقج ايضجمأجالةدالاجم لاي:
  لاج ا عجج  دلجصةوجينأجالقن  وقجاادلندجلو نودجالةدلندجمنأجالةتاص نوج الدنةوب  ج الاسن بك  جملج ققجالوك

 العاة اجم جل ت  ج معيع  جالدلمجاا تد 
 لا ننن  زجالدنننةوب  جالعننن بقاجج-مقةولننناج اجاننندجبة ننندج- صنننتجالقننن  وقجاادلننندجلرضننن اجمنننأجال  ا ننناجالق  و  ننناج

ج ب لكج ققجالوك لاجادل اظتجم ا  
 البحث: أهمية

 اااننننوجلو نننناجلنننن وجالدراينننناج،جزل  لنننناج ظانننن رجاااننننودجالنننن جبنننن لاا ج  ةنننن ذل جالد لنننناجمننننأجل ننننوجدلننننمجالةاا نننناج
اتيااا رلاج،جاا اعتجصددج   زجادلد لاجاتصاد دلاجمأج اا ج ت    جم ج   رجالاحو جضلوجاصادن دجالعنويجمنأج

دج ق نننقج اننن عججاصادننن دلاج ا اا ل ننناجمقةولننناجلننن لكج  ا ننناجل نننتد؛ج دو ننن ج لمننن ج ،جكنننوجم  ينننةاج ظانننتجب مننن ج تلننن
ل  نند جالةدلنندجمننأجاذل تنن  ج الوكنن ت جلاننوصريجالنندلمج ادلعنن  دلجلااعنناااتلأجباننوجال ظننتجلننأج  عنن اام ج صلنندج،ج

اجمل  جالوك لاجالو   ناجلاتنولتجاتينااا رجكوك لناجاكوم ناجلندصا جااي ينيجالةانوجلانىج تنولتجاتينااا رجباقند جل اج
جدلسورلجلااعاااتلأ.الدلمج ا

 أهداف الدراسة: 
  تلدج ق قجرلاولاجمأجاالدافجلوا :
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 منأج نال جمن ج نوصتوجمنأجسلاان جج09-16زل  لاج بنتازجالند رجالن جج قنومجبن جالوك لناجلانىجضنو جالقن  وقجاادلندج
 الاحا  ا ج ادل ال جادلقدماجلااعاااتلأ؛

 2016غ لاجج اج2002جدراياج  ا وجاد ااجالوك لاجلاىجبةوجادلع تا جاتصاد دلاجمأج. 
جمنهجية الدراسة:

لإل  باجلاىج  ك ل اجل وجالدراياج ال ج داج،جزل  لاج ق ن مجادن ااجالوك لناجب لاة رلن جلاندجللنمج كن ت ج
ادلانن ل مجال ظتلنناجادلت ةتنناجب دلوضننوو ج ججدلننمجاتيننااا رجاجاننيج اا  ننسجلنن اجي عنناودمجادلنن اججالو ننايجتينناةتاض

ج عاودمجادل اججالاحا ايجلدراياج  ا وج اكجالاد ال .
ج

 ماهية الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار األول: المحور
الكنىدجالن جلصت ن جالعنات  جمنأجل نوجال انوضجب صادن دجالنةالدجلجاليك ن جلانىجالةاا ناج الاحنوت  ت    جم 

ا ثجلجينأجرلاولناجمنأجالاسنتلة  جدلان جلن لك جكان جلج  ن دجلنددجمنأجاذل تن  ج الوكن ت جلدلان جاتيااا رلا ج
جم ا جالوك لاجالو   اجلاتولتجاتيااا ر.

 ج: تقديم الوكالة الوطنية لتطوير االستثماروالأ
لنأج ك لناج1لج  س  جالوك لاجالو   اجلاتولتجاتيااا را جهبدفج تولتج  تلتجاتينااا رج لنيج ن   جلوضن ج

ج20ادلننعرخج،جج03-01لج ةنندلوجلنن اجادلتيننومجبنن امتجرصننم:ج2001 ج ،ج1993 تص نناج  نندل مجاتيننااا را جادل سنن لج،ج

معيعنناجلاوم ننناج دارلننناج اااننن ج الننن ججلةاىلننن جج3 جا نننثجلج صننتارج  سننن  ل 2 ادلاةاننقجباتنننولتجاتينننااا رج2001ل  جج
  عن قجرلانودا جاحلكومناج،جج  ن رياتاجرع سجاحلكوماج ذلكج،ج ليج تججب لسود اجادلة ولاج اتياقال جادل  

دلننمجادلسنن رل جاتيننااا رلاج  ة لنن جالاسننن  رجبننثجكننوجاإلدارا جادلة  ننا جا ننثج قنننومجبننننا  لدجادلعنناااتلأجبكننوجالو ننن عقج
اإلدارلنناجالضننت رلاجإلصلنن زجاتيننااا رج  ةانن اامجبقننتارجمنن بجادل النن جادلتاوبنناجمننأجلدمنن  جب إلضنن صاجلنن لكج نن  جلنن اجاامننتج

جبنننن:
 بثجادلعاااتلأجاجا ثج اا   ا؛ادلع  الج 
 اتلاج صل زجاتيااا را ج اياا د  جمأجاحلا لاج الضا    ج احلواص ج ادل ال جادل دوصجلا ا ؛ 
 سنن  جرلاننسج  نن جلاليننااا رجلكننوقج ننتجينناتاجرعنن سجاحلكومنناج لكانن جبننن صياحجايننيا    اجلاتننولتج  

حينننددجادل الننن جالنن جتننن ب جكاننن جلقننيحجلانننىجاحلكومننناجكنننوجاتيننااا رج ل لول  ننن ج لقنننيحجالانندابريجالاحا  لننناج ج
القننتارا ج الانندابريجالضننت رلاجلا ا نن ج ت  نناجدلننمجاتيننااا رج  سنن  ة  جب إلضنن صاجلنن لكجميك نن جلقجحيننثج

  لس  جلاىجاياحداثجمعيع  ج لد ا جم ل اجمال ماجلااولوجاتيااا رج  تولتل  ... خل؛
  جختد صج  ص؛  س  ج  د يجلدلمجاتيااا رج،ج كوجاع  

 ليج دفج اج س   جاتيااا رجاخل صج الة مجاجايج اا  سجمنأجد قجت  ن  ج ،جلن اجاإل ن رج انواجلانىج
ج4لاي:جاخلدوصجم 
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 ا  جاإلدارا ج اذل ت  جادلة  اجادلوو جذل جص  و  ج وصريجاخلدم  جالضنت رلاجلاحق نقجاتينااا رج،ج نة  ج 
متاك لنن جالةسننتلجادلوزلنناجلننىجلضلنن  جالننيا جالننو   ج ذلننكجهبنندفجمتكنن ججمننأجج ا نند جلننددجكننوجل كننوجت

  ق قج  ةع اج  تا ا ج  ي سجادلعيع  ج ادلس رل ؛
 تص اج  دارلجسلاا جالة   تجال جمأج  م ج س   جاتيااا رج ذلكجلأج تلقج نوصريجالندلمج ادلةاومن  ج 

 لااعاااتلأ؛
   اجادلةاو جب  ج  ع ريج  د يجدلمجاتيااا ر؛م بجادل ال جادلت ةتاجب تيااا رج،ج   رجالي 
 ج48000التص بنناج اإل ننتافجلاننىجادلسنن رل جادلور  نناجلننأج ك لنناجدلننمج  تص نناجاتيننااا رج النن جصنندر ج ننوا ج

مسننننت و جكانننن ج اننننواجالوك لنننناجمتاصةنننناج ما بةنننناجادلسنننن رل جالنننن جم حننننتجذلنننن جاما نننن زا جص انننن جلاةاننننقجبنننن ايامج
ادل النننن جب لسننننت طجالنننن جم حننننتجهبنننن ج ذاجملج ننننيمجادلعيعنننناجادلعنننناا دلجاتلا امنننن   ج حيننننقجذلنننن جلقج عننننحاج

 اآل   جاجددلجص  و  .
الوك لننناج كاننن جا نننثج ج ادلاةانننقجبيص ننناجاتينننااا رج2016ل  جج03ادلنننعرخج،جج09-16يننأجالقننن  وقجج2016 ،ج

ج:5ب لا ع قجم جاإلدارا ج اذل ت  جادلة  اجمب جل يت ج
 ع  وجاتيااا را ؛  
 اا را ج،جاا اعتج الي لججذل ج،جاخل رج؛ تص اجاتيا 
 تص اجالاتصج اإلمك     جاإلصا ا ا؛  
 عا وجشل رياجاالا  ج ما بةاج  ي سجالستك  ج  صل زجادلس رل ؛  
 دلمجادلعاااتلأج مع لد مج متاصقاام؛ 
 اإللالمج الاحع سج،جمواص جاالا  ؛ 
 لنندادجا ا ص نناجاتيننااا رجالنن ج ةننتضجلاننىجاجملاننسججم نن ج  ق  اانن ج17  ل ننوجادلسنن رل جادلنن كورج،جادلنن دلج  

 الو  جلاليااا رجلااواصقاجلا ا ؛
 ادلع واج،ج ع ريج اق  جدلمجاتيااا رج ةق جلااستل جادلةاو جب ؛ 
 ج ع ريجا صظاجادلس رل جالع بقاجذل اجالق  وق؛ج

 : أجهزة الوكالةاثاني  
ادلعلانناجلاقنند جاخلنندم  جالضننت رلاجإل سنن  جادلعيعنن  جج  سنن جلننددجالوك لنناجلربةنناجمتاكنن ج ضننمجرلاننووجادلدنن ح

ج6 دلاا ج  تولتل ج ك اجإلصل زجادلس رل :
لكانن جباعنن ريجادل النن ج الاحا نن ا جادلوااانناجادلوضننولاجلا عنندلجاتيننااا را ججمركااز تساايير المزايااا: .1

 بوايتاجالاستل جالع رججادلاةو  جب ياا   ج اكجادلوكااجلاوك لا؛
 لكا جباقد جاخلدم  جادلت ةتاجبنج تا ا ج  سن  جادلعيعن  ج  صلن زججءا :مركز استيفاء اإلجرا .2

 ادلس رل ؛
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  لكا جمبع لدلج دلمج  س  ج  تولتجادلعيع  ؛جمركز الدعم إلنشاء المؤسسا : .3
  لكا جبضا قج تص اجالاتصج اإلمك    جاجا ا؛جمركز الترقية اإلقليمية: .4

 شل جلدلمجل وجادلتاك ج ب لكجلدلمجاتيااا رجلقجلقتارا جللض  جلن وجادلتاكن جاحل  ناجلمن مجاإلدارا جالا بةناج
ذلن ؛ج تجلاوصن جالنندلمج ادلعن  دلجل ندجكننوجلن اجصن اكأجلقج عنناا دجاتينااا را جمنأجادلعنن لدا ج الندلمجادل دننوصج

د يجالننو  جلا ل ننوجادلعيعنن  جالدنناريلجالنن ججل وا نن جالدنن ج302-124لا اانن ج،جاعنن  جالاودنن صجاخلنن صجرصننمج
ج7 ادلاويتا ج دلمجاتيااا رج  تص اجالا  صع اجالد  ل ا.

كانننن جحينننناارجادلعنننناااتجبنننن حلقويجادلكاعننننةاجص انننن جلننننصجادل النننن ج احلقننننويجاا ننننتدجالنننن جاينننناا دجم انننن جمبو نننناج
ج8اجا قض  جمدلجل وجادل ال .الاستلة  جالع بقاجذل اجالق  وقج ال جل س  ج دابريجلاس   جاتيااا را ج اجغ ل

اننىتج عنناوجذلننمجالةاا نناج9 لاحعننثج  اة ننوجد رلنن جمكننأجادلسننتوجالوك لنناجمننأجمنن بجاما نن زا جكاننريلجلااعنناااتلأ
جاتيااا رلاج،جاا اعتج لظات جالد لاجلم جياق جمةامج  تاصقام.

ج
 الثاني: المزايا الممنوحة عن طريق الوكالة محورال

ج10مأجل وج س   جاتيااا را جلج صتارجرلاولاجمأجاتما  زا جلاىجسلاا جل والا جلاىجال حوجالا  :ججج
 قجلامج ع  اا جلددجالوك لا؛لاتيااا را جصةوجاصل زل ج مأجل وجاتياا دلجمأجل وجادل ال جلسيطج 
 سنن    ج العننا جالنن جل عننتجايننااا را جاإل سنن  ج  وينن  جصنندرا جاإل انن جج /ل ج لنن دلجالا ل ننوجادلاةاقنناجب ل 

 زلوجاياا   جمأجادل ال .
  ةنندجايننااا را جص بانناجلالينناا دلجمننأجادل النن  جالعننا جالنن ج كننوقجموضننووجرصنن ج  نن رج ننتا جادلعننا  تج،ج  نن رج

جاتلاا دجاإل  رججالد  جبستطج د   جل وجالعا ج اجاليا جالو  ج،جا لاج دلدل.
ج لج قع مجادل ال ج ا:

 

 11المزايا المشتركة لكل االستثمارا  القابلة لالستفادة: أوال
زل دلجلاىجالاحا  ا جااة ع اج  ة جااة ع اج اااتك اجادل دوصجلا ا ج،جالق  وقجالة مج عناا دجاتينااا را ج

جادلة  اجب دل ال جكا لاي:
  عاا دجمأ:جبعنوان مرحلة اإلنجاز: .1

 ادلعاوردلجال ج د وجمة  تلج،ج صل زجاتيااا ر؛اإللا  جمأجاحلقويجاااتك ا جص ا جلصجالعا ج 
 اإللا  جمأجالتيمجلاىجالق ااجادلض صاجص ا جلصجالعا ج اخلدم  جادلعاوردلجل جادلقا  لجزلا ن جالن ج

  د وجمة  تلج،ج صل زجاتيااا ر؛
 اإللاننن  جمنننأجدصننن جانننقج قنننوجادلاك ننناجبةنننوضج التينننمجلانننىجاإل نننا رجالةقننن رججلنننأجكنننوجادلقا  ننن  ج

 لاجال ج امج،ج   رجاتيااا رجادلة ؛الةق رج
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 اإللا  جمأجاقويجالاع  وج التيمجلاىجاإل ا رجالةق رجج مة لغجاامال جالو   اجادلاضنا اجانقج
اإلما  زجلاىجاامال جالةق رلاجادلة  اج غريجادلة  اجادلو ااجإلصل زجادلس رل جاتينااا رلا ج  تةنقجلن وج

   زجادلا وح؛ادل ال جلاىجادلدلجالد   جحلقجاإلما
 منننأجمةانننغجاإل ننن  لجاإل  رلننناجالعننن ولاجاجنننددلجمنننأجصةنننوجمدننن حجلمنننال جالد لننناج%ج90ختاننن وجب عنننةاج

  ال جصيلج صل زجاتيااا ر؛
 اإللانننن  جدلنننندلجلسننننتجينننن وا جمننننأجالتيننننمجالةقنننن رججلاننننىجادلاك نننن  جالةق رلنننناجالنننن ج نننند وج،ج  نننن رج

 اتيااا رجابادا جمأج  رلخجاتصا   ؛
 الاع  وجص ا جلصجالةقودجالا ي ع اجلاستك  ج ال ل دا ج،جرلسجادل  .اإللا  جمأجاقويج 

 
:جبةنندجمة ل نناجادلسننت وج،جمتاانناجاتيننااال جب نن  جلاننىجزلضننتج ةنندوجادلدنن حجبعنااوان مرحلااة االساات الل .2

 ااة ع اجبتااجمأجادلعااات جدلدلج الثجي وا جمأجادل ال جاآل  ا:
 اإللا  جمأجالضتلةاجلاىجلرب حجالستك  ؛ 
 اإللا  جمأجالتيمجلاىجال س طجادلا ؛ 
 مأجمةاغجاإل   لجاإل  رلاجالع ولاجاجددلجمأجصةوجمد حجلمال جالد لا.ج%50ختا وجب عةاج 

ب إلضننن صاجلننن لكج عننناا دجاتينننااا را جادل  ننن لج،جادل ننن  قجاجنننددلجص عاااننن جلنننأج تلنننقجالا ظننن م جالا بةننناجدل ننن  قج    
ج12م تقاجل تدج اتااج  ا اا جمع واج   اجمأجصةوجالد لا جشل جل يت:اا و ج اذلض  جالةا   ج ك اجكوج

 زلن دلجلانىجادل الن جادلن كورلج،جالاقنتلجاا ا جالة نود:جل ج  جج جد ج  جزجمنأجادلن دلج :بعنوان مرحلة اإلنجاز
 شل جل يت:ج12
 الد لننننناجكا ننننن جل ج  ع ننننن  جب اقننننن  جاا نننننا  جادلاةاقننننناجب دل سننننن  جااي يننننن اجالضنننننت رلاجإلصلننننن زجج اكانننننو

 اتيااا رج ذلكجبةدج ق  اا جمأجصةوجالوك لا؛
 الاواننن وجمنننأجمةانننغجاإل ننن  لجاإل  رلننناجالعننن ولاجاجنننددلجمنننأجصةنننوجمدننن حجلمنننال جالد لننناجبة نننواقجمننن بج

 ايااا رلا.ااراضيجلأج تلقجاإلما  زجمأجل وج صل زجمس رل ج
  :جدلنندلج12 جالة ننداق:جل ج جمننأجادلنن دلج2ادل دننوصجلا انن ج،جالاقننتلج مننأجادل النن بعنااوان مرحلااة االساات الل 

لستجي وا جابادا جمأج ن رلخجالسنت وج،جمتااناجاتينااال ج اجنددلج،جزلضنتجادلة   ناجالن جج ةندوجادلدن حج
 ااة ع اجب   جلاىج ااجادلعااات.

 عنندلجاتيننااا را جالنن جلعنن  جججمةااان جل جلاننويجنعنناجماللننريجدل نن رجلااواصقنناجادلعننةقاج لسنيطجدلنن بجادل النن جلا
ججج13مأجاجملاسجالو  جلاليااا ر.
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المزايااا اإلضااافية لفائاادة النشاااطا  ذا  االمتياااز و/أو المنشااشة لمنامااي الشاا ل والمزايااا االسااتثنائية  :ثانيااا
 :الوطني لفائدة االستثمارا  ذا  األهمية الخامة لالقتصاد

جلامجاتياا دلجمأجادل ال جاإلض ص اجلاىجال حوجالا  :
 المزايا اإلضافية لفائدة النشاطا  ذا  االمتياز و/أو المنششة لمنامي الش ل .1

منأجلن اجالقن  وقجالاحا ن ا جااة ع ناج ادل ل ناجج13 ج12ا ثجلكدجادلستوجل ن جتج اانىجادل الن جاجنددلج،جادلن د ثج
اخل  اجادل س لجمبو اجالاستل جادلةاو جب جلا عدلجال س    جالع  ا اج ال س    جالد  ل اج ال سن    جالاالا نا جج
كا جتجلعدجج  ودجلدلجم ال جمأج اسجالتة ةاجيواج ج اكجادل سن لجمبو ناجالاسنتل جادلةانو جبن جل ج انكجادل دنوصج

ج14ل اجالق  وقج اج تة قا جمة ج ،جل وجاحل لاجلعاا دجادلعاااتجمأجالاحا  جااصضو.لا ا ج،ج
منأجلن اجج13جللض ج تص جمدلجم ال جاتيااال جادلا وااجلا عدلجاتيااا را جادل   لج  رججادل   قجادل كورلج،جادلن دلججج

اج اوجداعمج نال جالانيلجادلااندلجالق  وقج جمأج الثجي وا ج اجنسجي وا جل دم ج  سى جلكاتجمأجم عاجم د
ج15مأج  رلخج ع  وجاتيااا رج اجغ لاجم لاجالع اجاا اجمأجمتاااجاتيااال جلاىجااكات.

 المزايا االستثنائية لفائدة االستثمارا  ذا  األهمية الخامة لالقتصاد الوطني .2
للتىجادلستوجاما  زا جل مناج    ناجلالينااا را جالن جتانوجلو ناج   ناجلالصادن دجالنو   جلانىجلقج كنوقج
لاننىجلينن سجا ا ص ننناجماانن  ضجلا انن جبنننثجادلعنناااتج الوك لننناجالنن ج ادننتفجب ينننمجالد لننا ج ةةنن ج بةننندم جلواصننقجلا اننن ج

جاتما ن زا  ضن فجذلن جج16 15 13 12جادلوادجاجملاسجالو  جلاليااا ر جا ثج ب إلض صاجلاا ال جادل دوصجلا ا ج،
ج17 ال جميكأج مج ذل جص ا جلاي:ج16ادلوال ا

 منأجالقن  وقج اعن جلانيلجميكنأجلقج دنوج اجلسنتجج12تدلدجمدلجم ال جاتينااال جادلن كورلج،جادلن دلج
 ي وا ؛

 غريلنن جمننأجمنن بج لانن  جل جختانن وج ةقنن جلااسننتل جادلةاننو جبنن جلاحقننويجاااتك نناج ااة ع نناج التيننومج ج
اتصات لننن  جاا نننتدجذا جالتننن ب جااةننن عيج اإلل  ننن  جل جادلعننن لدا جل جالننندلمجادلننن  ج كننن اجكنننوج

ج20الاعا ال جالن جصندجتن بجبة نواقجمتااناجاإلصلن زجلااندلجادلندلجادلاانقجلا ان جاعناجلاكن مجادلن دلج
 مأجالق  وقج اع ؛

 لاحقويجل جالضتاعاجل جالتينومجمبن ج،جلعلوجاجملاسجالو  جلاليااا رجدل بج لا  ا جل جختا ض  ج
ذلننكجالتيننمجلاننىجالق انناجادلضنن صاجادلتةننقجلاننىجليننة رجالعننا جادل ا نناجالنن ج نند وج،ج  نن رجاا سننتاج

 الد  ل اجال   تاجاعاجالك ا   جاجددلج دلدلجتج ا   زجنسجي وا ؛
  وج،ج  انن ججالعننا جكانن ج عنناا دجمننأج ظنن مجالسننتا جب إللانن  جمننأجالتيننومجادلننوادج ادلكو نن  جالنن ج نند

 ادلعاا دلجمأجاإللا  جمأجالتيمجلاىجالق ااجادلض صاجاعاجاااك مجاجددل؛
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 لقج كنننوقجم الننن جاإلصلننن زجادلقنننترلج،جلننن وجادلننن دل جبةننندجمواصقننناجاجملانننسجالنننو  جلالينننااا ر جزلنننوججميكنننأ
 ولوجلاااة صدلأجم جادلعاااتجادلعناا دج ادلكاانثجبجصلن زجاتينااا رجحلعن  جلن اجاا نري جاعناج

ججججالا ظ م.
لن مج لااعناااتجاا  نسج ب إلض صاجلكوجل وجاتما  زا جادلقترلجللت تجضا    جماةددلجلااعاااتجبسكوج
ج18بسكوج  صجشل جلةتيج ول جمأجاام قجلاةاوج،جاا اعت ج ميكأج او صجذلكجص ا جلاي:

 لااقنننننىجاا نننننو صجالتة ة نننننوقج ادلة ولنننننوقجاا   ننننناجمة ماننننناجم دنننننااج ل دلننننناجص اننننن جلنننننصجاحلقنننننويج
  الوا ة  جادلت ةتاجب يااا را م؛

 ا ال ج  ننن وجادلاك ننناج تج،جاحلننن ت جادل دنننوصجتجميكنننأجلقج كنننوقجاتينننااا را جادل  ننن لجموضنننووجايننن
 لا ا ج،جالاستل جادلةاو جب  ج ،جا لاجاتيا ال ج   وجادلاك اجلي اجلا  ج ةولوجل د ج م د ؛

 عننودجانن ت جاخلننالفجب لاق ضننيج تج،جانن ت ج  ننودجا ا ص نن  ج   ع نناجل جماةننددلجاا ننتافجل ،ج 
  عولاجلعابجلاتتصثجب ت ا يجلاىج ك مج  ص؛ا لاج  ودجا ا يجم جادلعاااتجل صجلاىجب دج

 جضا قج ولوجالتلمس  جادلعاااتج الة عدا جال  مجاجل  جاعاج ت  ة  جزلددل؛
 اجج2002 اىتج ةتيج ورلجدل جآلتج ل  جاامورجبق  مجالوك لناجب لندلمج الااولنوجين ح   ج ق ن مجاحلدن ااجمنأج

جادلوا .جورمأج ال جاجج2016
 

 2012إلى  2002الثالث: حصيلة الوكالة خالل الفترة  حورالم
 اجج2002لااننيلجج قنند جادنن ااجمادننااجلااسنن رل جادلدلانناجمننأجصةننوجالوك لنناج  ااننلنن اجينن ح   جمننأج ننال ج

2016. 
 : الحصيلة اإلجمالية للمشاريع االستثمارية المصرحةأوال

 كا لاي:ج2016-2002 وصتجالة     جلد  وج ورلجل ماجلأجادلس رل جاتيااا رلاجادلدتااج ال جالايلج
 ملخص المشاريع االستثمارية المصرحة 1الجدول رقم:

 %جم داجالساو %جالق ااجمبا وقجدل  ر %جلددجادلس رل جادلس رل 
ج %90ج1018887  %83ج10584134  %99ج62982 االستثمار المحلي
  %10ج119525  %17ج2216699  %1ج822 االستثمار األجنبي

 %100ج1138412  %100ج12800834ج%100ج63804 المجموع
 /2018/10www.andi.dz consulter le 01    المصدر: 

مننننأجرلاننننووجادلسنننن رل جاتيننننااا رلاجج%99جبقننننتا لجبعنننن تاجلضرصنننن مجلاضننننبجلقجاتيننننااا رجاجاننننىجاينننناحوذجلاننننى
،جج%1 اتيااا رجاا  سجل  جاداجضة ااج ندا؛جبنوج كن دج  ةندمجب عنةاجج2016 اجج2002ادلدتااج ال جالايلج

الوصتجال ججراصةتجالعات  جكارياجلاحا  وج دلا ؛جبوجيةتج  لدلجلاوصريجم  خجمالعمجا ب ؛جلكنأجاارصن مج ةنثج
ج ج الدلمجادلوصتجل . ورلجتج اواصقج ا مجالا  زت
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مننننأجمنننن جرلاولنننن جج%90 ةةنننن جاامننننتجا ةكننننسجلاننننىجلننننددجادل   نننناجالنننن ج صتلنننن جكننننالجم اانننن  جا ننننثجصلنننندجلقج
ما نوقجدل ن ر ج ،جج10584134م داجلاوجاياحدثجك قجمنأج دن اجاتينااا رجاجاني؛جلججمن جص اان جج1138412

صقنناجمنن ج صننتوجاتيننااا رجاا  ننسجبق انناجم دنناجلاننوججج20000لججمنن جلقنن ر جج%؛10ادلق بننوجصلنندجال عننةاج،جانند دج
ما ننوقجدل نن ر ج رمبنن جالكاننريجم انن جم   نناجمعصانناجاامننتجالنن ججلاننابجالةنن  ج ايننة جإللنن دلجمتا ةنناجاامننورجج2216699

ج19  دا.
 2012-2002: حصيلة الوكالة حسي قطاع النشاط للفترة اثاني

بنننثجالقت لنننن  ججل ننن  ج ةننن لأجكةنننري بدرايننناج ادننن ا اجلاحدننن ااجاإلمج ل ننناجاعننناجصتننن وجال سنننن طجلظانننتجلقج
اتصادنن دلاجيننوا جمننأجا ننثجلننددجادلسنن رل جل جمننأجا ننثجالق انناجادل ل نناجلاااننولال جالنن ج قننومجهبنن جالوك لنناج اج   نناج

 اداجكوجصت وج،جاماد صجالةت لا.
 توزيع حصيلة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار حسي قطاع النشاط 1الشكل رقم:

 
 /2018/10www.andi.dz consulter le 03    المصدر:            

بقتا لجمااحداجلاة     جادلاوصتلج،جل اجاجمل  جلوضنبججالسنكوجالة ن لجالعن بقجلقجصتن وجال قنوجايناحوذجلانىج
مننأجرلاننووجادلسنن رل جادلدننتحجهبنن جلننددجالوك لنناج جلا نن جصتنن وجالة نن  جبنننن:جج%48مسننت وج لننوجمنن جمياننوجلكاننتجمننأجج31097
 الةننن صيجمنننوزوجلانننىجج%17.64منننأجاجملانننووج صتلةننن جم ننن جصتننن وجالدننن  لاجبننننن:جج%17.85مسنننت ل ج لنننوجمننن جميانننوجج11389

جالقت ل  جاا تد.
 م جلالارجلقجااااورجا ا رجصت وجال قوج ظتاجخلدو  اجالقت وج ال ججتجلاتااجايااا را جكةنريل جللضن ج

ا اج و داجكةريلجدلعيع   جال جك  نتجص عاناجمنأجصةنو ج ظتاجلاواىجالد لاجلاىجالقت وجلد حجاخلواصجبق  ما جبةا
 اج   نناجلقجالقتنن وج اعنناجالاقنن دجغ لة نناجاا اعننتلثجلاا نن جبدر نناجسلنن  تلجضننة اا جب إلضنن صاجلكننوجذلننكجلاتانناج
لننددجصا ننوجمننأجالةانن  ج ،جالا لنناج نندج نن ااجادلسننت وج لانندجلصننتادجالة عانناجل جادلةنن رفجلسننااوجمةنن  ج لننوجاامننتج

مننأجلننددجم   نناجالةاننوجادلدننتحجهبنن جج%14بسننكوجكةننريج،جل نن جملجلعنن لمج،ج اننقجيننودجمنن جلتبننوجلننأجالنن ججينن لمج
ج.%21.62 الة   جبنن:ج%ج40.97لددجالوك لاجزلاالجالت ةاجالا لااج،جل اجاإل  رجبةدجكوجمأجالد  لاجبنن:ج
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لعمل للمشاريع المصرحة حسي التوزيع منامي ا 2الشكل رقم:

 /2018/10www.andi.dz consulter le 04    المصدر: 
 

لم جصتن ليجالة ن  ج  ظنتاجخلدو ن اجادلتااناجباةن جالد لناجدلسن رل ج  اولناج ولاناجاا نوجص عاناجلانىجصنابجلندلج
 ر ننن  جإلصلننن زجلننندلجمسننن رل جكنننىدجلانننىجغنننتارجمسنننت وجما نننوقجينننكأج التتلنننقجالعننن  رج نننتيجغنننت ج مسننن رل ج بننن ج

مسنت و؛جج11300بتتلقناجل جل نتدجتر ان وجلنددجادلسن رل ج اجلكانتجمنأججلي ي اج،جالةدلدجمنأجالوتلن  ج... خلجدصن 
منأجرلانووجادلسن رل جزلناالجادلت ةناجالا   ناجمنأجرلانووجادلسن رل جب لق اناج%ج17.85  قجك قجذلكجتجمياوجيودجم ج عةا ج

جرلاووجم   اجالةاو.جمأج%ج21.62جمياوجم ل موج لوجج466300مساالجلكاتجمأججدج1310000ما   زاجمةاغج
جمبلغ المشاريع المصرحة حسي القطاعا  بمليون دج 3الشكل رقم:

ج
 /2018/10www.andi.dz consulter le 04    المصدر: 
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اينيا    اج  اولناججبج ةن وج اعناج دنتحي  جالع  ين ث)ج20للض جالقت وجالد  ليجل لا جالد لناجلو ناج   نا
مننأجرلاننووجج%17.64مسننت و؛جلججمنن جمياننوجج11200 ةت نن جاا لولنناجلا اننوضجب صادنن دجالةانندجصج نن جينن وجلكاننتجمننأججج

 مسناالجدلن ججدج7410000منأجالق اناجاإلمج ل ناجما ن  زاجج%60ادلس رل ؛جلك  جمأجا ثجالق ااجك قجاا  جمب جلق ر ج
وج لنننن اج ةةنننن جخلدو نننن ا جصاننننوجلاتانننناجايننننااا را جكةننننريلجمننننأجم   نننناجالةانننن%ج40.97ل مننننو؛جلججج46600لاننننويج

 ماتنورلج اج   نناجحيان ججلةانن  جكانتج لنن اجمنن جلاعنتج،ج نن  جكةنريجم نن جضننو ماجادلةن لغج ار انن وجلنددجالةانن  جمق ر نناج
ب لقت ل  جاا تد؛ج  تجصة ل ظتجلةددجادلس رل جصلدوجبة دج داجلأجم جاتلدافجادلعتتلجمنأجالنوزارلجالو ن ا جللضن ج

ج العمجاامتج ا مجالا  زت جال جصدمتجيوا جلااعاااتلأجاجا ثجل جاا   اجلاىج   جاخلدوص.جت
كنننن لكجمنننن جلالاننننرجلقجصت لنننن  جل منننناجااااننننتجمتا نننناجضننننة ااج ضننننة ااج ننننداج لاننننىجاخلدننننوصجالقتنننن وج

ان ج اا ن جمب ن ظتجالع  ايجللأجالةالدج ةتفجت  جي  ايجكةريجيوا جمأجا ثجادلوصن جل جادل ن خج   الذلن جلانىجالنةب جك
جمأجرلاووجادلس رل .%ج1.6ماا  لج   ووج ق ،ج ض رلعيجل عوج...؛جلكأجالقت وجملجلع وجيودج

منننأجرلانننووج%ج2.06للضنن جصتننن وجآ نننتجتجلقنننوجلو ننناجلنننأجيننن بق ج لننوجالقتننن وجالاالانننيج الننن ججيننن وج عنننةاج
بة جال راليجالتلايج  مك  ن  جصقاج،جبادجلةتفجبت %ج4.69ل مو؛جلججم ج عةا جج53445ادلس رل ج ملجلساوجيودج

جزرال اجلسادجل جهب جادلوادوق.
ج

 2012-2002: الحصيلة حسي الطبيعة القانونية لالستثمارا  للفترة ثالثا   
ت  نننن  جمنننن ج و نننن جاحلكومنننناجج-بنننن ل ظتج اجالتة ةنننناجالق  و  نننناجلاليننننااا رج ظاننننتجالة   نننن  جلقجالقتنننن وجاخلنننن صج

مننأجاجملاننووجكانن جلوضننح ج%ج97.99لننوجالنن جج نن  جاحلدنناجالكننىدج،جلننددجادلسنن رل جبنننن:جج-لال اقنن  جتصادنن دجالعننوي
 السكوجادلوا .

 2012-2002عدد المشاريع المصرحة حسي الطبيعة القانونية للفترة   4الشكل رقم:

 
 /2018/10www.andi.dz consulter le 04    المصدر: 

منأجالق اناجال قدلناجالكا ناجلااسن رل ج السنكوج%ج56.95 ةة جل اجالكمجمأجمسن رل جالقتن وجاخلن صج تاناج
جادلوااجلوضبجذلك.
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 مبلغ المشاريع المصرحة حسي الطبيعة القانونية بمليون دج 5الشكل رقم:

 
 /2018/10www.andi.dz consulter le 06    المصدر: 

 

،جانثجلقجالقتن وجج%84.67ل منو؛جلججمن ج عنةا جج963922ا ةكسجل اجلاىجصت وجالةا لناجصسناوجج لا  
م دنناجصقننناجج48454 القتنن وجادلونناااج،جاننند دجج%11.07م دنننا؛جلججمنن ج عنننةا جج126036الةاننوميجملجلا نن  زج
ج السكوجادلوا جلوضبجذلك.ج%4.06 ب عةاجضة ااج داج
 2012-2002العمل للمشاريع المصرحة حسي الطبيعة القانونية للفترة  منامي6 الشكل رقم: 

 
 /2018/10www.andi.dz consulter le 06    المصدر: 

 

 2012-2002: تقسيم  المشاريع االستثمارية للمشاريع المصرحة حسي قطاع النشاط للفترة رابعا
مسنت وج لنيجزلدنورلج،جج822لم ج ذاج داح  جادلس رل جال ج ست جل   ناج الن جلنيجضنة ااج نداج ذلنكجبننن:ج

مننأجاجملاننووجالكاننيجج%38.07مسننت وجج لننوجمنن جمياننوجج313النند  جاا ر ب نناجل جبنن ااتدج،جد  جاإل نن دجاا ر  جبننن:ج
لا  رلنا ج جصلندج،جادلت ةناجالا   ناجالند  جالةتب ناجمأجاداجل رب ج ل اجمن جلكنتسجالاةة ناجالاك ولو  ناج اج%71.62 تاوج
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مسننت وجلمنن جب ل عننةاجإلصتلق نن جصاننيج كنن دج كننوقجمةد منناجواعنناجمسنن رل جصقنناج لنن اجمنن جلاننابجالةنن  ج ايننة جج236بنننن:ج
 لم مج ع   جل مجللأجليجات ا ص   جالا  رلاجم جالد  جالةتب اج الد  جاإلصتلق ا؟.

اجصتنننن وجال سنننن طجصلنننندل جمتكنننن لجلاننننىجالدنننن  لاج الة نننن  ج اخلنننندم  جلمنننن ج بنننن ل ظتجلاوزلنننن جلنننن وجادلسنننن رل جاعنننن
 القت ل  جاا تدجصع اتج عاجضة ااج دا ج السكوجالة  لجادلوا جلوضبجذلك:

 تقسيم المشاريع االستثمارية للمشاريع المصرحة أجنبية حسي قطاع النشاط 7الشكل رقم:

 
 /2018/10www.andi.dz consulter le 01    المصدر:     

م دناجلانوج  وزلةان جج119525 اىتجلددجم   اجالةاوجالن ج ا نتجلنأجلن وجادلسن رل جملج عن وجينودج
 قتلةنن ج،جالقتنن وجالدنن  ليج جصتنن وجالة نن  ج صتنن وجاخلنندم  ج،ج صننتججاضلدنن رل لاننىجالقت لنن  جاتيننااا رلاجلظاننتج

 ةقننىجضننة ااج ننداجلاننىجمعنناودجبنن صيجالقت لنن   ج ل نن جلظاننتجلقجاتيننااا رجاا  ننسجالنن جج ننتالأجلا نن جالد لنناجملج
 لعا اجلاا  زت ج اتما  زا جادلقدماج لوجم جلاتااج ل دلجمتا ةاجل اجاخل  ر.

 للمشاريع المصرحة حسي قطاع النشاط منامي العمل 8الشكل رقم:

ج
 /2018/10www.andi.dz consulter le 06    المصدر: 
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مننأجج%80 ةةنن جلنن وجالدننورلجا ةكعننتجلاننىجاا  نناجالااننولايجللننأجصلنندجلقجالقتنن وجالدنن  ليجل نن جاكاننتجمننأج
م ين عدجج اج انقجما نوقجدج جلمن جالقت لن  جاا نتدجصانوزوجلا ان جالةن صيج لنوجج1783992ا مجالاانولال ؛جلجج

 ا   ج،جالقت ل  ج لنوجمن مأج ن   جلقجلنع تجيناة جلانىجالا ا نا ج صلندجصت لن  ج،ج ةواناجم ل ناج ل نتدجمااسناج
   ة لجمأج ةوب  جم ل اجكةريل.

 مبلغ المشاريع المصرحة حسي قطاع النشاط بمليون دج 9الشكل رقم:

ج
 /2018/10www.andi.dz consulter le 08    المصدر: 

ج
 : خالمة واستنتاجا 

لاننند جالعنننات  ج صدننندج سننن   جالةاا ننناجاتينننااا رلاجلانننوصريجادل ننن خجادلالعنننمج هبننندفج لتننن  جضنننا قجلكانننتج
لااعناااتلأج دو ن جاا  ة ننثجليعنتججملاولنناجمنأجل تنن  ج معيعن  جالندلمج مننأجلوان جالوك لنناجالو   ناجلاتننولتج

 جا ننثجص مننتجبنندلمجج09-16اانن جم نن ج نند رجادلتيننومجاتيننااا رج النن جلج اة ننوجد رلنن ج  وينن  ج   ولنن جرلنن ت جدل
 م  جكةريجاعاجادلقاض   ج  ةثجاد ااجل لكجلق:

 98%منننأجادلسننن رل جادلاولننناجمنننأج نننتفجالوك لننناجالو   ننناجليص ننناجاتينننااا رجمو اننناجلاقتننن وجاخلننن صج لننن اجمننن جج
لنني مجدلننمجالد لنناجذلنن اجالقتنن و جشلنن جلعكنندجلننأج تا نن جد رجالد لنناجادلق  لنناج كتلعنن جم انن جلااو نن جالتلمسنن  ج

  ج و داجادلعيع  جالةاوم اجاتصاد دلا؛لهبدفج ةولوجالاتاغجال   ججلأجغاقج
 اوجصت وجالد  لاجالتلن دلج،جايناحداثجم   ناجالسناوج جصتن وجالة ن  جلانىجلكنسجصتن وجال قنوجالن ججحي

قج كنننوقجلنن جمعنن واجصة لننناج،جامادنن صجالةت لننناجل،جلننددجادلسنن رل جادلاولننناجمننأجد قججكةنننريلدنناجالاحل نن جل
  ال جصيلجالدرايا؛

 عننتتلجينناا جشلنن ج نناججل نن جلجختدنن صجالنندلمجاعنناج انناجااااننورج لنن سجاعنناجايننيا    اج  اولنناجم
 اياا دلجصت ل  جد قجمعاودجل تدج ال ججل زجالاا   جبثجالقت ل  ؛
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 لن ا جغنريجصةن  جج ل اجم جلظاتجلقجل اجاخل ن رجتل جملجلعا اجاتيااا رجاا  سجبقدرجالا  زت جادلقدماج
لنأجج  زجا ان  اجالةحثجلنأجلينة  جلن  فجادلعناااتجاا  نسجلالينااا رج،جاا اعنت؛جا نثجملجلا ن 

 مج  جاتيااا را ج ال جصيلجالدرايا؛ مأجج%ج10 تلقجالوك لاج عةاج
 احلد ااجملج تيج اجمعاودجالااولال جادلقدماج ل اجمن جلعكندجلقجادل ن خجاتينااا رججغنريجمالعنمج،جاا اعنتج

 اتيي ننننن دجبنننننةةوجالا ننننن ر جالد ل ننننناج،جذلنننننكجمننننن جاا ننننن ج،جاحلعنننننة قجج  ننننناج ننننندار جاامنننننورجينننننتلة 
 ؛اخلدو  اجاا اعتلا

 تجلضننت رلجم دا  نناج  قجك  ننتج ظاننتجب منن جك  ننتجج الغانناجل  كننوجالنندلمج نن   ج ا  نناجماتاةنن  جي  ينن
 لضت رلجم دا  اج مدر يا؛

 ل تنن  جادلتاصقنناج النندلمجك منن ج نن  دلقجلاااولننوج لنن سجلانندلمج اتياسنن رلج الاو  نن  جصنن دلامج وينن  جلننددجج
  تجمننن جج؛قجدرايننناجدلسننن رلةامج منننددج واصقاننن جمننن ج تلننندوجاحلكومننناادلعننناااتلأج  لتننن عامجالااولنننوجمنننأجد ج

ب عةاجكةريلج ال ججتجمياصجالةت لاجكاريا جب إلضن صاج اجل ن جصتن وج ندميج،جج اعريج و اامجلقت وجال قو
ااي سجاا  ؛جبوجك قجمأجاا ندرج و  اان جضلنوجالقت لن  جاإل ا   ناج ب خلدنوصج اج سن    جبنداعوج

ردلجاننننىتجلننننامجختا نننن جالاةة نننناجالا  رلنننناج اصادنننن داجلاةاانننناجالدننننةةا ج دلنننن جصننننابجاجملنننن  جذلننننمجادل ا نننن  جادلعنننناوج
 ؛لااددلتج  ااجالةاااجالدةةا

 لةد جلقجال ا عججادلع ااجضة ااجمق ر اجمن جا نمجالااولنوج اتما ن زا جااة ع ناج  نة جااة ع ناجادل واناجلنأج
 الن ججىج عن  ا ؛ج دو ن ج،جظنوجاازمناجال ات نا تلقجالوك لاجالو   اجليص ناجاتينااا رج  ناجالةانوجلان

صتضتجلاىجاحلكوماج ة جي  ي  ج قسا اجصدج تلأجالكاريجمأجلن وجاتما ن زا ج  يا ن جلنأجبةضنا ج،ج
ظننوجصدننورجاحلاننو ج،جادلننددجالقدننريج لننوجمنن جينن  ةوجادلعنناااتلأجاا   نناج كنن اجاجا ننثجلاووصننوقجمننأج

 لو دجايااتارلاج،جالاو  جادلاة جمأجاحلكوما؛ججاتيااا رج،جاا اعتج  دل جت
 : التوميا 

 دلة ااجبةوجال ق عصجلاتااجاامت: ج
 لولنننن  ج لقا نننناج عنننن ريجادلننننواردجادل ل نننناجضلننننوج ضنننن جايننننيا    اج  اولنننناجماك مانننناجلننننامجلننننأج تلقانننن ج دلنننندجاا 

  دو ننننن اجاتصادننننن دجالقت لننننن  جذا جالةةننننندجاتينننننيا   يج ذا جالق اننننناجادلضننننن صاجالة ل ننننناجمبننننن جلاا  نننننىج
 اا اعتج؛

 الننن لأجج ننندل مجادلننن لججالاانننولايجادلقنننيحجمنننأج نننتفجالوك لننناجبةنننداعوجتولنننوجاتينننالم اجتيننناقت  جادلعننناااتلأ
 ؛لاضاوقجل اجال ووجمأجالااولو

 عنويجدا ا نناجلايناحداثجب نكجمةاومنن  جلنأجب  نناج  وزلن جادلعيعنن  جالدناريلج ادلاويننتاجهبندفجالا ينن سج
 ب   اجص ا جب  ا ؛
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 لةاننوجلاننىج  سنن  جص لنندلجب   نن  جمتك لنناجلاوك لنناجهبنندفجما بةنناج تننورج تك ةنناجادلعيعنن  جالدنناريلج ادلاويننتاجا
 جادلااعننناجم اننن جلدرايننناج قننن طجالقنننولج الضنننة ج  ا نننوجلهبننندفجالننني لججلا اننن ذججال   حننناج  دلننندجادلةعنننتلج

 ية  ج ادلةوص  ج اصياحجاحلاو ؛ججاا
 لولاج ادل  لجال عة اج ل سجالااولوجاعاجالتاا؛ذا جااج و   جاتلاا مجلاقت ل  جاتصاد دلا  
 مننوذججمن بجالاحا ن ا جب ل ان عججلنأج تلنقجمتاصقناج تولنوجادلعيعن  جالن جاققنتج ان عجججالاا دالاو  جضلوج

  ي واج،ج اقجم   اجالةاو؛
 اعنتج؛ج  ذاجكن قجمتا ةاج   رجاتلاا دجلاىجاتيااا رجاا  سجك   جاحلوجاا اندجدلسنكال جاتصادن دجاا ج

  تبدجص امج ض ج ت طج  و  ا جمب جلدمجاتييا    اجالا اولاجادلاة  ل؛
 قا صجلددجالوك ت ج ل ت  جالدلمج اتلاا دجلكاتجلانىجصكنتلجالسنة  جالوا ندجلاعنتل جالةاا ناجالااولا ناج 

  الادل ا ا؛
 .اقجم  صعاجبثجادلعيع  جادلدلااج ربتا جباوا ض  ج  دل ا  ج ض ص ا  

 
ج

 قائمة المراجع:
:جباننن رلخجالدننن درلج 47جالةنننددجالتمس ننناجااتلننندلجاتينننااا ر جباتنننولتجادلاةانننقج20/08/2001:،جادلنننعرخج03-01:رصنننمجاامنننت .1

22/08/2001. 
الة لاجل يث جدراياج  ا وجي  ياجالدلمجادل  جاحلكوميجإل س  ج  تولتجادلعيع  جالداريلج ادلاويتاج،جاا اعت ج،جرلاناجج .2

 . جدج ج2014 1دراي  جاصاد دلا جالةدد
 ج17الةنددجق ن  زل   جلمس   جد رجالاحا  ا جااة ع اج،ج ة ل جصتصجاتيااا رج،جاا اعت جاا اعت جرلاناجاصادن دل  جلن  ج صتل .3

 .2017العداييجالا لج
-اا اعتجا لا-ادلة  تلجاا  ة اجاتيااا را ج   ج،ج لو ا جالةتب اجالد  ج،جاتيااا رجم  خجل يث جص ييجكا   جص لدج .4

ج.2015ج 4الةددج اإلدارلا ج اج ية اجادل ل اجالدراي  جرلااجاا اعت ج 
الدنن درلجج 64جالةننددجادلاةاننقجبيص نناجاتيننااا ر جااتلنندلجالتمس ننا ج05/10/1993ادلننعرخج،جج12-93:ادلتيننومجالاسننتلةيجرصننم .5

 .10/10/1993با رلخ:ج
ادلاضنننناأج ننننالا   جالوك لنننناجالو   نننناجلاتننننولتجاتيننننااا رجج24/09/2001ادلننننعرخج،جج282-01ادلتيننننومجالا ا نننن ججرصننننم:جج .6

 .26/09/2001ادلعر اج،:ج55   ظ اا ج يريل  جااتلدلجالتمس اجرصم:
 جالدنن درلج47 ادلاةاننقجباتننولتجاتيننااا ر جااتلنندلجالتمس نناجالةننددج2001جل  ج20ادلننعرخج،:ج03-01جمننأجاامننتج06دلنن دلجا .7

 .22/08/2001با رلخ:ج
ادلعر ناجج46 ادلاةاقجبيص اجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03ادلعرخج،ج ج09-16مأجالق  وقجج26جادل دلج .8

 .2016جل  ج03،ج
ادلعر ناجج46 ادلاةانقجبيص ناجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03ادلنعرخج،ج ج09-16منأجالقن  وقجج27ادل دلج .9

 .2016جل  ج03،ج
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ادلعر ناجج46 ادلاةاقجبيص اجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03 جادلعرخج،ج09-16مأجالق  وقجج28ادل دلجج .10
 .2016جل  ج03،ج

ادلعر ناجج46 ادلاةاقجبيص اجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03ادلعرخج،ج ج09-16مأجالق  وقجج35ادل دلجج .11
 .2016جل  ج03،ج

ادلعر ناجج46 ادلاةاقجبيص اجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03ادلعرخج،ج ج09-16مأجالق  وقجج05ادل دلجج .12
 .2016جل  ج03،ج

ادلعر ناجج46 ادلاةاقجبيص اجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03ادلعرخج،ج ج09-16مأجالق  وقجج12ادل دلجج .13
 .2016جل  ج03،ج

ادلعر ناجج46 ادلاةانقجبيص ناجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03ادلنعرخج،جج09-16منأجالقن  وقجج13ادل دلجج .14
 .2016جل  ج03،ج

ادلعر ناجج46 ادلاةاقجبيص اجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03 جادلعرخج،ج09-16مأجالق  وقجج14ادل دلجج .15
 .ج2016جل  ج03،ج

ادلعر ناجج46 ادلاةاقجبيص اجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03 جادلعرخج،ج09-16مأجالق  وقجج15ادل دلجج .16
 .2016جل  ج03،ج

ادلعر ناجج46 ادلاةاقجبيص اجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03 جادلعرخج،ج09-16مأجالق  وقجج16ادل دلجج .17
 .2016جل  ج03،ج

ادلعر ناجج46 ادلاةاقجبيص اجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03 جادلعرخج،ج09-16مأجالق  وقجج19ادل دلجج .18
 .2016جل  ج03،ج

ادلعر ناجج46 ادلاةاقجبيص اجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03 جادلعرخج،ج09-16مأجالق  وقجج18ادل دلجج .19
 .2016جل  ج03،ج

 ادلاةاقجبيص اجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددجج2016ل  جج03ادلعرخج،ج ج09-16مأجالق  وقجج25 اجج21ادلوادجمأجج .20
 ج.2016جل  ج03ادلعر اج،جج46

 www.andi.dzالو   اجليص اجاتيااا ر:جججلاوك لاجالتمسيجادلوص  .21

                                                           
1
ص:جج جص10/10/1993 جالدن درلجبان رلخ:ج64جادلاةانقجبيص ناجاتينااا ر جااتلندلجالتمس نا جالةنددج05/10/1993ادلنعرخج،جج12-93جادلتينومجالاسنتلةيجرصنم: 
 .10 ج3

2
 .9 ج4ص:جج جص22/08/2001 جالد درلجبا رلخ:ج47ادلاةاقجباتولتجاتيااا ر جااتلدلجالتمس اجالةددج20/08/2001ادلعرخج،:ج03-01اامتجرصم: 

3
 .05:جباتولتجاتيااا ر جمت  جي بق جص ادلاةاقجج2001ل  20ادلعرخج،:ج03-01مأجاامتج06لجادل د 

4
 ج2014 ج1 جاصادن دلا جالةنددالة لاجل يث جدراياج  ا وجي  ياجالدلمجادل  جاحلكوميجإل س  ج  تولتجادلعيع  جالداريلج ادلاويتاج،جاا اعت ج،جرلاناجدراين  

 .39 38ج:صجصجججدج  

5
 .22ج: جص ج2016ل  ج03ادلعر اج،جج46 ادلاةاقجبيص اجاتيااا ر جااتلدلجالتمس ا جالةددجج2016ل  جج03ادلعرخج،ج ج09-16مأجالق  وقجج26ادل دل 

6
 .23 ج22ج: جمت  جي بق جصجص09-16مأجالق  وقجج27ادل دل 

7
 .23:ج جمت  جي بق جص09-16مأجالق  وقجج28ادل دلج 

8
 .24:ج جمت  جي بق جص09-16قجمأجالق  وجج35ادل دلج 

9
 .2017 جالعداييجالا لج17زل   جلمس   جد رجالاحا  ا جااة ع اج،ج ة ل جصتصجاتيااا رج،جاا اعت جاا اعت جرلااجاصاد دل  جل  ج صتلق   الةددجأنظر: 



 شالل زهيرد/،جاري فاتح/د                                       دور الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على ضوء القانون الجديد لترقية االستثمار في الجزائر

 

 2012 جانفي/09العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة التنمية المحليةمخبر  -مجلة االقتصاد والتنمية

 
44 

                                                                                                                                                                                     
10

 .18: جمت  جي بق جص09-16مأجالق  وقجج05ادل دلج 

11
 .20 19:جي بق جصجص جمت  ج09-16مأجالق  وقجج12ادل دلج 

12
 .20: جمت  جي بق جص09-16مأجالق  وقجج13ادل دلج 

13
 .20: جمت  جي بق جص09-16مأجالق  وقجج14ادل دلج 

14
 .21 ج20ج: جمت  جي بق جصجص09-16مأجالق  وقجج15ادل دلج 

15
 .21: جمت  جي بق جص09-16 وقجمأجالق ج16ادل دلج 

16
 .21: جمت  جي بق جص09-16مأجالق  وقجج19ادل دلج 

17
 .21: جمت  جي بق جص09-16مأجالق  وقجج18ادل دلج 

18
 .22 21: جمت  جي بق صجص09-16مأجالق  وقجج25 اجج21ل ظتجادلوادجمأج 

19
  جادل ل نناج جاا اعننت جرلانناجالدراينن-ا لنناجاا اعننت-ص لنندججكانن   جص يننيجل يننث جم نن خجاتيننااا رج،جالنند  جالةتب نناج لو انن ج،ج نن  جاتيننااا را جاا  ة نناجادلة  ننتل 

 .2015 ج4 اج ية اج اإلدارلا جالةدد

20
 أنظر:يعاني القطاع الصناعي من العديد من الصعوبات وهوما حد من دوره في النشاط االقتصادي  

BERAH Kafia, BOUKRIF Moussa, La problématique de la création des entreprises : une application sur les 

PME algériennes, Présenté au Conférence internationale sur l’économie et gestion des réseaux, Agadir-Maroc, 

2013, p 7. 



  سرار عمر/د ،ط.د / غزازي زينب                              .    مديرية التجارة لوالية المديةالعاملين دراسة حالة بفي تمكين  التنظيمية لقيمادور 
 

 

 2018/جانفي09العدد                                         المدية            -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
45 

 العاملينفي تمكين  التنظيمية لقيمادور 
 مديرية التجارة لوالية المديةدراسة حالة ب

  غزازي زينبط.د.
   سرار عمر د.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 الجزائر .المدية يحي فارسوعلوم التسيير، جامعة والعلوم  يةاالقتصادالعلوم لية ك دكتوراه علوم، ، طالبةط.د غزازي زينب  
  /الجزائر ،المدية يحي فارسوعلوم التسيير، جامعة  ية والعلوم التجاريةاالقتصادالعلوم كلية محاضر قسم أ،   ، أستاذسرار عمرد                   .      

  الملخص:

سبثل التوجو ادلشًتك ذلم و ادلؤشر  أهناإذ قيم التنظيمية دورا بارزا يف توجيو سلوكيات العمال لل إن
التميز،كان لزاما  وربقيق للمنافسة لسبيلا ىو البشرى بالعنصر االىتمامن و على اعتبار ا.لتصرفاهتم 

بُت اإلدارة  الثقة على ادلنظمات أن تسعى جاىدة  لزرع قيم تنظيمية مشًتكة، من شأهنا تعزيز وتدعيم
تدعيما منها دلا يسمى بالتمكُت اإلداري، الذي ديثل   القرار ازباذ يف ومشاركتهم وربفيزىم والعاملُت

والتوسع يف استخدام الصالحيات وربمل العاملُت ادلزيد من ادلهارات ، ابإكسالعملية اليت يتم دبوجبها  
 ادلزيد من ادلسؤوليات دبا من شأنو إطالق قدراهتم ضلو اإلبداع والتجديد.

القيم التنظيمية،سبكُت العاملُتالكلمات المفتاحية:  
   Organizational values have a prominent role in guiding worker’s 

Behaviors as they represent the common orientation of their 

beavior.Considering that human interests are the way to compete and 

achieve excellence,organizations have to strive to implant common 

organizational values that enhance and strengthen trust between 

management workers and motivate them and participate in decision 

making in support of the so-called administrative empowerment wich 

represents the process by wich it leads them to accquire and improe 

skills,and the expansion of he use of powers and assume more 

esonsabilies ,wich will launch their abilities towards invention and 

innovation.                                                                                                       

Keywords :organizational valus,empowering employée. 
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 مقدمة:
 األسرعو  األحدث األساليب إجيادفرضت على ادلؤسسة ، دلؤسسةالتغَتات العديدة اليت تشهدىا بيئة ا إن

ضمان و  أىدافهاات ،ربقيق ؤسسادل إصلاحدوره الكبَت يف و دلورد البشري ا  أمهيةانطالقا من و ت،للتصدي ذلذه التغَتا
تمكينو من خالل منح العاملُت احلريات االوسع ضرورة االىتمام ب األخَتةىذه  أدركت، استمراريتهاو بقائها 

اجلديدة اليت  األفكار إجيادادلسامهة يف كذا و كذا التحفيزات الكافية للمشاركة يف ازباذ القرارات و  األكربالسلطات و 
مت ترسيخ التمكُت من  إذا أيسرو  أسهللعل ذلك يكون و سبكن ادلنظمة من ذباوز التغَتات ادلتسارعة ، أنمن شاهنا 

لتوجيو سلوكيات  األساسية ادلرجعيةتعد  األخَتةىذه  أنخالل تبٍت رلموعة من القيم التنظيمية ، على اعتبار 
 يف:ادلتمثلة و حبثنا  إشكاليةلُت . من ىذا ادلنطلق تربز تصرفات العامو 
 ؟بادلؤسسةدور القيم التنظيمية يف تعزيز سبكُت العاملُت  وما ى_
 الفرعية التالية: اإلشكالياتعلى  اإلجابةسنحاول  اإلشكاليةعلى ىذه  لإلجابةو 
 ؟ادلؤسسةوجودىا ب أمهية ماو _ما ادلقصود بالقيم التنظيمية 1
 العاملُت؟ود بتمكُت _ما ادلقص2
 _ىل تساىم القيم التنظيمية على مستوى مديرية التجارة لوالية ادلدية يف سبكُت العمال هبذه ادلديرية؟3

 التالية:الفرعية نقًتح الفرضيات  األسئلةعلى ىذه  لإلجابة
 .بادلؤسسة العمال سلوكأساليب توجيو  أحد_تعترب القيم التنظيمية 1
 ادلؤسسة.للعاملُت يف  أكربسلطات و  أوسعحريات  إعطاءل سبكُت العاملُت ديث_2
 ادلدية._تساىم القيم التنظيمية مسامهة اجيابية يف سبكُت عاملي مديرية التجارة لوالية 3

 :الدراسة يف أىداف ىتتجل أىدافها:و الدراسة  أىمية
يعة عالقة القيم التنظيمية زلاولة التعرف على طب عم .ادلؤسسةالقيم التنظيمية داخل  أمهية_التعرف على 1

 بالتمكُت.
 _تقدمي بعض التوصيات يف ضوء نتائج الدراسة.3
 يلي:شلا  الدراسة انطالقا أمهيةتنبع و 
 ادلزيد من الدراسة. إلجراءحاجتو و  ةموضوع القيم التنظيمي أمهية_1
 االصلاز بشكل كفؤ.و القادر على ربمل ادلسئولية  العامل ادلمكن أمهية_2
 قيم التنظيمية يف ذبسيد التمكُت.عالقة ال_3

يقدم وصفا تفصيليا للحالة ادليدانية  التحليلي(، الذياعتمدت الدراسة على ادلنهج )الوصفي  الدراسة:منهج 
منهج مساعد على ربليل ادلشكلة قيد  الدراسة، لكونودلتغَتات  التأثَتيةاىل ربليل العالقات  ادلبحوثة، وادلستند

 الوصول للمعلومات ادلطلوبة. إىلاليت تؤدي  اإلجابةو  ادلالحظة، االستفساريف  ليتمث ووى البحث،
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رلتمع الدراسة يف رلموعة من العاملُت بادلديرية العامة للتجارة لوالية ادلدية، حيث مت استطالع  سبثلالدراسة: مجتمع 
 50 بلغ عددىاية ئعينة عشوارلموعة من العاملُت يشغلون مناصب سلتلفة وىذا من خالل توزيع استبيان على  آراء

 ادلديرية.القيم التنظيمية يف زيادة شعورىم بالتمكُت يف ىذه  تأثَتدرجة و  أمهية ودلعرفة اذباىاهتم ضل عامل،
ادلتاحة يف برنامج التحليل  اإلحصائية األساليباعتمدت الباحثة بعض  المستخدمة: اإلحصائية األساليب
ادلطلقة، التكرارات  حساب كل من استخراج النتائج اليت اتبع فيهاو  للتعامل مع البيانات SPSS اإلحصائي

 ساب معامل االرتباط سيبَتمان.كذا حو  .ةادلعياري اتاالضلراف .ةادلرجح ةاحلسابي اتادلتوسط ادلئوية. النسب
 النظري للدراسة: اإلطار

د اىتم هبا العلماء كل حسب قو تعد القيم من ادلوضوعات اليت يكثر حوذلا اجلدل  التنظيمية: أوال: القيم
القيم التنظيمية فهي تلك اليت تعكس اخلصائص الداخلية  زلدداهتا، أمااختصاصو حملاولة معرفة مفهومها واىم 

 .ادلؤسسةباليت ربدد اخلطوط العريضة لتوجيو سلوك العاملُت  للمنظمة، فهي
اختلف  البشري، وقدليت ربدد السلوك الركائز ا أىمتعد القيم التنظيمية من  _مفهوم القيم التنظيمية:1

1يعرفها  إذادلختصون يف ربديد معٌت القيم 
Rockeah يسَت  دبقتضاه، أوادلعتقد الذي يتصرف الفرد  بأهنا

اليت يكتسبها الفرد من خالل  األفكارو  ادلبادئو االعتقادات و رلموعة من التصورات  بأهنا أيضاتعرف  بسلوكو.
 وبذلك فهي تؤدي دورا اسًتاتيجيا يف صلاح ادلنظمات او  كمحدد لسلوكو التنظيمي،يتبناىا  و تفاعلو مع احمليط 

 يف ىذا السياق يشَتو  وتركيبتها.ات اليت قد سبس بنوعيتها غيَت التو لعوامل قد تتعرض لعديد من ا أهناكما   فشلها.
weiner ر منها داخل ادلؤسسة نذك بقائهاو ظيمية رلموعة من العوامل اليت تساعد على استمرارية القيم التن إىل

الراغبُت يف االنضمام  األفرادتوظيف و ما يعٍت حسن اختيار  ،ادلؤسسةضرورة توافق قيم العامل اجلديد مع قيم :2
 ة.ؤسسللم

مع استخدام احملفزات  .األخَتةومعتقدات ىذه  مبادئكل وافد جديد للمنظمة   إكسابالعمل على وكذا 
العاملُت  تربط بُتالذي حيدد العالقة اليت  األساسبذلك فان القيم التنظيمية ىي و  الداعمة ذلاتو القيم وتعزيزىا.

فهي  ،تعكس القيم التنظيمية اخلصائص الداخلية للمنظمة معهم. إذادلتعاملُت و بزمالئهم و مرؤوسيهم و  رؤسائهم،و 
ربفيز و االختيارات  يف ربديد أساسية السلوك، وىيتوفر اخلطوط العريضة لتوجيو  ،ادلؤسسةتعرب عن فلسفة 

هبا العاملون  يأيتاليت  باالذباىات والقيميهتم ادلديرون  أنحيث انو من ادلهم جدا  السلوك ووضع القرارات.
حىت ال حيصل التعارض بُت قيمهم  التنظيمية، األىدافدلا خيدم  تسيَتىم وتوجيههمحىت يتم  دلنظماهتم،
 هبا.لون قيم واذباىات ادلنظمات اليت يعمو واذباىاهتم 

 العاملُت، وجود قيم مشًتكة لدى أن ، إذادلؤسسةبالغة يف  أمهيةللقيم التنظيمية  التنظيمية: إنالقيم  أىمية_2
 أناليت ينبغي و اسًتاتيجياهتا و  أىدافها األخَتة،كما انو يبُت ذلذه 3 ادلؤسسةيوحد مفاىيم الثقافة التنظيمية بو يؤكد 

، ادلؤسسةالتصرفات العامة للعاملُت يف و ربدد السلوكيات  أهنا إىل إضافةة. تتوافق والقيم التنظيمية لكل منظم
ومطبقا ذلا عن اقتناع  ذلا، بلالعامة فيصبح اجلميع مدركا  وادلبادئالقواعد و تضع زلددات عامة للضوابط  وبذلك
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درجة مسامهة العاملُت وكذا  ادلؤسسةلقيم التنظيمية على القرارات اليت تصدر عن إىل تأثَت ا إضافةىذا  رغبة.و 
القيم تعد ركيزة  أنصلد  للعمل. وبالتايليف زيادة الدافع الذايت  أهنا تساىماعتبار  إبداعهم. علىدرجة  فيها،

يف سلوكاهتم  قناعاهتم، وتنعكسو تشتمل على معتقداهتم  ادلديرين، فهييعتمد عليها  ادلؤسسةيف  أساسية
 ن كوهنا مرجعية لتصرفات ادلديرين اليت يسًتشدون هبا يف تعامالهتمتنبع م العمال، فأمهيتهاتعامالهتم مع و 
 اليومية.قراراهتم و سياساهتم و 
 : 4للقيم التنظيمية رلموعة من اخلصائص تتميز هبا نذكر منها إن _خصائص القيم التنظيمية:3

 ديكن قياسها كادلوجودات ادلادية. ال :إنسانية 
 :علمي بسبب تعقدىا.يصعب دراستها بشكل  إذ صعبة الدراسة 
 :من زمن  ظروفو،و تربيتو  رغباتو،و وذلك بسبب اختالف حاجاتو  آلخرزبتلف من شخص  أهنا أي نسبية

 .آلخرمن مكان و  آلخر
  زبضع ذلا.و هتمُت بعض القيم على غَتىا  إذترتب فيما بينها ترتيبا ىرميا 
  األفرادالسلوكية بُت  األمناطو  اآلراءو تؤثر القيم يف االذباىات. 
 اجملتمع. أفرادمعروفة لدى و تشبع حاجات البشر  ألهنامرغوبة اجتماعيا  إهنا 
 تفرض.و ربرم و  تكافئو تعاقب  آمرة، كوهناو ملزمة  إهنا 

 :5وىناك من الباحثُت من يضيف اخلصائص التالية
 اجلماعة. إطارالقيم التنظيمية مكتسبة يتعلمها العامل يف  إن 
  تلغي العقل البشري. أنال للتجديد والتغيَت من دون تعطي رلا أهنا إذتتميز بادلرونة 

يف ىذه الدراسة  أننا التنظيمية، إالتعددت تصنيفات الباحثُت والعلماء للقيم  : لقدالتنظيميةالقيم  أنواع_4
بالتصنيف الذي قدمو الباحثان  األمريتعلق و الذي اعتمدناه يف دراستنا و ىذه التصنيفات  أىم نربز أحد أنضلاول 

"Dave Francis"و "Mike Woodcock" يف كتاهبما ،"Unblocking organization values ،"
 :6حيث قسما القيم التنظيمية إىل اثنتا عشر قيمة، وصنَّفاىا يف أربعة رلموعات رئيسية ىي

 :ىي اليتو  قيمة القوةعلى تشمل  ويستمدىا ادلسؤولون اإلداريون من سلطتهم، وىي قيم إدارة اإلدارة 
اليت  قيمة الصفوة كها ادلديرون من امتالكهم للمعلومات، وسلطة ادلركز الوظيفي، وازباذ القرارات.ديتل

وتأيت بعد ربديد األداء الناجح  قيمة المكافأة أخَتاو  يكتسبها ادلديرون حبكم عملهم اإلداري ادلعقد وادلهم.
ون ادلؤسسة، فمكافأهتم تعترب أمراً مهماً. عماللل  الذين ُيسَتر
 سبكرن قيمة الفعالية منها  االىتمام بتحسُت أداء العمل وربقيق األىداف، تنبثقتركز على  يم إدارة المهمة:ق

تعرب عن قدرة  اليت ةءقيمة الكفا ادلؤسسة من تركيز مواردىا ادلتاحة، على األنشطة اليت تعود عليها بالنتائج.
فشل غالبًا ما يكون ال إذ أن قيمة االقتصاد أخَتاو  اإلدارة على عمل مئات األشياء الصغَتة بطريقة متقنة.

 سببو ارتفاع تكاليف التنظيم، وىذه القيمة دبثابة معيار أساسي لنجاح ادلؤسسة.



  سرار عمر/د ،ط.د / غزازي زينب                              .    مديرية التجارة لوالية المديةالعاملين دراسة حالة بفي تمكين  التنظيمية لقيمادور 
 

 

 2018/جانفي09العدد                                         المدية            -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
49 

 ما تتوقعو اإلدارة من و وتًتكز يف ىذا النوع العالقة بُت ما يتوقعو العامل من اإلدارة  قيم إدارة العالقات
يؤثر هبا الرؤساء على نوعية احلياة اليت اليت  قيمة العدليتعلق ب أداء. وىوما أفضل إىلالعامل وصوال 

تنبثق اليت و  قيمة العمل الجماعي يعيشها مرؤوسوىم، حيث تعزز لديهم الثقة يف اإلدارة، والوالء للمؤسسة.
باالنضمام إىل بعضهم يف العمل، األمر الذي يضمن اإلتقان يف العمل ادلنجز، ألن عمال من استمتاع ال

زبول ادلديرين أن يتصرفوا   إذ قيمة القانون والنظام أخَتاو  آخر. عاملما قد تعوض ضعف عامل بة موى
الناجحة ىي اليت تبتكر وتدير  كقضاة، حيكمون على أفعال مرؤوسيهم بدون إعطائهم حق الرد، فاإلدارة

 باحًتام نظاماً مناسباً من القواعد واإلجراءات.
 بقيم الدفاع اليت  األمريتعلق و  بالبيئة اليت تعمل فيهاؤسسة عرفة ادلدب علقتت التنظيمية قيم إدارة البيئة

، بعد دراسة التهديدات اإلسًتاتيجيةللتغَتات البيئية، وذلك بوضع اخلطط  ؤسسةادلستجيب من خالذلا ت
 لفرصقيمة استغالل ا أخَتاو  حيث تعرب عن القدرة التنافسية للمؤسسة. قيمة التنافس إىل إضافة البيئية.

سبكن ادلؤسسة من الوصول إىل الفرص اخلارجية، قبل أن تصل إليها ادلؤسسات ادلنافسة، وانتهازىا اليت و 
 واستغالذلا بسرعة، رغم ما قد يرافقها من سلاطرة.

 التمكين ثانيا:
ن مفهناك تزخر األدبيات بالعديد من التعاريف  ثحي ،احلديثةكُت العاملُت من ادلفاىيم اإلدارية يعد سب

وآخرون اعتربوه شلارسة ثقافية تعمل  فلسفية،والبعض نظر إليو نظرة  اإلدارة،نظر إليو على أنو وسيلة من وسائل 
 عملهم.على تشجع األفراد على ربمل ادلسؤولية الشخصية لتطوير طريقة 

ها العاملون إن مصطلح سبكُت العاملُت يشَت إىل الدرجة اليت يتقاسم ويتبادل في _مفهوم تمكين العاملين:1
أي أن العاملُت يف ىذه احلالة يشاركون يف عملية صنع  .ادلؤسسةيف  ادلكافآت، والسلطة ،ادلعلومات، ادلعرفة
 .7شلا كانوا يفعلونو سابقا أوسعالقرارات بشكل 

على انو إعطاء العاملُت الصالحيات وادلسؤوليات ومنحهم احلرية ألداء العمل  أيضايعرف التمكُت 
ون تدخل مباشر من اإلدارة مع توفَت كافة ادلوارد وبيئة العمل ادلناسبة لتأىيلهم مهنياً  وسلوكياً  ألداء بطريقتهم د

 .8العمل مع الثقة ادلطلقة فيهم
ومكافأتو  ،وربفيزه ،وتشجيع الفرد ،التمكُت عند البعض ينظر إليو على أنو ربرير اإلنسان من القيودو 

يتم فك قيود العاملُت العملية اليت يتم دبوجبها  والتمكُت ى أنوبذلك نقول . 9اعواإلبد ،على شلارسة روح ادلبادرة
وربريرىم من اإلجراءات البَتوقراطية والرقابة ادلشددة إىل ادلشاركة يف ادلعلومات وصنع وازباذ القرارات اجلماعية 

ق قدراهتم وقواىم اجلسدية والتوسع يف استخدام الصالحيات وربمل ادلزيد من ادلسؤوليات دبا من شأنو إطال
اإلبداع والتجديد، فادلعرفة الضمنية تكمن يف عقول البشر وإذا مل يتم شحذ ىذه األفكار  ووادلعرفية الكافية ضل

وطرحها باقتدار فلن يكون ىناك ابتكار وىذه من أىم فوائد تنفيذ أسلوب سبكُت العاملُت حيث يهدف إىل 
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اليت يعملون هبا دبا من شأنو زيادة فاعليتها  ادلؤسسة معرفة عملياتية داخل ربويل ادلعرفة الضمنية للعاملُت إىل
 : 10توجد عدة خصائص للتمكُت نذكر منهانشَت انو  وتطوير أداءىا.

القدرات و امتالك ادلهارات و التواصل و التمكُت يعد فعال اجيابيا يتضمن اكتساب القدرة على العمل  إن_1
 خياراهتم.و لظروفهم و من الفهم الذايت للعاملُت  وينم إمناو ضا من اخلارج ليس مفرو  انو االجتماعية. كما

 يف منظمتهم. أكربالعاملُت يصبحون منغمسُت بفاعلية  التشاركية، الن_يتضمن التمكُت معٌت 2
 :التمكين أساليب_2
التمكُت، تمادىا يف اليت يتم اع األساليبنذكر بعض  أنجدير بنا  وأمهيتوماىية التمكُت  إىلتطرقنا  أنبعد    

 :papaioannou kriemadis &  11 بو كل من ءما جاحسب  وىذا
 مهمتها، وقدبيان و  ادلؤسسةتطوير رؤية  إىلالعليا ربتاج  اإلدارة : إنالتنظيميةصياغة القيم و خلق الرؤيا _1

 ادلسؤولية،و ًتام بذلت العديد من ادلنظمات جهودا كبَتة من اجل خلق رؤية مشًتكة تدمج من خالذلا قيم االح
 للزبون. أفضلالتعاون وكذا الًتكيز على تقدمي خدمات 

تلعب دورا ىاما يف فهم  اإلسًتاتيجيةو ة مادلعلومات ادلرتبطة بالقضايا اذلمشاركة ا إن _المشاركة بالمعلومات:2
 املُت.العادلقًتحات ادلقدمة من و  األفكارتساىم يف وضوح  أهنا ، كماادلؤسسةالتحديات اليت تواجو 

 األىدافيف ربقيق  الفريق، يساىمالتدريب ادلستمر يساىم يف ربسُت كفاءة ووحدة  إن :_دعم التدريب3
 من القدرة التنافسية للمنظمة. أيضاكما انو يزيد  التنظيمية،

القيادة  أسلوبالفعال من خالل مناقشة  األداءتشمل زبطيط  األداءتقييم  عملية إن :_عمليات التقييم4
 وبة اليت تسعى دلساعدة العامل على النجاح.ادلطل

الفردي تشكل شلارسة ضرورية و التنظيمي  األداءادلشيدة على  ادلكافآتنظام  إن االعتراف:و  المكافآت_نظام 5
 ادلالية.غَت  وأادلالية  بادلكافآت األمرتعلق  الدافعية، سواءً لزيادة 

ادلهمة  األىداففة التنظيمية ادلشجعة للتمكُت على ربديد تركز ادلنظمات من خالل الثقا _الثقافة التنظيمية:6
تعزيز التعاون بُت  االبتكار،و  اإلبداعالقدرات البشرية القائمة على  ادلستويات، تطويريكون ذلك على مجيع و 

 العاملُت.
كُت،  التمان نقل ادلسؤولية وتفويض السلطة تعد جوانبا ىامة يف عملية  _نقل المسؤولية وتفويض السلطة:7

مهامهم  ألداءمن قدراهتم  األقصىعلى استخدام احلد  أيضاربفزىم  بادلسؤولية، كماتعطي العاملُت الشعور  كوهنا
 بفاعلية.

 الميداني للدراسة: اإلطار ثالثا:
تصميم االستبيان لغرض مجع البيانات  السابقة، متادلراجع و على بعض الدراسات  باالعتماد ستبانة:االبناء 

اي ما نسبتو  48منها  الدراسة. اسًتجعترلتمع  أفراداستبانة على  50مت توزيع  الدراسة، وقدن رلتمع االولية م
 جزأين:تكونت االستبانة من  كبَت. وقدحد   إىلىي نسبة مقبولة و  96%
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 :األولالجزء 
تمع يتعلق بالبيانات الشخصية حيث تعترب ىذه األخَتة ذات أمهية كبَتة يف التعرف على خصائص اجمل

توى ادلس العمر، اجلنس،ادلتغَتات الشخصية مت اعتماد  أىم الدراسة. ومنالوقوف على مدى تأثَته على نتائج و 
 للعاملُت.قدمية كذا عدد سنوات األو  التعليمي،
عبارة  41الدراسة  أداةفيشمل على العبارات اليت تتكون منها االستبانة حيث تضمنت  الجزء الثاني أما

 إىلىي مقسمة و  موافق بشدة. موافق، زلايد، غَت موافق، ت اخلماسي غَت موافق بشدة،على مقياس ليكر 
 زلورين:
 :األولالمحور 

عبارة موزعة على 36بدوره ىذا احملور من  بادلديرية، ويتكونيتضمن عبارات تصف واقع القيم التنظيمية 
لتنظيمية ادلتعلقة ا مالقي ،(11اىل  1العبارات من )تقاس ب اإلدارة بأسلوبالتنظيمية ادلتعلقة  : القيمالتالية األبعاد
من تقاس بالعبارات ف العالقات بإدارةالقيم التنظيمية ادلتعلقة  اأم (.19اىل  12)من تقاس بالعبارات  ادلهام بإدارة

 (.36اىل  30)من تقاس بالعبارات  القيم التنظيمية ادلتعلقة بإدارة البيئةحُت أن  يف (.29اىل  20)
 :ر الثانيالمحو 

 كما يلي: ابعاد 4موزعة على  عبارة 25يتكون من و بادلديرية  سبكُت العاملُتضمن عبارات تصف واقع تي
 حُت يف (.15اىل  11)من قاس بالعبارات في ربفيز العاملُت اام (.10اىل  1)من قاس بالعبارات يتفويض السلطة 

 .تدريب العاملُت س( فتقي25اىل  22) اما العبارات .راتدلشاركة يف ازباذ القراا (21اىل  16)من لعبارات اس يتق
 األخذ البدائل، معكل عبارة يف االستبانة مخسة مستويات وفقا دلقياس ليكرت الختيار واحد من   أعطيتو 

حيث تتوافق  .مت التعامل معها لتفسَت البياناتالدراسة  إليهاقيم ادلتوسطات احلسابية اليت توصلت  أنباالعتبار 
 1،8من  _1،79اىل  1من )ادلتوسطات  ع( مبشدةموافق  ،موافق ،زلايد ،غَت موافق ،غَت موافق بشدة)ويات ادلست
 الًتتيب. ى( عل5اىل  4،2من  _4،2 إىل 3،4من  _3،4اىل  2،6من  _2،6اىل 

 االستبانة:ثبات 
  Alpha Cronbachحقق معامل  إذ لقياس ثبات االستبانة، Alpha Cronbach  اختبار مت استخدام

على ادلستوى الكلي فقد بلغ  أما بالنسبة دلتغَت سبكُت العاملُت. 0،907 قيمتو يف حُت بلغ ما ،0،904 القيم التنظيميةدلتغَت 
ما  وىو  ،معامالت الثبات جلميع متغَتات الدراسة مرتفعة أن يبُت ما وىو .0،946 قيمة Alpha Cronbach معامل
 التحليل العلمي.و االستفادة منها يف التفسَت و  اهاالعتماد على نتائج إمكانيةيؤكد 

 :نتائج الدراسةعرض 
  تحليل النتائج المتعلقة بالجزء األولو بيان  أوال:

اجلنس، العمر، تشمل: و يتم يف ىذا اجلزء عرض البيانات ادلتعلقة باخلصائص الشخصية لعينة الدراسـة 
 ية.ادلستوى التعليمي، سنوات األقدمية يف الوظيفة احلال
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 : الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة1جدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . SPSSعلى نتائج  بناءً  الباحثُتاعداد  نم المصدر:
 

ــاذ قدرت نسبة الذكور ب بقليل من نسبة االناث عموما، أكرباجلدول اعاله ان نسبة الذكور يتضح من   ـ
 بادلؤسسة،االناث و يوحي ان ىناك تقارب يف عدد الذكور  اوىوم .%47،9 ــقدرت نسبة االناث ب فيما، 52،1%

اذ قدرت  سنة. 40يتجاوز سنهم  عمر فنالحظ ان اغلبية العمال اللاما بالنسبة ل ان غلب عليو الطابع الذكوري.و 
ما نربطو بعدد سنوات االقدمية حيث كانت نسبة و ىو  ،%83 ــسنة ب 40و 20احملصور عمرىم بُت  نسبة العمال

سنوات ،يف حُت كانت نسبة العمال الذين تتجاوز  5 ــمن العمال الذين قدرت عدد سنوات اقدميتهم ب 50%
ىي نسبة العمال احملصورة  %2،1و %8،3اما  ،%39،6سنُت  10عن تقل و سنوات  5 ــعدد سنوات اقدميتهم ال

الًتتيب .أما بالنظر إىل ادلستوى التعليمي السائد يف  سنة فأكثر على 20و سنة، 20إىل اقل من  10اقدميتهم بُت 
اما  ،%8،3يف حُت كانت نسبة ادلتحصلُت على ادلاجستَت  ،%62،5مستوى الليسانس اذ قدرت نسبة  وادلديرية فه

 .%2،1الثانوي فبلغت نسبة كل منهما و ادلتحصلُت على الدكتوراه 
 تحليل النتائج المتعلقة بالجزء الثاني ثانيا:

 األول:المحور 
 الواقع الفعلي للقيم التنظيمية بمديرية التجارة لوالية المدية  

 فات ادلعيارية لعبارات احملوراالضلراو ادلتوسطات احلسابية و النسب ادلئوية و دلعرفة ذلك مت ربديد التكرارات 
 

 ℅النسبة  التكرار الفئات المتغير

 الجنس
 52,1 25 ذكر
 47,9 23 أنثى

 
 العمر

 83,3 40 سنة40إلى أقل من  20من 
 12,5 6 سنة 50إلى أقل من  40من 
 4,2 2 سنة فأكثر 50

 المستوى التعليمي

 62,5 30 ليسانس
 2,1 1 ثانوي

 8,3 4 ماجستير
 2,1 1 دكتوراه
 25,0 12 اخرى

 
 عدد سنوات األقدمية

 50,0 24 سنوات5اقل من 
 39,6 19 سنوات10إلى أقل من  5من
 8,3 4 سنة20سنوات الى اقل من  10من
 2,1 1 سنة فأكثر20
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عينة الدراسة اتجاه العبارات التي تصف الواقع الفعلي للقيم التنظيمية  إجاباتيوضح  :2 الجدول رقم
 بمديرية التجارة لوالية المدية

فقة
مو

ة ال
درج

 
يب

لترت
ا

 

ري
معيا

ف ال
حرا

االن
 

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

 
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

 

غير 
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

 التكرار  
 النسبة المئوية  

  اإلدارة بأسلوبالمتعلقة  األبعاد      2,9621 589, 0 محايد
  القوة        
يتصرف مسؤولي المباشر بطرق تدل على  4 13 7 23 1 3.08 1.088 حايدم

 تحملو المسؤولية.
 

1 
2.1 47.9 14.6 27.1 8.3  

غير 
 موافق

 علييفرض مسؤولي المباشر احترامو  8 23 3 13 1 2.5 1.130
 2 بالقوة.

2.1 27.1 6.3 47.9 16.7 
االحترام  المؤسسة قيمتنتشر داخل  1 3 10 30 4 3.69 0.803 موافق

 03 المتبادل
8.3 62.5 20.8 6.3 2.1 

  الصفوة        
غير 

 موافق
ضل المرشحين في المناصب يتم تعيين أف 13 14 15 3 3 2.35 1.139

 اإلدارية.
 

04 6.3 6.3 31.3 29.2 27.1 

 3.44 1.183 موافق
 

تبذل جهود كبيرة لتطوير مهاراتي في  3 10 6 21 8
 المؤسسة

05 
16.7 43.8 12.5 20.8 6.3 

  3 10 14 18 3 3.17 1.038 محايد
تقوم عملية التوظيف على أسس 

في مجال  موضوعية تستند إلى الكفاءة
 االختصاص.

06 6.3 37.5 29.2 20.8 6.3 

 3 11 9 23 2 3.21 1.051 محايد
 6.3 22.9 18.8 47.9 4.2 07 يتم تقييم ادائي بصفة منتظمة.

 
  المكافأة        

يعتمد نظام الترقية على أسس علمية  6 16 8 18 00 2.79 1.091 محايد
 موضوعية.و 

 
08 00 37.5 16.7 33.3 12.5 

تكافئ المديرية العاملين الذين يساىمون  8 11 12 15 2 2.83 1.173 محايد
 09 نجاحها.في 

4.2 31.3 25 22.9 16.7 
تقوم المديرية بإعطاء فرص حقيقية  6 14 16 10 2 2.75 1.062 محايد 10 
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للعاملين ذوي القدرات اإلدارية لتطوير  12.5 29.2 33.3 20.8 4.2
 مستقبلهم الوظيفي

ترتبط المكافآت بصورة واضحة مع أداء  6 14 14 13 1 2.77 1.057 محايد
 العاملين.

 المهام بإدارةالقيم التنظيمية المتعلقة 
 12.5 29.2 29.2 27.1 2.1 3.057 0.607 محايد 11

  الفعالية        
ن ان القرارات تبذل عناية كبيرة للتأكد م 2 11 12 21 2 3.21 0.988 محايد

 المهمة في المديرية تؤخذ بعين االعتبار.
12 

4.2 43.8 25 22.9 4.2 
غير 

 موافق
1.031 2.48 1 8 12 19 8 

 13 أتلقى تدريبا في أساليب اتخاذ القرار.
2.1 16.7 25 39.6 16.7 

  الكفاءة        
تحرص مديريتي على إيجاد أساليب  2 17 15 12 2 2.90 0.973 محايد

 تحقق الكفاءة في األداء.
14 

4.2 25 31.3 35.4 4.2 
غير 

 موافق
  الحديثة لرفعأتلقى تدريبا حول التقنيات  6 19 14 8 1 2.56 0.987

 كفاءة االدائي.
15 

2.1 16.7 29.2 39.6 12.5 
 2 5 13 21 7 3.54 1.010 موافق

 4.2 10.4 27.1 43.8 14.6 16 مديرية.أفتخر بعملي في ىذه ال

  االقتصاد        
 2 4 14 21 7 3.56 0.987 موافق

 17 تحرص المديرية على عدم تبذير األموال.
14.6 43.8 29.2 8.3 4.2 

تستخدم الموارد المالية بحكمة في  00 2 19 20 7 3.67 0.781 موافق
 .المديرية

18 
14.6 41.7 39.6 4.2 00 

غير 
 موافق

المؤسسة الدعم المالي الكافي  توفر لي 8 20 8 10 2 2.54 1.129
 لتسيير نشاطاتي.

19 
4.2 20.8 16.7 41.7 16.7 

  العالقات بإدارةالقيم التنظيمية المتعلقة       13. 3 0.57 محايد
  العدل        

 3 12 16 13 4 3.06 1.060 محايد
 20 ي المؤسسة.يتم معاملتي بعدل ف

8.3 27.1 33.3 25 6.3 
يقدم مسؤولي المباشر مبررات واضحة  10 8 17 11 2 73. 2 1.162 محايد

 21 لكل قرار يتخذه في حقي.
4.2 22.9 35.4 16.7 20.8 

النزاعات  المباشر لحليسعى مسؤولي  6 10 13 17 2 2.98 1.120 محايد
 .الخالفات داخل المديرية بإنصافو 

22 4.2 35.4 27.1 20.8 12.5 
غير 

 موافق
اإلجراءات التنظيمية في و  تطبق القواعد 12 15 12 6 3 2.44 1.183

 المديرية على الجميع.
23 

6.3 12.5 25 31.3 25 
 للشكاوىتمنحني االدارة فرصة االستماع  5 10 16 15 2 2.98 1.062 محايد

 24 عند نشوء الخالفات.
4.2 31.3 33.3 20.8 10.4 
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يراعي مسؤولي المباشر العدالة في توزيع  5 15 10 17 1 2.88 1.084 محايد
 األدوار.و األعمال 

25 
2.1 35.4 20.8 31.3 10.4 

  فرق العمل        
أتخلى عن مصالحي الشخصية بغرض  2 5 9 23 9 3.67 1.038 موافق

 .تحقيق المصالح العامة
26 18.8 47.9 18.8 10.4 4.2 

 00 5 11 24 8 3.73 0.869 موافق
 27 في فريق العمل. مهم أنني عضواشعر 

16.7 50 22.9 10.4 00 
  النظامو القانون         

التعليمات المطبقة حاليا و تتصف القواعد  00 9 20 13 6 3.33 0.930 محايد
 بالجمود.

28 
12.5 27.1 41.7 18.8 00 

اإلجراءات التنظيمية على و تعمل القواعد  2 3 15 22 6 3.56 0.943 موافق
 األعمال.تسهيل انجاز 

29 
12.5 45.8 31.3 6.3 4.2 

  البيئة بإدارةالقيم التنظيمية المتعلقة       3.282 0.698 محايد
  الدفاع        

ديرية تعالج االنتقادات الموجهة إلى الم 1 8 12 21 6 3.48 0.989 موافق
 بشكل جاد.

30 
12.5 43.8 25 16.7 2.1 

تعمل المديرية بشعار "نتنافس مع  4 12 17 11 4 2.98 1.082 محايد
 األفضل".

31 
8.3 22.9 35.4 25 8.3 

  التنافس        
العمل الحالي ال يتطلب  أداءتحسين  5 9 4 18 12 3.48 1.337 موافق

يحتاج لرفع  إنماو زيادة في عدد العاملين 
 مستوى مهاراتهم.

32 25 37.5 8.3 18.8 10.4 

  استغالل الفرص        
 أساليبفي  اإلبداعو يحظى التجديد  3 4 19 15 7 3.40 1.047 موافق

 العمل تشجيعا من المديرية.
33 
 14.6 31.3 39.6 8.3 6.3 

دة نظرة تقدير الجدي األفكار إلىينظر  4 10 18 9 7 3.10 1.153 محايد
 عالية من طرف المديرية.

34 
14.6 18.8 37.5 20.8 8.3 

الجديدة بسرعة في  األفكاريتم تطبيق  2 15 14 11 6 3.08 1.108 محايد
 المديرية.

35 
12.5 22.9 29.2 31.3 4.2 

تعمل المديرية على استغالل الفرص  00 9 15 17 7 3.46 0.967 موافق
 .أىدافهالتحقيق 

36 
14.6 35.4 31.3 18.8 00 

  القيم التنظيمية ككل      3.109 0.512 محايد

 SPSSعلى نتائج  بناءً  الباحثُت إعداد : منالمصدر
تطبيق القيم التنظيمية و باألحرى غَت جازمة بوجود  ويتضح بشكل عام ان آراء العينة كانت غَت جلية أ

بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي حملور  باحلياد، اذغَت ادلوافقة عرب عنها و دلوافقة يف ادلؤسسة إذ أهنا كانت منقسمة بُت ا
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ما يشَت إىل عدم تباين اآلراء حول توفر القيم  00512االضلراف ادلعياري فقد بلغ  اأم ،30109القيم التنظيمية 
 التنظيمية.
بلغ ادلتوسط احلسايب للقيم ادلتعلقة  ذإيف ادلرتبة األوىل  تأيتاالرتباط بقيم البيئة  نشَت ان العبارات ذاتو 

يف ادلرتبتُت الثالثة و  30130بلغ ادلتوسط احلسايب لو  إذالعالقات  بإدارةبعد القيم ادلتعلقة  و. يلي30282البيئة  بإدارة
، 30057دبتوسطات حسابية بلغت القيم  اإلدارة بأسلوبالقيم ادلتعلقة  وكذا ادلهام، بإدارةالرابعة القيم ادلتعلقة و 
 الًتتيب.على  20962و

أن آراء ادلستقصُت كانت حيادية فيما يتعلق بتوفر ىاتو  نالحظالبيئة:  بإدارةالمتعلقة  بالنسبة للقيم
انطالقا من اعتماد  أىدافها، وىداعلى سعي ادلؤسسة الستغالل الفرص من اجل ربقيق  األغلبيةامجع  القيم، إذ
 أشكالجاد كشكل من  االنتقادات بشكلمعاجلة  إىلتسعى  أهنا االعمل، كم أساليبيف  اإلبداعو التجديد 

ادلؤسسة تويل اىتماما بالبيئة اليت تنشط ضمنها فتسعى للدفاع عن  أن إمجاالوبذلك نقول  مصاحلها.الدفاع عن 
 بقاءىا.كذا استغالل الفرص ادلتاحة لتضمن و مصاحلها 

 العالقات: بإدارةالقيم المتعلقة 
قد تصدرت و ايد ،احملقد عرب عنها بو منقسمة بُت ادلوافقة من عدمها حول ىاتو القيم   أيضاكانت   اآلراء

ه ذالعينة على ى أفرادموافقة  إىلما يشَت  3069بلغ متوسطها احلسايب  ذايف الًتتيب القيم ادلتعلقة بفرق العمل 
صاحلهم الشخصية بغرض عن زبليهم عن م األغلبيةعرب  ذيعملون فعال ضمن مجاعات .ا أهنم القيم ما يؤكد

انية صلد قيم يف فرق العمل ،يف ادلرتبة الث بأمهيتهما انطالقا من شعورىم ذىو ربقيق ادلصلحة العامة بادلؤسسة ،
 اإلجراءاتو على وجود ىده القيمة بادلؤسسة ،مشيدين بتسهيل القواعد  األغلبيةمت موافقة  إذالنظام و القانون 

بُت ادلوافقة من عدمها عرب عنها باحملايد فيما  اآلراءنالحظ انقسام  أننا إال. عمالاألعلى اصلاز  ادلساعدةالتنظيمية 
يف ادلؤسسة من معاملتهم بعدل  تأكدىمعدم و عن حياديتهم  األغلبيةعرب  إذخيص توفر قيمة العدل بادلؤسسة ، 

وقد عربوا أيضا عن  صاف.يضا يف سعي ادلسؤولُت ادلباشرين  على حل النزاعات داخل ادلؤسسة بإنأ،مع احلياد 
العاملُت  أنيشَت  ادلؤسسة. ماالتنظيمية على اجلميع يف  اإلجراءاتو عدم موافقتهم سباما على تطبيق القواعد 

 حيادية.مل يصرحوا هبا بل اكتفوا فقط بآراء  ادلؤسسة، وإنيشعرون بعدم العدل يف 
 المهام: بإدارةالقيم المتعلقة 

 أفرادامجع  دوق ،30057بلغ ادلتوسط الكلي للقيم  إذ ادلهام كانت زلايدة، دارةأغلبية اآلراء حول قيم إ إن
أهنم  إال حبكمة.على استخدام ادلوارد ادلالية  األموال، وكذاالعينة على ادلوافقة على حرص ادلؤسسة على عدم تبذير 

تتوفر على موارد مالية متواضعة غَت  ادلؤسسة أننفوا توفَت ادلؤسسة الدعم ادلايل الكايف لتسيَت نشاطاهتا. ما يشَت 
عربت عنو نتائج  تبذيرىا، وىومالكنها يف نفس الوقت تسعى الستغالذلا أحسن استغالل من خالل عدم و كافية 

 بالكفاءة،تليها القيم ادلتعلقة  ادلهام،اجلدول أعاله ادلتعلقة بقيم االقتصاد اليت تصدرت ترتيب القيم ادلتعلقة بإدارة 
على إجياد  حرص ادلؤسسةعدم اإلقرار الواضح بادلوافقة من عدمها حول  أعالهن خالل اجلدول نالحظ م إذ
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األساليب اليت ربقق الكفاءة يف األداء، يف حُت أجاب األغلبية بعدم ادلوافقة حول تلقي تدريبات حول تقنيات 
ن أكد من أبدل ادلؤسسة جهودا للتل حيادية حو  اآلراءاما عن قيمة الفعالية فقد كانت  حديثة لرفع كفاءة األداء.

بعدم ادلوافقة حول  اإلجاباتيف حُت كانت  ىا،تنفيذيتم و بعُت االعتبار  تؤخذىي من  مهيةاأل ذاتالقرارات 
 القرار. ذازبا أساليبتلقي تدريبات يف 

 :اإلدارة بأسلوبالقيم المتعلقة 
ادلوافقة حول  إىل اإلجابات أشارت حيث ،20962بلغ ادلتوسط احلسايب  ذكانت زلايدة ا  اإلجابات أغلبية

ن االحًتام بُت أما يؤكد  بالقوة،يفرض االحًتام  أننافُت كل النفي  ادلؤسسة،انتشار قيم االحًتام ادلتبادل داخل 
التعيُت  خيصالعينة كانت غَت موافقة فيما  إجابات كما أن تلقائية.بصفة و ادلسؤول ادلباشر والعامل يكون طواعية 

 .ادلرشحُت لشغل ىده ادلناصب أفضليشمل  الذي اإلداريةناصب يف ادل
التوظيف يف ادلؤسسة ال  أنيشَت  ما هبا.ل رلهودات لتطوير مهارات العمال ذادلؤسسة تب أن إمجاعكان ىناك    

ة ال يتم بصف األداءتقييم  أن كما  التخصص،مع  التالؤمو الكفاءة  إىلموضوعية تستند  أسس إىليعتمد بالضرورة 
 إجاباتفوجد انطالقا من  ادلكافأةبالنسبة لقيم  أما .أعالهنتائج اجلدول  أوضحتوما و ىو مستمرة يف ادلؤسسة 

ما و ىو  داء،األبال ترتبط بالضرورة  أهنا وجلية، كماالعاملُت يف ادلؤسسة ال تتم بصورة واضحة  مكافأة أنالعمال 
 .عرب عنو باحملايد

 تمكين بمديرية التجارة لوالية المديةالفعلي لل الثاني: الواقعالمحور 
الواقع الفعلي للتمكين بمديرية عينة الدراسة اتجاه العبارات التي تصف  إجاباتيوضح  :3الجدول رقم 

 التجارة لوالية المدية

يب
لترت

ا
 

ري
معيا

ف ال
حرا

االن
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق
 

غير 
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

 التكرار  
 النسبة المئوية  

  تفويض السلطة      3.477 0.570 موافق

 ألداءدينحٍت رئيسي ادلباشر السلطة الكافية  00 7 4 32 5 3.73 0.844 موافق
 الوظيفية.مهامي 

 
1 10.4 66.7 8.3 14.6 00 

الكافية للتصرف دينحٍت مسؤويل ادلباشر ادلرونة  00 5 7 32 4 3.73 0.765 موافق
 2 يف اداء مهامي.

8.3 66.7 14.6 10.4 00 
 يثق يب رئيسي وحيملٍت ادلسؤولية. 1 4 6 29 8 3.81 0.891 موافق

03 
16.7 60.4 12.5 8.3 2.1 

ديارس رئيسي الصالحيات ادلفوضة ايل خالل  ال 1 2 24 17 4 3.44 0.796 موافق
 04 فًتة التفويض.

8. 3 35.4 50 4.2 2 .1 
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ازباذ كافة القرارات اليت زبص عملي  أستطيع 1 20 5 17 5 3.10 1.134 زلايد
 05 رئيسي ادلباشر. إىلدون الرجوع 

10.4 35.4 10.4 41.7 2.1 
تتناسب الصالحيات ادلفوضة ايل مع طبيعة  00 7 9 26 6 3.65 0.887 زلايد

 06 هبا. أقومادلهام اليت 
12.5 54.2 18.8 14.6 00 

 يتم ربديد ادلهام اليت يفوضها ايل رئيسي كتابيا. 2 15 6 21 4 3.21 1.110 زلايد
07 8.3 43.8 12.5 31.3 4.2 

 
ذباوز التعليمات ادلقدمة ايل دلا فيو مصلحة أ 1 20 16 10 1 2.79 0.874 زلايد

 08 ادلؤسسة.
2.1 20.8 33.3 41.7 2.1 

توفر يل وظيفيت الفرصة الزباذ القرارات  2 3 12 24 7 3.65 0.956 موافق
 09 باستقاللية.

4.6 50 25 6.3 4.2 
تقدمي ادلشورة و دائي أيقوم رئيسي ادلباشر دبتابعة  3 00 13 26 6 3.67 0.930 موافق

 10 يل.الدعم يف ادلهام ادلفوضة و 
12.5 54.2 27.1 00 6.3 

  يز العاملينتحف      2.933 0.773 زلايد
 يقدر رئيسي اجملهودات اليت ابذذلا يف عملي. 1 9 15 17 6 3.37 1.003 زلايد

11 
12.5 35.4 31.3 18.8 2.1 

يتناسب الراتب الذي اتقاضاه مع ما ابذلو من  10 14 12 9 3 2.60 1.198 زلايد
 12 رلهود.

6.3 18.8 25 29.2 20.8 
يتسم نظام احلوافز يف مديرييت بالعدل  6 13 16 9 4 2.83 1.136 زلايد

 13 ادلوضوعية.و 
8.3 18.8 33.3 27.1 12.5 

 ىداف مديرييت.ألدي الدافع لتحقيق  6 7 15 17 3 3.08 1.127 زلايد
14 

6.3 35.4 31.3 14.6 12.5 
ة يف مديرييت واضحة جلميع أسس ادلكافأ 6 17 12 8 5 2.77 1.189 زلايد

 15 العاملُت.
10.4 16.7 25 35.4 12.5 

  المشاركة في اتخاذ القرار      2.84 0.75 زلايد
غَت 

 موافق
 شارك يف ازباذ القرارات اليت زبص ادلديرية.أ 7 16 20 4 1 2.50 0.923

16 
2.1 8.3 41.7 33.3 14.6 

تستمع اإلدارة باىتمام آلرائي من اجل  6 16 15 8 3 2.71 1.091 زلايد
 17 الستفادة من خربايت.ا

6.3 16.7 31.3 33.3 12.5 
 يتم اخذ مقًتحايت بعُت االعتبار. 4 15 19 10 00 2.73 0.893 زلايد

18 
00 20.8 39.6 31.3 8.3 

يف  رأيي إلبداءتتيح يل اإلدارة الفرص الكافية  3 11 17 14 3 3.06 1.019 زلايد
 19 مور عملي.أ

6.3 29.2 35.4 22.9 6.3 
بادلقًتحات ادلقدمة ذلا من طرف  اإلدارةخذ أت 1 10 20 15 2 3.15 0.875 زلايد

 20 العمال.
4.2 31.3 41.7 20.8 2.1 

يتم اصدار تعليمات تشجع على ادلشاركة يف  3 16 14 13 2 2.90 1.016 زلايد
 21 ازباذ القرار.

4.2 27.1 29.2 33.3 6.3 
  تدريب العاملين      3.072 0.815 زلايد
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 العاملُت.تتبٌت ادلديرية خطط واضحة لتدريب  3 12 18 13 2 2.98 0.978 زلايد
22 

4.2 27.1 37.5 25 6.3 
 تسعى ادلديرية لتطوير أساليب العمل. 2 10 18 15 3 3.15 0.967 زلايد

23 
6.3 31.3 37.5 20.8 4.2 

 تشجع ادلديرية على تبادل اخلربات. 2 8 17 19 2 3.23 0.928 زلايد
24 

4.2 39.6 35.4 16.7 4.2 
 مديرييت لتطويرأحظى بالتشجيع من طرف  5 11 16 14 2 2.94 1.060 زلايد

 10.4 22.9 33.3 29.2 4.2 25 عملي.مهارايت يف رلال 
  التمكُت ككل      3.080 0.586 زلايد

 .SPSSقا من نتائج انطال اعداد الباحثُت المصدر: من
إجابات أفراد العينة خبصوص مدى انتهاجها و الذي يلخص إحصائيا آراء و يتضح من اجلدول أعاله 

االضلرافات ادلعيارية ذلدا احملور صلد أن اآلراء كانت زلايدة و من حساب ادلتوسطات احلسابية  للتمكُت، وانطالقا
ما  00586االضلراف ادلعياري بلغ  أن، كما 3008للمحور  بلغ ادلتوسط الكلي ذإ حول انتهاج التمكُت من عدمو.

بلغ  ذإصلد أن بعد تفويض السلطة كان األول يف الًتتيب  العاملُت. إذعدم وجود تباين يف أراء وإجابات  إىليشَت 
وافقة زلايدة منقسمة بُت ادل اإلجاباتمعظم  الذييف ادلرتبة الثانية ربفيز العاملُت  30477ادلتوسط احلسايب لو 

االخَتة بعد و يف ادلرتبة الرابعة  عدم ادلوافقة الصرحية حول مشاركتهم يف ازباد القرار. أبدوايف حُت  ادلوافقة،عدم و 
اد مل يكن العاملُت على اجابات  زلايدة، أعالهحولو وفقا للجدول  اإلجاباتكانت   العاملُت، والذيتدريب 

صلد ان  للتدريب. وبدلكحىت لتبٍت خطط واضحة  وا واضحة حول سعي ادلؤسسة لتطوير اساليب العمل،
بإجابات واضحة حولو عرب عنها  أقرواو ما شعر بو فعال العاملُت و ىو ادلؤسسة تعتمد بصفة واضحة تفويض السلطة 

التدريب غَت واضحة و  ادلشاركة يف ازباذ القرار، العاملُت، األبعاد: ربفيزحُت كانت باقي  الصرحية، يفبادلوافقة 
 ا للعاملُت اذ عربوا عنها باحملايد.سبام

 تمكين العاملين على مستوى مديرية التجارة لوالية المديةو العالقة بين القيم التنظيمية  ةثالثا: طبيع
 التمكينو االرتباطية بين القيم التنظيمية  : العالقة4جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط البيان
 *0.001 0.772 ُتعالقة القيم التنظيمية بالتمك

 0.001   * دال إحصائيا
 spss على نتائج بناءً  من اعداد الباحثُت :المصدر

ىي ذات و  التمكُت،و نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ىناك عالقة طردية ذبمع بُت القيم التنظيمية 
ة يف تشجيع التمكُت ىي تبُت الدور الكبَت إلسهامات القيم التنظيميو  .0.001من  قوية، اقلداللة إحصائية 
 تنفيذىا، كلماإىل متابعة  التنظيمية، وسعتانو كلما اعتمدت ادلؤسسة على القيم  الدراسة. حيثبادلؤسسة زلل 

 ادلؤسسة.حفز ذلك أكثر على شعور العاملُت بالتمكُت يف ىاتو و شجع 
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 ئج التالية:من خالل نتائج التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إىل النتا التوصيات:و النتائج 

يتم التعامل  العاملُت، حىتتعزيزىا لدى و العمل على ترسيخها و  ة،ديري_إعادة النظر يف القيم ادلوجودة حاليا بادل
توضيح معامل بعض  وأ العمال،التعامل بُت  العدل يفخاصة ما تعلق بقيم  ثقة.و دبوجبها بشكل أكثر ربمسا 

 التعامل وفقها. وتلك اليت يواجهون صعوبة يف إدراكها أ ل، أوللعماالقيم اليت ال تزال غَت واضحة بالنسبة 
ة تشعر العاملُت ديريأن ادل العامة. حيثعن ادلصاحل الشخصية لتحقيق ادلصاحل  مجاعي، وتنازل_وجود عمل 

أكده العاملُت من خالل  العاملُت، وىومابتفويض السلطة إىل اهنا هتتم ايضا  العمل. كمابأمهيتهم يف فرق 
 اهتم.إجاب

 سبكُت العاملُت.و اإلحصائية وجود عالقة ارتباط طردية بُت القيم التنظيمية  أظهرت النتائج_
 كااليت:ىي  و انطالقا من النتائج ادلستخلصة نقدم مجلة من التوصيات نسعى ان تفيد ادلديرية و كما اننا 

يف ربقيق  ادلؤسسةاهنا ان تساعد _ضرورة تعميق الوعي لدى ادلدراء بضرورة ترسيخ القيم التنظيمية اليت من ش
توضيح و ضرورة إدراك مع  أىدافها من خالل إكساب عماذلا رلموعة من السلوكيات اليت تتوافق مع أىدافها.

 التعامل وفقها برغبة وبتلقائية.و  يتم االقتناع هبا، العاملُت، حىتمعاين القيم التنظيمية لدى 
منحهم  كفاءاهتم، وزيادةو مهاراهتم  تدريبهم، لتطويرخالل زيادة  ، منعماذلا_على إدارة ادلؤسسة أن هتتم بتمكُت 

إعطائهم الفرص الكافية للمشاركة يف ازباذ القرار الن ذلك و ىم ربفيز  مع ضرورة احلريات األوسع لتنفيذ مهامهم،
 الدافعية أكثر لالصلاز.و من شانو أن يزيد من شعورىم بالثقة 
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 :الهوامش والمراجع

                                                           
رسالة  ادلنظومة القيمية اإلدارية لدى مديري ادلدارس اخلاصة يف زلافظة عمان وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمُت، رويدة مجيل خليل ابوراضي، .1

 األوسطجامعة الشرق  كلية العلوم الًتبوية، االدارة وادلناىج، الًتبوية، قسموالقيادة  اإلدارةمقدمة للحصول على درجة ادلاجستَت يف الًتبية زبصص 
 .17.ص2013

،حالة تطبيقية على منظمات االعمال اليمنية _رلموعة شركات ىائل سيد انعم  اثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي امُت السقاف، ن. صفوا2
 .79ص. journals.sustech.edu/:/ http     ط.الراب2005، 16دتصادية، العداالقالعلوم  ةمنوذجا_، رللوشركاؤه 

.80صسابق.  ، مرجعالسقافامُت  . صفوان 3  
بقسنطينة،  C .P.Gدراسة ميدانية على العمال ادلنفذين دبركب اجملارف والرافعات  القيم التنظيمية وعالقتها بالصراع التنظيمي، قدور، نعثما . 4

 قسنطينة، جامعة منتوري، والعلوم االجتماعية،اإلنسانية  كلية العلوم والسلوك التنظيمي،  علم النفس العملرسالة ماجستَت يف
 .33.ص2009_2008

رسالة ماجستَت يف علم النفس العمل والسلوك  دراسة ميدانية جبامعة بسكرة، القيم التنظيمية وعالقتها جبودة التعليم العايل، مسعودة، لعجا .5
  .47.ص2010_2009 ،منتوري جامعة ،كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية ،التنظيمي

جبامعة "آكلي زلند أوحلاج"  رللة معارف، أثر القيم التنظيمية على األداء الكلي للمؤسسة االقتصادية من منظور أخالقي، عبد القادر شاليل، .6
 .ف. بتصر 2ص بالبويرة. بدون سنة نشر.

  .115.ص2008 الطبعة األويل، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، اإلدارة بالثقة والتمكُت، عادل سامل معايعة، دراوس،رامي مجال ان .7
8 . Michigan, Flint, & E. Czuba, Cheryl, Empowerment: What is it?, Joe Journal, 2004, pp.3-

4. 
9 Zemeke, R. and Schaaf, D, The Service Edge: 101 Companies That Profit from Customer 

Care (New York: New American Library, 1989, pp. 65-66. 
  .29ص .2010عمان،  ،1والتوزيع، طدار جليس الزمان للنشر  ادلؤسسة،التمكُت على فاعلية  ، أثرادلهَتات. عماد علي 10
. 1ط والتوزيع، دار صفاء للطباعة والنشر اتيجي ومستوى التمكُت التنظيمي،االستشراف االسًت  رافد محيد احلدراوي، عادل ىادي البغدادي، .11
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 التجمعات الصناعية الحديثة كآلية لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الصناعي
 -2016-2004-الجزائردراسة تحليلية وصفية مقارنة بين المملكة العربية السعودية و  

  أمقران منير .أ
   بختي فريد د. 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                                           

  /الجزائر.  جامعة البويرة وعلوم التسيير،  التجارية  ،يةاإلقتصادالعلوم كلية  ،ل م د دكتوراهطالب  ،أمقران منير  ط.د ، 
  /الجزائر.                        البويرةوعلوم التسيير، جامعة التجارية  ،يةاإلقتصادالعلوم كلية محاضر قسم أ،   ، أستاذ بختي فريدد ،                       

 الملخص:
إن اهتماا م احث ااك اميياا دؽلا   ملؤاا ت ادلصغرياا ت احساا َتة زادلت غااؤر   لنارااىل  ريااتم   اا ح    إذل 
سلتلف احتؤ رات اح اه ر زاحيت  سىلره  احق ى احت  فريير زاحت ىلر ت االملتسا درر اح  ئا ر  ال احة دلارف اح تا ح 

  هبا  االملتسا د احةا دلاف اميغ اق زلىلفق ت رؤزس امي  الف يا  ها ا ػلاىلث   خما  سلتلاف اميز ا ت احايت ؽلا
ف زغااةا احااىلزل ذات اح رااط اح  ؤااا خ صاار ا نا اا  2014خ صاار  ةااىل ا ياا ر أغااة ر ا  زملاا ت     راار غاا ر 

  ه  حلث ك  ل  سا در دخا  أخا ى خا رج ملؤا ت ا  زملا تف زها ا  ا  غا ه    لريا رط لثاٍت ها   احاىلزل 
 اال ادا  لؤاا ر  احقؤاا ت احسا   اف  اال خاا ل الغاًتالييي ت دىلرااىلة ا ا   ادلااا ز  ت احساا َتة زادلت غاؤر 

" احتيمةاا ت احساا   ير"    تث رهاا  أداة ر يريااير حت زرااط زل  رااط اذليواا  االملتساا د  ز قياا  إغااًتالييير لثااٍت 
 اح م  االملتس د  ادلؤل ب.

 ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤرف احقؤ ت احس   اف احتيمة ت احس   ير.الكلمات المفتاحية: 
Résumé: 
 L'intérêt académique dans la recherche dans le secteur des petites et 

moyennes entreprises cesse de croître, compte tenu des divers 

développements en cours et que la source des forces concurrentielles et les 

défis économiques découlant de la mondialisation et l'ouverture des 

marchés, et les flux de capitaux, tout cela se passe dans les différentes 

crises subies par l'économie mondiale, en particulier après l'effondrement 

des prix du carburant à la fin de l’année 2014, et la poursuite des pays des 

revenus pétroliers, notamment l'Algérie, y compris pour rechercher 

d'autres sources de revenus en dehors du secteur des hydrocarbures, ce qui 

a contribué à accélérer l'adoption de ces pays, d’une nouvelles stratégies 

pour les petites et moyennes entreprises afin de développer le secteur 

Industrielle, en adoptant la stratégies des " Clusters industriels " comme 

un outil clé pour la distribution et la diversification de la structure 

économique et obtenir la croissance économique souhaitée. 

Mots clés : 

PME, secteur industrielle, Clusters industriels.  
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 مقدمة:
 إذل ادلصغري ت  ُت       فرير  ل ادل  فرير   ل إذل املتس درر  تري ر رف أدت   الت احي م احة دل راهىل

احة دلر  اغًتالييي هت  االملتس درر   ة  ل يَت اغت دب  لى احىلزل زادلصغري ت إذ احىلزلف  ُت       فرير
 ئ اير  ط ال  مل ت ادلت غط امي يض احث   دزل د  ب  ةض زل مليط حلتي رةف احة دلير ادل  مر زإحا ء فاالملتس درر
 احىلزحير زادل  فرير احة دلير احتي رة ف ضته  دىلرىلة مل ا ىل احتأملل   ط إذل زمبصغري هت  هب  أدى شل  اميزريبف اال  د
 حلتو  ح دي  زائتىلاد ادلوثف زاالغتخىلام االلس الت زغ    ل   ا خم     ي  ه   احت  الت د ت  .احاىلرىلة
 ح  م إذل احتس يط   اح  د ج ح  م  ل ادلصغري ت   ل   دزرا أغ غي  زغَته  اإلحت جف  ملير زلىلزر  ادل  فرير

خ صر احس َتة  اميخ ى ادلصغري ت  ق د زلؤ ر  احا اي ت  ط زإ  ام اح  يريير اح خم  ف  لى زاحًتيين احتخسص
  و حر زادلت غؤر احس َتة احس    ت  ت  اميخ ى. ادلوملر اإلحت ج أز احتس يط   اح  حت  ي    ه  زادلت غؤر 

 احىلخ  لو رل   اح ة ل حىلزره  ح  ا احس   ير احت مير  قي      ه  دزر زذل  احس   اف اذليو     تمينة
 ادل حير ذات احتول ر ادلا ررط إلمل  ر ةيثَت  ف ص زإغل د ادلىلخ ات زاغةرف د ب  م  ف ص خل  احق  اف

 احس    ت  ل اح   ر ادلس ةر حسف ادل تي ت أز ا لير اخل م ادل اد رريتخىلم  ة مه  أن يم  ادل خ ضرف
 .لو    احس    ت    صث ا دزرا مت رس كحبي اح غيؤر ادل تي ت  ةض احوثَتةفيم  أ   لق م  تلثير احتي د هت   ل

ملىلرة احتوت ت زاحتيمة ت احس   ير حلمصغري ت   لى  ه ا اجمل ل  ه ت احةىلرىل  ل احتي رب احة دليرك    حي
 اإلحت ج لو حيف زخت يض ادل ارد ختسيص    ل دهر اخ ى زادلا ز  ت احس َتة زادلت غؤر  ل دهر احوثَتة

ادل تير حلمصغري ت  حل حىلات احت  فريير احقىلرة ل  اح فط إذل   إلض فر احت تيرف زاحثٌت احتو  ح دي   ل زاالغت  دة
  زغَته زارؤ حي ز ةض احثلىلان اح   ير  لى غ ار ادلملور احة  ير احرية درر زاحي   ن   اذل ىل حس  يم  االملتس درر

 إغًتالييير   احىلزل اح   ير زخ صر ا نا     ه ف   زال لثٍت  ملي  ادل حظ أن غَت. ادلتقىل ر اميخ ى احثلىلان  ل
احتيمة ت احس   ير احلىلرثر يآحير حتؤ ر  احقؤ ت احس   ا زإغًتالييير حتؤ ر  ادلصغري ت االملتس درر اح  ئ ر 

ا يؤا ذل    احض ط أئو ل زلةىلد ادل  فرير زلَتة رغ  لري رت احس َتة   ه  زادلت غؤر دل ل ى اح  ر  س ر  ؤلقرف
 ادلصغري ت.

  لؤ ر      ض ت احتيمة ت احس   ير احلىلرثر زدزره ل ه ا ادل ؤل  د ءت دراغت   الغتة اض 
ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤرف إض فر دلري علر  ه   احتيمة ت   لؤ ر  احقؤ ت احس   اف زه ا هبىلف احتة ف 
 لى ادلنار  اح ريثير زادلق   ت اح  يريير حلقؤ ت احس   ا  او    مف زاالغتثم ر   ادلصغري ت زادلا ز  ت 

 ت غؤر  او  خ صف زمب  رت ف   ةه  ل ف ص حتؤثي  احتيمة ت احس   ير.احس َتة زادل
   ه ا احريي ق زإلث اء ادل ض ت حق م  ة ض احىلراغر  ل خ ل اإلئو حير احت حير: 

ما مدى تأثير تبني تطبيق التجمعات الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الصناعي 
 ؟. ادة الجزائر من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا القطاع، وما مدى استفبالجزائر؟
 هدف الدراسة:
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رتمث  اذلىلف اح  يريا ذل   احىلراغر   زل زحر إ  از أعلير االغتثم ر   ادلا ز  ت احس َتة زادلت غؤر   
 صث    ظل  احقؤ ت احس   ا   ا نا  . زر ىلرج  ت ه ا اذلىلف  ر يريا إط ر احتيمة ت احس   ير احلىلرثر ية   
 رلم  ر  ل اميهىلاف اح   ير ح ي    ه :

اغتة اض أعلير احتيمة ت احس   ير احلىلرثر   لةنرن احقىلرة احت  فريير حلمصغري ت احس َتة زادلت غؤر زاحلىل  ل  -
 ؛  فريرادلسل ط  

احىلزحير اح  د ر   رل ل احتيمة ت احس   ير  ل اد  ل مير  ىلى احقىلرة  لى االغت  دة  ل  ةض احتي رب  -
 زلؤ ر  احقؤ ت احس   ا   ا نا  .

 فرضيات الدراسة:
 ىلى صل ح   لي   لى لةتمىل ف ضيتُتف  ل  ؤل ل   احىلراغره  فإن أيث  اإلئو حير  لي  أد   ل
 لتسف ه   احتيمة ت   حيك احس   يرف  خم   مله   ت غؤ ء احتيمة ت  زادلت غؤر احس َتة ادلصغري ت

ا نا  ررف  زادلت غؤر احس َتة ادلصغري ت  لى إغق طه  غ   زل زادلمينات زاحيت اخلس  ص  ل مبيم  ر إدارهت 
  زف ضي ت احىلراغر ها:

  ؛زلؤ ر  احقؤ ت احس   ا   ا نا  زادلت غؤر احس َتة احس   ير ذل  دزر اغل يب   ل مير ادلصغري ت احتيمة ت -
  فا  ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر رادط حةمله   س رة     دة. -

  إذل ث ثر زل زرف زها: احىلراغر  ه  ملم    تقريي  أ    اإلئو حير  ة  رد  أ ل 
 ؛االغتثم ر   ملؤ ت ادلصغري ت احس َتة ز ادلت غؤر   ا نا   :1المحور  
 ؛احتيمة ت احس   ير احلىلرثر زدزره    لةنرن احتو    االملتس د  :2المحور  
-  لؤ ر  احقؤ ت احس   ا  ه دزر ز احتيمة ت احس   ير حلمصغري ت احس َتة زادلت غؤر  :3المحور  

 .-ا نا  ز  ح حر ادلملور احة  ير احرية درر
  : االستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.1المحور

رةترب احوثَت  ل احث حثُت أن لؤ ر  ادلا ررط احس َتة زادلت غؤر زلاييط االغتثم ر فيه ف  ل أه  د     
 ملير احت مير االملتس درر زاالدتم  ير   احةىلرىل  ل دزل احة دلف زذحك    تث ره    ؤلق  أغ غي  حنر دة احؤ ملر 

ا نا   ذل       تأخ ى. زح حك  دهراحثؤ حر  ل ف زادلري علر    ة  ر  اوليت اح ق  ز دهراإلحت دير  ل 
 احت ديها زص ال إذل احق ح ن 2001ادلا ررط اهتم     تنارىلاف  ىلارر  ل مل ح ن ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر حري ر 

ف حيك ملىل ت ذل  احة ن زادلري  ىلة مبختلف احريث  ززفق  2017احس َتة زادلت غؤر حري ر  ادلصغري ت حتؤ ر 
 .ادلت حرحإل و حي ت 
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 في الجزائر.  والمتوسطة الصغيرة الصناعية أوال: المشروعات
احتا رط    ادلصغري ت  ه  لة رف   اال تم د مت حقىل الجزائر: في المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات . تعريف1

 احت ديها احق ح ناح مسير ا نا  رر    ا  رىلة أئ رت ادل رلف حيك زا  حب احةم ل  ىلد  ةي ر   لى ا نا   
 :(1)  اح س  احث ين إذل 2017د ح ا10ا: احس َتة زادلت غؤر ح ادلصغري ت حتؤ ر 
إحت ج    صغرير   أ   احق ح حيرف  طثيةته   ي حت  زادلت غؤرف  هم   احس َتة  ادلصغرير  لة ف :الخامسة المادة
 أ م ذل  رمل  رتي زز ئخس ف زال (250) زمخريُت    تُت إذل زاحىل  ل لا   زاحيت اخلىل  ت أز/ز   احريلط
  لي ر دج. حسيلته  احري  رر رلم ت رتي زز ال أز دجف   رَت  (4) أر ةر احري   
  (250) زمخريُت    تُت إذل (50) مخريُت  ُت     صغرير لا    أ   ادلت غؤر ادلصغرير لة ف :الثامنة المادة
 حسيلته  أز رلم ت دجف   رَت  (4)أر ةر إذل دج  لي ن (400) أر ةم  ر  ُت    احري    أ م ذل  زرمل  ئخس ف
 .دج(1)  لي ر إذل دج  لي ن (200)    يت  ُت    احري  رر

 ئخس ف (49) زأر ةُت لريةر إذل (10)  ا ة  ُت     صغرير لا    أ   ادلصغرير احس َتة لة ف المادة التاسعة:
 (200)    يت رتي زز ال حسيلته  احري  رر رلم ت أز دجف  لي ن  (400)أر ةم  ر رتي زز ال احري    أ م ذل  زرمل 
 .دج  لي ن
 (9) لريةر إذل زاحىل  (1)ئخص  ل لا    أ    صغرير دىلا احس َتة ادلصغرير لة ف العاشرة: المادة

  ا رل رتي زز احري  رر ال حسيلته  رلم ت أز دجف  لي ن (40) أر ةُت  ل أمل  احري     أ م ذل   زرمل  أئخ صف
 . دج  لي ن (20)

  صغري ت    ُت احتة زن أئو ل ي   أ   لة فالصناعية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  . الشراكة2
 يم  لة ف.(2)  ىلرىله  مت احيت اميهىلاف  قي  د أ  ل فة حير ادلتة  لُت لق رر إذل هتىلف  ةي ر دلىلة    م ت أز
  ل أيث  أز ث ُتإفيه   رةم  احيت احة ملر زها لة ملىلر ف   لثؤُت أيث  أز ط فُت  ُت   د دة مل ح حير   ملر  أ  

  . (3)ئ ي ء   ص ه  غ رر احثلىلان أز ادل  م ت أز اميئخ ص
 للك االملتس د خس ص  لةًتض زاحيت ادلتةىلدة ادلا ي  غ حثير لريتهىلف  م  آحير  ل  ث رة ها احا اير 

 إدارة خ ل زإظل   ل فقط زاحىل ط ف ملث   ل ل  ي ه  ؽلول ال زاحيت احت م رر ادلا ررط ل  ي  أ  م لقف احيت
 ا  احب. مجيط   مبينات إغًتالييير لتمين  اًتير

 زراء اختي ر اح  يريير اميغث ب لومل :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في الصناعية الشراكة . أهداف3
 :احت حير اح ق ط   حلا اير ادلصغري ت
    دا م  حيك :المنافسة مجابهة على القدرة اكتساب من المتشاركة األطراف وتمكين المنافسة أ. تقليل
 مب ادهر ادل  فرير ذل  لريمح إض فير  ه رات  لى احلس ل    ض احا اير   أيث  أز ط فُت دخ ل رو ن

 اال تو رفف ي حتم رلف اإلحت ج احس    ت ه    م  رل الت  ل زاغة  رل ال ل ؤا ادله رات ه    ليه ف ادل  زضر
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 ياو  ادلة فر  لى حل س ل اإلط ر ادل    لةترب ادلاًتير أن احس    ت صلىل اإلط ر ه ا   فزغَته  ادل رل احترييَت
 .(4)احتةل   ل خ ل االخًتا  ت زغ  ته  لو حيف ارل  ت دل ادهر احتة زن أئو ل  ل

 لةترب راحة دلي زاالملتس درر ادل حير اميز  ت خم    ادلخ ط  لنارىل  ط :المحتملة المخاطر في ب. المشاركة
 حىلة  تنارىل ادلخ ط  ادل لثؤر   ه  خ صر احس    تف ه   ذل  لةًتض احيت ادلخ ط  لقلي  زغ     ل زغيلر احا اير
   اضلس ره  أز احس   ير زمللر ادل  زحر ادلا ررط اصل ز لو حيف ف رل  ت احىلزحيرف اميغ اق املت  م زصة  ر ادل  فرير
 .(5) ط  ثي هت   ئ اير ال  ملي ت إ  ام احس    ت ه    ل رقتضا ةزلىلد ملؤ   ت

 )احلي   املتس در ت (اح اغط اإلحت ج  نار   ل االغت  دة  ل ادلصغرير ؽلول اح   :اإلنتاج في ج. التكامل
 غَت احض زررر احتو حيف  ل احتخلص خ ل  ل شلول غة   أمل    تج لقىلًن ز  حت رل اإلحت ج لو حيف زخت يض
 ةقىلر اح        أه  لاو    دة    ها احيت احرية ررف ادل  فرير  لى زادلت غؤر احس َتة احس    ت ملىلرة ز ريُت
 .(6)زاالغتم ار احت  ق  لى

   ه  راتوا      دة احيت ادل تج ح  ير  ريُت خ ل  ل ذحك : التسويق وعقبات مصاعب على د. التغلب
   حت ل لريمح حلا ير دىلرىلة   تي ت زا تو ر زادلت غؤر احس َتة احس    ت  ل ادلس ةر ادل تي ت   احن  ن
  .(7)احري ق   يربأ حين

     .ثانيا: اإلستراتيجية الصناعية الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 ا نا    احقؤ ت احس   ا رتمين :الجزائر في الصناعي القطاع في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات . واقع1

  ةىلحير ييمي  يرف ص    ت غ ا يرف  ل احث د هب  لنخ  احيت احؤثيةير اخلَتات ززف ة ل  ت   د  اح     حت  ت
 غ  ر ف دزالر  لي ر 35 رنرىل  ل    لريت رد ا نا   أن ززارة احس   ر أيىلت احت  ت ه ا  ل ز  ح غ  زأخ ىف

 احس    ت ل ؤا ال فيم  ف 2015غ ر  دزالر  لي ر 6 لاو  احلىلرىلرر احس   ير ادل تي ت أن اح ازرة زأزض ت
 رس  ال أ م ذل  رمل  احةم  ير احا ي ت  ل %  90زأن اح ط ير احل دي ت  ل 20% إال ا نا     ادلس ةر اخل ي ر

 زادلت غؤر احس َتة ادلصغري ت خس  ص أه  زلتيلى .زص َتة  صغري ت  ت غؤر   ه   90 %أ  فدر  ر  لي ر 2
 :(8)احت حير اح ق ط   ا نا     

 غي ب إذل رصد  اميد ثير ادل  فرير  ل اح ط ير احس   ر مح رر إن :المنافسة على القدرة وضعف أ. الحماية
 احة دلير.   اميغ اق ادل  فرير  لى ملىلرهت  دطال   ز  حت رل ادل تج جب دة االرلق ء  لى ا ليُت ادل تيُت حىلى احل فن

 زلاو  مل  مر زاح   ير احتول ر  ريأحر لنال    :المستهلكين لألذواق مالئمتها وعدم اإلنتاج كلفة ب. ارتفاع
 احس   ير ا نا  رر حلم تي ت ادل ل ةر احتول ر لة د حيك ا نا  ررف احس   ر أ   ه  لقف احيت احت ىلر ت أه  أحىل
 احؤ مل ت اإلحت دير ي    اغتخىلام  ل احتمول  ىلم: أعله  أغث ب  ىلة إذل احة دلير اميغ اق    ثيلته   ل

 اإلحت دير إذل احس   يرف   إلض فر ادلصغري ت  ةض   اح سف  ل أمل  إذل االغتخىلام حريثر لس  حيك فادلت حر
 احرية رر احريي غر حتيير احةملير احس   ير   اميزحير ادل اد  ةض أغة ر   ادلسؤ ط زاالرل  ت حلةم حر احضةي ر
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 ادل تج ح  ير  لى ل لون ال أ   أ  زحيريت ح  ير يمير  ملير ا نا     احس   ير احةملير لةترب يم  فادلؤثقر
 ادلريتهلوُت. أذزاق لؤ ر  ط رت   مب  لؤ ر    لى زاحةم 

  ريت ر ت اطل  ض أز احةىلام ه  ا نا  رر احس   ر  ة مل ت حىلأ إن: المستوردة التكنولوجيا على ج. االعتماد
 ط ق  ل ز   أدخلته ص   ي  ادلتقىل ر احىلزل  ل  ر ثمإغت رت  زاحتؤ ر  احث ك ف  لج فاحس   ا زاحتؤ ر  احث ك
 ادلصغري ت مل  ت حيكاحةىلرىلةف  ا  ررر احت َتات  ل زغَته  زاحتري ر  زاإلدارة اإلحت ج  ملير   حىلرثر زأغ حيب
 احتو  ح دي ت   احل ص  و  احتؤ ر    ه حر ا نا  رر احس   ر  قيت ز  حك لقليىله   ةملير ا نا  رر احس   ير
 ادلريت ردة.

 :  ه   ىلة د احب لام   تاةثر  تو  لر  ملير  ؤثيةته  احس   ير احةملير إن :المتجزئة الصناعية د. العملية
 اإلحت ج زد دة ح  ير  ريُت لريت دب ح  ير  ملير فلو حي ه زخ ض حت جاال زر دة  ل فيه  مب  ح ريه  إحت ج  ملير
 فدىلرىلة ص    ت خل  أ  ذل  ز وملر   ه   اتقر لو ن أخ ى حةملي ت  ريثثر ةمليره   اح ف  غتم ار  زلؤ ر  
  ملير أ    لى إحيه  ر      زال ا نا     اإلحت ج  ملير أن ح ى  ي م  فزاحتري ر  اإل  م  ةملير   لثؤر  ملير
 احوي ير حىت أز زلو حي ه اإلحت ج     ير االهتم م دزن اإلحت ج  ل  ةي ر يمير  قي  هىلفه  فقطف إحت دير

 اصل زا أصث ت احيت زاحتري ر  اإل  م  ملير  ل    سلر  ملير ي    إذل   إلض فر   لس ر هف ادلتثة ن زاميغل ب
  .اإلحت ج  تمم  حةملير

لةىل  الجزائري: الصناعي القطاع في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات . واقع الشراكة والتكامل بين2
ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر   ا نا   أحىل أه   و ح ت اح رييج احس   ا   ا نا   زرغ     لة حيه  ل احةىلرىل 

احةق ر أز   رل ل احت  ي  زاخلربة فإ   متلك أفو ر دىلرىلة زحىت   ف احتري ر ف احتم ر  ت: ل ادلا ي    رل ال
 ل دهر أخ ى  صغري ت يثَتة  م  ير ي حت أم خ صر لتمتط  قىلر يثَت  ل رل ل اإل ىلات زاحتيىلرىل  ي م  ه  ك 

اخلربة ايتريثته   رب فًتة ز  ير ط رلر زمتتةت حبم رر حو  ير زحول  ة      ل تيه ها  ث رة  ل غلط   د دة   
دا      حةىلم   ح س اح ملت لةيش  صغري ت احتةلي  احة رل ز  اين احث ك ري   )غلط ظلؤير (آخ  دزرة حي ة ادل تج

 .(9)زد د  ل رتثٌت سل د ت احث ك زاحتؤ ر  حيك لثقى ه   اميفو ر حثيرير أدراج ادلوتث ت ح ملت ط ر  

حول إذا أردح   لي   ريت ى احًتا ط زاحتا  ك     ُت احؤ فُت  ل ادلصغري ت فإح   صلىل ح     ل ادلنامحر  
زح ت  ل احت  ف    طثيةر احة مل ت  ي هم  زرقتس  احتة     ي هم   لى   مل ت غ ملير زلىلزدة يم  دل ل رل 

حتو  لير مين احًتيين ي ن رىلزر ح ل  ريُت ث  ه   احىلر   يوير ادلاحريي غ ت احلو  ير ادلتة ملثر أ  اهتم م 
 ريت ى اإلحت ج زاإلحت دير دزن االهتم م جب احب ز  ا   اح ي ح  ل خ ل خل  احًتا ؤ ت اميفقير زاحةم درر 

فإن ض زرة لةنرن  ريت ى احتو    زاحتا  ك  ي هم  غيصد  إذل  ريُت احةىلرىل  ل   ازذل داخ  اح رييج احس   ا.
 زل احًتيين  لى ه ا ا  حب  ل احتو    رغ  لةىلد ضل إلحت ج زاحت  فريير زاحقىلرة  لى ادل  فرير ز ا  احب ادل لثؤر  

ص ر  إال أن احًتيين غي سب  لى ادلا ررط احوثَتة  ل دهر زادلا ررط ادلت غؤر زاحس َتة  ل دهر أخ ى فم  ها 
ط احيت غلب أن لت ف  حتةنرن  ث  ه ا اح  ص اح ا ىلة ح ي ح  ث  ه ا احتا  ك زاحًتا ط احس   اف ز  ها احا ز 

 .(10)احتو   
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 التجمعات الصناعية الحديثة ودورها في تعزيز التكامل االقتصادي. :2المحور 
إن  ملير احًتا ط زاحتا  ك     ُت احقؤ   ت   ا نا   زخ صر ادلا ررط احوثَتة زادلا ررط احس َتة  

خم  اح ضط ا ىلرىل اح   رةياه االملتس د ا نا     س ر    ر زادلت غؤر ضةي ر دىلا حة ا   يثَتةف زحول   
زادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر  س ر خ صر خمه ت أعلير ه   احتة زن زاحتو        ُت ادلصغري ت االملتس درر  

 ية     ل   ا   اح ي ح احلقيقير ذل   ادلصغري ت. 
 أوال: التكامل االقتصادي بين القطاعات االقتصادية.

ئو ل احًتا ط زاحتو     ل اح  حير االملتس درر  ُت احةىلرىل  ل ادلو ح ت احيت متث  دنءا  هم   ل لتةىلد أ 
اح رييج احة م االملتس د اح طٍت فيمول احلىلرك  ل احتو        ُت احقؤ ت احة م زاحقؤ ت اخل ص   رل الت 

ػلىلث ه ا احتو        ُت  تةىلدة زؽلول أن لتق طط  ط أئو ل أخ ى  ل احتو    زاحتا  ك.يم  ؽلول أن 
احقؤ ت احس   ا زاحقؤ ت احنرا ا اح   أدى   ح الت يثَتة إذل لؤ ر  احقؤ ت احنرا ا ز هىل حقي م احةىلرىل  ل 
ادلا ررط   رل ل احس    ت اح  ا ير يم  غَت أظل ط زأغ حيب احلي ة حلةىلرىل  ل ادل تيُت   اح رف  ل خ ل إح  ء 

زت   احىلخ  زاحقض ء  لى اح ق  زذل ا غ ه   ث  ه ا احتو    إذل  قي  اح ف هير اح  ارق االدتم  ير زاحت  
االملتس درر زاالدتم  ير حلمو ن زحإلحري ن   احةىلرىل  ل احىلزل اميزرز ير ز  أ  رو  زآغي . يم  ر ه  ه ا 

 حت  ُت احتو      ئو  لو    ص   ا ص   ا  ل خ ل زد د احةىلرىل  ل احت  ح  ت احس   ير غ اء ي
احقؤ ت احة م أز احقؤ ت احة م زاخل ص غ اء   ح س احقؤ ت أز   ملؤ   ت أخ ى    رر أز  وملر زرري  ىل  ث  

زلةنرن احقىلرات اإلحت دير دل ادهر ادل  فرير  فه ا احتو        ُت احقؤ   ت احس    ت  لى ل  رط  س در احىلخ 
يةي  حلس    ت احس َتة زادلت غؤر احيت ل تق  إذل اإل و حي ت احىلزحير يم  أن ه ا احتو    ؽلول أن رضمل ظل ا طث

احيت لتمتط هب  ادلا ز  ت احوربى. يم  ؽلول أن رام  ه ا احتو    لث دل اخلربات اإلداررر زاإلحت دير أز   رل ل 
 ملار   دل هتاحتري ر  زذل ا غلب لاييط احقؤ ت احس   ا زأر  ب احةم   لى فتح ح ار حقيقا ز  ت   فيه  ر

أ م ذل  زإغل د  ري ح ت زه ا ش  ل احتة زن زاحتو    يم  ؽلول أن رتيريىل ه ا احتو     ُت احقؤ   ت 
احتةليمير زاحث ثير زاحقؤ   ت االملتس درر اميخ ى   خم  احا اير  ُت احس   ر زاحةل  حيك أثثتت احةىلرىل  ل 

م  االملتس د  احق     لى أغ س احتس يط ال اميحب ث اح   رر زاحتؤثيقير زي حك  ةض احتي رب اح  د ر أن اح 
زال رتةنز ه ا االغتثم ر إال   خم  زد د ارلث ط اغًتالييا  ُت  فرت ق  إال   الغتثم ر   رل ل احث ك زاحتؤ ر 

احقؤ ت اإلحت دا زملؤ ت احتةلي  زحقىل أثثتت احةىلرىل  ل احتي رب أن  ا رير احث  ث احةلمير زاحا اير     ُت 
 .(11)م زاخل ص غيىل   احقؤ ت احس   ا احق     لى أغ س ادلة فراحقؤ ت احة 
إذا لتثة   طثيةر احة ملر احيت ي حت لري د     ُت سلتلف احقؤ   ت   ا نا   زح ًتات ط رلرف ف  حظ أن  

ه  ك في ة زملؤيةر ز  مل ت  ل  ىلم احتو     ينت احةىلرىل  ل ه   احقؤ   ت زال زاحت حلىل اآلن متين اح رييج 
 االملتس د  زاالدتم  ا فو  ملؤ ت  ةنزل مت     ل احقؤ ت اآلخ .  
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 ثانيا: التجمعات الصناعية كآلية لتعزيز التكامل االقتصادي ما بين القطاعات.
"اح  د  ر دط أص  احتيمة ت احس   ير أز احة  مليىل احس   ير إذل أ م ل . مفهوم التجمعات الصناعية الحديثة:1

درس دزر ا   افي      اصللًتا. حيك ( Industrial Districts) ح ل ادل  ط  احس   ير 1990  رئ ل" غ ر 
ص ط احق ارات االملتس درر زالحظ أن احس    ت متي  ضل  احتيمط     ؤقر د  افير زلىلدة حيك رو ن ه  ك 

  رو  زحول لنارىل االهتم م  ه  ط أ م ل " ارلث ط  ُت ادل تي ت. زملىل خمه ت أ م ل  ىلرىلة ح ل هىلا ادل ه مف
زاح   رة ف ي حك  احة  مليىل احس   ير""ح   رر دل ه م اح   ملىلم احق  ىلة ا( Porter Michael)  رل " 

  حتيمة ت احس   ير ية    حلمينة احت  فريير زر ط مل ة ه   احتيمة ت  أر ةر   ا   ل   لير لتيمط   أر ةر 
ادلتمثلر   إغًتالييير ادلصغرير زهيوله  زادل  فريرف ( Porter’s Diamond) زل زر أطل   ليه  اغ  االدل غر

ؤلبف احس    ت ادل لثؤر هب  زاحىلا مر ذل ف اح غؤ ء. زملىل   فه   لى إ   رلم  ر لة زن د  افير ل   خم زف اح
 . (12)  ردرلف  ريتهلوُتف ص    ت  ل قرفحو   ت زهي  ت دا مر ي    ة ت 

 لى أ    ث رة  ل  مة ت د  افير زلليرف إملليمير أز   دلير  يم  يم  ؽلول حة رف احتيمة ت احس   ير 
ثةض   رل ل  ةُتف شل  غلةله  متث  ح      تو    احجملم  ر  ل احا ي ت زادلصغري ت ادل لثؤر زادلتسلر  ةضه  

ج زلثيط أز  ث رة  ل رلم  ر ئ ي ت   ينة ملؤ  ي  زد  افي ف ل ت ف ل اميحاؤر اح ز ر حتاييط زلىل ي  احت  فريير
 .(13)لاويلر  ل ادل تي ت ادل لثؤر أز ادلتو  لرف ز  حت رل ل اده  ىلر ت زف ص   اًتير

 ل اميزا   اح رل درغ ا احتيمة ت احة ق درر   يت  ه ( Porter Michael)يم  رةترب   رو    رل   
    تف ز ل خ ل دراغته حةا  "ادلينة احت  فريير حأل  " اح   أحىلث ث رة يثَتة   اح   ر ت اخل صر  ت طُت احس

 دزل ص   ير الحظ زد د ئثور  ل احة مل ت اميفقير زاح أغير  ُت سلتلف ه   ادلا ز  ت أطل   ليه 
(cluster Industrielف)   زر ى أن صل ح احس   ر ال رة د إذل ح  يته ف زإظل  رة د إذل زد ده  ضمل  مط

 درر  ُت أط اف ه ا احتيمط. زذل   اميغث ب فإن فا    ق د  رضمل ح ت  ل احًتا ؤ ت اميفقير زاحةم
احتيمة ت احس   ير احق  مر  لى أغ س أظل ط احترييَت احتقليىلررف دفط   الحتق ل إذل احتيمة ت احة ق درر احلىلرثر. 

ل م رر  حىت أملؤ بزأصثح ر    ح حي  إذل ه   احتيمة ت  ل ط ف احةىلرىل  ل ادلتخسسُت ي م ذج ل م رر أز 
ح م ذج  تةىلدة  ث  احت مير احق  مر  لى ادل ارد احؤثيةير. زرق م ه ا اح م ذج  لى أغ س احتو        ُت  ىلرلر 

ادلا ررط احس َتة زادلت غؤر أفقي  زادلا ررط احوثَتة. زلتضمل احة  مليىل احس   ير  لى احةىلرىل  ل احة  ص   ث  
درر زح ديريتير أخ ى. زمتث  ل     ه   احة  ص  احتق رب ا   ا ف احتخسص زاالرلث ط مبصغري ت  لمير زاملتس 
 احري  احلقيقا   صل ح احةىلرىل  ل احتيمة ت احس   ير احلىلرثر.

ؽلول للخيص أه  ا  زر اح   رر حلتيمة ت احس   ير ز ه  ه   . أهم المحاور النظرية للتجمعات الصناعية:2
   ا ىلزل احت رل:
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 : ا  زر اح   رر ادلتةلقر   حتيمة ت احس   ير. 1الجدول رقم 
 ا  ر ادله م

  ث  زد د ملي   اًتير ضمل احتيمط يتاييط ادلث درة زاحت يَت.
زد د رلم  ر أف اد  ًتا ؤر  ط  ه رات  تخسسر زرلم  ر  صغري ت  ًتا ؤر 

 .د  افي  زص   ي 

 احث ير احتأغيريير:
   مل ت ادتم  ير -
 االملتس در نادلتة  ل ن  -

 فلا رك ادلة فرف احةم  ادلتخسصف اذلىلف   ه  قي   نار  املتس در ت احلي 
 اح ي ء االملتس د  زاإل ىلات اإلدار   ُت ادلصغري ت امي ض ء. فاحتو  ح دي 

 احتق رب ا   ا 

ه  ك رلم  ر   مل ت  اًتير زذحك ح د د   ا    اًتير ضمل احتيمط لتمث   : 
)خرباءف رىل    لر  ادل ارد احثا ررف )حق ف الس لف..( ادل ردرلف احث ير احت تيراحن   لف 

لريهي ت لىلررثير زلو ر يرف د  ةر أز  ةهىل حبك  اًتكف ادلخ ط ف  ف تخسسرف..(
 اح  صف احتهىلرىلات.

 احة مل ت االملتس درر

زد د مل دة زاض ُت حلتيمط ز قث حُت  ل ملث  ي  أ ض ء احتيمط حضم ن لا رك 
 .ة رفف لو رل احق دة ادلريتقثليُت حلت يَتادل

 ث  زد د مل ا ىل غل ك  اًتيرف ح ر  اًتيرف ثق فر ص   ير  اًتيرف  ىلاخ   اًتير 
 حتؤ ر  ادل ارد احثا رر زحقي س اميداء.

  ث  زد د ادتم   ت الس ل   ت مر.
 ث   ل خ ل دزر ا   ة ت امي ض ءف  ث درات حبك زلؤ ر   اًتيرف لري ر  

 حق  احتو  ح دي . كف اًت 
 ث   ل ط ر  احت خميف  ل ح س   ؤقر ل ادىل احتيمط احس   ا ز ىلم احت خميف  ل 

 خ رده .

احة ا   احيت لضمل 
 احًتا ط:

 احقي دة -
  ىلرىل ا  زر احوربى -
 االلس ل -
 لث دل ادلة رف -
 لىلزر  اخلربة -

  ث : احن   ل اميغ غيُتف غ ق ادل تي ت زاخلىل  ت اميغ غير.
)إدارة غلريلر احقيمرف اإل ىلات...( احو  ءات  اميغ غيرف احةملي ت اميغ غيرفادل ارد 
 ا  ررر.

احتةل  احت  يما )ح ل احن  نف ادل تجف احةملي ت اإلداررر...(ف خل  زلا رك ادلة فرف 
 احقي  احثق فير.

   ا   ل  فريير احتيمة ت:
   ا   خ ردير -
   ا   داخلير -
   ا   ادتم  ير -

Source: P. Morosini: "Industrial Cluster, Knowledge integration and 

performance” World development, vol 32, n2, 2004, P P 314-316. 

 الصناعية. التجمعات أنواع ثالثا:
 أر ةر اذل اذليو  حريب  تقرييمه  رتةل     أعله  ز ل احس   ير حلتيمة ت احتقرييم ت  ل احةىلرىل ر دىل 

 :(14)  حا ي ت زاحة مل ت اح زا ط  ل سلتل ر ح  ير   ه  حو  أح ات
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 احلي ف ز ت غؤر ص َتة زللير ئ ي ت  ل لتو ن: (Marshallian Clusters) مارشال . تجمعات1
 يثَتاف  ي ه  احتي ر  احتث دل احة حيرف زرو ن زاحل فير ادلتقىل ر احتو  ح دي   لى ادلةتمىلة احس    ت   لتخسص
 احةم  ف ص ظل  زرةتمىل ل  فرييته ف حتؤ ر  َتيث حو  ا  ىل   ز  ى احسة   ت   ادهر    ي ه  فيم  زلتة زن
 .احا ي ت  ُت احق  مر احت  ح  ت  ريت ى  لى

 يثَتة ئ ي ت  ىلة أز  ليه  ئ ير لرييؤ : (Hub and Spoke Clusters) واألذرعة المحور . تجمعات2
 احا ي ت  ل احةىلرىل رض  زاخلىل  ت. زملىل ات  حلمىلخ ادل ردة زاحس َتةادلت غؤر  احا ي ت  ل َتيث  ىلد ؼلىل ه 
   ق دة زحو ه  زاحس  ى احوربى احا ي ت ُت  لو ن احتة زن ز  ملر .احوربى احا ي ت   تي ت لريتخىلم احيت

 .ا  ررر احا ي ت ظل   لى احةم  ف ص ظل  زرةتمىل ادلت  فريرف  ُت احا ي ت
 ادلس حطف  تةىلدة احا ي ت احىلزحير ف زت  ل لتو ن: (Satellite Platforms) الفروع منصات . تجمعات3

زادلنزدرل  ادلس حط ه    ل ادل ثثقر احا ي ت  ىلد أن يم  ه   اح  زتف ُت  فيم  احتي ر  احتث دل  ضةف زلتمين
 زلق رر احا ي ت ف زت  ل ادلنرىل  لى اغتقؤ ب احتيمط ملىلرة  لى احةم  ف ص ظل  زرةتمىل مللي ف ات    دلىلخ
 . ي ه  فيم  اح زا ط

  قىل ا زد د ح ل ل اأ  : (State-Anchored Industry Clusters) العامة المراكز . تجمعات4
 احةريو رر زاحق ا ىل ي    ة ت احىلزحر   احوثَتة اميحاؤر احة  ر   اين ح ل ادلىلخ ت ز  رد  اخلىل  ت
  .)ادل اين(زادلاًت  )ادل ردرل(احث  ط   ملر  لى لق م زاحة ملر احوربىف االغًتالييير احلو  ير زاحا ي ت زادلو لب

 . (Stakeholders)الصناعية  بالتجمعات العالقة ذات األطراف أهم رابعا:
 :(15)رلا    اميط اف ه   أه  ز ل احس   يرف   حتيمة ت احة ملر ذات اميط اف  ل احةىلرىل ر دىل 

 حيق م اميخ ى ي فر احة  ص   ىل مه لق م اح   زاحة س  حلتيمط اح  يريا ا  ك ادل اآت لةترب :. المنشآت1
 زرفط االغتثم رات زاغتقؤ ب احتو  ح دي  زل طُت ف ص احةم  زإغل د اال تو رات زل ةي  اإلحت ج  ةملي ت  ىلزر 
  ث  اذل  ر ادلىلخ ت   رد  فادلس ةُت :رلا    ادل اآت   س  زرام  احس دراتف ادلض فر ززر دة احقيمر

  ىلخ ت لريتخىلم احيت ادل اآت فادلوملر ادل تي ت  س ةا فاحتري ر  مل  ات فزادلةىلات اإلحت ج  ريتلن  ت
 . تق ر ر زلو  ح دي   م حر أز  تا هبر

 صل حه زاغتم اررتهف زضم ن احس   ا احتيمط لأغيس    ه   دزرا احلو  ا احىلزر رلةب :الحكومي . القطاع2
   لري ه  أن ؽلول زاحيت زاخل صر احلو  ير سلتلف ا ه ت  ط احتيمط   مل ت    ء     دلري  ىلة رق م حيك
 .احىل   أزده  ل زغَتعل  زاح ٍت ادل د  احىل   لقىلًن اذل احتيمطف إض فر زل مير د  

ادل اآت   ُت احت اص  دري ر إمل  ر    ه   دزرا ادلصغري ت ه   للةب :الداعمة والمؤسسات . الجهات4
احتم ر    صغري ت فزاحتؤ ر    حث ك ادلة ير ادلصغري ت :رلا    ا ه ت ه   أه  ز ل احتيمطف   احة  لر

 .احتىلررب  صغري تز 



  بختي فريد /د ،منير أمقران /ط.د                                التجمعات الصناعية الحديثة كآلية لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الصناعي 
 

 

 2018/جانفي 09العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -االقتصاد والتنميةمجلة 

 
72 

 احتيمط  ل   احة  لر ادل اآت ُت  احتة زن لاييط   اح  يريا دزره  رتمث  :األعمال خدمات . مؤسسات5
 احة  لرف حلا ي ت  ا ير رؤرر إذل إغل د هتىلف يم  حلم تي تف زاحًتزرج ادلا ير احت  ح  ت زادلا ررط ل خ

خ رج  اميخ ى ا ه ت ز ُت ز ي ه  احثةض  ثةضه  احتيمط   اآت اح زا ط  ُت زل  ي  َتلأط  لى زلةم 
 .احتيمط

 . خامسا: العالقات الصناعية داخل التجمعات
 أل ا احيت احتو  لير احتة زحير احة مل ت مجيط أحه  لى احث طل  ل احتة ملىل رة ف . التعاقد من الباطن "المناولة":1
 أز  صغرير  توليف حأل م ل  قىل ر  صغرير لق م مب دثه  اإلحت ديرف احةملير   اح  خ ل أز أيث   صغريتُت  ُت

 طثق  اإلحت ج  ملي ت  ل أيث  أز   حلر إلصل ز  تخسسر )رلهنة أز    زحر أز حأل م ل  لريمى     ة(أيث  
 ت  ي   حل َت احس قر ص حب مب دثه رةهىل  وت ب  قىل  لى أ   لة ف يم  حلؤ فُتف ز لنم  ريثق   حةقىل زلىلد

  ؤثيةر ص حب ادلا زت رثلغ أن ئ رؤر احث طل  ل  ةه ادلتة ملىلرل احس قر حب رر ص حب زؼلت ر ص قته  ل دنء
 ئ ي هت  لريمي ت ف   زر ه  احتي رررادل ي ررلف  ادلتة ملىلرل ه رر احث طلف  ل  اأ   احتة ملىل رةتنم احيت امي م ل

-le Centre National de la Sous) (CENAST) احث طل  ل حلتة ملىل اح طٍت ادل ين  زرة فه ز   زر ه ف

traitanceلةؤا احيت ادلصغرير حس حل احقؤط  ل   رمأز رل   تج لس يط إذل رهىلف حا ط  ل  ث رة أ   (  لى 
 ؽلول ز  حت رل  قيقه . ادل اد احس   ير اح تيير  ىلده  حريب احيت احتق ير زادلمينات حلخس  ص زلثة  اميزا  
 اميخَت رتةهىل ف  ا آخ  ز ق زل )ادلا زت ص حب(ر يريا   ق زل ررب ه  قىل أحه  لى احث طل  ل احتة ملىل لة رف
  .(16)ادلق زل اح  يريا مب افقر  ه رتةهىل  ىلل حق ء اميزل حس حل  م  ر    أن مب دثه

راَت ه ا ادل ه م إذل ملي م احا ير اميم  ا اء احريلط اح غيؤر أز اخلىل  ت ادلري  ىلة حلةملير . التزويد الخارجي: 2
اإلحت دير  ىلال  ل إحت ده  داخلي ف ز  ه   احل حر لق م إحىلى اح حىلات زاحيت   دة    لو ن ص َتة أز  ت غؤر 

 .(17)اميم إحت ج للك ادل تي ت أز للك اخلىل ر حسلح ادلصغرير 
: لةم  ه   ادلصغري ت  لى    ء احة مل ت دل  ل ف   ه   االخَتة  ل  ينة احتا رك . التحالفات اإلستراتيجية3

  لول ر احلس ل  لى ه   اخلىل  ت اح  ير زاحتو ل دير زادلةل   لير ز  حت رل خت يض احتو حيف اال تىلا يرف دزن 
ادلةل   ت احيت ل ف ه  ه   احة مل ت. زه  امي   اح   دةله   ت   ن ح ريى االغت  دة  ل ل  ت اخلرباتف مل  ىلة أ

 و حر يثَتة   ي  احة  مليىل ادلتؤ رةف حول ال  ىل  ل اإلئ رة إذل ض زرة ل ف  مل  ىلة لا رةير زمل ح حير  لى  ريت ى  
 .(18)يرب ز  ب أ  اضه ا  حثيرأيثَت  ل احو  ءة حىت ؽلول االغت  دة   ه  او  

  ف التجمعات الصناعية.سادسا: أهدا
حلتيمة ت احس   ير رلم  ر أهىلاف  ق   لى  ريت ى ادلصغري ت زأخ ى  لى  ريت ى االملتس د يو . 

 :(19)  حيك حلخص أه  هىل  اميهىلاف 
لريهي   فخت يض لو حيف اح ق  زااللس ل فلريهي  احلس ل  لى ادلىلخ ت. على مستوى المؤسسات: 1

 احلس ل  لى احثي ح ت زادلةل   ت زادلة رف.
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احت مير ز ل مير احس   ر  فرفط  ةىلالت احت خميف      ط  زد د احتيمة ت. على مستوى االقتصاد ككل: 2
  ادلت ازحر ح ملتس د يو .

 والمتوسطة. الصغيرة الصناعية المنشآت لمخاطر الصناعية التجمعات مواجهة آليات : سابعا
  ل  ه دل  لتمين حريثر احس َتة حلما ز  ت زاح م ء حلثق ء احتيمة ت احس   ير   هتي ر اح  صغ علت 

حيك ل لب  لى دخ ل . زاالدتم  ير زاحريي غير   ه  االملتس درر زادلت َتات ادلريتيىلات أ  م زحي رر   زحر
  لى احة ق د د   ززر دة ملىلرةه     ادلا ز  ت احس   ير    مة ت أز    مليىل رلم  ر  ل ادلنار  احيت لري

 إذل رصد  اح   امي      س ف  مله   او  ح حر   احس َتة احس   ير ادلا ز  ت ل اده احيت ادلخ ط    ادهر
   زر دة ملىلرة للك رري ه  مب  احق  ا  لى ادلريت ى احس   ير ادلا ز  ت للةثه اح   احلي   احىلزر د  

 ف ص  ل ف  ل فيه غ علت    إذل ز تؤلث ت احري ق ا لا زاحة دلاف   إلض فر احتي د ت   ادهر  لى ادلا ز  ت
 احىلزل غ حثير   ه لة ىن زاح   زاح ق  احثؤ حر حىلة  ه   خت يف زي حك شل  غ علتز ت   ر  ززا ىلة حقيقير  م 

  ريت ى  لى زآحي ت (فادل تيُت (ادل اآت  ريت ى  لى آحي ت إذل اآلحي ت للك لقريي  ؽلول. حل م  احري  ير
 . (20)احق  ا  ادلريت ى  لى زآحي ت ادلريتهلوُتف

 ادلخ ط    ادهر   احس   ا احتيمط رري ه المنشآت"المنتجين":  مستوى على المخاطر مواجهة . آليات1
 : يتاآل   اآلحي ت للك لتمث  أه  احتيمطف   احىلاخلر ادل اآت  ريت ى  لى

ه   إحت دير  ملي ت   احىلخ ل  ل ص   ير   اأة أ  إحيه لريةى اح   اميغ غا اذلىلف إناإلنتاجية:  زيادة أ.
 لى  قي  هىلف  احس   ير ادل اآت رري  ىل احس   ا احة ق د لو رل فإن ح ا إحت ديرف  ةىلالت  لى   قي 
 ادل اآت  ققه  احيت اإلحت دير   ريت ى رفط إذل لصد  احيت احة ا    ل  ىلد  قي   ريب ذحك  اإلحت ديرف زر دة

 احتق رب رصد  حيك، اإلحت دير ادلىلخ ت  لى احلس ل غه حر   احة ا   للك أه  لتمث   احة ق د   احىلاخلر
 اح ز ر حإلحت ج إذل غه حر احلس ل  لى ادل ا ت اميغ غير ادلىلخ ت   ادلتخسسُت زادل ردرل حلم تيُت ا   ا 

 لى احتي د هت  ز تؤلث هت   ل ادلىلخ ت اميغ غير  ل ادل ردرل ا ليُت اح رل رةمل ن   حق ب  ل احتيمطف امي   
( ز  حت رل زر دة احريمةر ا يىلة حلم ردرل ا ليُت.  (Delaysاح   رصد  اذل خ ض لو حيف االغتَتاد زاحتأخَتات 

زاحىلا مر  ادلري  ىلة اخلىل  ت ملقىل  ل ادل ردرل ؽلول مب  االلس الت  ريُت   ا   ا  ه  احتق رب ي حك رري
 .احس   ر  ل  ي ب اح  مجر ادلخ ط  اطل  ض إذل رصد  اح   امي   زاحتا ي ف احًتييب دلىلخ هت   ث  خىل  ت

 احتمتط مبنار  زر دة احؤلب أد   ل حلة ق د االحضم م إذل ادل اآت لريةى حيك :السوقية الحصة زيادة. ب
شل  احري قف   ل أيرب حسيب  لى احلس ل   ادل اأة  ل احس    ت ادل لثؤرف ز  حت رل زر دة ملىلرة اح  د  ا لا

 .اخل ردير أز ا لير ادل  فرير   ادهر رنرىل  ل ملىلرهت   لى
 متول زاحيت اال تو رررف احؤ مل ت ز  ين ل مير   احس   ا احة ق د ه  رري حيكاإلبتكارية:  زيادة القدرة. ج

ادلريتهلوُتف   أذزاق  ط لت ءم زاحيت ادلت   رف زادل تي ت ا ىلرىلةف ادلىلخ ت  لى احلس ل حيك  ل ادل اآت
  ريثب زذحك Experimental  (Costs) لو حيف احتي رب اطل  ض   اإل تو ررر احؤ ملر للك لري  ىل ي حك
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 ادلت حر احري ملير اح  ص  لى  ل احتة ف ادلا ز  ت متول احة ق د داخ  دىلرىلة لو  ح دير  ةل   ت ل اف 
 احيت زادلخ ط  احتو حيف اطل  ض   ه  رري مب    اح  احتس يطف لؤ ر  أز دىلرىلة زخىل  ت   تي ت   ح غتثم ر
 احة ق د.   احىلاخلر ادل اآت لت مله 

ه   احتيمط احس   ا    قي  ادلنرىل  ل اميهىلاف  رري القومي: المستوى على المخاطر مواجهة . آليات2
  ل زاحتخ يف احثؤ حر  ةىلالت خ ض اميهىلاف للك أه  احق  ير احيت لة د   ح  ط  لى االملتس د احق  اف ز ل

 . لهزر دز احق  ا  ح ملتس د احقىلرة احت  فريير زرفط اح ق  حىلة
 ىف زادلت غؤر احس َتة ادل اآت دخ ل  لى رًتلب : الفقر حدة من والتخفيف البطالة معدالت أ. خفض
 لى حي ة اح ق اء  ل ط ر   ريُت ملىلرة اميف ادف زط مل هت  غ اء ي ح ا  م ال  لصث  احت َتات احيت  ل رلم  ر احة  مليىل

   دخ ذل  ززر دة رف هيته .  ريُت  ل ؽلو ه  أز   تيُت   حاو  اح  
حيك لريمح احتيمة ت حس  ر ادل تيُت   غتخىلام أفض  حلم اد زادل ارد ادلت حر  ث  ادلىلخ ات ص َتة 

 إذا     د  او  ث ر إغل  يرآرر أي  أز  م حر اميغ ةف زل حيىل احىلخ لف زاحيت    ث  ه   احة ا   ال ل تج احل
احتوت    و غب زها ادلو غبف رلم  ر  ل   ق د   ادل اآت دخ ل  لى رًتلب حيك   ق دف   ل ىل ج

(Agglomeration Gains) احةم ف أغ اق احتة ش حلة ق دف  ث  زادلىل مر احىلاخلر حلا ي ت زذحك   ح ريثر 
 .(20)زاحتو  ح دي  ادلةل   ت ل اف  ادلىلخ تف  لى احلس ل غه حر

 Geographical)ا   ا   احتم ين فيه  رت  زاحيت احس   ير احتيمة ت فو ة ه  لري 
Concentration)ذزى حلةم ل احةم حر   زر دة ف ص زاحىلا مر ادل لثؤر زاحس    ت احس    ت ف ح  س 
 لى ل حيىل ف ص  احةم  غ ق   حك احثؤ حرف زرايط حىلة  ل احتخ يف إذل رصدى اح   ادله رات ادلتا هبر امي  

  ث ر .آيرب اميث   لى زل ر ر اح ق  زاحتخ يف  ل أاحةم حر  تنارىلةف شل  رو ن حه 
خس صير احة  مليىل متول القومي:  لالقتصاد التنافسية القدرة رفع طريق عن المخاطر مواجهة . آليات3

 احس   ر    فرير أمل  حريثي   ل اغتَتاده ف شل  رصث   لى ز تول ر اإلحت ج دلىلخ ت زلليُت   ردرل احس   ير  إغل د
  ل  تخسسر زلىلدة أدناء إحت ج إذل زادل لثؤر احىلا مر احس    ت ا هت زيلم . زاحة دلا ا لى احري ق  

   ري  ىلة احس   ر اح  يريير  لى احتؤ ر زادل  فرير   دلي ف زهب ا ر لثط  يربأاإلحت جف يلم  ي ن ذل  دزر   ىلخ ت
  . احق  ا ح ملتس د احت  فريير احقىلرة   فط  ث ئ ة احة ق د

حالة -في تطوير القطاع الصناعي  هادور و التجمعات الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :3المحور 
 .-الجزائرو  المملكة العربية السعودية

 احلي  وثَتةاح ح ملتس دات أعلير   ح ريثر احس   ير حلتيمة ت االملتس د  اح ا ط  ملير متث 
 ه   أعلير   احريثب ر دط حلتسىلر ف حيك   ده  أز ا لير اميغ اق ضل    ده  ي ن امي   غ اء زاإل و حي تف
 االملتس د  اح ا ط  ل   رضر ملؤ   ت أن حقيقر ؼل ا احة دلر  لى احًتيين أن إذل زللي  ادل دهر احتيمة ت
 احتيمة ت ه   أن إال ا ليرف اميغ اق ضل  لت ده   زاحت زادلت غطف ادل خ ض احىلخ  ذات احثلىلان   زاحس   ا
  .ز ري ه  لؤ ره   ط احتسىلر  ضل  ل ده  أيث  لسثح غ ف احس   ير
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  العربية السعودية.  المملكة في الصناعية التجمعات دراسة تحليلية لدورأوال: 
  ىلرىل زل زحر احة س  ه ا ل خ  ل غيت العربية السعودية:  المملكة في الصناعية التجمعات آفاق .1

 قدرة"  صئ  حت  ج  لى   ال تم د زذحك ادلملور   ص   ير  مة ت إلحا ء آف ق فيه  ر دىل احيت احس    ت
  ل زاحةىلرىل الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة  ليه لةتمىل زاح   "فرص عمل إيجاد على الموقع

 اح  ص االغتثم ررر زاآلف ق اغتوا ف هبىلف احىلراغ ت  ل اح  ت ه ا إد اء   اميخ ى ادل  م ت احىلزحير
 .(21)احس   ير حلتيمة ت ادلريتقثلير
 لريتخىلم احيت احومير احؤ ق  ل احةىلرىل ر دىل :الصناعي التجمع فيها يتخصص التي الصناعة اختيار أ.منهجية

 إغل د  لى ادل ملط ملىلرة" صئ  إغتخىلام ط رقر احؤ ق ه   أه  ز ل احتيمة تف إل و ح ت ادلثىل ا احت ىلرىل  
   احس   ر   ادلختسُت  ىلد إرل  ت حريثر  لى "1"  ل لنرىل احيت ادلصئ  مليمر احس   رف زلىلل ذل   " م  ف ص
 ه     احس   ر ذل   اإلحت دير احو  ءة الرل  ت حتيير د ء زاح   ادل  ط  ل    َته   ق رحر احىلراغر زل  ادل ؤقر

 ارل ةت إذا أ   حلتؤ ر  احة ق د ف ادلؤ زحر أحىل اخلي رات ادل ؤقر ه     احس   ر ه   غلة     ادل ؤقرف زه 
  ل ؽلول احىلراغر زل    ادل ؤقر  ريت لر ص   ير غَت حتيمة ت آف ق زد د ذحك " فيةٍت 1.25"  ل احقيمر
 .(22 (احس درات حي  زر دة ادلري علر   إغت  ذل  خ ل

قدرة الموقع على ايجاد فرص عمل =})عدد العمالة في الصناعة "أ" في المنطقة/اجمالي عدد العمالة في 
 المنطقة({/}) عدد العمالة في الصناعة "أ" في الدولة/اجمالي عدد العمالة في الدولة({

  م . ف ص إغل د  لى ادل ملط ملىلرة  صئ  حقيمر االملتس د  ادلىلح ل :2رقم  جدول
 واقع الصناعة قيمة المؤشر

 . ريت ردة ص   ر 0.75 لري ز  أز  ل أمل 
 ذالي . إيت  ء  ق  ص   ر 1.24  لري ز  أز  ل زأمل  0.75  لري ز  أز  ل أيرب

 لسىلر رر. آف ق ذات ص   ر 1.25أيرب  ل أز لري ز  
Source: Wisconsin Economic Development Institute, Evaluation of Forest 

Products Industry Cluster in Wisconsin and Recommendations for Economic 

Development Actions, 2004. 

  صئ  لؤثي  خ ل  ل :الجغرافية المناطق حسب عمل فرص إيجاد على الموقع قدرة مؤشر ب.نتائج
   مخس    ط    ص   ا  مط 26 حتأغيس آف ق ذل زد دإ احت ص  أ ول  م " ف ص إغل د  لى ادل ملط "ملىلرة
 ه  ادل  ط  ه   احس   ير   احتيمة ت مين آف ق زد د  لى رىلل زمب  ف3  رمل  ا ىلزل زارد   ه  يم  ادلملور
ادل  ط   ه    ا رير ف ص  ل رةنز زمب  احةم  ف ص  نرىل  ل ل ف   لى رةم  مب  االملتس د  حل م  اح  يريا ا  ك
 .حلمملور احس   ير احس درات احس   ا ز  اح  لج  
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 ا   افير. ادل  ط  حريب ادلملور   احس   ير احتيمة ت آف ق :3 رقم جدول
 آفاق التجمعات الصناعية )األنشطة الصناعية( 1.25قيمة المؤشر: أكبر من  المنطقة

 
 

 احا ملير

 احق  ىلرر نات لاح 2.0
 ادل اد زادل تي ت احويمي  ير 1.9
 اخلاب ز  تي ت اخلاب 1.8
 لاوي  ادلة دن 1.3
 اآلالت زادلةىلات 1.25

 
 
 

 اح ر ض

 ادللث غ ت 1.64
 اميث ث 1.61
 احوه    ير ادلةىلات 1.44
 ا لىلرر ادل تي ت 1.41
 ادل ري د ت 1.39
 ادلقؤ رة زحسف ادلقؤ رة زادل يث ت ا  ي ت ذات ادل يث ت 1.3

 
 

 احقسي 

 ادلا ز  ت 4.3
 احسيىلالحير ادل تي ت 4.2
 اخلاب ز  تي ت اخلاب 2.7
 اح  ا ير ادل تي ت 1.5
 اميخ ى اح فلنرر ادلة دن   تي ت 1.3

 
 

  ور
 ادلو  ر

 زاحثس رر االحوًتزحير زادل تي ت احل اغب 1.7
 ادلو رة اح  ؤير زادل تي ت احو ك ف   1.4
 اح  ا ير ادل تي ت 1.4
 اح رق ز  تي ت اح رق 1.4
 ادل ري د ت 1.3

 
 

 ادلىلر ر
 ادل  رة

 ادلو رة اح  ؤير زادل تي ت احو ك ف   5
 ا لىلرر ادل تي ت 2.8
 احويمي  ير زادل تي ت ادل اد 2.2
 االخ ى اح فلنرر ادلة دن   تي ت 1.5

 ادللث غ ت 1.25
 احة  ير ادلملور   احس   ا  لى احت طُت زلأثَت  احس   ير احتيمة ت لؤثي  ح ل آف ق دراغر المصدر:

 .53 ف ص2014زاحىلراغ تف اح  فر احا مليرف  ادلةل   ت االملتس دررف   ين احاصزن احرية دررف ملؤ ت
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 إغل د  لى ادل ملط ملىلرة"  صئ  حت  ج أيىلت :المملكة في تأسيسها يمكن التي الصناعية التجمعات ج.أهم
 ه   أه   ةض  لى احض ء لريليط زؽلول ادلملورف   ص   ا  مط26  ح    آف ق زد د  لى " م  ف ص

 :احت رل اح     لى ا   افير ادل  ط  حريب احتيمة ت
 ناتلاح : أحاؤر لام  ادل ؤقر احا ملير   ص   ير  مة ت مخرير حتأغيس آف ق ر دىل :الشرقية . المنطقة1ج.

 .زادلةىلات اآلالت ادلة دنف لاوي  اخلابف اخلاب ز  تي ت احويمي  يرف ادل اد زادل تي ت احق  ىلررف
 ح  ا زذحك ف"ادل ري د ت زادللث غ ت"  تس يط   لثط ص   ا  مط حتأغيس آف ق ر دىل :الرياض . منطقة2ج.

    تخسص  س ط 84 زد د احتيمط ه ا صل ح  ل ف ص رةنز زشل  احس    تف ه   أحاؤر  ُت احوثَت حإلرلث ط
 حإلغت  دة  ل  ىلرىلة ف ص ل دىل ز  حت رل     ف 15500  ل رنرىل    هب  مب ؤقر اح ر ض رةم  احس    ت ه  
 زص   ر زاحؤث  رف احتل رل احسث غر ز  اد"  ث  هب    لثؤر زأحاؤر أخ ى ص    ت أغيس    احس    ت ه  

 زحا ط) احؤ  ةر احا ئ ت ادلؤ طيرف اميئ طر ليوت ادل  سف ادل  سف اميزرارف   مل ت احري غتف( احوم حي ت
 لس يط   احس   ير ادلتخسسر احتيمة ت   رل ل اذل ىل    ر  ل االغت  دة زؽلول زغَته ف احتةث ر زاحت ليف

 احتس يط   يربرر ط  ة اذل ىل  ق  أن   احتيمة ت احس   ير ه   غ  ىلت حيك زادل ري د ت ادل  س
 .حتسىلر زا

   ؤقر  " اح  ا ير زاحس    ت ادلا ز  ت"  س   ر   لثط ص   ا  مط لأغيس ؽلول :القصيم . منطقة3ج.
     ف 8700  ل رنرىل    هب  رةم  احس    تف ه      تخسص  س ط 55 ادل ؤقر   ر دىل حيك احقسي ف
 ز ةىلات خ م   اد  ل احس   ير اميحاؤر ه    تؤلث ت  ت ررىل لق م حتأغيس ص    ت ةَت يث ف ص ل دىل ز  حت رل
 ادل اد   درة زلس يط زاحت ليفف احتةث ر    تخسسر حتأغيس ص    ت ةَت يث آف ق ه  ك أن يم  زأدزاتف
 احتيمة ت رل ل   اح  د ر ات احىلزحيررب اخل  ل احث ك ل خ ز ل زغَته ف اح  ا يرف ت زادلوم اح  ا يرف
 ل رزحت   مط ز  ه  احتيمة ت ه    ل احةىلرىل زد د ذلإ احت ص  مت اح  ا ير احس    ت   ادلتخسسر احس   ير

 ادل حير اميز ر ل خ اح  ا ير احس    ت ملؤ ت ظل     ةىلالت  قي   ل ي ىلا  ول زاح   (Toronto) ي ىلا  
 . (23) احة دل دزل  ل احةىلرىل   ه ا احقؤ ت أداء  لى أث ت احيت احة دلير

    "اح رق ز  تي ت اح رق" تس يط    لثط ص   ا  مط حتأغيس آف ق ر دىل :المكرمة مكة . منطقة4ج.
 10564  ل رنرىل    هب  رةم  احس    ت ه      تخسص  س ط 61   دل ؤقر ر دىل حيك ادلو  رف  ور   ؤقر
 ادل اد اخل م  ت ف  لريت يىل أن ؽلول احيت زاحس    ت اميحاؤر  ل احةىلرىل اح رق   ا ط ص   ر زر لثط ف    

  س   ر ادل لثؤر امي   ير  ل اح زا ط احةىلرىل ل دىل يم  زغَته ف ييم زرر   اد  ل ادلملور   حلتس يط اح ز ر
   ادلتخسسر احس   ير ز ل احتيمة ت زغَته ف اح رملير احت ليفف ادل  در  زاح ا ف احؤث  ر ص   ر : ث  اح رق
 غ ه   او  زاح   امي  روير ادلت ىلة اح الر ت  ( Wisconsin) زرريو حريل  مط احة دل اح رق   ص   ر
   ؤقر    ا  ه ص   ا  مط لأغيسح ل    َتيث  او    ه االغت  دة ؽلول ز احس   ر ه   ل مير   َتيث
 .(24)ادلو  ر   ور
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   "اح فلنرر ادلة دن"   لس يط  تخسص ص   ا  مط حتأغيس آف ق ل دىل :المنورة المدينة منطقة. 5ج.
 زؽلول ف     8291 هب  رةم  احس    ت ه      تخسص  س ط53   دل ؤقر  ر دىل حيك ادل  رةف ادلىلر ر   ؤقر

 ادلة دن   لس يط  تخسص ص   ا  مط 114 ضل  ر دىل حيك اجمل ل ه ا   اذل ىلرر  ل احتي  ر االغت  دة
 .اذل ىل   اح فلنرر
   ص   ير ث ثر  مة ت حتأغيس آف ق زد د إذل اإلئ رة فيمول احري    اميزرل احت لي   لى    ء 
 اخلاب احق  ىلررف زاح لنات ادلة دن لاوي   ل ادل لثؤر  و  احس   ير اميحاؤر  لى ل ين احا مليرف ادل ؤقر

 .احوربى اإلغًتالييير حلقؤ   ت زاحس    ت ادلري حىلة زاميث ثف
 الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الصناعي في الجزائر.ثانيا: دراسة تحليلية لدور المؤسسات 

 ..دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الصناعة1
 ح خم   ه ف دؽل  ر ضم ن أد   ل ز قي  احت مير احس   يرف إحا ء   دزر زادلت غؤر احس َتة حلمصغري ت 
 ي حك ختل      فهت  تي  لثيط زاحيت اخلىل  تف   ه  لقتٍت احيت اذلي  ت  ط   ملر  إمل  ر فقط لوت ا فها ال
 .سلتل ر هي  ت  ط دالت ئثور  ث

 2016 – 2010دراغر لؤ ر ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر  ُت غ يت : 1الشكل رقم 

 
 .2016 ل إ ىلاد احث حث ن   ال تم د  لى:  ي ح ت ززارة احس   ر زادل  د ف لق ر    رر احري ر  المصدر:

  

 620حيك ي ن  ىلد ادلصغري ت  2010ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر ظل ا  تنارىلا ز تري ر     غ ر   فت 
 ل خمف 2016حيس  إذل أيث   ل   لي ن  صغرير ص َتة ز ت غؤر غ ر  ف     1.625.686أحف  صغرير ل خمف 

ث  اح ريثر مت زها حريثر  ةتربة دىلاف يم  أن ه   ادلصغري ت ف% 61        ريثر ظل  زصلت إذل  2.487.914
 438ه  ك  2010حيك صلىل   غ ر  فامييرب فيه  احقؤ ت اخل ص أ   احقؤ ت احلو  ا ؽلث  حريثر ض يلر دىلا

  ه ا رادط حضةف االغتثم ر احةم  ا   ه ا احقؤ ت.  2016 صغرير   غ ر  557 صغرير    ر  ق    
يم  صلىل   ادلق    أن  ىلد ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر ذات ط  ط اح ا ط احس   ا متث  حريثر ضةي ر 

غلثه   صغري ت  س  ة( زه ا رادط حت ده ادلريتثم رل أز  %10دىلا  ل احةىلد اإلمج رل ذل   ادلصغري ت )متث  حريثر 
ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر   حقؤ   ت حا ط أخ ى غَت احقؤ ت احس   ا   ة  اح ا  اح   ملىل ل ادهه 

زحىت احا اير  ُت احقؤ ت اخل ص  ط  احقؤ   ت احس   ير   خم  ضةف احا اي ت  ُت احقؤ ت احة م زاخل صف
اخل ص ح ريهف ي  ه ا   غي ب اغًتالييي ت حلت     زاحتو    ادلاًتك  ُت للك ادلصغري ت. ي  ه   احة ا   

   د  لؤ ر  احقؤ ت احس   ا    نا  .  أاحس َتة زادلت غؤر  ل  أدت إذل دزر غليب غَت فة ل حلمصغري ت
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 تطوير القطاع الصناعي في الجزائر.في .أسباب فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3
ر دط أغث ب فا  ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر   اح  حب حريب احةىلرىل  ل اميخس  يُت زاحث حثُت إذل 

    دة زه     رةم   لى   ادهر ه   ادلصغري ت  ميط اميخؤ ر ا يؤر هب ف أن ه   ادلصغري ت لةم   س رة 
خ صر    لةل  مب ادهر ادل  فريرف ف    او  احتم ر  اح   لة ين   ه احةىلرىل  ل ادلصغري ت حيس ه  احو ي  

   إحق ذه   ل خؤ  اح ا .
ىلد اإلمج رل حلمصغري ت غ  ر ف  ل احة % 1  ا نا   حريثر فا  ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر  لقىلر  ا 

زها حريثر  ةتربة خ صر إذا    مل رح ه   ط  ىلد ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر ادل ا ة   احري رف حيك صلىل حريثر 
 ة   ح س احري ر.أحريثر زفي ت ه   ادلصغري ت   دلق رحر  ط  ىلد ادلصغري ت ادل ا % 20إذل  15 ُت 

 .2016-2010 ىلد ادلصغري ت ادلت مل ر  ل اح ا ط  ُت غ يت  :4الجدول رقم 

 السنة
المنشاة في  عدد المؤسسات
 السنة

المتوقفة عن  عدد المؤسسات
 النشاط في السنة

عدد وفيات المؤسسات 
 الصناعية في السنة

2016 84 214 12 650 1433 
2015 84 223 8 646 968 

2014 76 551 9 585 1 057 
2013 49533 2 661 987 
2012 55 144 8 482 944 

2011 44390 9 545 1113 

2010 27 943 7  915 1 047 

  .2016 ل إ ىلاد احث حث نف   ال تم د  لى ززارة احس   ر زادل  د ف لق ر    رر احري ر  المصدر:
 .CNASه   ادلةؤي ت لام  اميئخ ص ادلة  رُت ادلرييلُت  س ر مل ح حير حىلى  مالحظة:

 

  القطاع الصناعي في الجزائر.. واقع 4
حه ي ن ؽلث  أظل ا   ةتربا   ل إمج رل اح  لج ا لاف حيك صلىل  1999حق  احقؤ ت احس   ا     ىلارر غ ر  
حيك  2008 لي ر در  رف  ىلأت ه   اح ريثر   حًتادط إذل غ رر غ ر  360.5زاح   ؽلث   2004غ ر  % 6.3حريثر 

اميز ر ادل حير احة دلير زلأثَت لثة هت  االملتس درر  لى ا نا   خ صر    ىلزه ا  ة % 4.7زصلت إذل أدىن حريثر ذل  
 ةاحقؤ ت احس   اف   ة  غيؤ ة احقؤ ت احةم  ا  لى االغتثم رات زلأث ه   تلك اميز ر زإلث ت غي غر دىلرىل

 تىل ىلب ح        ي ن لؤ ر  ري علر احقؤ ت احس   ا 2008لتمث    ل ئيىل اح  ق ت احةم  ير. مث  ةىل  غ ر 
  لي ر در  ر. 900.9 قيمر  2015غ ر  %5.4ا: حتس   ةىل ذحك ه   اح ريثر  ح
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 .2015 –2004  ُت غ يت  اح  لج ا لا  : احقيمر ادلض فر حلقؤ ت احس   ا2الشكل رقم 

 
    .2016  ك ا نا  ف احتق ر  احري    غ ر   ل إ ىلاد احث حث نف   ال تم د  لى المصدر:     

ز  ت االملتس درر احة دلير ادلتة ملثرف خ صر إن احتؤ ر اح رييب حقؤ ت احس   ر خ رج ملؤ ت ا  زمل ت رادط حأل
زاحيت ي حت ذل  آث ر  وريير  لى   ا ىل االملتس د ا نا   ف يم  أن  2014 ةىل أز ر اطل  ض أغة ر ا  زمل ت غ ر 

 او  يثَت   حقص  ملي ت اإلحت ج  تر احتقاف غ علاحريي غ ت ادلتثةر احيت ألت  ةىل للك اميز ر  إلث ت غي غ
  أدى إذل شلأدى ي  ذحك   زر دة  ةىلل احتضخ  إذل  ريت ر ت ملي غير    دل ازاة  ط زر دة   احؤلب احولاف

زرثقى اح م  خ رج  اطل  ض   مليمر احةملر ا لير زه ا    غ ه    ل ادط احقيمر ادلض فر حلس   ر   ا نا  .
 2016غ ر  %6 زمل ت أضةف ظل  حو  احقؤ   ت إذ رري ه    ظل  إمج رل اح  لج احىلاخلا غ ى   املط ملؤ ت ا 

 . % 14زها حريثر ضةي ر  ق رحر   حقؤ   ت اميخ ى  لى غ ار اح  حر احيت متث  حريثر  ري علر 
  ثالثا: دور التجمعات الصناعية في تطوير القطاع الصناعي في الجزائر.

 احة س  ااحتخسص زادلو نف زذل ا غ   زل   ه  فاحتو    :احس   ير لةتمىل    ثىلأه   لى إن احتيمة ت    
ل زرط ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر  لى ادلريت ى ا   ا    ا نا   زإ و حير لؤثي  احتيمة ت احس   ير حتؤ ر  

 ه   ادلصغري ت. 
 

 .2016 – 2010 يتادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر حريب احت زرط ا   ا :  ُت غ  لؤ ر: 5الجدول رقم 

 إجمالي
 نسبة التمركز

 الجنوب %
 نسبة التمركز

 الهضاب العليا %
 نسبة التمركز

 السنة/النشاط الشمال %

577 386 8 50 104 22 126 051 70 401 231 2016* 

537 901 9 46 525 22 118 039 69 373 337 2015 

496 989 9 43 672 22 108 912 69 344 405 2014 

459 414 9 40 517 22 102 533 69 316 364 2013 

420 117 10 42816 31 128 316 59 248 985 2012 

391761 10 39951 30 119146 59 232466 2011 

369319 10 37711 30 112335 59 219270 2010 

 .2016 ل إ ىلاد احث حث ن   ال تم د  لى ززارة احس   ر زادل  د ف لق ر    رر احري ر  المصدر:

6150,4 7563,6 
8514,8 

9366,6 
11090 

10034,3 

12049,5 
14588,6 

16208,7 
16650,2 

17242,5 

16591,9 

390,5 420,1 449,5 479,8 519,5 573,1 597,9 663,8 728,6 771,8 838,5 900,9 
0

10000

20000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 (مليار دينار)قيمة الصناعات خارج قطاع المحروقات من اجمالي الناتج الداخلي الخام 

 الصناعات خارج قطاع المحروقات (ماليير الدينارات)اجمالي الناتج الداخلي   
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  لنارىل  ريتم   ُت غ ر  "CNASح حظ أن لؤ ر ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر حألئخ ص ادلة  رُت "
آخ   ىلرك حلثي ح ت  2016ززارة احس   ر زادل  د ف لق ر    رر احري ر ) *2016 غ ر إذل غ رر 2009
زحول ادل حظ أن مت ين ه    ادلصغري ت ي ن  زها حريثر ظل   ةتربة دىلاف % 42  ريثر زصلت إذل  (31/06/2016
ف زذحك   ة  ل ف  اح  زف % 70إذل  60غلثه    ادل  ط  احام حيرف إذ أن ه   ادلصغري ت مت ينت   ريثر أ

 . ادل  ط  احس   ير ... اخل( احا ايرف احتو   ف احتيمة ت احس   يرف) زاحا زط اح ز ر إلمل  ر ادلا ررط االغتثم ررر
 %30أ     ح ريثر حلهض ب احةلي  ح حظ ل  ملص   حريثر احتم ين   ه   ادل  ط   ةىل   ي حت حريثر احتم ين 

ف زه ا رادط حةىلة   ا  ف غ اء لةل  امي    تو حيف 2016غ ر  %22ه   اح ريثر إذل  تل  ملس 2009غ ر 
اإلحت ج احىلاخلير ذل   ادلصغري ت   ة  احة ا   اخل ردير ا يؤر هب ف زحة ا   أخ ى لتمث    ضةف اذلي ي  

 احق  ىلرر ا يؤر    ء ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر.
 ُت غ يت  %10أ     ح ريثر إذل    ط  ا   ب فو حت حريثر احتم ين فيه  اميضةف زاحيت  ثلت لق رث   
رادةر حل  زف احؤثيةير احث تر زاحثةىل  ُت ادلا ز  ت احس َتة زادلت غؤر  ل  ةضه  احثةض  زها 2016ز 2009

  إلض فر إذل ضةف اإل و ح ت احق  ىلرر ي ح ق  زاحؤ مل تف زلة د حريثر احتم ين احضةي ر إذل اح  زمل ت احوثَتة   
احتري ر  ا لا   ة  احثةىل  ختسص ه   ادلصغري ت زاح   ال رتثط   اح  حب خس  ص ادل ؤقرف زضةف  ملي ت

 ا   ا   زغَته   ل ادلا ي  اميخ ى شل  رري ه     ىلم لؤ ر ادلصغري ت   ه   ادل ؤقر.
"  لى ادلريت ى ادل  ط  CNASل زرط زمت ين ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر حألئخ ص ادلة  رُت " :6الجدول رقم 

  .  دلق رحر  ةىلد احريو ن
 المناطق عدد المؤسسات عدد السكان % نسمة 1000مقدار التمركز لكل 
 الشمال )الوسط( 238163 10707975 22
 الشمال )الشرق( 78453 4741332 17
 الشمال )الغرب( 84615 5626567 15
 الهضاب )الشرق( 78358 5333370 15
 الهضاب )الغرب( 19882 1893455 11
 الهضاب) الوسط( 27811 2538377 11
الجنوب  39791 2561121 16

 )الشمال(
15 677833 10313 

الجنوب 
 )األقصى(

 .2016:  ل إ ىلاد احث حث ن   ال تم د  لى ززارة احس   ر زادل  د ف لق ر    رر احري ر المصدر
  



  بختي فريد /د ،منير أمقران /ط.د                                التجمعات الصناعية الحديثة كآلية لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الصناعي 
 

 

 2018/جانفي 09العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -االقتصاد والتنميةمجلة 

 
82 

رثثت أن ه   ادل ؤقر متت ز  ت ف   %41اح غط احام رل   ريثر لس  إذل   إن مت ين ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر 
مجيط اح  زف ادل  مر حتؤ ر ه   ادلصغري تف زذحك   خم  زد د ئ ي ت يربى مل درة  لى احتة ملىل  ط ه   
ادلصغري ت   إط ر ادل  زحر احس   ير زه ا    رري  ىل  لى مح رته ف ز  حت رل إحا ء  مة ت ص   ير   ه   ادل ؤقر 

س   ا حت ف  مجيط ئ زط اح ي ح ذل   ادلصغري ت   ة  احىلزر اح   ؽلول أن ختلقه ه   حتم    زر دة اإلحت ج اح
   احتيمة ت احس   ير.
ملسى ا   ب ا نا    فها  ت  أدىن   لثر  ل حيك ل زرط ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر ميأ     ح ريثر 
  ادل  ط   لى ل مير زل ملير دزر زها ضةي ر دىلاف إذ ال لري  ىل اح  زف ادل د دة   ه  %2  ريب لس  إذل 

ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤرف ز  حت رل  إمل  ر  مة ت ص   ير   ه   ادل  ط  ال رري  ىل  لى لؤ ر  احت مير 
  احس   ير   ة  ادلري علر احضةي ر حلم ؤقر.

ا نا   شل هج إن لؤثي  احتيمة ت احس   ير حلمصغري ت احس َتة زادلت غؤر   سلتلف ادل  ط  ا   افير   
إمللي  زل ف  رىل    لر  صهلر رري  ىل  لى احتخسص   ة    ا   احتو      اإلحت جف  زف  خس  ص ي    ؤقر أز

 شل  اإلحت جف لو حيف خت يض ز  حت رل ادل اح  اإلحت ديرف أث  ء احتث دل لو حيف  ل احتقلي   ف حتيمة ت لري ه  
ف ص احت زرط  لى ادلريت ى ا لا     حلته اميزذلف اإلملليما  ز ريُت حلم تي ت احت  فريير رفط ادلنار  إذل رصد 

 .زاح طٍت ز  اميخَت لؤ ر   ملير احتسىلر 
اح ملةر ا   افير زاخت ف خس  ص ي  ادل ؤقر رريت دب زد د ح ض  ت حأل م ل حلترييَت امي ث   ئري  ر

حلم ارد ادلت حرف ز  حت رل احتيمة ت احس   ير حلمصغري ت احس َتة زادلت غؤر يآحير دل ادهر سلتلف احت ىلر ت احيت 
  ا زخل  احقيمر ادلض فر ززر دة اإلحت ج ل اده ادلصغري ت احس َتة ا نا  رر زه     رةم   لى لؤ ر  احقؤ ت احس 

 احىلاخلا اخل م.
رابعا: مقارنة بين واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية بين الجزائر والمملكة العربية 

 السعودية.
   ا ىلزل احت رل: 2016ؽلول ان حلخص اه  ازده احتا  ه زاالخت ف  ُت احثلىلرل حري ر      

ادلق رحر  ُت االغتثم ر   ملؤ ت ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر زلؤثي  إغًتالييير احتيمة ت  :7م الجدول رق
 احس   ير حلمملور احة  ير احرية درر زا نا  :

 
 
 
 
 
 
 



  بختي فريد /د ،منير أمقران /ط.د                                التجمعات الصناعية الحديثة كآلية لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الصناعي 
 

 

 2018/جانفي 09العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -االقتصاد والتنميةمجلة 

 
83 

 

 ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر
 ا نا   ادلملور احة  ير احرية درر 
 ل حيك احتة رف احة م -

حلمصغري ت احس َتة 
 زادلت غؤر:

 :لاير( لي ن )ادلثية ت / ىلد احةم ل-
  لي ن. 3امل   ل  / 5إذل  1 س  ة:  ل -
  لي ن. 40إذل  3 ل /49إذل  6ص َتة:  ل -
 .200إذل  40 ل  /249إذل  50 ت غؤر:  ل -

حقىل ا تمىل لة رف ادلصغري ت احاا ص ز ادل ا تم دا  لى:  -
رلم ت حسيلته   (/دج)امي م ل احري     / رمل  ىلد احةم ل

   رراحري

   دل  ر   ه   س  ة 97 صغرير 1.022.000 -   دل  ر   ه   س  ة زص َتة 97 صغرير   1.800.000-  ىلد ادلصغري ت:-
  ل  ىلد احةم ل اإلمج رل.  ر  دل   20  -   دل  ر  ل  ىلد احةم ل اإلمج رل.57 - حريثر احةم حر-
اميدهنة احيت لا ف  لى -

 ملؤ ت ادلص ص ز م:
 إغًتالييير ضمل  ىلرىله  زادلت غؤر:  غل   احس َتة حلم اآت احة  ر اذلي ر-

 احس َتة زادلت غؤر. احة  ر حلم اآت حلهي ر ئ  لر
-ANSEJ ، ANGEM فCNACفANDI  ف

 ...اخل"  ل اذلي  ت احىلا مر زادل افقر.
أه  احقؤ   ت زاميغ اق -

 ادلريتهىلفر:
احس    ت )احس َتة(ف اخلىل  تف اح  حرف احؤ ملر - احىلاخلير زاخلىل  ت/ اميغ اق احىلاخلير . زاحتي رة احس   رف ادلق زالت-

 )رل الت زلىلزدة(/ اميغ اق احىلاخلير.
حريثر ادلري علر   اح  لج -

 ا لا اخل م:
   دل  ر    اح  لج ا لا اخل م.14-   دل  ر    اح  لج ا لا اخل م. 33

 زاض ر ا    ه ا احقؤ ت. غي ب رؤر - .2030تا افير حتؤ ر  احقؤ ت   أف  رؤرر إغ- رؤى إغتا افير:-
رريتم  خ زج ادلصغري ت احس َتة  ل احري ق احرية درر  ةىل - احت ىلر ت زاحسة   ت:-

 ىلر ت اإلف س زضةف  ملي ت احتم ر  احىلا مر ذل      ادهر 
   ت  ىلة احقؤ   تف ز  د ذحك دل ادهر ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر حسة

ضةف  ملي ت احتم ر   ل ملث  ادلس رف   خم  احتاىلد   حضم ح ت  أعله 
ززلىلزدرر اخلي رات ادلت حر حلمصغري ت احس َتة   خم   ىلم ا ت ك احوثَت 
  ه  إذل أص ل لق م   ه ه  ح غت  دة  ل خىل  ت احتم ر  ادل  غثرف زه ا    

     حغ احسة  ر خ ل اح ًتة ر  مل   ا يله  ادل حير زغلة  اغتم اره    حري ق أ
 .احق د ر

إن احت ىلر ت ادلؤ زحر خ ل لقيي  دزر ادلصغري ت     
احس َتة زادلت غؤر   ا نا     احري    لتمث    صة  ر 
احلس ل  لى احتم ر ف زضةف احتأهي  زاحتىلررب زارل  ت 
لو حيف احتا ي ف زي حك غي ب إغًتالييير زئثور فة حر 

اح ط ير زللي  زدزحي  فض   ل ادلة مل ت حتري ر  ادل تي ت 
اإلد ا يرف زي حك غي ب اإلحس ءات احىلمليقر حةم  ه   

 .ادلصغري ت

 تطبيق التجمعات الصناعية
احتيمة ت احس   ير + ادلىلن احس   ير +    مليىل ص   ير + غ غ   احتيمة ت احس   ير:

 ح ض  ت أ م ل.  + احقيمر
 اح ا ط + ح ض  ت أ م ل .ادل  ط  احس   ير +    ط  -

 ؛ملؤ ت ص   ر احريي رات زأدنا ه - احتخسص:-
 ؛ملؤ ت ادلة دن زاحس    ت ادلةىلحير-
 ؛ملؤ ت احويم زر ت-
 ؛ملؤ ت احؤ ملر ز لير ادلي   )مت لأغيريه حىلرث ً(-
 .ملؤ ت احس    ت احىلزا ير زاحتق ير احلي رر-

 ؛ملؤ ت ص   ر احريي رات-
 ؛ىلحيرملؤ ت ادلة دن زاحس    ت ادلة-
 .ملؤ ت احس    ت احىلزا ير زاحتق ير احلي رر-

 لري ر  زللا - لري ر  زللا زدزرل - احت  فريير زاحتري ر :-
غَت  ت ازن حيك أن اميمل حي  احام حير امييث  مت ين -  ت ازن  ُت سلتلف اميمل حي .- احت زرط ا   ا :-

 حل ا ط ت احس   ير.
    ط  مخس   ادلملور   ص   ا  مط 26 حتأغيس 2030آف ق- رؤى إغتا افير :-

 احيت احس   ير احتيمة ت مي  ز ادل  ح اح  يريير اغتة اض مت زملىل د  افيرف
 .ادل  ط  ه    ل   ؤقر ي    لأغيريه  ؽلول

 . 2030إحا ء    ط  ص   ير دىلرىلة   أف  -
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 اغت  دا إذل:ادلسىلر:  ل إ ىلاد احث حث ن 
 احىلزل   زادلت غؤر احس َتة أ م ل ادلا ز  ت زاح  يرف" ي ر االملتس درر فاحىلا  ة احة يب اح قىل لق ر  ص ىلزق*
 زاحت ىلر ت. اح اهل احة  يرفاح ضط 

 ؛2016*احتق ر  احري    ح زارة احس   ر زادل  د  
 .2017د ح ا 10زادلت غؤرف  احس َتة  ادلصغري ت  حتؤ ر   احت ديها احق ح ن ف ا نا  رر اح مسير *ا  رىلة

: ادل ملط  لى االط ت ؽلول احرية دررف احة  ير ادلملور ف2030 رؤرر احس   ير احتيمة ت*
http://www.ic.gov.sa/ar/about  10/10/2017: االط ت ل ررخ. 

 اح اهل احة  ير اح ضط احىلزل   زادلت غؤر احس َتة ادلا ز  ت أ م ل زاح  يرف  ي ر االملتس درر احة يبف احىلا  ة اح قىل *لق ر  ص ىلزق
 .2017 ادلت ىلةف أيت    احة  ير اإل  رات دزحر زاحت ىلر تف أ  خميب

 احا  ن احرية دررف ملؤ ت احة  ير ادلملور   احس   ا  لى احت طُت زلأثَت  احس   ير احتيمة ت لؤثي  ح ل آف ق دراغر*
 .2014زاحىلراغ تف اح  فر احا مليرف  ادلةل   ت االملتس درر ف  ين

 
 خاتمة:

ح ملتس د ا نا       ر زل مير    ح ريثر احس   ير لؤثي  احتيمة ت ف ق آأعلير   لى احىلراغرأيىلت ه   
 ادل اآت احس َتة ل مير احس دراتف زر دة احىلزحرف دل ارد امي ث  االغت  ل خ ل احقؤ ت احس   ا خ صرف  ل

 أز أد ثير. م رات غ اءا ي حت زلليراالغتث  ل حلةىلرىل إض فر   هب  احتو  ح ديرف احت مير زدزره    زادلت غؤرف
 أه  حت  ج ه   احىلراغر      رلا: زحلخص

 حلم اآت احس   ير زاحيت لت اف   ط اح  ضير اميزذل حلىلراغر فيم  رلا:   ح ريثر احتيمة ت أعلير لومل أوال: 
 امي م ل.  لى لاييط االغتثم رات زحا ط ت ل فَت اح  زف ادل  مر احيت لةم  -
 احلو  ير. اخلىل  ت احلس ل  لى زلريهي  اإلحت ج لو حيف خ ض -
  زاحة دلا.  لى ادلريت ى ا لا  احري ملير ززر دة احلسر ل  فرييرف  أغة ر اإلحت ج  ريتلن  ت  لى احلس ل -

حريثر  ري علر ضةي ر حلمصغري ت احس َتة زادلت غؤر   احقؤ ت احس   ا زه     رت اف   ط ف ضير احىلراغر  ثانيا:
 ىل    رلا:احث حيرف حيك صل

  ضةف  ري علر احقؤ ت احس   ا   اح  لج ا لا. -
 ل ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر لت ملف  ل اح ا ط غ  ر ف زها حريثر   ل ةر دىلا إذا    مل رحت  %1حريثر  -

 ة   احري ر.أ ةىلد ادلصغري ت ادل ا
إحىلاث ل مير ص   ير ئ  لر   ة  ل ده ه   ادلصغري ت إذل   ضةف  ري علر ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر  -

 احقؤ   ت اميخ ى امييث  مح رر  ل احقؤ ت احس   ا.
 احت زرط اح  ت ازن د  افي  حلمصغري ت احس َتة زادلت غؤر  لى ادلريت ى اح طٍت. -

 . تؤلث ت صل ح احتيمة ت احس   ير   لؤ ر  احقؤ ت احس   ا   ا نا   ثالثا:
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   ل احوثَت رؤ ح ا نا    االملتس د إال أن احس   ير احتيمة ت از إغًتالييير لتثٌت دل ا نا   أن رغ 
 احس    ت :ادلث ل  لى غثي  زح ي  ص   ير  مة ت أز    مليىل حتؤ ر  رل ال أن متث  ؽلول احيت جمل الت

 اح  ا يرف لس يط ا ل دف احس    ت ص   ر احث  ءف   اد احت ليفف لس يط   اد احثًتزييم زرر )احث غتيك( لس يط
 احوه ز  نحير....اخل.  اميدهنة

احتيمة ت احس   ير خ صر   ه  ادلملور احة  ير احرية درر رل ل   حقىل دحت احتي رب احىلزحير اح  د ر 
   أن ه  ك رلم  ر  ل احا زط احض زررر إلصل ح  ملي ت احتو    زاحتق رب     ُت احقؤ   ت االملتس درر لى 

 ؽلول حس ه    احة  ص  احت حير:  اط ر  مة ت ص   ير
احةم   لى إغل د اإلط ر احق ح ين زادلصغري يت اح   ػل ن ادلق زح ن زأر  ب احةم   لى لةنرن رأس ادل ل  -

االدتم  ا شل  رري  ىل  لى خل  احثقر احيت لةم   لى لةنرن   مل ت احًتا ط زاحتا  ك زاحتو        ُت 
   ت االملتس درر احس َتة زاحوثَتة. سلتلف احقؤ 

  لةنرن احقىلرة احت  فريير حلقؤ   ت االملتس درر خ صر حلمصغري ت   زأث هيمة ت احس   ير احت  ير مب ه م احت -
احس َتة زادلت غؤرف  ل خ ل احةىلرىل  ل ادلصمت ات زاح ىلزات احةلمير زاح رئ ت  لى  ريت ى اح زارات ادلة ير أز 

 رة زاحس   ر     ض   ت احتو    االملتس د  زادل  زحر زاحتاثيك.غ ف احتي   لى  ريت ى
لاييط احا ي ت احوربى  ل خ ل سلتلف اإلد اءات احت  ينرر  لى د   احا ي ت احس َتة زا تث ره    -

    رر ميحاؤته  زخ صر  ل ح حير احريلط اح غيؤر ز ريتلن  ت اإلحت ج. يس    ت
ت ادل  رر   احقؤ   ت ذات اميزح رر ز قي  حريثر يثَتة  ل االحىل  ج لثٍت إغًتالييير حو  ير حىل   احس     -

احس   ا     ُت ادلصغري ت احوثَتة زادلصغري ت احس َتة شل  رريمح  تةنرن احقىلرات احت  فريير ذل   ادلصغري ت  
 أن لتمتط ه   احس    ت ادل  رر مبيم  ر  ل احل افن احث وير زا ث  ير. يم  غلب

 ي  ادلتث  ة  ل ط ف احريلؤ ت احةم  ير   إط ر اإلغًتالييير احا  لر حتةنرن احقؤ ت ل ديه غي غر احتا  -
 ز ة  ر اخلل    طثيةر احتم ر  حيك ر ين يثَتا  لى ادلصغري ت ادل  رر حلس    ت احوثَتة. احس   ا
 .المراجعالهوامش و 

 احق ح ن ف رتضمل 2017غ ر ر  ر   10 ادل اف  1438   م احث ين  ر يط 11   صرخ 17-02 رمل  ق ح ناح. 1
 اح س  احث ينف لة رف ادلصغري ت احس َتة زادلت غؤر. احس َتة زادلت غؤرف  ادلصغري ت  حتؤ ر   احت ديها

 .23 ص 2012 فاميردنف احل  ىل دار زاخل صف احة م احقؤ  ُت  ُت احا اير احقهي  ف اهلل  ثىل . حيك2
 احة اقف   ىلاد د  ةر اإلداررر احةل م فرللر احت  يمير ادل   ر  قي    زدزره  احا اير احؤ  اف حيي  . ر غف3

 . 2009ف  28احةىلد
 .473 ف ص1999.  لا احلريُت  لا زآخ زن ف اإلدارة احلىلرثر دل ضم ت امي م لف دار احل  ىلف  م نف 4
 حل ا ف ارًترك  ا ف احل د  احق ن خي رات احتة زنف إذل ادل  فرير  ل اإلغًتالييير احت  ح  ت اح ي رف ف رىل .5

 .16ص ف1999احق ه ةف  
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 احة  ير ادل  مر احىلزل احة  يرف   احا ي ت  ُت اإلغًتالييير زاحت  ح  ت االحىل  د ت احة ضاف احرييىل . رفةت6
 . 184ص ف 2007  س ف ف 2 ط ف 41 احةىلد زدراغ تف حب ث غلريلر اإلدارررف حلت مير

 احقىلرة حت ريُت يمىلخ  حلىلزاء ادلس ةر احا ي ء  ُت اإلغًتالييير احت  ح  ت احللي ف  ثىل زدرط إؽل ن .7
 ف 2004  س  مشسف  ُت د  ةر أ م لف إدارة فلري ر احىليت را  دردر حل س ل  لى  قىل ر رغ حر احت  فرييرف

 8 .ص
 مل رر ص   ير ئ اير ز رييىل حث  ء إغًتالييير رؤرر :ا نا     ا ىلرىلة احس   ير   زسف اإلغًتالييير  ل . مج ل8

إغًتالييير احا اير احس   ير حث  ء  ا نا  ررف   إط ر  ادللتقى احىلزرل احث ين ح ل: زادلت غؤر احس َتة حلمصغري ت
 .2017" اح املط زاآلف ق"ف د  ةر ادرارف في     احت  فريير حلمصغري ت   احىلزل اح   ير احقىلرات

ر يآحير حتةنرن احتو        ُت ادلا ررط احوثَتة ز ادلا ررط احس َتة . زار    لق غ ف احتيمة ت احس   ير احلىلرث9
زادلت غؤر ملا ا نا  ف  ريتقث  االملتس د ا نا      خم   ىلر ت اح ضط اح اهلف أ  ظل ذج املتس د  حلينا  ف 

 . 68ف ص 2016   ا رات اح  د  االملتس د  ا نا   ف
 .69. زار    لق غ ف   دط غ   ف ص 10
 .70-69. زار    لق غ ف   دط غ    ف ص ص 11

  .12 Andersson T. et al. The cluster policies whitebook, IKED, Sweden, 2004, p14-17.   

 .80-79. زار    لق غ ف   دط غ    فص ص13
14. David L.Barkley "Advantages and Disadvantages of Targeting Industry Clusters" 

U.S.A,Clemson University, 2001.  

احرية دررف  احة  ير ادلملور   احس   ا احت طُت  لى زلأثَت  احس   ير احتيمة ت لؤثي  آف ق ح ل . دراغر15
 .19فص 2014زاحىلراغ تف اح  فر احا مليرف  ادلةل   ت   ينف االملتس درر احا  ن ملؤ ت
 زادلت غؤرف دراغر  احس َتة ادلصغري ت   احث طل  ل ادلق زحر لؤثي  . ا    و  غ دل ف  ىلاخلر  ة  ان"  ة مل ت16
"   إط ر  ادللتقى احىلزرل احث ين ح ل:إغًتالييير احا اير -ا نا  رر  زادلت غؤر ادلصغري ت احس َتة  ل  ي ر ح حر

 .2017    احس   ير حث  ء احقىلرات احت  فريير حلمصغري ت   احىلزل اح   ير" اح املط زاآلف ق"ف د  ةر ادرارف في
.   ين ادلةل   ت ز د   اخت د احق ارف ف احة  مليىل احس   ير يإغًتالييير حت مير ادلا ز  ت احس َتة ز ادلت غؤر 17

 .16-15ف ص ص2003االط ر اح    ف  -احلي 
حت مير ادلا ز  ت احس َتة ز ادلت غؤر   ا نا  ف رللر احةل م  . زار    لق غ ف ف احة  مليىل احس   ير يإغًتالييير18

 .178-175ف ص صف 2007االملتس درر ز  ل م احترييَت د  ةر ف ح ت  ث س غؤيفف احةىلد احري  طف 
 .11  Ministry Of Knowledge Economy  " The_Industrial Complex Cluster Program Of Korea" 

,p13. Online : 

www.clustercollaboration.eu/documents/270945/0/THE_INDUSTRIAL_COMPLEX   : 

CLUSTER_ PROGRAM_OF_KOREA.pdf   04/02 /2012: ل ررخ االط ت 

http://www.clustercollaboration.eu/documents/270945/0/THE_INDUSTRIAL_COMPLEX%20%20موجود%20على%20الموقع_
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 احس   ير ادل اآت سل ط  إدارة   احس   ير احة  مليىل احري مف دزر  ثىل احة ل  ثىل زلمىل زلم د  سؤ ى. 20
ف 15اميردنف احةىلد ر  ح احثا رر ادل ارد زلؤ ر  احث ك زادلت غؤرف رللر ر  ح حلث  ث زاحىلراغ ت ف  ين احس َتة
 . 169 -168ف ص ص 2015
احرية دررف  احة  ير ادلملور   احس   ا  لى احت طُت زلأثَت  احس   ير احتيمة ت لؤثي  ح ل آف ق . دراغر21
 .55-54-53ص  ف2014زاحىلراغ تف اح  فر احا مليرف  ادلةل   ت   ين االملتس دررف احا  ن ملؤ ت

 .22 OECD, Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern 

Europe,2005. Online : 
http://www.oecd.org/cfe/leed/businessclusterspromotingenterpriseincentr

alandeasterneurope.htm 11/05/2012   ل ررخ االط ت  

23 . Toronto Board of Trade, Food and Beverage Cluster: Background Material, 

2012. Online :  
https://www.bot.com/portals/0/unsecure/advocacy/food-and-beverage-

primer.pdf   

  :ل ررخ االط ت 11/05/2012

 .24  USDA, Evaluation of Forest Products Industry Cluster in Wisconsin and Recommendations for 

Economic Development Actions، October 2004. Online: 

http://www.wi-edi.org/docs/ForestryClusterPaper.pdf ل ررخ االط ت  2012/ 11/05      

 

 

http://www.oecd.org/cfe/leed/businessclusterspromotingenterpriseincentralandeasterneurope.htm
http://www.oecd.org/cfe/leed/businessclusterspromotingenterpriseincentralandeasterneurope.htm
https://www.bot.com/portals/0/unsecure/advocacy/food-and-beverage-primer.pdf
https://www.bot.com/portals/0/unsecure/advocacy/food-and-beverage-primer.pdf
http://www.wi-edi.org/docs/ForestryClusterPaper.pdf
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م( 2014-1994) للفترة في الجزائر سعر الفائدة الحقيقي معاختبار عالقة االدخار واالستثمار 
 (ARDL)باستخدام نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة 

 عبد الباقي كيحل د..ط
  محمد رتيعة د.

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                           

 .الجزائر.                        جامعة يحيى فارس، المديةوعلوم التسيير،  العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ةطالب دكتوراه ل م د، كلي، /عبد الباقي كيحلدط ،                     
، الجزائريحيى فارس، المديةوعلوم التسيير، جامعة  العلوم االقتصادية والعلوم التجاريةكلية محاضر قسم أ،   ، أستاذمحمد رتيعة د/    

 الملخص:
مدى وجود عالقة مستقرة طويلة األجل بٌن معدل االدخار ية معرفة استهدفت ىذه الورقة البحث

 نتائجوكشفت  ،( م2014-1994الفرتة ) خالليف اجلزائر  سعر الفائدة احلقيقي  معومعدل االستثمار 
 سعر من. وضعيفة واحد اذباه ذات سببية توجد كما ادلتغًنات، بٌن ضعيف ارتباط أن ىناك الدراسة
أن معدل سعر الفائدة ، ويف اختبار التكامل ادلشرتك مت التوصل  إىل االستثمار ضلو احلقيقي الفائدة

 الرتبة األوىل من معدل االستثمار واالدخار متكاملٌن من يف حٌناحلقيقي متكامل من الدرجة الصفر، 
 طويلة األجلت احلدود اليت  نتج عنها عدم وجود عالقة استخدام طريقة اختبارا لذلك متنفس الدرجة، 

د يرجع إىل غياب العالقة التوازنية ق وبالتايل ،فائدة احلقيقيسعر المع  االدخار واالستثمارمتغًني بٌن 
 عتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.يطبيعة االقتصاد الذي 
5 ادخار، استثمار، سعر الفائدة احلقيقي، تكامل مشرتك، ظلوذج االضلدار الذايت  الكلمات المفتاحية

 للفجوات الزمنية ادلتباطئة، سببية

: Abstract 

          This paper aimed to investigate the existence of a long-term stable 

relationship between the saving rate and the investment rate with the real 

interest rate in algeria during the period (1994-2014). Where the results of 

the study revealed that there is a weak correlation between the variables, 

There is also a one-way, low-interest-rate causality towards investment, in 

the cointegration test it was found that the real interest rate is integrated 

from grade zero, while the investment and savings rate are integrated in 

the first class of the same degree, so the method of boundary tests was 

used which resulted in the absence of a long relationship Term savings 

and investment variables with the real interest rate and hence the absence 

of a balance-sheet relationship. This may be due to the nature of the 

economy, which relies on oil as the main source of income. 

                                                                                         

Key Words: saving, investment, real interest rate, cointegration, ARDL 

model, causality,                                                                                          
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 :المقدمة
شهدت أسعار الفائدة احلقيقية ربركات كبًنة يف العديد من ادلستويات ففي فرتة الثمانينات من القرن 
العشرين اطلفض جدا وأصبح يف ادلستوى الضعيف. ومن العوامل اليت ساعلت يف تلك التحركات صلد االدخار 

 واالستثمار.
أما يف أواخر التسعينات من القرن العشرين، صلد أن ىناك بعض العوامل اليت ساعلت يف االطلفاض تتمثل 

إىل ارتفاع كبًن يف معدالت  م0222-0222يف زيادة ظلو دخل اقتصاديات األسواق الصاعدة خاصة يف الفرتة 
 االدخار، واطلفاض حاد ومستمر يف معدالت االستثمار يف االقتصاديات ادلتقدمة منذ األزمة ادلالية العادلية.

ولكن رغم استخدام مصطلح سعر الفائدة احلقيقي بكثرة يف التحليل االقتصادي إال أن ىذا ادلصطلح بقي 
إىل رلموعة من ادلتغًنات االقتصادية، فهو يؤثر ويتأثر بتلك ادلتغًنات غامضا وال زال ىذا الغموض، فهو ؼلضع 
 واليت من أبرزىا عامل االدخار واالستثمار.

 اإلشكـــــالية:
 ومن خالل شلا سبق وما تتطلبو الدراسة ؽلكن صياغة اإلشكالية على النحو التايل5

الفائدة الحقيقي في الجزائر خالل الفترة  سعر معاالدخار واالستثمار  هل توجد عالقة طويلة المدى تربط 
 ؟م(1994-2014)

 وبالتايل ؽلكن أن تتفرع عنها ىذه األسئلة نقاط معينة وىي كالتايل5
 ىل ىناك تكامل مشرتك بٌن متغًنات الدراسة يف ادلدى الطويل ؟ -1
 ؟سعر الفائدة احلقيقي مع  االستثمارو  بٌن االدخار ىل توجد سببية  -0

 الفرضـــــيات:
 :ىناك تكامل مشرتك بٌن متغًنات الدراسة يف ادلدى الطويل؛ الفرضية األولى 
 :سعر الفائدة احلقيقي.مع  االستثمارو االدخار بٌن  توجد سببية ذات اذباه واحد الفرضية الثانية  

 والختبار الفرضيات السابقة ؽلكن تقسيم الورقة البحثية إىل ثالثة زلاور أساسية كالتايل5 محـــــاور البحث:
 المحور األول: مفاهيم عامة حول االدخار واالستثمار وسعر الفائدة.

 (ACP)المحور الثاني: تحليل عينة الدراسة باستخدام طريقة تحليل المركبات األساسية 
  الثالث: دراسة قياسية لعالقة االستثمار واالدخار بسعر الفائدة الحقيقي. المحور      

 الدراسات السابقة:
  كاأليت5نوجزىا   اجلانبتناولت ىذا سنحاول إعطاء بعض الدراسات  

5 تبحث ىذه الورقة يف مدى وجود عالقة مستقرة طويلة األجل بٌن االستثمار 1دراسة )بشير عبد اهلل بلق( 
، واعتمادا على طرق ربليل م0222 -1422واالدخار يف االقتصاد اللييب باستخدام بيانات سنوية للفرتة 

ا. جراصلر وطريقة جوىانس وطريقة اختبارات احلدود احلديثة نسبي -شرتك اليت تشمل طريقة اصللالتكامل ادل
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تبٌن نتائج اختبار السكون أن ادلتغًنين يتبعان ظلوذج السًن العشوائي، وىذا يبٌن صالحية استخدام اختبارات 
التكامل ادلشرتك للتحقق من العالقة بينهما. النتائج ادلتحصل عليها بالطرق الثالث تشًن إىل عدم وجود 

 عالقة توازنية بٌن االدخار واالستثمار لفرتة الدراسة.
قام بدراسة العالقة بٌن معدل الفائدة واالدخار يف رلموعة من الدول النامية فوجد  :Fry (1978) 2ة دراس 

 أن ىناك عالقة إغلابية وقوية بٌن ىذان ادلتغًنين.
قوية بٌن معدل الفائدة احلقيقي ومعدل اليؤكدان على العالقة االغلابية و  :Biery-Yasin (1993)3دراسة  

 إفريقيا.االدخار يف تسعة دول 
من خالل الدراسة اليت قاموا هبا توصلوا إىل وجود  :Moubini-sala-Martin(1992)4 دراسة كل من  

 .عالقة إغلابية وقوية بٌن معدل الفائدة احلقيقي ومعدل االدخار
 المحور األول: مفاهيم عامة حول االدخار واالستثمار وسعر الفائدة.

أنواع النشاطات االقتصادية اليت يعتمد عليهما الدول من أجل النهوض يعترب االستثمار واالدخار من أىم 
باقتصادىا  واللحاق بركب التقدم نظرا دلا يشهده العامل اليوم من تطورات على كافة ادلستويات. كما أن سعر 

يؤثر ليس  الفائدة لديو أعلية بالغة على الصعيدين الداخلي واخلارجي فهو يؤثر على االقتصاد بصفة عامة، ألنو
 فقط على رغبات ادلستهلكٌن يف اإلنفاق أو االدخار ولكن أيضا على قرارات ادلستثمرين من أصحاب األعمال.

 : اإلطار النظري لالدخار–الفرع األول 
 مفهوم االدخار  -1

من السهل إعطاء تعريف ومفهوم زلدد لالدخار، فهناك تعاريف متعددة، شلا جلب اىتمام العديد  ليس
 بالتحليل وسنبدأ االدخار، حول مفاىيم ادلفكرين سلتلف رواد  الفكر االقتصادي، وذلذا ضلاول تلخيصمن 

  .كينز"" أخًنا والنيوكالسيكي، مث الكالسيكي
  :وقد استند يف نظريتهم ىذه إىل أن االدخار بالنسبة لقطاع العائلي ىو عبارة مفهوم االدخار عند الكالسيك

 ؛5الستهالكي يف الوقت احلاضرعن امتناع عن اإلنفاق ا
 :اللذان يعتربان فيشر" و"فالراسأما بالنسبة ذلذه ادلدرسة وعلى رأسها " مفهوم االدخار عند النيوكالسيك "

أن االكتناز ىو امتناع ادلستهلكٌن عن شراء إنتاج متاح، وبالتايل زيادة قدرهتم على االدخار، كما يرى 
الفريد دلتغًن الذي يعادل االدخار الكلي واالستثمار الكلي، أما "" كذلك أن سعر الفائدة ىو افالراس"

" ويؤكد أن سعر الفائدة ىو ادلقابل الستخدام رأس ادلال يف السوق، والسعر الذي يتعادل فيو كل من مارشال
 ؛ 6العرض الكلي لرأس ادلال، والطلب الكلي

  :"عترب أن االدخار ؽلثل اجلزء غًن ادلوجو بصفة عامة فإن التعريف الكينزي يمفهوم االدخار عند"كينز
، حيث مت ربليل االدخار باعتباره رصيد  (s=y-c)، واليت سبثل الصيغة العامة التالية 7لالستهالك من الدخل
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حساب أو باقي الدخل على االستهالك يف ضوء ارتباطو بعدة عوامل كالعادات االجتماعية لألعوان 
 . 8اإلشباع،...اخلاالقتصاديٌن، مستوى 

ومنو ؽلكن القول أن االدخار ىو جزء من الدخل الذي ال ينفق على االستهالك، فادلداخيل اليت يتحصل 
االقتصاديٌن خالل فرتة زمنية معينة ال تنفق كلها على االستهالك، وإظلا تقتطع بعيدة عن اإلنفاق  عليها األعوان

ػلقق دخال وإظلا غلب أن يتحول إىل رأس ادلال عيين منتج، ومن ىنا االستهالكي غًن أن االدخار يف حد ذاتو ال 
 تتضح العالقة بٌن االدخار وتكوين رأس ادلال وبالتايل االستثمار.

 ينقسم االدخار إىل نوعٌن حسب طبيعة ادلدخرات5  أنواع االدخار: -2
  :ضغوط وحبرية تامة؛ىو عبارة عن نوع من االدخار الذي ينتج عن أفراد دون أية ادخار اختياري 
  :ويكون عكس األول حيث تنعدم فيو حرية الفرد، ويفرض اإلقراض أو ادلشاريع دبقتضى ادخار إجباري

 .9قوانٌن ولوائح ال يستطيعون سلالفتها احتجاز جزء من دخلهم
 : اإلطار النظري االستثمار-الفرع الثاني 

 مفهوم االستثمار 1-
االستثمار، وبالرغم من ذلك فهي تشرتك بالعديد من الصفات وادلظاىر الدالة دلفهوم  تعاريف  تعددلقد ت
بأنو "التضحية دبنفعة حالية ؽلكن ربقيقها من إشباع استهالك حايل، وذلك بقصد  ويعرف االستثماراالستثمار. 

 10احلصول على منفعة مستقبلية من إشباع استهالك مستقبلي".
الل ادلوارد ادلتاحة، ووضع توقّعات مستقبلية للزيادة منها، ويف العادة يُطلق باستغ يعرف االستثماركما 

على األشخاص الذين يعملون يف االستثمار مسّمى )ادلستثمرون(، وذلك دليل على القدرة ادلالية ادلتاحة عندىم 
؛ كقطع األراضي، الستثمارىا يف رلاالت، وقطاعات العمل. قد يعتمد االستثمار أيضًا على األصول احلقيقية

زبتلف النظرة ضلو االستثمار بناًء على  11.والسيارات، أو األصول غًن احلقيقية، مثل5 العالمات التجارية ادلعروفة
 .طبيعة تفكًن ادلستثمر، واليت تُقسم إىل فكر اقتصادي، وفكر مايل

يعتمد على ادلساعلة يف اإلنتاج، وإضافة قيمة مالية للسلع، واخلدمات ادلقّدمة من قبل  الفكر االقتصادي:
  .الشركة، أو ادلؤسسة للحصول على األرباح

يهتّم بتحقيق الربح ادلايل كهدف أساسي لو، عن طريق توظيف األموال، واألدوات ادلالية يف عدة  الفكر المالي:
  .مشاريع استثمارية ناجحة

 احلصول خالذلا من يتم اليت العملية "بأنو االستثمار عامة وبصفة نعرف أن ؽلكن التعاريف ىذه خالل من
 خالل حايل، من استهالكي إشباع من ربقيقها ؽلكن حالية دبنفعة التنازل أي مستقبلية، التضحية، منفعة على

 ."اكرب مستقبلي استهالك
 أهداف االستثمار:  2-

 ؛اذلدف العام لالستثمار ىو ربقيق العائد أو الربح، باإلضافة إىل تنمية الثروة 
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 ؛تأمٌن احلاجات ادلتوقعة وتوفًن السيولة دلواجهة تلك احلاجات 
 12احملافظة على قيمة ادلوجودات. 

 الفائدة : اإلطار النظري لسعر-الفرع الثالث 
 : الفائدة سعر مفهوم -1

الفائدة جوىرىا، "الفائدة ىو العائد النقدي لإلقراض ويف  لسعر تعريفاتمن  رلموعة االقتصاديون يورد
، دبعىن آخر فإن سعر الفائدة ىو ادلعدل الذي ػلقق التوازن بٌن تفضيل السيولة 13الوقت ذاتو ىو كلفة اإلقراض"

ي )الناتج عن ) الطلب على النقود كأصل نقدي كامل السيولة أي الطلب ادلباشر للنقود( وبٌن االستثمار النقد
االدخار(. وبذلك يكون سعر الفائدة ىو األداة اليت تعمل على ربويل النقود بٌن أصل عاطل يف حالة تفضيل 

 . 14السيولة( إىل أصل استثماري ) طاقة إنتاجية يف حالة التخلي عن تفضيل السيولة (
والطلب على النقود وليس " يقرر أن سعر الفائدة ما ىو إال ظاىرة نقدية تتحدد بالعرض  كينزولكن "

بطريقة  "أرفنج فيشرأما فيما ؼلص سعر الفائدة احلقيقي، فقد عرفو " .15باألرصدة القابلة لالقرتاض واإلقراض
يعادل سعر الفائدة  ( )". وتقرر تلك ادلعادلة أن سعر الفائدة النقديفيشردقيقة عن طريق ما يسمى معادلة "

 . (21) وصيغة ىذه ادلعادلة تبدأ من ىذه ادلعادلة رقم (   )للتضخم  مضافا إليو ادلعدل ادلتوقع (  )احلقيقي
(01)........................ (      )(    )  (   ) 

(       )                                                            

 من الطرفٌن ضلصل على5 1وبطرح 
(02)............................... (       )            

صغًنا جدا ومن مث ؽلكن إعلالو  (       )يصبح ادلقدار    ،    وحيث أنو بالنسبة للقيم الصغًنة لــ
 .(20)على الصورة ( 20)وتصبح ادلعادلة 

                                 (03)................................           
 ومنها ضلصل على5 

                       (04)..............................          
  .16أن سعر الفائدة احلقيقي ىو الفرق بٌن سعر الفائدة النقدي وبٌن معدل التضخم ادلتوقع (20)وتقرر ادلعادلة 

 وبوجو أعم، يتسم سعر الفائدة بأنو ذو أعلية لسببٌن5 :  الفائدة سعر أهمية  -2
 ودبعىن آخر يقيس سعر  اآلن بدال من ادلستقبل.سعر الفائدة ىو الثمن للحصول على السلع أو ادلوارد  أن

 الفائدة شبن السلع وادلوارد ادلستقبلة دبعدذلا احلايل؛
 17أنو كلما كان الثمن أكثر تغًنا كلما كان وقعو أكثر على االقتصاد. 

 02الملحق رقم  (ACP)قة تحليل المركبات األساسية المحور الثاني: تحليل عينة الدراسة باستخدام طري
طريقة ربليل ادلركبات الرئيسية تعد من أىم طرق التحليل العاملي، وىي تبٌن التوفيقات ادلختلفة بٌن 
ادلتغًنات واألفراد، من خالل ما يعرف بإسقاط ادلتغًنات وكذا إسقاط األفراد)...( لعينة ما، وىذا قصد التعرف 
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وهبدف تطبيق ىذه الطريقة، وبدراسة عالقة االدخار واالستثمار بسعر الفائدة  .18العالقة االرتباطيةعلى طبيعة 
كمتغًن تابع، وادلتغًنات ادلستقلة التاليةIR) (   5احلقيقي، اعتمدنا على ادلتغًنات التالية5 سعر الفائدة احلقيقية 

 .(I)، معدل االستثمار (S)معدل االدخار 
 نوعية التمثيل ) القيم واألشعة الذاتية( تحليل -1

، حيث  %27.24( ب     ) تقدر نسبة التمثيل دلتغًنات الدراسة ادلستقلة وادلتغًن التابع يف ادلخطط
، ومنو نستنتج ىذين %01.13( ب  ، واحملور الثاين )%02.71( ب  كانت نسبة التمثيل على احملور األول )

للمخطط، وبالتايل نكتفي بتمثيل ادلتغًنات على معلم متعامد ومتجانس ذو البعد  احملورين يعطينا أحسن سبثيل
(      .) 

 XL-STAT 2016(: القيم الذاتية ونسبة الجمود باستعمال 01الجدول رقم )

 
F1 F2 F3 

Valeur propre 1,368 0,936 0,696 
Variabilité (%) 45,611 31,187 23,203 

% cumulé 45,611 76,797 100,000 

 تحليل مصفوفة معامالت االرتباط -2
( ادلوضح دلعامالت االرتباط بٌن متغًنات الدراسة ادلستقلة وادلتغًن التابع، 21بالنظر إىل الشكل البياين رقم )

، كما نالحظ أيضا (S)ومعدل االدخار  (IR)نالحظ وجود عالقة ارتباط ضعيفة بٌن سعر الفائدة احلقيقي 
 .  (I)ومعدل االستثمار (IR)عالقة ارتباط ضعيفة بٌن سعر الفائدة احلقيقي 

 (: التمثيل البياني للمتغيرات )إسقاط المتغيرات(01الشكل رقم )

 
 XL-STAT 2016سلرجات برنامج المصدر: 

 تحليل التمثيل البياني لألفراد والمتغيرات -3
 متغًنات الدراسة ادلستقلة وادلتغًن التابع واألفراد "عينة الدراسة".إسقاط  (20يتبٌن من الشكل رقم )
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 (: التمثيل البياني لألفراد على المستوي02الشكل رقم )

 
 XL-STAT 2016سلرجات برنامج المصدر: 

 0222و 0220و 0222و 1998(، فإننا نالحظ أن الفرد20ويف إطار التعليق على ىذا الشكل البياين رقم )
 1447و 1442و 1440ىو األفضل سبثيل على احملور األول، أما عن احملور الثاين فإننا ظليز الفرد  0210و 0224و
األفراد مقبول على ىذا ادلستوي أما  أن سبوقع معظم. حيث ؽلكننا أن نقول 0223و 0222و 0227و 1444و

 الباقي ليس مقبول لسبب قرهبم من ادلبدأ.
 المحور الثالث: دراسة قياسية لعالقة االستثمار واالدخار على سعر الفائدة الحقيقي.

  المنهجية المتبعة: -3-1
بالنظر للدور ادلهم الذي يلعبو سعر الفائدة يف رلاالت متعددة يتحتم علينا اآلن أن نبحث عن العوامل 

الرجوع إىل النظريات اليت وضعت لتفسًنه، ففي حبثنا احملددة لسعر الفائدة، ولكي نوضح ىذا الدور، البد لنا من 
ىذا وبعد الرجوع إىل نظرية الفائدة الكالسيكية اليت تنص على وجود عالقة طردية بٌن االدخار وسعر الفائدة،  

كما اعتمدت الدراسة على ،  19وسعر الفائدة يكما تنص على وجود عالقة عكسية بٌن اإلنفاق االستثمار 
وسعر الفائدة احلقيقي كنسبة من الناتج الداخلي اإلصبايل، من موقع قسم  ٌناالستثمار احملليبيانات االدخار و 

، وغطت البيانات الفرتة /Source: http://www.Albankaldawli.org)إحصائيات البنك الدويل)
 .01الملحق رقم  1440-0210

 نموذج الدراسة: -3-2
ستثمار بسعر الفائدة احلقيقية عالقة االدخار واالحول  السابقةشلا سبق عرضو يف اإلطار النظري والدراسات 

 التايل5 كن صياغة ظلوذج الدراسة ؽل فإنو
                                                                 (1) 

 من إصبايل الناتج احمللي(؛ %5 نسبة سعر الفائدة احلقيقي، )    
 من إصبايل الناتج احمللي(؛ %االستثمار احمللي، ) 5 نسبة   
 من إصبايل الناتج احمللي(؛ %نسبة االدخار احمللي، ):         
  عنصر اخلطأ العشوائي؛:    
 سبثالن معامال استجابة ادلتغًن التابع للمتغًن التفسًني.   ،    ، سبثل احلد الثابت:    
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 المشترك باستعمال نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة:منهجية التكامل  -3-3

 Autoregressiveتقوم ىذه الدراسة باستخدام ظلوذج حدود االرتباط الذايت ادلتباطئ التوزيع
Distributed Lag (ARDL) Bounds Test  الذي طورهPesaran and Pesaran  (1442 )

، ويعود السبب يف تفضيل ىذا النموذج على غًنه من ظلاذج التكامل ادلشرتك ادلعروفة، Pesaran et al(2001)و
إىل  (Engle and Granger, 1987)أو طريقة اختبار اخلطوتٌن الذي وضعو   Johansen (1988)مثل 

يصبح مشكلة عدم التأكد اليت عادة ما تظهر بشأن خصائص السالسل الزمنية، ودرجة استقرارىا، األمر الذي 
معو استخدام طريقة بيساران وبيساران الختبار احلدود ىو اخليار األفضل، الن ىذا االختبار ال يتطلب أن تكون 

، فضال عن ذلك، فإن طريقة  I(1)السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة األوىل، واليت عادة يرمز ذلا بالرمز 
الزمنية القصًنة، مقارنة بالطرائق األخرى ادلعتادة. وقد  بيساران وبيساران تتمتع خبصائص أفضل يف حالة السالسل

أنو يف حالة صغر حجم العينة، فإنو من الصعوبة وجود تكامل مشرتك بٌن  (Kremers et al, 1992)الحظ 
ادلتغًنات غًن ادلستقرة. وأن استقرار السالسل الزمنية يقود إىل احلصول على معلمات اضلدار خالية من ادلعىن 

 .20ضلو الصفر ومتحيزة
(( يف صيغة ظلوذج اخلطأ غًن ادلقيد لالضلدار الذايت ذي 1من خالل وضع ادلعادلة ادلستهدفة ) ادلعادلة )

الذي يتضمن التغًن يف نسبة سعر الفائدة احلقيقي كمتغًن تابع، والذي يكون دالة يف5  (ARDL)اإلبطاء ادلوزع 
للمتغًن التابع والفرق األول للقيم ادلبطأة واحلالة للمتغًنات التفسًنية، وتركيبة خطية من  الفرق األول للقيمة ادلبطأة

ادلستويات ادلبطأة واحلالية للمتغًنات التفسًنية، وتركيبة خطية من ادلستويات ادلبطأة للمتغًن التابع وادلتغًنات 
 21ادلستقلة ضلصل على ادلعادلة التالية5

             
 
        

 
      

 
     ∑  

 

   

   

       

 ∑   

   

   

      ∑   

   

   

          ( ) 

 حيث: 
 االذباه العام.    5 احلد الثابت،    

اذليكل الديناميكي لألجل القصًن لفروق ادلتغًن التابع وادلتغًنات ادلستقلة ادلبطأة وضعت لتضمن أن 
 متغًن عشوائي دبتوسط صفر وتباين ثابت. , ,   البواقي

 Fة (، ضلسب إحصاء0الختبار غياب عالقة مستوى بٌن ادلتغًن التابع وادلتغًنات ادلفسرة يف ادلعادلة )
 5لفرض العدم ادلشرتك القائل بأن
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 ( مقابل الفرص البديل بأن05طلترب فرص العدم من خالل استبعاد متغًنات ادلستوى ادلبطأة يف ادلعادلة )
 
 
     

 
   

احملسوبة أكرب من احلد األعلى للقيمة احلرجة، نرفض فرض العدم )أي توجد  Fة إذا كانت قيمة إحصاء
عالقة تكامل مشرتك(، وإذا كانت أقل من احلد األدىن، يقبل فرض العدم. باإلضافة إىل ذلك، إذا كانت قيمة 

 ية وجود عالقة تكامل مشرتك.احملسوبة دلستوى ادلتغًن األربع ادلبطأ معنوية فهذا يدعم فرض -tإحصاء 
لتقدير ظلوذج تصحيح  (ARDL)يف حالة وجود عالقة تكامل مشرتك بٌن ادلتغًنات، نستخدم أسلوب 

 ( ؽلكن احلصول عليها كما يلي05. معامالت عالقة األجل الطويل ادلشتقة من ادلعادلة )(ECM)اخلطأ 
                                                                 (3) 
         ,          ,           

 ادلعامالت ادلقدرة دلتغًنات الفرق األول يف ظلوذج تصحيح اخلطأ غًن ادلقيد سبثل معامالت األجل القصًن.
 النتائج التطبيقية: -3-4

على الرغم من أن طريقة اختبار احلدود قابلة للتطبيق بغض النظر عما إذا كانت ادلتغًنات األساسية 
، أو متكاملة بشكل مشرتك، فإنو يظل من I(1)، أو من الدرجة األوىل، I(0)متكاملة من الدرجة صفر، 

قق من درجة تكامل ادلتغًنات، . وللتحI(2)الضروري التأكد من عدم وجود أي متغًن متكامل من الدرجة الثانية، 
 (.ADFنستخدم اختبار ديكي فولر ادلوسع )

 ( أدناه. 02نتائج تحديد مدى سكون المتغيرات معروضة في الجدول ) 4-3-1-
ادلتغًنات ادلعنية ليس فيها أي متغًن لو درجة تكامل أكثر من واحد، كما أن ىذه  أن( 0يظهر من اجلدول )

 متغًن سعر الفائدة احلقيقي يف ادلستوى )األصلي(.لتكامل، يف الفرق األول، ما عدا ادلتغًنات ذلا نفس درجة ا
ال ؽلكن تطبيق طرق اختبار التكامل ادلشرتك التقليدية، وبذلك تبقى صالحية استخدام طريقة اختبارات  لذلك

، 03الملحق رقمج. احلدود احلديثة يف البحث عن مدى وجود عالقة توازنية طويلة األجل بٌن متغًنات النموذ 
 .03و 02و 01جدول رقم 

 الفروقات من الدرجة األولى السالسل الزمنية األصلية ) في المستوى (
 ـــــوع نــ نوع االختبار

 النموذج
 IRالقيمة المحسوبة 

)القيمة الحرجة( االحتمال 
 الحرج

 Iالقيمة المحسوبة 
) القيمة الحرجة ( 
 االحتمال الحرج

        Sالقيمة المحسوبة 
) القيمة الحرجة (            

 االحتمال الحرج

 D(I)القيمة المحسوبة 
 ) القيمة الحرجة (
 االحتمال الحرج

 D(S) القيمة المحسوبة

 ) القيمة الحرجة (
 االحتمال الحرج

 ختبارا
(ADF) 

 : يوجد   
جذر 

 الوحدة

(1) -4.203 

(-3.658) 

0.017 

-2.929 

(-3.673) 

0.175 

-1.092 

(-3.658) 

0.904 

-4.167 

(-3.690) 

0.0211 

-3.823 

(-3.690) 

0.0394 

(2) -4.366 

(-3.029) 

0.0033 

-0.803 

(-3.020) 

0.796 

-1.777 

(-3.020) 

0.380 

-4.045 

(-3.040) 

0.0068 

-3.982 

(-3.029) 

0.007 

(3) -4.373 

(-1.959) 

0.0002 

0.424 

(-1.959) 

0.795 

0.422 

(-1.959) 

0.795 

-3.511 

(-1.960) 

0.0014 

-3.982 

(-1.960) 

0.0004 
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 EViews 9إعداد الباحثٌن بناءا على سلرجات برنامج  المصدر:
( غًن مستقرتٌن، وربتويان على جذر وحدوي، Sو I( اتضح لنا أن السلسلتٌن )1من خالل اجلدول )

، وما يعزز ىذه النتيجة ىو قيم االحتمال Mackinnonباعتبار أن القيم احملسوبة اقل سباما من القيم احلرجة ل 
( مستقرة لعدم احتوائها على جذر وحدوي باعتبار أن القيم احملسوبة أكرب IRأما السلسلة ) %2احلرج األكرب من 

واخلطوة ادلوالية ىي تطبيق االختبار السابق عند الفروق من الدرجة  .Mackinnonسباما من القيم احلرجة لـ 
النتائج اإلحصائية اليت مت احلصول عليها من جراء تطبيق االختبار  (1) اجلدول ادلعنيتٌن، ويوضح األوىل للسلسلتٌن

تشًن النتائج إىل أن السلسلتان الزمنيتان و  .%2السابق، كما يتضمن القيم احلرجة لالختبار عند مستوى معنوية 
سوبة أكرب سباما من القيم احلرجة ل ذات الفروق من الدرجة األوىل مستقرتان، وذلك باعتبار أن القيم احمل

Mackinnon 2، وما يعزز ىذه النتيجة ىو قيم االحتمال احلرج األصغر من%. 
نالحظ من خالل النظرة العامة للسالسل الزمنية يف مستوياهتا أهنا غًن مستقرة الحتوائها على جذر 

متغًنات الدراسة، وىذا دليل على وجود جذر وحدوي  أي أنو مت قبول الفرضية العدمية بعدم استقرارية الوحدة،
مع اذباه عام واضح يف السالسل الزمنية ماعدا سعر الفائدة احلقيقي فهو مستقر يف مستواه األصلي، وىذا ما 

 يظهر من خالل ادلنحنيات اآلتية5
االدخار  الفائدة احلقيقي ومعديل تطور سعر(: 3الشكل) االستثمار االدخار و  تطور معديل(: 2الشكل)

 واالستثمار 

  
 EViews 9إعداد الباحثٌن بناءا على سلرجات برنامج  المصدر:

من خالل مالحظة الشكل البياين ومسار اذباه متغًنات الدراسة فإنو ال يتضح جيدا وجود اذباه مشرتك بينها ، 
سعر الفائدة احلقيقي نستخدم مع وجود تكامل مشرتك بٌن االستثمار واالدخار احتمالية  من  ومن أجل التأكد

 أسلوب اختبارات احلدود احلديث.
 اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود:4-3-2-

باالعتماد على  ء لنموذج تصحيح اخلطأ غًن ادلقيدالستخدام ىذه الطريقة نقوم أوال بتحديد طول اإلبطا
 Schwarzو Akaike information criterion (AIC)أحد ادلعايًن الثالثة اليت تتمثل يف 

information criterion (SBC) وHannan Quinn criterion (HQ)  حبيث يتم اختبار طول
نتائج اختيار طول  اإلبطاء الذي يعطي أقل قيمة ذلذه ادلعايًن، علما بأن االضلدار ػلتوى على مقدار ثابت فقط.

 اإلبطاء األمثل معروضة يف الشكل أدناه.
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 (: نتائج معايير اختيار طول اإلبطاء4شكل)

 
 EViews 9إعداد الباحثٌن بناءا على سلرجات برنامج  المصدر:

 .AICحسب معيار  ARDL(4,4,2)األفضل للمتغًنات ادلستقرة ىي  اإلبطاءتشًن النتائج إىل أن طول 
اخلطوة التالية تتمثل يف اختبار مدى وجود عالقة توازنية طويلة األجل بٌن االستثمار واالدخار وسعر الفائدة 

احملسوبة أصغر من قيمة احلد األدىن للقيم احلرجة  F، حيث جاءت قيمة (F)إحصائية  احلقيقي عن طريق اختبار
عند   Pesaran et al(. 0221يت اقرتحها كل من )يف النموذج. والقيم احلرجة مت احلصول عليها من اجلداول ال

 ،%1. النتائج ذلذا النموذج تدعم قبول فرضية العدم عند مستويات معنوية 10%و 5%، و%1مستويات معنوية 
طويلة األجل بٌن معدل االدخار ومعدل االستثمار وسعر  . ومنو تؤكد عدم وجود عالقة توازنية10%و 5%و

وبالتايل فإنو ؽلكن القول بأن االستثمار احمللي واالدخار احمللي ال يعتمد على سعر  الفائدة احلقيقي يف اجلزائر.
 الفائدة احلقيقي يف االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة ادلعنية بالدراسة.

  Pesaran et al(. 0221)جود عالقة طويلة األجل الحالة الثانية ( اختبار منهج الحدود لو 3الجدول)
 النتيجة * F-statistic اإلصدار 

 عدم وجود عالقة تكامل ادلشرتك **0.70 النموذج
  احلد األدىن احلد األعلى :القيم احلرجة

 2.12 7.07 % 1عند مستوى معنوية
 0.24 0.32 % 2عند مستوى معنوية

 0.12 0.10 % 12مستوى معنوية عند
احلالة الثانية5 احلد  CI(iii)(، اجلدول 0221وآخرون. ) Pesaranقيم احلدود احلرجة من حساب  مالحظة:

 (4( الجدول )4ملحق ) .10%و 5%، و%1الثابت وبدون اذباه * و** ذات داللة إحصائية )معنوية( عند ادلستوى 

وللتأكد من اذباه العالقة السببية بٌن االستثمار واالدخار وسعر الفائدة احلقيقي فقد استخدمنا اختبار 
 (.0معروضة يف اجلدول ) وجراصلر للسببية والذي ينص فرض العدم فيو على عدم وجود عالقة سببية ونتائج
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 على سعر الفائدة الحقيقي ينالمحلينتائج دراسة العالقة السببية بين االدخار واالستثمار 4-3-1-
إىل أنو إذا كانت ىناك سلسلتان زمنيتان  1988 سنة"لجرانجر"5 حيث أشاراختبار السببية "لجرانجر" -

 ادلتغًن " فإنو إذا كانجرانجرمن وجود عالقة سببية باذباه واحد على األقل، وحسب مفهوم " متكاملتان فال بد
xt يسبب ادلتغًن  yt  أنو ؽلكن توقع قيمةفهذا يعين yt 22.القيم ادلاضية لـ بشكل أفضل باستخدام xt  

وىم يف  t"، إذا كانت لدينا سالسل زمنية تعرب عن تطور الظواىر ادلختلفة عرب الزمن جرانجروطبقا لــ"
. فإذا كانت إحدى السالسل ربتوي على ادلعلومات اليت من خالذلا ؽلكن ربسٌن IR وI و Sدراستنا ؽلثلون 

توقعات بالنسبة للسلسلة األخرى ففي ىذه احلالة نقول إن ادلتغًن يسبب ادلتغًن اآلخر. ومن ادلشاكل اليت توجد ال
يف ىذه احلالة ىو أن بيانات السلسلة الزمنية دلتغًن ما كثًنا ما تكون مرتبطة، أي يوجد ارتباط ذايت بٌن قيم ادلتغًن 

اط الذايت إن وجد، يتم إدراج قيم نفس ادلتغًن التابع لعدد من الواحد عرب الزمن، والستبعاد أثر ىذا االرتب
الفجوات الزمنية كمتغًنات تفسًنية يف عالقة السببية ادلراد قياسها، يضاف إىل ذلك إدراج قيم ادلتغًن التفسًني 

واجلدول لعدد من الفجوات الزمنية كمتغًنات تفسًنية أيضا، وذلك باعتبار أن السبب يسبق النتيجة يف الزمن. 
  ( يلخص نتائج االختبار05رقم)

  (.5( في الجدول )5المتغيرات. الملحق رقم ) على للسببية غرانجر اختبار تطبيق نتائج ( :4رقم ) الجدول
 االحتمال القيمة الجدولية االحتمال إحصائية فيشر المحسوبة فرضيات العدم

DS  ال تسبب يفIR 0.182 0.940 0.03 0.05 
IR  ال تسبب يفDS 2.478 0.139 0.03 0.05 
DI  ال تسبب يفIR 0.486 0.746 0.03 0.05 
IR  ال تسبب يفDI 5.035 0.031 0.03 0.05 

 EViews 9إعداد الباحثٌن بناءا على سلرجات برنامج : المصدر
 ، ألن(IR)ال يسبب سعر الفائدة احلقيقي  (DS)أن الفرق األول لالدخار  أعاله اجلدول نالحظ من

< P=0.94 2.22 ، أما سعر الفائدة احلقيقي(IR) الفرق األول لالدخار  ال يسبب(DS) الن< P=0.139 2.22. 
 ، ألن (IR)ال يسبب سعر الفائدة احلقيقي  (DI)أن الفرق األول لالستثمار  أعاله اجلدول أيضا نالحظ من

< P=0.746 2.22 أما سعر الفائدة احلقيقي ،(IR) الفرق األول لالستثمار  يسبب(DI) الن < P=0.03 2.22. 

يف الفرضيات العدمية األوىل أصغر من القيمة    يتضح من خالل اجلدول إن إحصائية فيشر احملسوبة 
وبالتايل نقبل الفرضية العدمية ونرفض الفرضية البديلة بعدم وجود عالقة سببية  %5باحتمال أكرب من    اجلدولية 

بالنسبة للفرضية العدمية الثانية فقد  أما .(     )من الفرق األول لالدخار ضلو سعر الفائدة احلقيقي  
ونرفض الفرضية البديلة  أصغر من القيمة اجملدولة وبالتايل نقبل الفرضية العدمية    تبٌن بان قيمة فيشر احملسوبة  

، وكذلك (     )بعدم وجود عالقة سببية من الفرق األول لالستثمار باذباه سعر الفائدة احلقيقي  
أصغر من القيمة اجملدولة وبالتايل نقبل الفرضية     الفرضية العدمية الثالثة فقد تبٌن بان قيمة فيشر احملسوبة  

د عالقة سببية من الفرق األول لالستثمار باذباه سعر الفائدة احلقيقي  العدمية ونرفض الفرضية البديلة بعدم وجو 
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أكرب من القيمة     بالنسبة للفرضية العدمية الرابعة فقد تبٌن بان قيمة فيشر احملسوبة   ، أما(     )
لالستثمار اجملدولة وبالتايل نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة بوجود عالقة سببية من الفرق األول 

وخالصة القول أن اختبار العالقة السببية انتهى بأن سعر الفائدة  (     )باذباه سعر الفائدة احلقيقي  
 احلقيقي يؤثر يف االستثمار يف األجل القصًن.

 خاتمــــــــــــــة:
قي تعد الدراسة القياسية للبحث عن عالقة معدل االدخار ومعدل االستثمار على سعر الفائدة احلقي 

ولتوضيح ما إذا كانت السالسل الزمنية للمتغًنات مستقرة من عدمو، كما يتطلب  (،0210-1440خالل الفرتة )
ذلك استخدام، اختبارات جذر الوحدة، وربديد رتبة تكامل كل متغًن على حدى، وتبٌن أن معدل سعر الفائدة 

تكاملٌن من الدرجة األوىل، ويف ضوء ذلك، احلقيقي متكامل من الدرجة الصفر أما معدل االستثمار واالدخار م
وبتطبيق التكامل ادلشرتك باستخدام منهج احلدود مل يكن ىناك تكامل بٌن ادلتغًنات الثالث، باإلضافة إىل 

 استخدامنا دلنهجية جرا صلر للسببية.  
 ذلذه االستقرارية اختبارات أن متغًنات أساسية على ثالث أجريناىا اليت القياسية الدراسة خالل واتضح من

 :كالتايل نتائجها كانت ادلتغًنات
  من خالل اختبار دراسة استقرارية السالسل تبٌن أن سلسلة سعر الفائدة احلقيقي مستقر يف مستواه، أما

االدخار واالستثمار سلسلتان غًن مستقرة عرب الزمن يف مستواعلا، وىذا معروف بأن اجلزائر دولة برتولية 
 ا على البرتول الذي ؽلتاز بالتقلبات يف األسعار.تعتمد يف مداخيله

 احلقيقي يف ادلستوى الفائدة األويل أما معدل سعر الدرجة من الفروق بعد تستقر االدخار االستثمار من كال 
 ) األصلي(.

 تكامل مشرتك.  نباستخدام طريقة اختبار احلدود نتج عنها أن ادلتغًنات زلل الدراسة ال يوجد هبا عالقة 
 حيث أن سعر الفائدة  ذات اذباه واحد وكذلك فيما ؼلص اختبار السببية فنالحظ أن ىناك عالقة سببية

 احلقيقي يسبب يف االستثمار.
 إىل طبيعة االقتصاد اجلزائر حيث كان جل اعتماده على ادلديونية يف سبويل  تعود إن النتائج ادلتوصل إليها

 لي الذي يعترب عنصر ىام يف سبويل االستثمارات.االستثمارات الكربى، وإعلاذلا االدخار احمل
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 ملحق الجداول و األشكال البيانية:
 وسعر الفائدة احلقيقي ٌنتطور إصبايل االدخار واالستثمار احمللي (:1الملحق ) ACPمعطيات الدراسة بالنسبة للتحليل ب (:02الملحق رقم )

année IR I S 
1994 0,89868387 1,28400938 1,26557156 
1995 0,92097834 1,29136944 1,28107103 
1996 0,95950793 1,24879378 1,31494161 
1997 1,08136645 1,22951586 1,32015685 
1998 1,15104009 1,25748099 1,27210741 
1999 0,99904013 1,24390093 1,31619417 
2000 0,88283851 1,20676611 1,448454 
2001 1,11742897 1,2283976 1,41513505 
2002 1,07168249 1,24571413 1,40528271 
2003 0,99810092 1,24087722 1,44713548 
2004 0,96215845 1,24018126 1,47668568 
2005 0,93002939 1,22370323 1,547882 
2006 0,97696271 1,23165635 1,57061822 
2007 1,01508201 1,26324755 1,56667681 
2008 0,93294244 1,29232433 1,56610605 
2009 1,21569039 1,38236451 1,46295433 
2010 0,93007405 1,36283193 1,48452726 
2011 0,91260151 0,31670814 1,4815514 
2012 1,00412433 1,3080082 1,47531482 
2013 1,08121396 1,34192209 1,46193342 
2014 1,08446893 1,36685786 1,44154931 

 

Année  )%(IR )%( I )%(S 
1994 -10.13161271 28.4009383 26.55715556 
1995 -7.90216594 29.13694429 28.107103 
1996 -4.049207359 24.87937806 31.49416112 
1997 8.136645381 22.95158624 32.01568536 
1998 15.1040086 25.74809903 27.21074071 
1999 -0.095986874 24.39009345 31.61941715 
2000 -11.71614896 20.67661061 44.84540044 
2001 11.74289656 22.83976031 41.51350481 
2002 7.168249271 24.57141285 40.52827056 
2003 -0.189907793 24.0877219 44.71354769 
2004 -3.784155209 24.01812605 47.6685684 
2005 -6.997060821 22.37032253 54.78819951 
2006 -2.30372859 23.16563478 57.06182215 
2007 1.508201045 26.32475468 56.66768069 
2008 -6.705756287 29.23243276 56.61060531 
2009 21.56903885 38.2364509 46.29543326 
2010 -6.992595449 36.28319322 48.452726 
2011 -8.739848812 31. 67081398 48.15514027 
2012 0.412432693 30.80081989 47.53148223 
2013 8.121396453 34.1922093 46.19334166 
2014 8.446893006 36.68578554 44.1549308 

 

 http://www.albankaldawli.org/: Source إعداد الباحثٌنالمصدر: 
 

 يف حالة االستقرارية DI و DS و IRللسالسل  ADFنتائج اختبار  (:03الملحق رقم )
 IR لـ 1نتائج اختبار معنوية التأخًن (:01الجدول ) DS لـ 1معنوية التأخًن  نتائج اختبار(:02الجدول ) DI لـ 1نتائج اختبار معنوية التأخًن (:03)الجدول
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 ARDLلـ  Co-integration Testاختبار التكامل ادلشرتك  نتائج (:04الملحق رقم )
 ARDLنتائج اختبار احلدود لـ  (:04الجدول رقم )

 
 

 Grangerنتائج اختبار السببية لـ  (:05الملحق رقم )
لـ   P=4نتائج اختبار السببية ب  (:06الجدول رقم )

Granger 
 ربديد درجة التأخًن للسالسل ادلستقرة (:05الجدول رقم )
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 تعزيز العناقيد الصناعية للقدرة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 - دراسة حالة عنقود سيالكوت في باكستان  -
  أ. سمية لوكريز

     
 

 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الجزائر.                         برج بوعريريج،  ،محمد البشير اإلبراىيميوعلوم التسيير، جامعة  يةاالقتصادالعلوم كلية مساعد قسم أ،   ، أستاذ/سمية لوكريز ا 

رغم ما تتمتع بو ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من خصائص للمساعلة يف التنمية االقتصادية، إال أهنا  الملخص:
تواجو العديد من ادلشاكل بسبب تفككها وعدم ارتباطها يف ىياكل متكاملة شلا يؤدي إىل تشتت طاقتها اإلنتاجية 

توفر ذلا النمو ادلستدام واكتساب مستويات من وحىت فشلها، ومن ىنا برزت إسًتاتيجية العناقيد الصناعية كطريقة 
الكفاءة والقدرة التنافسية. والتجربة العملية أثبتت أن وجود ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف ربالفات وشلارسة نشاطها 

 يف عالقات ترابط وتشابك، يوفر ذلا شليزات تنافسية مجاعية ديناميكية تقوم على أساس االبتكار والتعلم.

العناقيد الصناعية، ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، االقدرة التنافسية، التنمية ات المفتاحية : الكلم
 االقتصادية.

Résumé: 

   En dépit des caractéristiques propres aux petites et moyennes entreprises 

en matière de contribution au développement économiques, elles font 

cependant face à de nombreux problèmes et difficultés qui sont liés non 

seulement à leur petite taille, mais également à leur dislocation et au 

manque d’intégration dans des structures appropriées, ce qui conduit à une 

perte de capacité de production, et donc à leur échec. C’est ainsi qu’a 

émergé la notion de stratégie des clusters industriels comme un moyen 

d’accès à une croissance durable et à la réalisation de gains de 

productivité et de capacités concurrentielles. L’expérience pratique a 

montré que la structuration des petites et moyennes entreprises dans des 

alliances et des relations d’interdépendance produit un avantage 

concurrentiel et une dynamique collective fondée sur l’innovation et 

l’apprentissage. 

Mots clés : clusters industriels, petites et moyennes entreprises, capacités 
concurrentielle, développement économique.  
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 :المقدمة
من بُت السياسات اليت اتبعتها احلكومات لدعم وضعها التنافسي يف األسواق اخلارجية دعم              

ادلؤسسات مازالت تفتقر للعديد من مقومات التنافسية من إدارة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، ألن ىذا النوع من 
واعية وعمالة ماىرة وآالت ومعدات متقدمة ونظم إنتاج وتسويق تتسم بالكفاءة، ويف ظل ازدياد ادلنافسة سواء 
على ادلستوى احمللي أو العادلي يصبح التغلب على ىذه الصعوبات ضرورة ليس ذلذه ادلنشآت فقط بل لالقتصاد 

ورغم اجلهود ادلبذولة لدعم ادلنشآت الصغَتة وادلتوسطة وىي متفرقة، كان ال بد من البحث عن  الوطٍت بوجو عام.
  تشكيل جديد لتحسُت أدائها وىذا يف صورة ما اصطلح عليو بالعناقيد الصناعية.

 التالية: واليت ؽلكن ربديدىا يف النقاط ،انطالقا شلا سبق، تظهر أعلية ادلوضوع أىمية الموضوع:
نتيجة قدرهتا على التكيف مع األزمات بسبب  يعول على ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف ادلرحلة القادمة ،-

مرونتها وسهولة دخوذلا وخروجها من السوق، إىل جانب مساعلتها يف امتصاص البطالة وربسُت مستويات ادلعيشة 
 يف اجملتمعات ادلختلفة.

يساىم يف التقليل من وىذا تع العناقيد الصناعية خباصييت القرب والتجميع دلختلف األعوان االقتصاديُت، سب-
 رفع التنافسية وذباوز سلبيات ادلنافسة.، ومنو التكاليف وسرعة انتشار ادلعطيات حول العرض والطلب كما وكيفا

 التالية: ألىدافاأعلية ادلوضوع ، مت تسطَت  إبرازمن أجل  األىداف المرجوة:
أعلية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف التنمية االقتصادية يف حال توفر البيئة ادلالءمة، اليت تعزز اخلصائص  إبراز-

 احللول ادلناسبة  للمشكالت اليت تواجهها. إغلاداالغلابية ذلذه ادلؤسسات وترفع من مستواىا من خالل 
التعرف على بيئة العنقود الصناعي، من خالل الًتكيز على آلياتو وخصائصو اليت تساىم بشكل فعال يف تقريب -

    االقتصاديُت من بعضهم البعض ومنو الرفع من فرص ادلوائمة واالستجابة الفورية. األعوان
التايل:كيف ترفع العناقيد إشكالية البحث يف السؤال ربقيق ىذه األىداف من خالل ربديد  ؽلكنو :اإلشكالية

 الصناعية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ؟
قد تتجاوز ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة  التالية: ننطلق من الفرضية اإلشكاليةعلى ىذه  ولإلجابة: الفرضيات

من مزايا استفادهتا  يف ظل وجودىا داخل عنقود صناعي من خالل ،وترفع من تنافسيتها العديد من الصعوبات
وتوفَت ادلوارد احلقيقية وادلالية الالزمة، أو على مستوى   اإلنتاجيةالتجمع والقرب، سواء على ادلستوى العملية 

     تصريف ادلنتوجات وتسويقها.
 خطة العمل التالية: إتباعمت  ادلقًتحة،األساسية  والتأكد من صحة الفرضية ولإلجابة على اإلشكالية 

 النظري للدراسة. اإلطاراألول:  المحور
 : دور العناقيد الصناعية يف دعم تنافسية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة.المحور الثاني
 : التجربة الباكستانية يف دور العناقيد الصناعية يف دعم تنافسية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة.المحور الثالث
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 المحور األول:
ادلكاسب احملتملة من إقامة العناقيد الصناعية وادلتمثلة يف ربقيق تنمية صناعية  إناإلطار النظري للدراسة. 

واقتصادية إقليمية، فضال عن احتماالت تنامي االبتكار والنمو التكنولوجي أدى بالباحثُت إىل االىتمام دبوضوع 
  ربفز التنمية الصناعية.العناقيد الصناعية خاصة يف الدول النامية كوهنا تدخل يف إطار االسًتاتيجيات اليت

 أوال: العناقيد الصناعية:
 تعمل اليت ادلساندة الصناعية وادلؤسسات ادلنشآت من جملموعة جغرايف ذبمع ىو تعريف العناقيد الصناعية:-1
تدخل  وحبيث النشاط، ىذا خدمات أو منتجات من رلموعة إنتاج يف فيما بينها وتتكامل معُت تًتابط نشاط يف
 السلسلة بذلك مكونة اإلنتاجية، مراحل العملية مجيع يف وأفقي رأسي بشكل بينها فيما وتشابك تكامل عالقة يف

 .1وادلوارد البشرية واخلربات وادلعلومات واخلدمات السلع تبادل العالقة ىذه للمنتج،وتشمل ادلضافة للقيمة الكاملة
 الًتابط نتيجة تنشأ اإلنتاج، من شبكات بأهنا" :الصناعية العناقيد "OCDE" منظمة عرفت اإلطار ىذا ويف  

 والشركات البحوث، ومعاىد اجلامعات،( ادلعرفة إنتاج وكالء و ،)ادلوردين ذلك يف دبا)الصناعية الشركات بُت ادلتُت
 تعاون عالقات يف اذليئات ىذه تتشابك حيث والعمالء، )السماسرة،االستشاري( االستشارية واذليئات ،)اذلندسية
 2.ادلضافة للقيمة الكاملة السلسلة ؽلثل صناعي عنقود عنها ينتج وعمل؛

 :وادلتمثلة يف التقنيات التالية   : تقنيات تمييز العناقيد الصناعية-2
والذي ؽليز الصناعات اليت تستخدم عدد عمال أكثر عن معدل العمالة على ادلستوى القومي،  معامل التوطن:أ.

استخدام عدد كبَت من العمال يدل على كمية أكرب من العمل واإلنتاج يف صناعة ما  النظرية، حيث من الناحية
هذا ف 0.3يف اإلقليم  و 0.1عن األقاليم األخرى، فإذا كانت نسبة العمالة يف ىذا القطاع على ادلستوى القومي 

 يعٍت أن ىذه الصناعة تًتكز يف ىذا اإلقليم. 
مول وادلنتج وادلستهلك سلسلة غلب أن تكون مشدودة باستمرار، وأيضا إن الروابط بُت ادلشبكات األعمال: ب.

لذلك قامت العديد من  العالقة مع اجلامعات وادلؤسسات البحثية وأنشطة التنمية مساحات إضافية للتعاون.
احلكومات بإنشاء برامج لتسهيل عمل شبكات األعمال ففي اصللًتا وكندا تعد العناقيد والشبكات 

Clustering and networking  سياسة عامة وىذا إلدراك مزايا الروابط البينية للشركات، ويف الواليات
 3.لدعم وتطوير الشبكات Softwares ادلتحدة األمريكية قامت العديد من الواليات بتأسيس برامج 

وعليو كلما كان معامل التوطن مرتفعا واحتوى اإلقليم على شبكات أعمال تسهل التفاعل بُت ادلنظمات   
الصناعي يف الشكل وؽلكن اختصار  دورة حياة العنقود  القائمة ؽلكن احلكم بوجود عناقيد صناعية داخل اإلقليم،

 البياين التايل.
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 دورة حياة العنقود الصناعي: 1الشكل

 المتكامل العنقود :4المرحلة            : توسع العنقود   3المرحلة       العناقيد الناشئة         :2المرحلة        ما قبل العنقود  : 1المرحلة

"، عالل بن ثابت، "متى يصبح االقتصاد الجزائري تنافسيا؟ دراسة في سياسات تحسين القدرة التنافسية في ظل اتفاق الشراكةالمصدر: 
الملتقى الدولي حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلية العلوم 

 .15، ص2006نوفمبر  14-13االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

فإنو يعتمد آلية زلددة تكون قائمة  ،الصناعي من خالل دورة حياة العنقودآلية عمل العناقيد الصناعية:  -3 
 على أربع مبادئ أساسية وىي:

وىو أول مبدأ، حيث ذبتمع الشركات يف مكان ما نتيجة وجود ميزات ملموسة، مثل: ادلوارد التركز الجغرافي: ا.
موردين الطبيعية، أو رغبة منها يف زبفيض التكاليف واحلصول على مزايا احلجم، أو لوجود متخصصُت من 

وماليُت وتقنيُت وعمالة ماىرة وتكنولوجيا أو رغبة يف احلصول على منافع غَت ملموسة مثل: ادلعلومات عن 
ادلنتجات اجلديدة أو طرق اإلنتاج والتكنولوجيا احلديثة واألسواق، أو االستفادة من رأس ادلال االجتماعي الذي 

 عمليات التعليم والتطوير وتوسيع العالقات.يسهل عملية احلصول على ادلعرفة وتبادل ادلعلومات و 
العنقود الفاعل يف حاجة إىل شركات قوية يف زبصصها وسباقة يف طرح وتطوير منتجاتو يبقى  ب .التخصص:

وبقدر ما تكون متمكنة من زبصصها بقدر ما يكون التجمع قادرا على النجاح، لكن ىذا ال يعٍت االنغالق بل 
 يعمل على تطويره أكثر وردبا يثمر بإغلاد منتجات وعناقيد جديدة متخصصة فيها.ارتباطو بعناقيد أخرى قد 

: إن الشركة ادلبتكرة تعمل على تطوير منتجاهتا دائما، أو ابتكار منتجات جديدة للتغلب على ج .االبتكار
 ادلنافسُت وادلقلدين وىذا ما يؤدي إىل زيادة االبتكارات وربقيق تنافسية أكرب للعنقود.

إن التنافس ىو احلافز الذي يدفع الشركات للبحث عن ادلزيد من االبتكارات واستعمال اجلديد من لمنافسة:د.ا
التقنيات، وىذا ما يؤدي إىل إغلاد زبصصات ونشاطات جديدة، وينشط حركة البحث العلمي، كما أنو يسهم يف 

ها التدريبية، أما حملدودية ادلنافسة أثر سلي رفع مستوى كفاءة القوى العاملة نتيجة زيادة الطلب عليها، وعلى برارل
على العنقود ألن ذلك يكلفو الكثَت على ادلدى الطويل حيث يقل عدد ادلؤسسات ادلنضمة إليو والوظائف 

 ومستوى التقدم التكنولوجي.
ركة ألن ظلو شركة ناجحة ػلفز طلبها على منتجات الش ،: ىو مبدأ مكمل لسابقو وغَت مناقض لوه .التعاون

ادلوردة ذلا، ومع تطور العنقود تتعزز عالقات التبادل وتتدفق ادلنفعة من األمام إىل اخللف والعكس، كما أن الروابط 
اليت يوجدىا العنقود من خالل التحالفات واإلنتاج ادلشًتك وغَتعلا يعود  عليها بالنفع أكثر من عملها مستقلة 

اليف اإلنتاج   أورفع اجلودة أواحلصول على أسواق وعمالء من خالل مشاركتها يف منتجات جديدة وخفض تك
 4 جدد.

: إن اجتماع مبادئ آلية عمل العنقود ؼللق عالقات عمل بُت ادلؤسسات العالقات الصناعية داخل العنقود-4
 ادلكونة لو واليت ال زبرج عن األنواع التالية:
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اإلنتاجية بإنتاج ادلنتج النهائي أو بعض أجزائو لصاحل وحدة يقصد بو قيام أحد الوحدات التعاقد من الباطن: أ.
أخرى وفق اتفاق معُت، ويعد التعاقد من الباطن أحد أشكال التعامل بُت ادلؤسسات ادلكونة للعنقود الصناعي 

 والذي يأخذ األشكال التالية:
ة بالتعاقد مع أحد الوحدات إلنتاج : وىنا يقوم ادلنتج األصلي للسلعالتعاقد من الباطن لشراء الطاقة اإلنتاجية-

ىذه السلعة وفقا دلواصفات زلددة مع استمرار ادلنتج األصلي يف إنتاج نفس السلعة، وسبب وجود ىذا النوع ىو 
 تزايد الطلب والرغبة يف تغطيتو، لكن يعد ىذا الشكل عالقة مؤقتة بُت الطرفُت أي) تكامل أفقي(

ىنا يقوم ادلنتج األصلي بتفويض ادلقاول الفرعي إلنتاج الكمية ادلطلوبة و  التعاقد من الباطن نتيجة التخصص:-
 من السلعة )تكامل رأسي(.

: أين يقوم ادلقاول الفرعي بالسيطرة التامة على عملية التصميم والتطوير وطرق التعاقد من الباطن مع المورد-
 اإلنتاج ويكتفي ادلنتج األصلي بتصنيع أحد أجزاء ادلنتج النهائي.

 تاجية بدلأين يقوم ادلنتج األصلي بشراء السلع الوسيطة أو اخلدمات ادلساعدة للعملية اإلنالتزويد الخارجي: ب.
 إنتاجها داخليا.

عالقات صناعية داخل العنقود وخارج رلال اإلنتاج، خاصة يف العناقيد سبثل والتحالفات اإلستراتيجية: ج.
قات دهدف توفَت مزايا التشارك يف احلصول على اخلدمات الفنية، ادلتطورة عادليا، وينتج ىذا النوع من العال

ومنو توفَت تكاليف القيام دهذه العمليات، إال أن ىذا النوع يستدعي وجود قاعدة  ،التكنولوجية وادلعلوماتيةو 
 5تشريعية واضحة حىت تتم االستفادة منو دون ربقيق ذباوزات.

 يًتتب عن قيام العناقيد الصناعية العديد من ادلزايا اليت ؽلكن ذكرىا فيما يلي:مزايا العناقيد الصناعية: .5
 زيادة فرص التخصص مع ربقيق وفورات خارجية مثل: ظهور موردين متخصصُت يف مدخالت التصنيع. -
 لتنافسية.تقليل نفقات التبادل أثناء ادلراحل اإلنتاجية شلا يؤدي إىل زبفيض تكاليف اإلنتاج ورفع ادلزايا ا -
 سُت فرص التصدير شلا ينعكس على االقتصاد ككل.رب-
 ادلساعلة يف تركيز اخلربات الفنية والتكنولوجية واحلصول على مزايا احلجم الكبَت.-
 تطوير البنية األساسية من اخلدمات ادلالية والقانونية وغَتىا من اخلدمات ادلتخصصة.-
 األجنبية ورفع معدالت النمو اإلمجالية. .زبفيض معدالت البطالة وجذب االستثمارات -
 ادلتعلقة بادلسائل الفنية، ادلالية واحملاسبية والتنوع الضمٍت بُت اإلبداع وتدفق ادلعلومة.و  تنمية ادلهارات اخلاصة-
تعلم ادلتبادل ظهور شبكة من ادلؤسسات احمللية العامة واخلاصة اليت تعمم التنمية االقتصادية احمللية وتشجع ال-

القدرة على حل ادلشكالت بأساليب ، ومنو اجلماعي ورفع القدرات اإلنتاجية والتنافسية ألعضاء العنقود واالبتكار
 . 6عاجلة من خالل التعلم التباديل والتعاون يف رلال األحباث األساسية الرتفاع التكلفة

و ؽلنح ميزة تنافسية للمؤسسة اليت سبلك رلموعة معقدة تتحقق ىذه ادلزايا وأخرى يف وجود الًتكز اجلغرايف، ألن   
من االرتباطات مع العمالء، ادلوردين ومؤسسات أخرى، إال أن رواد االقتصاد اجلغرايف يؤكدون أن الًتكز اجلغرايف 
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كلما من أىم اآلثار السلبية للعنقود وىذا راجع لزيادة االزدحام وادلنافسة سواء على مدخالت أو سلرجات اإلنتاج  
زاد العنقود نضجا، لذلك ىم يرون أن العنقود يبقى زلتفظا دبزاياه كلما كانت ادلؤسسات ادلنضمة جديدة ويبدأ يف 
فقداهنا كلما كرب وأصبح أقدم، ومنو ففكرة ادلوقع اليت كانت تعد سر صلاح العنقود ىي سبب فشلو ألنو ستظهر 

  7دبرور الزمن عناقيد جديدة منافسة.
 :واالجتماعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية ثانيا: أىمية

شهدت السنوات األخَتة اىتمام العديد من دول العامل بادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة دلا ذلا من دور فعال يف    
التنمية االقتصادية وربفيز القطاع اخلاص وامتصاص البطالة، إال أن نشاطها يعًتضو مشكالت ربد من قدرهتا على 

 8هتا.خاصة فيما يتعلق بدعم ميزهتا التنافسية ورفع كفاء ذلك
 عة،الشائ ادلعاير أىم ومن لتعريفها سلتلفة معايَت الدول تبنت لقدتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : .1

 التاليُت: التعريفُت إدراجؽلكن  ىناو   .ادلال سأر  معيارو  العمال، معيار
 :9تبٌت ادلشرع اجلزائري التعريف الذي ؽلكن سبثيلو يف اجلدول ادلوايل الجزائر: -أ

 : تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المشرع الجزائري.1 الجدول
 نوع المؤسسة
 المعيار

 مؤسسة متوسطة مؤسسة صغيرة مؤسسة مصغرة

9-1 حجم العمالة  10-49  50-250  
مليون د ج 400أقل من  أقل من  مليون د ج رقم األعمال السنوي مليون دج 400   

مليار د ج 4  
مليون دج 10أقل من  الميزانية السنوية مليون 100أقل من   ارملي 1 –مليون  200   
% فما أكثر من رأس المال المؤسسة ال يكن مملوكا من طرف مؤسسة أو مؤسسات ليست 25 االستقاللية

 صغيرة أو متوسطة.
القانون  التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم  ، اجلزائرية جمهوريةلل اجلريدة الرمسية إعداد الباحث اعتمادًا على:: المصدر  

 .6ص ،2ع،2017 /10/1، ادلؤرخ يف 7، 6، 5، ادلواد 17-02

 واليت تتجلى يف األدوار اليت تؤديها: :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واالجتماعية . األىمية االقتصادية2  
 نتيجة اعتمادىا كإسًتاتيجية إنتاج بديلة عن االستَتاد أوالمساىمة في تكوين الناتج المحلي وتنويعو:  -ا

تصدير ادلنتوج الوحيد ومنو تأمُت احتياجات السوق من السلع النهائية وحىت الوسيطة باالعتماد على اخلامات 
  .10احمللية ادلتاحة

ؽليلون إىل إنشاء : تعد ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أكثر جاذبية لصغار ادلدخرين والذين جذب المدخرات-ب
. وىنا ؽلكن القول أن ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة تساعد على 11استثماراهتم اخلاصة واإلشراف عليها بأنفسهم

 استغالل ادلوارد احمللية يف استثمارات منتجة بدل تبديدىا يف أوجو اإلنفاق الًتيف.
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ورًا مهمًا يف تنمية الصادرات ومنو وؽلكن للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أن تلعب ددعم الصادرات:  -ج 
العمل اليدوي الذي يلقى إقبااًل شديدًا يف أسواق الدول ادلتقدمة  تغطية ولو جزء من العجز التجاري من خالل

 12.على ادلواد اخلام احمللية والعمالة الكثيفةىا اعتمادو 
: تقوم ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بتعظيم فرص العمالة ادلنتجة من جهة وتكوين قاعدة تشغيل البد العاملة -د

عريضة من العمالة ادلاىرة من جهة أخرى.وىذا بسبب اعتمادىا على الكثافة العمالية مقابل قدر زلدود من رأس 
علها قادرة على استيعاب ادلال، كما أن قدرة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة على التوسع يف سلتلف ادلناطق غل

تصبح ادلكان الطبيعي للتدريب ما يلبث أفرادىا أن يستلموا وىكذا  الفائض من العمالة خاصة خرغلي اجلامعات.
 أويساعلوا يف تطويرىا إىل مؤسسات كبَتة . 13مهاماً أكرب يف مؤسسات كبَتة

، غلعلها ربقق تنمية إقليمية وزللية ينتج يز دهاالنتشار اجلغرايف اليت تتمإن خاصية ا تحقيق التنمية االقليمية: -ه
 من خالل عنها أكرب قدر من العدالة يف توزيع الدخل والقوة الشرائية ومنو فهي تلعب دورًا تنمويًا اجتماعياً 

من ىجرة أىل الريف إىل  واحلدامتصاص فائض العمالة الزراعية و  ،زبفيف حدة الفقر يف ادلناطق األقل تقدماً 
  14.الوعي الصناعي يف األقاليم ادلختلفةفهي تنشر  ،ادلدينة

: تعد ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة حقاًل واسعًا لإلبداع المساىمة في البحث العلمي والتطور التقني -و
والتجديد واالبتكار، فعلى سبيل ادلثال براءات االخًتاع يف الواليات ادلتحدة اليت أصدرىا مكتب براءة االخًتاعات 

 . 15عشرين عاماً يعود أكثر من ثلثها إىل األفراد وأكثر من الربع إىل الشركات التجارية الصغَتةدلدة 
تشجيعها على ادلبادرة و يف العديد من األشغال اليت تتناسب مع طبيعتها كالعمل المساىمة في إدماج المرأة: -ز

 16.تها يف تكوين الدخليف مشروعاهتا الصغَتة اخلاصة اليت تقودىا بنفسها، شلا يزيد من مساعل
بساطة تركيبها غلعل عملية مجع وتدوير القمامات وادلخلفات أمرا إن : تحقيق البعد البيئي والتكنولوجي -ح

والقيم الصناعية احلديثة مثل إدارة  اإلداريةهتدف إىل نشر ادلفاىيم هنا سهال مقارنة بادلؤسسات الكبَتة، كما أ
التواصل بُت األعضاء  إمكانيةواالبتكار، والكفاءة والفعالية. وىذا بسبب  واإلبداعالوقت، واجلودة العالية، 

ربافظ على اذلوية احمللية من خالل تنشيط ادلؤسسات ذات الطابع أهنا كما .وسهولة تداول ادلعلومات واألفكار
 17.واذلوية احمللية للدولةادلرتبط بالبيئة احمللية على رأسها الصناعات احلرفية والتقليدية اليت تعكس اإلرث الثقايف 

كلما ارتفع عدد العناقيد الصناعية ادلتطورة داخل االقتصاد كلما ارتفعت تنافسيتو بوجو ثالثا: مفهوم التنافسية:
داخل العناقيد  -العالقات الصناعية -عام، شلا يؤدي إىل تطور ادلزايا التنافسية للدول يف تلك الصناعات

يرتبط دببدأ التنافسية من حيث اعتبار الصناعة كعنقود وىذا من شأنو أن ػلدد ادلنشأة.كما أن مفهوم العنقود 
مدى تنافسيتها من خالل ربديد أماكن الضعف واخللل وأماكن القوة والفرص فيها وما ػليط دها من نشاطات 

 و اخللفي.داعمة ذلا ومرتبطة دها، سواء من خالل التكامل  األمامي أ
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اىتم الكتاب واالقتصاديون وكذا ادلنظمات واذليئات الدولية بتعريف التنافسية على لقد  :.تعريف التنافسية1
مستوى الدول أكثر من تعريف التنافسية على مستوى ادلؤسسات وقطاع النشاط، ومن أىم التعاريف ادلتداولة ما 

 :لدولية: على أهنا قدرة البلد علىجاء بو معهد التنافسية ا
وارد دبا من خالل ربسينات يف اإلنتاجية واستعمال ادلتكلفة أقل  ويقصد بالكفاءة، ،ياأن ينتج أكثر وأكفأ نسب -

وىي الصلة مع ل معلومات السوق وتقنيات اإلنتاج ، وادلالءمة، وفقا ألفضفيها التقنية والتنظيم، وارتفاع اجلودة 
تناد إىل معلومات حديثة عن السوق احلاجات العادلية وليس فقط احمللية، يف ادلكان والزمان ونظم التوريد باالس

 ومرونة كافية يف اإلنتاج والتخزين واإلدارة.
يبيع أكثر من السلع ادلصنعة والتحول ضلو السلع عالية التصنيع والتقنية وبالتايل ذات قيمة مضافة عالية يف  أن-

السوقُت اخلارجي واحمللي، وبالتايل يتحصل على عوائد أكرب متمثلة يف دخل قومي أعلى للفرد، وذي ظلو مطرد، 
 وىو أحد عناصر التنمية البشرية.

األجنبية ادلباشرة دبا يوفره البلد من بيئة مناسبة ودبا ترفعو االستثمارات من مزايا أن يستقطب االستثمارات -
 18.تنافسية واليت تضاف إىل ادلزايا النسبية

أما القدرة التنافسية فهي زلصلة عوامل متداخلة فيما بينها مفهوم القدرة التنافسية والعوامل المحددة لها: .2
 ؽلكن إغلازىا فيما يلي: متباينة األظلاط والتأثَتات، لكن

 : ىي احملدد الرئيسي لألسعار النهائية وترتبط بادلقدرة التنافسية ارتباطا عكسيا.تكاليف اإلنتاج-
: تزيد تنافسية السلعة أو اخلدمة من خالل رفع مستوى جودهتا عن طريق مدخالت إنتاج الجودة والنوعية-

جانب نظام كفء للتسليم، التسويق، التوزيع وتوفَت خدمات ما نوعية ومهارات تستوعب التكنولوجيا احلديثة إىل 
 بعد البيع.

داعما أو مثبطا للقدرة التنافسية وذلك من خالل توفَت بنية ربتية مساندة،  والذي يكون إما :دور الحكومة-
دلختلف سياسات اقتصادية وإجراءات إدارية معززة ، وضوح وشفافية للتشريعات ادلنظمة للبيئة االستثمارية 

 .19القطاعات االقتصادية
 المحور الثاني: دور العناقيد الصناعية في دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ؽلكن معرفة مدى تأثر تنافسية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من خالل دراسة زلدداهتا داخل العناقيد الصناعية   
 دلتوسطة داخل العنقود.وأىم ادلزايا اليت ربققها ادلؤسسات الصغَتة وا

، أن القدرة التنافسية -العناقيد الصناعية إسًتاتيجيةواليت تشبو -تعترب طريقة بورتر : محددات التنافسية -أوال
للشركة مرتبطة بأداء غَتىا، وترتبط العوامل األخرى مجيعا ضمن سلسلة القيمة ادلضافة بعالقات خلفية مع الزبائن 

 The Porterادلاسة الوطنية  وتتمثل طريقة بورتر يف منهجية دعاىا: اجلوىرة  أو20وادلوقع احمليط .
Diamand  يف إطار دعمها  إتباعهالتطوير حزمة من التوجيهات واإلجراءات التنافسية اليت غلب على الدول

ربليل العناصر  قطاعا من خالل ،للتنافسية، والفكرة األساسية يف ىذه ادلنهجية ىو ربليل اقتصاد الدولة قطاعا
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 الدور احلكوميو  ،ىيكلية السوقو  ،الصناعات الداعمة وادلكملةوأوضاع الطلب،و  عوامل اإلنتاج،أوضاع التالية: 
توفر العناصر اإلنتاجية بكافة أشكاذلا وأنواعها عن طريق الصدفة وعدم التخطيط ادلسبق ذلا ؽلكن اليت الصدفة و 

وعليو ؽلكن القول أن للمؤسسات 21لصناعة أو قطاع ما يف دولة ما.أن يكون األساس يف وجود قدرة تنافسية 
الصغَتة وادلتوسطة فرصة كبَتة يف تعزيز تنافسيتها يف حال ما إذا مت مجعها يف عنقود صناعي تتفاعل فيو أوضاع 
العرض وأوضاع الطلب إىل جانب وجود صناعات أساسية داعمة أو مكملة ذلا رأسيا وأفقيا يف ظل سوق سبتع 
دبنافسة تولد الشعور باخلطر شلا يؤدي دها لالبتكار  والتطوير ادلستمر مع دفعة زلفزة من طرف احلكومة على مجيع 
ادلستويات: العرض، الطلب، السوق احمللي واخلارجي، البنية التحتية واإلطار التشريعي ادلشجع، إىل جانب عامل 

مثل: اعتماد مواد طاقوية جديدة  ]لصغَتة وادلتوسطة الصدفة الذي غلب أن يكون يف صاحل منظومة ادلؤسسات ا
والذي ؽلكن أن يكون األساس يف وجود قدرة تنافسية ذلذا  [وغَت نافذة، دخول أنظمة تدريب وعمل جديدة

 النوع من ادلؤسسات.
 ثانيا: آليات دعم العناقيد الصناعية لتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ات الصغَتة وادلتوسطة يف عناقيد صناعية رفع تنافسيتها ويكون ذلك من خالل آليات يًتتب على دخول ادلؤسس  
 يعتمدىا العنقود الصناعي سواء على مستوى أوضاع العرض )ادلنتجُت( أو أوضاع الطلب ) ادلستهلكُت(

 يساىم العنقود يف دعم ادلنشآت الداخلة من خالل:  :آليات الدعم على مستوى العرض.1
إن اذلدف الرئيسي دلباشرة ادلؤسسة ألي عملية إنتاجية ىو ربقيق أعلى معدالت إنتاجية،  اإلنتاجية: زيادة-

 ودخوذلا للعنقود ػلقق ذلا عدة عوامل تساىم يف ذلك، ومن أىم ىذه العوامل:
ساسية إن التقارب اجلغرايف للمنتجُت وادلوردين يف ادلدخالت األسهولة الحصول على المدخالت اإلنتاجية : -

متفادية االستَتاد  ،يؤدي إىل سهولة حصول ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة على متطلباهتا وبأقل التكاليف
وبالتايل زيادة السمعة احلسنة للموردين احملليُت، كما أن التقارب يساىم يف ربسُت االتصاالت ومنو  ،والتأخَتات

دلدخالهتم ) خدمات الًتكيب والتشغيل مثال(. األمر الذي  سبكُت ادلوردين من تقدًن اخلدمات  ادلساعدة والداعمة
ؼلفض سلاطر عيوب الصناعة، وعلى اجلانب اآلخر فإن ادلوردين ادلوجودين يف العنقود يساعلون يف إنشاء عالقات 
غَت رمسية بينهم وبُت ادلنشآت الداخلة شلا يسهم يف تنفيذ الصفقات دون تعقيدات أو صعوبة يف التفاوض 

 م واإلدارة على عكس التعامل مع موردين خارج العنقود.والتحك
يسهم التقارب اجلغرايف يف العنقود إىل اطلفاض تكاليف التكاليف ادلتعلقة بتنفيذ :انخفاض تكاليف الصفقات-

وكلما اطلفضت  .واإلشرافوالرقابة التفاوض، و ادلشروع وال تدخل ضمن تكاليف اإلنتاج مثل: مجع ادلعلومات، 
اإلنتاج تزداد فرص ادلنشأة يف التأثَت على السوق من خالل زيادة وتوسيع نشاطاهتا،  عن ادلتعلقةيف تكالىذه 

 توجيو طاقاهتا إىل خطوط إنتاج أكثر أعلية.و ومن
يؤدي إىل خلق ميزة لوجستية، وتشَت ىذه ادليزة إىل درجة ذلك إن انخفاض تكاليف النقل) الميزة الرئيسية(: -

النقل إىل أسواق االستهالك يف أسرع وقت شلكن و عمليات اإلنتاج والتوزيع، و ضبط وإدارة وتدفق ادلواد اخلام، 
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جودة عالية يف اإلنتاج، فضال عن زيادة اإلنتاجية والكفاءة لكل عنصر من عناصر اإلنتاج،  ومنووبأقل تكلفة، 
 تاج بنية أساسية جيدة لإلقليم الذي يعمل بو العنقود.ػل ذلك َت أن غ
 إنتاجمن خالل نتيجة عالقات التكامل اخللفي اليت تظهر يف العالقات العنقودية : انخفاض تكلفة المخزون-

خالت سرعة تداول ادلد فإندخالت يف العمليات اإلنتاجية، كممنشأة بعض ادلواد اليت ربتاج إليها منشآت أخرى  
  ادلتوقعة.التكاليف وادلخاطر  ومنوشلا ؼلفض الكميات ادلخزنة  تزيد، الوسيطية والسلع نصف ادلصنعة والنهائية

: سبثل العناقيد أسواقا سلتلفة متمركزة يف مكان واحد، وبالتايل سبكن ادلوردين من احلصول زيادة الحصة السوقية-
التسويق وخدمات ما بعد البيع، وىذا على عكس التعامل مع على أسعار مرضية وربقيق الكفاءة ادلطلوبة يف 

األسواق ادلنفصلة اليت تؤدي إىل رفع التكاليف، كما أن العنقود يساىم يف مشولية ادلعرفة بالسوق، فكل منشأة 
 تعرف جزءا عن السوق وتقوم بنشر تلك ادلعلومات بُت ادلنشآت ادلكونة للعنقود.

هم العنقود الصناعي يف تنمية وربفيز الطاقات االبتكارية واليت سبكن ادلنشآت من يس زيادة القدرة االبتكارية:-
احلصول على ادلدخالت اجلديدة، وادلنتجات ادلتنوعة، واليت تتالءم مع أذواق ادلستهلكُت، كما أن تلك الطاقة 

ة داخل العنقود االبتكارية تساىم يف اطلفاض تكاليف التجريب وذلك بسبب توفر معلومات تكنولوجية جديد
سبكن ادلشروعات من التعرف على الفرص السوقية ادلتاحة لالستثمار يف منتجات جديدة و خدمات جديدة أو 
تطوير مراحل التصنيع، دبا يسهم يف اطلفاض التكاليف وادلخاطر اليت تتحملها ادلنشآت الداخلة للعنقود خاصة دلا 

االبتكار، ىذه ادلرحلة اليت ربقق زيادة يف االبتكارات وأفضلية تكون العناقيد الصناعية قد وصلت مرحلة قيادة 
 إىل زيادة القدرة التنافسية.بدورىا  اليت تؤدي و للصناعة ككل 

إن تفضيالت ادلستهلكُت تلعب دورا كبَتا يف أنواع ادلنتجات اليت يقوم  .آليات الدعم على مستوى الطلب:2
صدرا ىاما لتدفق األفكار واالبتكارات للمنشآت الداخلة يف العنقود، بإنتاجها العنقود، لذا يعترب ادلستهلكون م

 لذلك ربرص ادلنشآت ادلكونة للعنقود على وجود مركز خلدمة ادلستهلكُت يعمل على تلقي مقًتحاهتم وشكواىم.
اليف وعلى اجلانب اآلخر صلد العالقات التكاملية والتقارب اجلغرايف دلنشآت العنقود يؤدي إىل اطلفاض تك  

وبالتايل غلعل الشراء من العناقيد أكثر جاذبية ىذا لوجود عدد كبَت من البائعُت يف مكان واحد،  ،التسوق
وىذا ؼلفض السعر  -كما مت الذكر سابقا-باإلضافة إىل ذلك اطلفاض تكاليف اإلنتاج والصفقات والنقل، 

ولة، أي ارتفاع القدرة التنافسية للمنشآت النهائي ومنو  ػلصل ادلستهلك على منتج عايل اجلودة وبأسعار مقب
 .22ادلنتجة

وعليو تكمن خصوصية العناقيد الصناعية يف إغلاد موردين زلليُت دلدخالت إنتاج بتكلفة أقل نسبيا من    
وىذا ما  ،يلقى الطلب احمللي والعادلي الالئق بوو إغلابا على جودة وتكلفة ادلنتوج النهائي ذلك يؤثر فاستَتادىا، 

أجزاء  إنتاجيرفع من تنافسية الصناعة على ادلستويُت احمللي والدويل، وكلما اذبهت الصناعات الداعمة وادلرتبطة يف 
ودهذا يرتبط  .الصناعة الرئيسية على التطور وادلنافسة عادليا دعم، كلما كان ذلا دور أكرب يف ومتخصصةزلددة 

 العنقود مباشرة برفع القدرة التنافسية لكل من ادلؤسسة، القطاع واالقتصاد القومي ككل.
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 تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.لالمحور الثالث: دعم العناقيد الصناعية في باكستان   
عنقود صناعي يضم عددا ىائال من  تعد التجربة الباكستانية رائدة يف العناقيد الصناعية، إذ يتمركز يف كل إقليم 

 ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ويلعب دورا ىاما يف العملية االقتصادية الباكستانية.
  :في باكستان يالكوتللعنقود الصناعي سية األىمية االقتصاد-أوال
  كل من                   ثالث أوسع عنقود صناعي بعد  Sialkotيعد إقليم   التعريف بعنقود سيالكوت-1

lahore   وFaisalabad . بعدKarachi  تعدSialkot  ثاين أكرب مصدر للعملة الصعبة وذلك عن طريق
دوالر /اليوم،كل  3 اإلمجايلصادراهتا وربويالت اليد العاملة يف اخلارج، إذ يصل نصيب الفرد من الدخل احمللي 

من السكان ؽللكون الكهرباء،   %95يف الريف(،  %54و   يف ادلدينة  %73سكاهنا يتقنون القراءة والكتابة، )
 جاذب لليد العاملة من ادلدن األخرى. Sialkotمنهم مزودون بادلاء الشروب، كما أن إقليم  %96و
على أكرب العناقيد الصناعية ادلتخصصة يف العديد من األنشطة  Sialkotتعود ىذه األرقام التفاؤلية الحتواء   

اإلنتاجية على رأسها: الصناعة الرياضية، صناعة  ادلعدات اجلراحية، ادلدابغ اجللدية، ادلالبس، اآلالت ادلوسيقية، 
  .23ومنو فهي ربقق باليُت الدوالرات كل سنة كعملة صعبة ،وكل ىذه السلع موجهة للتصدير

إلنتاج األدوات اجلراحية واحدا من أىم العناقيد الصناعية، وينتج ىذا العنقود  سيالكوت عنقود ويعترب    
. ويتكون العنقود من مؤسسات أغلبها األدوات اجلراحية ادلتخصصة من حديد الدرجة األوىل العايل ادلقاوم للصدأ

 صغَتة ومتوسطة وؽلكن توضيح ذلك يف اجلدول التايل.

 الفاعلين األساسيين في عنقود سيالكوت لألدوات الجراحية: 2الجدول 

 المداخيل) روبية باكستانية ( عدد العمال عدد المؤسسات حجم المؤسسات

 مليون 100-60 400-250 30 كبيرة

 مليون 60-10 250-100 50 متوسطة

 مليون 10-1 50-.30 150 صغيرة

 مليون 1.5-1 20-5 2000 متعاقدين

 / / 1000-800 موردين

Source: Theresa Thompson Chaudhry, “ Contracting and Efficiency in the Surgical Goods 

Cluster of Sialkot, Pakistan”, South Asia Economic Journal,VOL 12, N :1, SAGE 

Publications,London, 2011, p94. 

 

 :كالتايل وىي الصناعة، وضعية ىذه عن راتادلؤش ىذه تعبر : لعنقود سيالكوت مؤشرات مختارة  -2
 .مليار روبية باكستانية 20قدرت االستثمارات يف صناعة سيالكوت بـــــــ  -
 .2010مليار دوالر يف  30يف األسواق العادلية لألدوات اجلراحية أكثر من  حصة سيالكوت بلغت -
 مدينة سيالكوت مؤسسات يف عامال 500000 ب القطاع ىذا يف العمال لعدد اإلمجايل العدد يقدر -
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ة إلعاد القابلة غَت اجلراحية األدوات من سلتلفا نوعا 10000 حوايل العنقود مؤسسات تنتج -
 الفوالذية األدوات من االستخدام  إلعادةا قابال نوع 2000 ، من بينها االستخدام إلعادة والقابلة االستخدام،

 يف وتتمثلة، البيطري واألعمال األسنان طبو  ،واجلراحة  الطب، فروع كل يف تستخدم حيث ،أللصد ادلقاومة
 األوىل الدرجة حديد من ادلصنوعة ) الدقيقة واآلالت ،اجلراحي ادلبضع ادلقص،( منها متخصصةجراحية  أدوات
أما عن .(اخلياطة وأجهزة الليزر أدوات( سنويا آلة مليون 119 تصنيع يتم أنو نشَت كذلك .للصدأ مقاومة األكثر

 من %80نسبة  االستعمال إلعادة القابلة غَت األدواتاجملال فتمثل  ىذه يف للتصدير ادلوجهة األساسيةالعناصر 
وتقتصر اآلالت ادلتطورة مثل اآلالت  ، %19فتمثل  االستعمال إلعادة القابلة األدوات أما ادرات، الص إمجايل

 من % 49 ب العنقود ىذا حصة قدرتولقد  فقط. %1اجلراحية الكهربائية وأدوات الليزر على نسبة 
 غلعلو شلا .2011مليون دوالر يف عام  260و 2010مليون دوالر يف عام 225واليت بلغت  العادلية، تار الصاد

 ادلستوردة ىلو األ العشر الدولاجلدول ادلوايل   يوضحو  .24راحيةواجل الطبية للمنتجات أدلانيا بعد مصّدر أكرب ثاين
 .سيالكوت عنقود دلنتجات

 .سيالكوت عنقود لمنتجات المستوردة لىو األ العشر الدول :3 الجدول
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التجمعات العنقودية كعامل تنافسي في قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دراسة لبعض سعاد قويف،  المصدر:
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، اجلزائر، تجارب الدول النامية

 .179، ص 2016/2017

إىل  : ألدوات الجراحية في دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةل سيالكوتدور عنقود ثانيا.
مركز تنمية  أعلها ومساعدة، الداعمةؤسسات من ادلرلموعة  جانب ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، يوجد

MIDCالصناعات ادلعدنية وتوفَت اخلدمات الفنية للمشروعات
مؤسسة األدوات الصناعية واجلراحية  ،25

26
SIMA.  ولقد استطاعت ادلشروعات الداخلة يف العنقود االستفادة من مزايا الكفاءة التجمعية شلا أدى إىل

بسياسة مل تكن وليدة الصدفة أو حديثة العهد ، بل منذ نشأة العنقود، ولقد تعرض للعديد  ع قدرهتا التنافسية، رف
وبعد  5991ي أفريل فف العتماد عليها.من األزمات استطاع اخلروج من  خالذلا بأساليب دعم ناجحة ؽلكن ا

احلكومة  (SIMA)بإصدار معايَت اجلودة طلبت مؤسسة توفَت الواردات  (FDA)شهرا على قرار  55مرور 
بضرورة عقد اتفاقيات  (SIMA)الباكستانية تقدًن مساعدات دلشروعات العنقود مقابل مطالبة احلكومة مؤسسة 

مع مستشاري اجلودة يف الواليات ادلتحدة األمريكية لدراسة مدى إمكانية توفَت التدريب الفٍت الالزم للمنتجُت 
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بعد  GMPمنتج على شهادة  17حصل  7331يف سنة و . وبذلك (GMP)لتسهيل احلصول على شهادة 
مشروع، ويف  711 يها( وصل عدد احلاصلُت عل7331أشهر )نوفمرب  71حصوذلم على التدريب الالزم، وبعد 

ولدراسة دور العنقود 27مشروع  511وصل عدد ادلشاريع يف العنقود واحلاصلة على الشهادة إىل  5117عام 
 :28يف رفع تنافسية ادلؤسسات ادلنتمية إليو ؽلكن إغلاز ذلك يف النقاط التاليةآنذاك، 

تغَتات يف العالقة بُت ادلشروعات ببعضها البعض، كما  أي حدثتحدوث تغيرات في الروابط األفقية : -1 
 01( حيث أشارت دراسة إحصائية على عينة من SIMAتغَتت عالقتها دبؤسسة توفَت واردات العنقود )

أن ىناك زيادة يف درجة تبادل ادلعلومات بُت مشروعات العنقود نتيجة  سيالكوتمشروع من مشروعات عنقود 
وقد   SIMAعاون وتبادل ادلعلومات خاصة فيما يتعلق بالدور واجلهود اليت تقوم دها مؤسسة التقارب ومنو زيادة الت

اليت طالبت احلكومة بتمويل وتدعيم  SIMAاستفاد عدد كبَت من مشروعات العنقود من خدمات مؤسسة 
الباكستانية  االستشارات األجنبية دلساعدة ادلشروعات وتأىيلهم للحصول على شهادة اجلودة ووافقت احلكومة

كما طالبت بأن يصل احلد األدىن إلقراض مشروعات العنقود قروضا دوالر  مليار  7.0تقدًن مساعدة قدرىا  ىعل
 دوالر.مليون  5.7ميسرة إىل  

ولقد أثبتت الدراسة ادليدانية، حدوث زيادة يف العالقات األفقية بُت ادلشروعات يف العنقود من جهة ومؤسسة    
SIMA  من ادلشروعات ادلعنية استخدموا خدمات ادلؤسسة   %07.0من جهة أخرى والدليل على ذلك أن

بصورة أكرب شلا كانت عليو قبل دخوذلم العنقود ويرجع ذلك لسرعة استجابة ادلؤسسة دلواجهة أي خطر يواجو 
 نشاطها يف العنقود على عكس تباعدىا وتفرقها .

شًتك( بُت ادلؤسسات وبُت ادلؤسسات الداعمة استطاعت ادلشروعات الصغَتة ونتيجة للتعاون األفقي )األداء ادل
 واالستمرار يف اإلنتاج والتصدير.   GMPداخل العنقود احلصول على شهادة اجلودة 

: ويقصد بالروابط الرأسية وجود ارتباطات وتعاون بُت ادلوردين احملليُت حدوث تغيرات في الروابط الرأسية- 2
من الباطن وادلشروعات وادلشًتين األجانب، حيث وصلت نسبة ادلشروعات ادلستخدمة للتعاقدات من وادلقاولُت 

وؽلكن ربليل الروابط الرأسية إىل: روابط خلفية  %27وبُت ادلشروعات وادلشًتين األجانب  %17الباطن نسبة 
دلقاولُت من الباطن من ناحية أخرى، واليت تكون بُت ادلشروع و ادلوردين للمواد اخلام من ناحية وبُت ادلشروع وا

روابط أمامية بُت ادلنتجُت وادلشًتين سواء أجانب أو زلليُت وؽلكن ربليل التغَتات اليت حدثت على ىذا النوع من و 
 الروابط بعد تكوين العنقود الصناعي كما يلي:

شروعات وادلوردين، حيث :يستعرض اجلدول ادلوايل التحسن يف مستوى التعاون بُت  ادل الروابط الخلفية-أ
يالحظ زيادة درجة تبادل ادلعلومات واخلربة بينهما، فمع مستويات اجلودة ادلطلوبة البد من توفر اجلودة يف 

 مدخالت اإلنتاج، ىذا يستوجب زيادة درجة االتصال وتبادل ادلعلومات بُت ادلوردين وادلنتجُت.
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 التحسن في مستوى التعاون بين المشروعات و الموردين في عنقود سيالكوت:  4الجدول

المشروعات الصغرى  أوجو التعاون
 21العدد 

المشروعات المتوسطة  
 22العدد 

 المشروعات الكبرى

 17العدد 

 المجموع

 60العدد 

زيادة تبادل الخبرة 
 والمعلومات%

61.9 50 53 55 

زيادة في التعاون لتحسين 
 الجودة%

23.8 31.8 35.3 30 

دور العناصر الصناعية في إدارة مخاطر المنشآت الصناعية الصغيرة : مصطفي زلمود زلمد عبد العال عبد السالم، "المصدر
، كلية االقتصاد والعلوم االدخارية ،جامعة و المتوسطة، المؤتمر السنوي العلمي السابع حول إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة

 .25، ص 2002الزيتونة، 

أما الروابط مع ادلقاولُت من الباطن فمن شروط ربقيق ادلشروعات ادلنتجة لألدوات اجلراحية مستوى اجلودة     
بأن الكمية ادلنتجة   BATCH( يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج ويعرفBatch .Lotادلطلوبة توثيق كل من )

فهو ػلتاج  LOTاصة دها، أما اإلنتاج بالقطعة ىو ( توثيق خCartesيف عملية واحدة غلب أن ربمل كروت )
الباطن فيكون التوثيق مسؤولية ىؤالء ادلقاولُت  منأيضا إىل نفس الكروت .أما يف حالة إسناد العملية دلقاولُت 

خفض حجم مت وعليو  ،الذين غالبا ما كانوا أميُت، عالوة على أهنم يعانون من نقص يف التدريبات اإلدارية
ويرجع ىذا احلرص  ،من الباطن، أما البعض اآلخر فلجأ لتعيُت مشرفُت للتأكد من عملية التوثيق التعاقدات

( يوضح االطلفاض الذي حدث يف حجم 7لتحقيق قدرة تنافسية وجودة ذات مستوى عادلي واجلدول رقم )
 التعاقدات يف الباطن.

 من الباطن في العمليات األساسية : انخفاض التعاقدات من الباطن بين المشروعات والموردين5الجدول

انخفاض في التعاقدات من الباطن 
 FDA29بعد أزمات

المشروعات الصغرى 
 21العدد 

 المشروعات المتوسطة
 22العدد 

 المشروعات الكبيرة
 17العدد 

 المجموع
 60العدد

 8.3 11.8 9.1 4.8 %طرق المعادن 
 11.7 17.7 13.6 4.8 %الصقل
 23.3 29.4 27.3 14.3 %البرد 

 10 5.9 4.5 14.3 %التلميع 
 3.4 5.9 0 4.8 %المعالجة الحرارية 

 .26زلمد عبد العال عبد السالم، مرجع سابق، ص  المصدر:

 أدى، ولقد 7331كانت الروابط بُت ادلشًتين األجانب وادلنتجُت احملليُت قوية حىت أزمة الروابط األمامية: -ب
ادلشًتون دورا ىاما يف مساعدة مشروعات العنقود لتحقيق القدرة التنافسية ادلطلوبة وربقيق مستوى اجلودة من 
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. وقد سبثلت ىذه ادلساعدة يف إرسال ادلهندسُت اخلرباء لتدريب العاملُت يف ىذه GMPخالل شهادة 
ستثمارات األمريكية اليت . ومن ناحية أخرى فإن االGMPأشهر للحصول على شهادة  1ادلشروعات دلدة 

حصلت عليها ساعلت بشكل جوىري يف ربسُت مستوى اجلودة وحدث ىذا التحسن يف شكل تدفق ادلعلومات 
 واخلربات ونظم اإلنتاج و يوضح اجلدول ادلوايل مظاىر التحسن يف تعاون ادلشروعات مع ادلشًتين األجانب.

 مشترين األجانب:مظاىر التحسن في تعاون المشروعات مع ال 6الجدول

 المشروعات الصغيرة أوجو الروابط مع المشترين
 21العدد

 المشروعات المتوسطة
 22العدد

 المشروعات الكبيرة
 17العدد

 المجموع
 66العدد 

 6177 7675 6376 4776 %زيادة في تبادل معلومات وخبرات 

 65 4771 6178 6179 %  زيادة التعاون لتحسين الجودة

 1676 2974 1872 478 %  لتنظيم االنتاجزيادة التعاون 
زيادة التعاون في تنمية نظام اعتبارات 

 %  الجودة
- 971 - 374 

زيادة التعاون في تنمية نظام اعتبارات 
 %  الجودة

33 27 3173 2973 

 .72زلمد عبد العال عبد السالم، مرجع سابق، ص المصدر: 

السابقة ؽلكن القول أن نتيجة الروابط الرأسية واألفقية، وحدوث تغَتات يف دور ادلؤسسات  من خالل اجلداول    
وحصل  7331عام  713مليون دوالر مقارنة حبوايل  757إىل  7331وصلت مبيعات العنقود يف أواخر 

وحصل مشروعان على شهادة إيزو،  GMPمشروع يف العنقود على شهادة  111مشروع من أصل  711
من مشروعات العنقود، وحصل ثلثي  %71زيادة يف مستوى التوظيف يف أكثر من  7331لعنقود يف وحقق ا

من العاملُت عمليات التدريب للحصول على شهادة  %11، بينما بدأ  GMPمشروعات العنقود على شهادة 
طها من خالل وادلتوسطة الصعوبات اليت واجهت نشا زبطت ادلشروعات الصناعية الصغَتة ىكذا.  و 3115إيزو 

واستطاعت أن ربقق ادلراتب  انضمامها إىل العنقود ومن مث دعمت قدرهتا التنافسية يف ظل االقتصاد العادلي اجلديد
 .األوىل يف التصدير إىل كل أضلاء العامل كما ورد سابقا

هما للغاية يف لقد لعبت احلكومة الباكستانية دورا م. السياسات الداعمة للعناقيد الصناعية في باكستان : 1
اليت تتميز بالتساىل والدعم من أجل تعزيز تنافسيتها وفق  خالل سياستها الفعالة تطوير العناقيد الصناعية من

 متطلباهتا احلالية وىذا من خالل زبصيص مبلغ مايل معُت يف إطار سبويل النقاط التالية :
 .)تطوير مواقع التجارة االلكًتونية(ت واالتصاالت إنشاء صندوق لًتقية التكنولوجيا وتطوير تكنولوجيا ادلعلوما-

 وتنمية ادلهارات من خالل تبادل اخلربات مع األجانب . تطوير البنية األساسية-
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وضع نظام تصدير زلدد وسن اإلعفاء الضريي على الصادرات إىل جانب عقلنة التعريفة اجلمركية وإعادة -
  30.والتنظيميةىيكلتها وإزالة العراقيل اإلدارية 

 اليت اإلصالحات و اجلهود كافة نإ العناقيد الصناعية في الجزائر: إستراتيجيةالسياسات الالزمة لدعم  -1
 ، االىتمام من الكثَت الطلب جانب يلق مل حُت يف ،العرض جانب ىو، واحد جانب يف تصب اجلزائر ابذذلت
 تسويق يف تتدخل ال لكنهاو  ادلادي الدعم ذلم وتوفر مشاريع يف الدخول على الشباب ربث  الربامج من الكثَتف

 أن إال الصناعية العناقيد تيجيةاإسًت  تتبٌت مل اجلزائر أن رغمو   .العادلة غَت ادلنافسة من محايتهم أو منتجاهتم
، أعلها صناعية ذبمعات أو عناقيد لتطوير رلاال سبثل أن ؽلكن اليت اجملاالت من الكثَت يطرح اجلزائري االقتصاد

 تصنيعو  الغذائية الصناعات، و اجللود صناعة، و البناء مواد تصنيعو  ،التغليف مواد تصنيعو  البًتوكيماوية الصناعات
 31.الكهرومنزلية ااْلجهزة

ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من االستفادة من مزايا التوطن يف العنقود الصناعي مثلما حدث وحىت تتمكن     
 فعال بدور القيام احلكومة من يتطلب، فإن ذلك للمؤسسات الباكستانية بعد انتمائها إىل عنقود سيالكوت

 اْكرب بفاعلية التأثَت تستطيعفهي  كافية،غَت   اأهن إال التنافسية لدعم الكلية السياساترغم أعلية ألنو  متطور،و 
 32، وؽلكن توضيح ذلك كما يلي:الصناعية العناقيد استفادة ىذه ادلؤسسات منلتضمن  ،اجلزئي ادلستوى على

 ويتم وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات فيو تعمل الذي ادلناخو  ةالتنظيمي بالبيئة تتعلق اليتو  :األولى المجموعة-أ
 : العوامل ىذه وأىم ،تشكيلها يف أساسياً  دوراً  كومةيكون للح العوامل، من عددعلى  االعتماد يف ذلك

 وىذا االقتصادية األنشطة سلتلف يف ادلتعاملُت بُت الثقة من نوع خلق على تعمل اليتو  ن:والقواني السياسات-
 ذلك ويشمل .مرحلة وتتكيف مع كل ،بعناية مصممة وسياسات التشريعات، يف استقرار وجود يتطلب بدوره

  .االستثماريةو  الضريبيةو  االئتمانية،و  النقدية، السياسات
، وإال بقيت السياسات حربا االعتبار بعُت أيضا يؤخذ أن غلب السياسات تطبيق عملية إن :والنظم البرامج-

 على ورق حبيسة أدراج القوانُت والتشريعات.
 ادلطلوبة اإلدارية اإلجراءات تفرض بساطة  ادلتوسطةو  الصغَتة ادلؤسسات ديناميكية :اإلدارية اإلجراءات-
 .أو توسيعها مؤسسة طالقنإل
 النظام غلب تكييف لذلك ادلوجودة، ادلؤسسات واستمرار وصلاح لقيام األساس حجر التمويل يشكل :لالتموي-

 ىذه خصوصية تراعي سياسات وإعداد وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات سبويل متطلبات مع وادلصريف ادلايل
 .القطاع ىذا متطلبات مع وتكييفها التمويل أساليب تطوير تضمن ادلؤسسات

 إنشاء مت، صناعية منطقة 72 من أكثر اجلزائر يف يوجد :وتطويرىا الصناعية المناطق إصالح برامج إنشاء -
 ادلتواجدين ادلتعاملُت من كبَتة نسبة وتبقى ،تسيَت جبهاز تزويدىا دون  )البلدية أو الوالية ( زللي بقرار معظمها

 الصناعية ادلناطق اْلن ونظراً  .التهيئة ضعف من ادلناطق ىذه تعاين كما ،ةملكي سندات ؽلتلكون ال ادلناطق ىذه يف
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 تأىيلها بإعادة الكفيلة الربامج إعداد العمومية السلطات فعلى الصناعية التجمعات لقيام ادلالئمة البيئة سبثل
 .مناسبة غَت أخرى اسًتاتيجيات على االعتماد بدل دها التوطن على ادلؤسسات تشجيعو 

 للقيام وتأىيلها الصناعية العناقيد اقامة تؤدي اليت العمومية السياسات دبجموع تتعلق ة:الثاني المجموعة-ب
 اخلارجي التزويد شكل يف تعاون دبعٌت الرْاسية العالقات يكون السائد النمط فإن العنقود َتَكُون بداية ففي بدورىا،

 العنقود نضج على ادلساعدة مسؤولية الدولة على يقع اوىن النهائية، السلعة إنتاج سبيل يف الوسيطة بادلدخالت
 وتبادل الباطن من التعاقد تشجيع خالل من شبكي ظلط إرساء على تشجع اليت الربامج تصميم خالل من

 زبدم اليت التكنولوجيا ةنوعي تطوير أجل من جديدة مشًتكة شركاتو  ادلشًتكة التدريب مراكز وإنشاء ادلعلومات
 التدريب و التعليم ونظم الصناعي العنقود بُت الروابط إقامة مسؤولية الدولة عاتق على يقع كما العنقود،

 .واجلامعات البحث ومؤسسات
 :الخاتمة

الدراسة على أعلية العناقيد الصناعية يف تنمية ادلشروعات الصغَتة و ادلتوسطة من خالل زبفيض ركزت    
التكاليف واألسعار واستغالل اقتصاديات احلجم الكبَت يف اإلنتاج والبحوث التسويق والتدريب وغَتىا من العوامل 

 الدافعة للميزة التنافسية، وعليو ؽلكن استخراج الدروس التالية: 
صناعية  ليها ربط نفسها يف ذبمعات ؤسسات الصغَتة وادلتوسطة قدرهتا التنافسية غلب ع سبيل تنمية ادليف-

 تستفيد منها يف بناء ربالفات إسًتاتيجية فاعلة ذبعلها قادرة على رلادهة تيار ادلنافسة العادلية .

تصاد العادلي من خالل دعم قدراهتا تعد العناقيد الصناعية سبيل لدمج ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف االق-
ادلنضمة  ويف ىذا اجملال برىنت التجربة الباكستانية على تعزيز تنافسية ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة  ،التنافسية

 .إىل العنقود إثر األزمة اليت تعرضت ذلا

 وقصد االستفادة ؽلكن اقًتاح احللول التالية:
ذبميع وصهر ادلوارد الطبيعية والبشرية ادلتوفرة يف ادلراكز احلضرية ادلختلفة من خالل ربقيق التكامل ادلؤسسايت بُت -

إدارات ورلمعات ىذه ادلراكز حبيث يسهل تقسيم اخلدمات والوصول إىل التنمية االقتصادية واالجتماعية ادلرجوة 
ة إىل جانب تبٍت إسًتاتيجية مناسبة تعتمد على ترمجة اخليارات وىذا يف إطار ما يصطلح عليو بالعناقيد الصناعي

واخلطط اليت تتبناىا احلكومة إىل عمل فوري ومنتج، وربسُت الكفاءة التشغيلية من خالل االستغالل األمثل 
 دلدخالت اإلنتاج دهدف الوصول إىل منتوج عايل اجلودة وبتكلفة شلكنة، واالىتمام بعنصر البحث والتطوير.

دورىا جبدارة من خالل توفَت بيئة أعمال مالئمة وتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية داعمة أدية الدولة ت-
سياسات تعزيز القدرات التكنولوجية الذاتية و لتنافسية النشاطات اإلنتاجية واخلدمية، وهتيئة مناخ االستثمار، 

شدة وسياسة ربديث البنية األساسية إضافة إىل وإصالح التشريعات وادلؤسسات وأساليب ادلمارسة اإلدارية الرا
 ربديث اجلهاز اإلداري.
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صلاز أكرب قدر من ادلشروعات مع احلفاظ على البيئة والعمل على استغالل التنوع الكبَت يف اخلصائص ادلكانية إل-
 رايف.خاصة وأن ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة تتمتع خباصية القدرة على االنتشار اجلغ ،االرتقاء دها

توفَت اإلطار التشريعي ادلالئم والكفيل بتنظيم ادلعامالت التجارية وحقوق ادللكية والعقود والقانون -
التجاري...ألهنا تعد الَلبنة األساسية يف تذليل بعض الصعوبات اليت تعاين منها ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة 

 ناقيد اليت تعد إسًتاتيجية قائدة لتنمية وتنافسية الدول.وتوفَت األرضية الصلبة اليت تشيد عليها إسًتاتيجية الع

ادلعلومات وتساعد على بناء الثقة ادلتبادلة بينها، ألن ىذه ادلؤسسات تعد جهازا  توفَت مؤسسات سلتصة بنشر-
كل فعاال يتحرك يف اذباه ربط ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة فيما بينها وبالتايل تسهيل عملية بناء التكتل بالش

 الباكستانية.  SIMAالذي يدعم آليات الربط والتحالف الفاعل، وىذا ما مت إغلاده يف مؤسسة 

ية مع الشركات تأسيس مراكز معرفية ؽلكنها جذب شراكات أجنبية بغية التوقيع على ربالفات إسًتاتيج-
 ادليزة التنافسية. ومنو رفع لالبتكار واالخًتاع   تشجيع برامج البحث من أجل تقدًن دفعةواجلامعات احمللية، و 

 تشجيع التعاقدات من الباطن مع وضع حصة ثابتة من ادلشًتيات للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة.-

دعم برامج التوحيد القياسي وإصدار شهادات االلتزام بادلعايَت الدولية حىت تصبح ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة -
 لدولية كما ىو األمر يف إيطاليا وباكستان.ذات مصداقية وقبول يف األسواق احمللية وا

ادلصاحل  رسم سياسة اقتصادية واضحة دهدف تنظيم العالقات بُت مكوين العناقيد الصناعية شلا يؤدي إىل محاية-
 د.ادلتضاربة داخل العنقو 
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 في ظل تقلب أسعار النفط العالمية ستدامة النمو االقتصادي للجزائرإلالمستقبلية اإلستراتجية 
 جبارة مرادد.

 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  /الجزائر.                        المديةوعلوم التسيير، جامعة  والعلوم التجارية يةاإلقتصادالعلوم كلية محاضر قسم ب،   ، أستاذمراد جبارةد ، 

  :الملخص

برسم اسًتاذبية واضحة املعامل  الكفيلة البدائلهندف من خالل ىذه الورقة البحثية  إىل إبراز أىم اخليارات و      
ما سبثلو من خماطر و  لتحقيق استدامة ملعدالت النمو اإلقتصادي يف اجلزائر، واليت تتأثر بشكل وثيق بتقلبات أسعار النفط

عدة برامج اقتصادية بدءا  ويف سبيل ربقيق ىذا املسعى تبنت السلطات العمومية .بارزة على آفاق االقتصاد الوطٍت
انايج  اإلانعاش اإلقتصادي ودعم النمو وبرانامج النمو اإلقتصادي إال أن ىذه البامج مل سبكن من ضمان استدامة بب 

وىو ما ي النمو اإلقتصادي إذ تبُت ذلك من خالل تأثَتات األزمة النفطية األخَتة على تباطؤ معدالت النمو اإلقتصاد
 .استدامة النمو اإلقتصاديطموحة وواضحة املعامل للتحقيق ىدف   ضمتم على السلطات املعنية تبٍت  إسًتاذبية

أسعار النفط،النمو اإلقتصادي املستدمي، اإلانفاق العام، القطاع النفط  الكلمات الدالة:  
Abstract: In this paper, we aim to highlight the most important options and lternatives 

to formulate a clear strategy for achieving the sustainability of Algeria's economic 

growth rates, which are closely affected by the fluctuations in oil prices and the 

significant risks they pose to the prospects of the national economy. In order to 

achieve this endeavor, the public authorities have adopted several economic programs, 

starting with the economic recovery programs, supporting growth and economic 

growth program. However, these programs have not been able to ensure the 

sustainability of economic growth, as evidenced by the effects of the recent oil crisis 

on slowing economic growth. To adopt an ambitious and clear strategy for the 

achievement of sustainable economic growth. 

Keywords: oil prices, sustainable economic growth, public spending, oil sector 
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 مقدمة:
وترجري  الدراسريات الكالسرييكية مسلسريل النمريو  ،كبريَتا بشكريكالية النمريو االقتصريادي  لقد اىتم االقتصاديون اىتماما   

إال أن األحبريريرياث اثديثريريرية واملتعلقريريرية بنمريريريريات النمريريريو الريريريداخل  بينريريريت أن تفريريرياوت النمريريريو  ؛إىل عريريريامل  العمريريريل والرأ ريريريال
 رةدي املسريريتدمي  ريريو االقتصريريادي عريريب البلريريدان يعريريود إىل عوامريريل إضريريافية، ىريريذه النمريريريات تريريرق أن انسريريبة النمريريو االقتصريريا

 .تطبيقية هلذه السياسات االقتصادية ربتل مكاانا بارزا يف يجمل الدراسات االقتصادية
املفرط على استغالل  ىابَتة انامجة عن اعتماد اقتصاداجو اجلزائر يف ىذا اخلصوص ربديات اقتصادية كتو 

، وكذلك املصدر تهاوازانمل، حيث يشكل املورد األساس  ىافط يؤثر بشكل قوي على اقتصاداملوارد الطبيعية، فالن
األساس  لتمويل ميزان املدفوعات، إضافة إىل أانو يشكل جزءا ىاما من الناتج احملل  اإلمجايل، اناىيك عن ارتباط 
النشاط اخلاص اإلانتاج  واخلدم  باإلانفاق اثكوم  الذي ىو باألساس حمدد باملداخيل النفطية، وذلك يف ظل 

ومن تراج  قوهتا الشرائية لفًتات دمتدة من الزمن، وىو ما صمعل  ،تميز بو أسعار النفط من تقلبات حادةما ت
معدالت النمو االقتصادي تتميز بالتذبذب وعدم االستقرار، لذا وجب البحث عن إسًتاذبية تنموية تضمن 

التساؤل  ا سبق يتبادر لنادماانطالقا  املفرط بقطاع النفط. قتصادي وعدم تذبذبو وفك ارتباطواستدامة النمو اال
 الرئيسي التالي:

الساااتدامة النماااو االقتصاااادي للجزائااار فاااي ظااال تقلاااب أساااعار الااانفط  ماااا أاااي أوجاااج اإلساااتراتجية الداعماااة   
 العالمية؟

 التالية8 األسئلة الفرعيةمن خالل السؤال الرئيس  السابق ظمكن طرح 
 ؟  بالنمو اإلقتصادي املستدمي  ما املقصود -
 ؟ما طبيعة العالقة اليت تربط معدالت النمو بأسعار النفط يف اجلزائر -
 ؟ما مدق استدامة النمو اإلقتصادي يف اجلزائر  -
 ؟ما ى  أىم اآلليات الكفيلة لتحقيق دعائم اإلستدامة ملعدالت النمو اإلقتصادي يف اجلزائر -

 التالية8 الفرضياتلإلجابة على ىذه األسئلة الفرعية السابقة انقًتح 
 .واستمرارىا ملدة زمنية أطول واستقراىا بارتفاع معدالت النمو االقتصادي ىو الذي يتميز النمو املستدمي -
وىريذه العالقرية بديهيرية بالنسريبة للرزائرير والرييت  الرينفط ارتباطا وثيقا بتقلبريات أسريعارمعدالت سمو الناتج احملل   ترتبط  -

 سمو الناتج احملل  اإلمجايل.تعكس أشمية القطاع النفط  يف 
 .ميز النمو اإلقتصادي يف اجلزائر بعدم اإلستدامة يت- 
ستثمار يف اال من خاللبفعالية يف رأس املال البشري  ريتطلب ضمان استدامة النمو يف اجلزائر االستثما  -

وإ الح دور اثكومة رمو محاية امللكية الفكرية وربسُت التشريعات واثفاظ  ،الصحة والتعليم والبحث والتطوير
 على االستقرار يف السياسة االقتصادية الكلية.



 جبارة مراد /د                                                     ظل تقلب أسعار النفط العالمية اإلستراتجية المستقبلية الستدامة النمو االقتصادي للجزائر في
                                                       

                                          

 2018/جانفي09العدد                          المدية             -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
125 

  : ربليريريل جواانريريب اسريريتدامة معريريدالت النمريريو اإلقتصريريادي يف و إىل إبريريراز ىريريذه الدراسريرية هنريريدف مريرين خريريالل أاادا البحاا
برسريم اسريًتاذبية واضريحة لضريمان إسريتدامة  أىريم اآلليريات الكفيلريةن مث اقريًتاح ومري ،اجلزائر يف ظل تقلبات أسريعار الرينفط

النمو اإلقتصادي يف اجلزائر وفك ارتباطها املفرط بتقلبات أسعار النفط، وظمكن الو ول إىل ىذا اهلدف مرين خريالل 
 األىداف الفرعية التالية8

 از اانعكاس تقلبات أسعار النفط على معدالت النمو اإلقتصادي يف اجلزائر.إبر  -
 .النمو االقتصادياستدامة تقييم  أثر سياسة اإلانفاق العام يف اجلزائر على  -
 إبراز أىم اآلليات اليت من كأهنا ضمان استدامة معدالت النمو اإلقتصادي يف اجلزائر.  -
 : خلريال ىيكليريا جريراء اآلثريار السريلبية  اإلقتصرياد اجلزائريري يعرياي يستمد ىذا املوضوع أشميتريو مرين كريون أن أأمية البح

مسريتقبلية لضريمان  إسريًتاذبيةتبريٍت اليت تعكسها تقلبات أسعار النفط على معدالت النمريو اإلقتصريادي ، وبريذلك فريشن 
للرزائريريرير ألجريريريل فريريريك  يعتريريريب خيريريريار إسريريريًتاذبيا اسريريريتدامة معريريريدالت النمريريريو واسريريريتقرارىا بعيريريريدا عريريرين تقلبريريريات أسريريريعار الريريرينفط

 ارتباطها املفرط بقطاع النفط
 : على احملاور التالية8 االعتمادوهبد اإلملام جبواانب ىذا املوضوع ظمكن  أقسام البح 

 ماىية النمو االقتصادي املستدام وحمدداتو.أوال:
 .2016 -0222ربليل تطورات أسعار النفط خالل الفًتة  ثانيا:
 تطور النمو االقتصادي للرزائر يف ظل تقلبات أسعار النفط.: ثالثا

  النمو االقتصادياستدامة تقييم  أثر سياسة اإلانفاق العام يف اجلزائر على رابعا:  
  رمو إسًتاذبية مستقبلية لتحقيق سمو اقتصادي مستدمي يف اجلزائرخامسا: 

 النمو االقتصادي المستدام وخصائصجأوال: 

مفهوم النمو االقتصادي املستدام البد من اإلكارة أوال إىل مفهوم النمو االقتصادي بشكل قبل التطرق إىل 
عام، لك  انستطي  بعدىا ربديد املفهوم الدقيق للنمو االقتصادي املستدام ومن مث التطرق إىل أىم اخلصائص 

 لالقتصاديات اليت تتميز بو8 
االقتصادي وذلك حسب وجهات انمر االقتصاديُت  ىناك عدة تعاريف للنموتعريف النمو االقتصادي:  -1

 وكذا المروف االقتصادية السائدة يف فًتة ربديد التعريف وانذكر من أشمها8
  يعتبP. A. Samuelson  الناتج الوطٍت اثقيق  الصايف ىو املؤكر الرئيس  للنمو االقتصادي، وذلك

وبالتايل يعرف النمو االقتصادي على اانو "الزيادة  .1لكون معطياتو متوفرة واثصول عليو يتم بسهولة حسب رأيو
 النسبية يف الناتج الوطٍت الصايف"

  يعٍت النمو االقتصادي حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي اثقيق  م  مرور الزمن، وانقصد
 .2دبعدل الدخل الفردي الدخل الكل  مقسوما على عدد السكان
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قتصادي إذا كان سمو الناتج الوطٍت أكب من معدل سمو االلتقدم لكما ظمكن للنمو أن يكون مصاحًبا 
السكان، أو أن يكون غَت مصاحب بتقدم اقتصادي إذا كان معدل سمو الناتج الوطٍت مساويًا ملعدل سمو السكان، 

النُّمو حينئذ يكون مصحوبًا بًتاج   بينما إذا كان معدل سمو السكان أرفَ  من معدل سمو الناتج الوطٍت فشن
 .3اقتصادي

فالشرط اآلخر  ويعتب النُّمو االقتصادي كرطًا ضروريًّا، ولكنو غَت كاٍف لرف  مستوق حياة األفراد املادية؛
 ىو طريقة توزي  الزيادة احملققة على األفراد، اليت تعد موضوًعا كائًكا مرتبطًا بطبيعة النمم االقتصادية والسياسية

 يف كل دولة.
اثا ل على جائزة انوبل يف االقتصاد سنة  - (Simon Kuzent) من جاانب آخر يعرف سيمون كازانت

النُّمو االقتصادي بأانو8 "ارتفاع طويل األجل يف إمكاانيات عرض بضائ  اقتصادية متنوعة بشكل متزايد  - 1751
 ة والتكيف املؤسس  واأليديولوج  املطلوب هلا".للسكان، وتستند ىذه اإلمكاانيات املتنامية إىل التقنية املتقدم

 يجموعة من السمات، منها8 يتضمنىذا التعريف  
 الًتكيز على النُّمو طويل األجل، وبالتايل على النُّمو املستدام وليس العابر. - 
 دور التقاانة املركزية يف النُّمو طويل األجل. - 
 هر أشمية النمام املؤسسايت يف عملية النُّمو.ضرورة وجود تكيف مؤسس  وأيديولوج ، دما يم - 

املهم يف ىذا التعريف أانو يقلص الفروة بُت النُّمو االقتصادي كفعل تلقائ ، وبُت التنمية االقتصادية كفعل 
إرادي؛ فالنُّمو االقتصادي املستدام ىو انتيرة لسياسات ومؤسسات وتغيَتات ىيكلية وعلمية، وبالتايل ليس يجرد 

 .4تلقائية كما كان سائًدا يف األدبيات الكالسيكيةعملية 
أما جون ريفوار فيعرفو بأانو8 "التحول التدرصم  لالقتصاد عن طريق الزيادة يف اإلانتاج أو الرفاىية، حبيث 
الوضعية اليت يصل إليها االقتصاد ى  يف اذباه واحد رمو الزيادة هلذه األخَتة، وبصفة أدق ظمكن تعريف النُّمو 

 .5ادة يف إمجايل الدخل الداخل  للبلد م  كل ما ضمققو من زيادة يف انصيب الفرد من الدخل اثقيق بالزي
أما االقتصادي األمريك  كوزينتس فيعتبه إحداث أثر زيادات مستمرة يف إانتاج الثروات املادية، ويعتب 

املصادر  ى  -النمم االقتصادية  فضاًل عن التقدم التقٍت وكفاءة -االستثمار يف رأس املال املادي والبشري 
األساسية للنمو االقتصادي؛ فرأس املال املادي والبشري يؤثر بشكل إصمايب على إانتاجية العامل وتنمية القوق 
العاملة من حيث التدريب والتأىيل إىل اثد الذي يزيد من انسبة القوق الفاعلة اقتصاديًّا، أما التقدم التقٍت فهو 

يب تقنية جديدة من خالل االخًتاع أو االبتكار، فضاًل عن عنصر املخاطرة يف املنشآت يعٍت استخدام أسال
اإلانتاجية، أما النمم االقتصادية فتمهر كفاءهتا من خالل انقل املوارد إىل اجملاالت اليت ربقق اقتصاديات اثرم 

 .6والوض  األمثل لإلانتاج
عرفت جلنة النمو والتنمية النمو املستدمي بأانو معدل سنوي لنمو الناتج احملل    :ماتعريف النمو المستد -2

ملدة رب  قرن أو أكثر، والحمت أن مثل ىذه املعدالت املرتفعة للنمو تؤىل  %5اإلمجايل اثقيق  يبلغ أو يفوق 
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ر اقتصادا حقق بالفعل . ويوجد ثالثة عش7ىذه االقتصادات ملضاعفة حرم اقتصادىا تقريبا يف كل عقد من الزمن
، فهناك من رأق أن ىذه اثاالت عبارة عن وقائ  يصعب تفسَتىا وال ظمكن تكرارىا، إال أن 8النمو املستدمي

 .9الواق  يبُت احتمال اانضمام اقتصادات أخرق إىل ىذه اثاالت يف املستقبل القريب

بأهنا حالة خا ة مدفوعة برغبة اليابان يف استعادة  فعندما سمت اليابان على وتَتة النمو املستدمي رأق البعض       
عافيتها بعد اثرب العاملية الثاانية، وعندما ثقت هبا كل من ىوانج كوانج )الصُت(، تايوان)الصُت(، سنغافورة و  
كوريا مت اعتبارىا بلدان  غَتة اثرم جدا، و عندما تفوقت الصُت إىل جاانب بلدان أخرق من إفريقيا و أمريكا 

ق النمو املستدمي يف املدق يتينية و الشرق األوسط وأوربا الناكئة، تأكدت كل االقتصادات أن بشمكاهنا ربقالال
 الطويل إال أن األمر يتطلب تشخيص عوامل ذماح ىذه البلدان باعتبارىا سماذج ظمكن حماكاهتا. 

منممة التعاون  أربعة منها تنتم  إىل -وبالرغم أن الدول اآلسيوية سبثل أكثر من ثالثة أرباع ىذه اثاالت      
إال أهنا تضم بلدان انامية خمتلفة، أي أن ىذه اثاالت تتسم بتنوع ملحوظ، و أن بعض ىذه البلدان  -اإلسالم 

ماليزيا، عمان و تايالاند (، كما تتضمن ىذه العينة بلدين  غنية باملوارد الطبيعية )بوتسواانا، البازيل، إاندوانيسيا،
 أحدشما يزيد عدد سكاانو كثَتا على مليار انسمة )الصُت( وآخر يقل عدد سكاانو عن انصف مليون انسمة )مالطا(.

 -تتباين اقتصادات النمو املستدمي من حيث خصائصها املميزة  :خصائص اقتصادات النمو المستديم -3
ظمكن االستفادة من مسارات سموىا باعتبار أن ىذه اثاالت قابلة للمحاكاة يف دول أخرق وىو ما سلكو  اانعو 

 8 10ومنها -السياسات يف ىذه البلدان حىت حققوا معدالت مستدظمة للنمو االقتصادي 
 يتميز النمو املستدمي بارتفاع معدالت النمو االقتصادي واستمرارىا ملدة زمنية أطول تفوق العقدين من الزمن. -
سنويا ومتوا ل على مدق رب  قرن أ بح أمرا دمكنا يف النصف الثاي من القرن  %5إن ربقيق معدل سمو  -

 ح لالقتصادات سريعة النمو باستَتاد التقنيات   كما ،العشرين ألن االقتصادات العاملية أ بحت أكثر اانفتاحا
 واألفكار واملعرفة الفنية من باق  دول العامل.

تدل ىذه اثاالت على إمكاانية ربقيق النمو املستدمي واحتمال تكرارىا يف العديد من االقتصادات يف املستقبل،  -
 السًتاتيريات اليت مكنت ىذه الدول من ربقيقو.فتحقيق سمو مستدمي ليس أمرا مستحيال وإسما يتطلب األمر البحث عن ا

ال يتحقق النمو املستدمي تلقائيا ألانو يتطلب التزام طويل األجل من جاانب  اانع  السياسات االقتصادية ومن  -
 القيادات السياسية حبيث يتم متابعة ىذا االلتزام بشكل دائم و بأسلوب تفكَت عمل  يتسم باملروانة.

ستدمي ليس أمرا سهال، فلو كان األمر كذلك لكاانت حاالت النراح كثَتة، فتسعى بعض إن ربقيق النمو امل -
االقتصادات من أجل االانطالق يف النمو و البعض اآلخر طمفق يف ذلك، و يف املقابل تنمو اقتصادات أخرق 

 بسرعة لكن مستوق سموىا يتوقف عند حد معُت.
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كنو يساعد يف ربقيق أىداف أخرق مهمة لألفراد و اجملتم   إن النمو املستدمي ليس غاية يف حد ذاتو و ل -
كمكافحة الفقر، إتاحة فرص عمل، زيادة الدخول و املساشمة يف توفَت اخلدمات العامة كالتعليم و الصحة، 

 فتاريخ الفكر االقتصادي مل يمهر أي سبيل آخر غَت النمو حقق ىذه األىداف.
األىداف عند وض  السياسات االقتصادية باعتباره معينا على ربقيق  يعتب ىدف النمو املستدمي من أولويات -

 أىداف التنمية، فهو كرط ضروري و إن كان غَت كاف لتحقيق التنمية املستدظمة.
ظمكن لالقتصادات اليت ربقق سمو مستدمي أن زبفض من حدة الفقر حىت م  زيادة التفاوت بُت الدخول و  -

 تدمي ينقل الفقراء خارج دائرة الفقر.اانعدام املساواة، فالنمو املس
ظمكن تو يف عدة يجاالت تتشابو فيها اقتصادات النمو املستدمي و اليت كاانت حا ة يف حفاظها على  -

معدالت سمو مرتفعة و لفًتات زمنية طويلة، فاستفادت من االقتصاد العامل  من خالل استَتادىا التقنية و األفكار 
 حبيث أدق تدفق املعرفة إىل زيادة الطاقة اإلانتاجية، و من الطلب العامل  الذي وفر هلا و املعرفة من بقية العامل

سوقا واسعة و مرانة لتصريف منتراهتا و أتاح هلا يجال للتخصص خا ة يف املنترات ذات القيمة املضافة العالية 
عدالت مرتفعة لالدخار و وبالتايل زيادة  ادراهتا، و حافمت على استقرار االقتصاد الكل ، كما حققت م

االستثمار و تركت األسواق تقوم بتخصيص املوارد، و كاانت هلا حكومات ملتزمة تتسم باملصداقية و اثكم 
  الراكد.

 .2016-2000تحليل تطورات أسعار النفط خالل الفترة  ثانيا:

عن مستويات  %14.1للبميل أي بنسبة  دوالر 2.3دبقدار  0221بينما ازمفضت األسعار اإل ية خالل العام 
سبتمب يف  11دوالر للبميل انتيرة التباطؤ االقتصادي الذي كهده العامل وأحداث  05.4والبالغة  0222عام 

 0220دوالر للبميل. إال أهنا أخذت منحا تصاعديا  بعد عام  01.1الواليات املتحدة األمريكية، لتصل إىل 
دوالر  72.2إىل مستوق  0220دوال للبميل خالل عام  02.1منتقلتا من مستوق  0226وحىت منتصف عام 
، ولقد بلغ مقدار التغَت يف األسعار اال ية بُت 21.01، أي دبعدل سمو سنوي قدره0226للبميل خالل عام 

حيث  دوالر للبميل وبذلك فقد قفزت األسعار إىل أكثر من أربعة أضعاف 51.2حوايل  0226و 0220عام  
، عندما 0226زبطت سلسلة متتالية من املستويات القياسية غَت املسبوقة  وخا ة خالل النصف األول من عام 

 دوالر للبميل.  112ذباوزت األسعار اال ية لسلة خامات أوبك حاجز 
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 .2008المصدرة للبترول )أوابك(، المصدر: من إعداد الباح  باالعتماد على تقرير األمين العام لمنظمة األقطار العربية 

لقد توافرت خالل ىذه الفًتة قاعدة عريضرية مرين وجهريات النمرير واآلراء املتضرياربة حريول األسريباب الكامنرية وراء       
 االرتفريرياع غريريَت املسريريبوق الريريذي كريريهدهتا األسريريعار، والريرييت بلغريريت مسريريتويات قياسريريية مل تكريرين متوقعريرية منريريذ سريرينوات قليلريرية.

ل الريرييت سريرياشمت يف بريريروز الطفريريرة السريريعرية الريرييت كريريهدهتا أسريريواق الريرينفط خريريالل ىريريذه الفريريًتة فيمريريا وظمكريرين إبريريراز أىريريم  العوامريري
 يل 8

  مريريرين أىريريريم األسريريريباب الريريرييت   0226-0220يعتريريريب النمريريريو االسريريريتثنائ  يف الطلريريريب العريريريامل  علريريريى الريريرينفط خريريريالل الفريريريًتة
سريرياشمت يف حريريدوث الطفريريرة النفطيريرية الريرييت كريريهدهتا أسريريواق الريريرينفط خريريالل ىريريذه الفريريًتة، وقريريد كاانريريت الزيريريادة يف الطلريريريب 
العريريريامل  علريريريى الريريرينفط مدفوعريريرية بريريريالنمو املتصريريرياعد يف معريريريدالت أداء االقتصريريرياد العريريريامل ، الريريريذي سريريريرلت معريريريدالت سمريريريوه 

إىل  0221عريريام   0.0، حيريريث اانتقريريل مريرين0226ألول مريرين عريريام إىل النصريريف ا 0221زيريريادات مرتفعريرية خريريالل الفريريًتة 
3.0  022511سنة  . 
  لقريريريد أثبتريريريت الدراسريريريات أن التغريريريَت يف أسريريريعار  ريريريرف الريريريدوالر زبلريريريف أثريريريرًا كبريريريَتًا علريريريى  ريريريناعة الريريرينفط العامليريريرية، إذ أن

. حيريريث أن 12ازمفاضريريو يزيريريد الطلريريب علريريى الريرينفط وطمفريريض مريرين إانتاجريريو، األمريرير الريريذي يريريؤدق إىل ارتفريرياع أسريريعار الريرينفط
االرتفريرياع الكبريريَت الريريذي يبريريدوا يف األسريريعار اال يريرية لسريريلة أوبريريك مل يكريرين حقيقيريريا، فارتفريرياع معريريدالت التضريريخم وازمفريرياض 

 صأسعار الدوالر أمام العمالت الرئيسية األخرق  ساىم إىل حد بعيد يف اتساع اهلوة بُت قيمتو اثقيقية واال ية
  اق خريريريالل عقريريريدي الثماانينريريريات والتسريريريعينات واملتسريريريمة باملسريريريتويات لقريريريد ىيريريريأت الفريريريًتة الزمنيريريرية الريريرييت كريريريهدهتا األسريريريو

املنخفضة ألسعار النفط لنزوح االستثمارات يف توسعة الطاقات اإلانتاجية. ىريذا مريا أدق إىل عريدم التوافريق بريُت النمريو 
ي يف العريريرض وبريريُت الريريزخم الصريريعودي يف الطلريريب العريريامل ، وىريريو مريريا أدق إىل ارتفريرياع األسريريعار بالشريريكل التصريرياعدي القريريو 

 .  0226إىل غاية املنتصف األول من  0220الذي عرفتو منذ 
  زيريريادة انشريرياط املضريرياربة يف األسريريواق النفطيريرية اآلجلريرية حيريريث أ ريريبح املتريريداول مريرين العقريريود النفطيريرية دبريريا يعريريرف بالباميريريل

 الورقية أكب من املعروض من الشحنات النفطية اثقيقية. 

رة 2008-2000 الشكل )01(: تطور أسعار النفط خالل الفت
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 بريدول مسريتهلكة رئيسريية مثريل الواليريات املتحريدة، وذلريك بسريبب ضريعف االسريتثمار يف  ضعف سمو الطاقة التكريريرية
 بناء مصاف جديدة خالل العقدين املاضيُت، واقتصار األمر على بناء عدد قليل من املصايف اجلديدة

 ات تزايريريدة درجريرية اثساسريريية الشريريديدة ألسريريعار الريرينفط ذبريرياه أي أانبريرياء تريريًتدد حريريول أيريرية خمريرياطر هتريريدد باانقطريرياع اإلمريريداد
 0226-0222بفعل المروف الطبيعية أو اجليوسياسية خالل الفًتة 

وم  ظهور بوادر تفاقم األزمة املالية وتعاظم اهلواجس املتعلقة هبا، واجهت أسواق النفط ربديات مجرية، ففري  
هنيريريارات الوقريريت الريريذي اانتقلريريت فيريريو تريريداعيات أزمريرية الرىريريون العقاريريرية األمريكيريرية إىل أسريريواق االئتمريريان األخريريرق، وبريريدء اال

املتالحقريريرية يف أسريريريواق املريريريال واملؤسسريريريات املصريريريرفية، تراجعريريريت معريريريدالت النمريريريو يف كريريريل اقتصريريرياديات العريريريامل، وكريريريهدت 
التوقعريريات بشريريأن النمريريو االقتصريريادي العريريامل  والطلريريب علريريى الريرينفط تراجعريريات متتاليريرية، األمريرير الريريذي سريريبب تراجعريريا حريريادا 

واجلريريدير بالريريذكر أن مقريريدار . 0227وبدايريرية  0226ألسريريعار الريرينفط  ودبعريريدالت أسريريرع خريريالل النصريريف الثريرياي مريرين عريريام 
دوالر للبميريريل يف يوانيريريو(  111.0) 0226ازمفريرياض معريريدل أسريريعار سريريلة أوبريريك مريرين أعلريريى مسريريتوق و ريريلتو خريريالل عريريام 

دوالر للبميريل أي بنسريبة ازمفرياض  70.4 دوالر للبميريل، قريد بلريغ 16.4وىريو مقارانة م  أدىن مسريتوق هلريا يف ديسريمب 
℅52.4بلغ 

13. 

  2010-2008(: تطور متوسط األسعار الربع سنوية لسلة خامات أوبك خالل الفترة 02الشكل رقم)

 دوالر للبميل الوحدة:                                                                                                    

 

 

 

 

 .2010-2008األمين العام لمنظمة )أوابك(، المصدر: من إعداد الباح  باالعتماد على تقرير 

 -رغريريريم االذبريريرياه التصريريرياعدي– 0227إن اسريريريتمرار ضريريريغط األزمريريرية املاليريريرية العامليريريرية علريريريى أسريريريعار الريريرينفط طيلريريرية عريريريام 
دوالر  72.2جعلتها يف حالة مرين التذبريذب حيريث ازمفريض املعريدل السرينوي للسريعر الفريوري لسريلة خامريات أوبريك مرين 

 11.2أي بازمفريرياض قريريدره  %11.2دوالر للبميريريل، وظمثريريل ذلريريك تراجعريريا انسريريبتو  41، إىل رمريريو 0226للبميريريل يف عريريام 
 دوالر للبميل.  

قريريد سريريرياعد التعريريريايف العريريريامل  يف تريريريوفَت األسريريرياس الانتعريرياش قريريريوي يف الطلريريريب علريريريى البريريريًتول وخصو ريريريا يف األسريريريواق 
، 0212ميريل سرينة دوالر للب  55.2إىل  0227دوالر للبميريل سرينة  42.7الصاعدة وارتف  متوسط سعر البريًتول مرين 

دوالر لبميريريريل، وجريريريدت أوبريريريك  62و  52ومريريري  تريريريداول أسريريريعار البريريريًتول يف حريريريدود انطريريرياق االرتيريريرياح الريريريذي يريريريًتاوح بريريريُت 
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بريريالرغم مريرين الشريريواغل ذبريرياه ارتفريرياع مسريريتويات املخريريزون، وقريريد تراجريري   0212 ريريعوبة يف اثريريد مريرين اإلانتريرياج خريريالل عريريام 
واسريريتمرات أسريريعار الريرينفط بعريريدىا باإلرتفريرياع إىل أن  .0212سريرينة  %0االلتريريزام حبصريريص أوبريريك، وارتفريرياع اإلانتريرياج حبريريوايل 

إىل مسريريتوق  0212دوالر للبميريريل سريرينة  55.2سريريرلت مسريريتويات قياسريريية حيريريث اانتقلريريت مريرين متوسريريط سريرينوي قريريدره 
سريرينة  123.7وىريريو أعلريريى متوسريريط سريرينوي علريريى اإلطريريالق، لتسريريتقر عنريريد مسريريتوق  0210دوالر للبميريريل سريرينة  127.3
0211. 

بشريريريريكل ملحريريريريوظ لتصريريريريل إىل أقريريريريل مسريريريريتوياهتا منريريريريذ عريريريريام  0212مليريريريرية خريريريريالل عريريريريام ازمفضريريريريت أسريريريريعار الريريريرينفط العا
و  37.3، حيريريث تراوحريريت املعريريدالت الشريريهرية لسريريعر سريريلة خامريريات أوبريريك ضريريمن انطريرياق كبريريَت مريريا بريريُت حريريوايل 0212
دوالر للبميريريريريل منخفضريريريريا بنسريريريريبة 74.0دوالر للبميريريريريل خريريريريالل أكريريريريهر السريريريرينة، وبلريريريريغ املتوسريريريريط السريريريرينوي للسريريريريلة 125.7

، 0223لتصريريل إىل أقريريل مريرين مسريريتوياهتا لسريرينة   0213وقريريد وا ريريلت األسريريعار ازمفاضريريها لسريرينة  .0211مقارانريرية بعريريام 7
دوالر للبميل، وبلغ املتوسريط السرينوي  40.0و 11.4حيث ترواحت املعدالت الشهرية لسلة خامات أوبك ما بُت 

 .  0212مقارانة بعام  26.3دوالر للبميل مشكال بذلك ازمفاض  بنسبة  27.3مستوق  0213لعام 
و  04.3مزيريريريدا مريريرين االزمفريريرياض يف األسريريعار حيريريريث تريريريرواح النطريريرياق السريريريعري مريريريا بريريريُت  0214كمريريا عرفريريريت سريريرينة 

دوالر للبميريل وىريو مريا  22.5دوالر للبميل خريالل أكريهر العريام، وبلريغ املتوسريط السرينوي لسريلة خامريات أوبريك  31.5
 .0213مقارانة بسنة  %15.6يشكل انسبة ازمفاض قدرىا 

 .    الوحدة: دوالر للبرميل2016-2011عار سلة خامت أوبك الربع سنوية للفترة (: تطور أس1الجدول )

 2012 2011 السنة
 الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول

 107.3 106.6 106.8 117.4 107.9 108.5 112.3 101.1 سعر البرميل

 2014 2013 السنة

 الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول

 73.4 100.8 105.9 104.7 106.5 106.9 100.9 109.5 سعر البرميل

 2016 2015 السنة

 الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني األول الربع الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول 

 47.6 42.9 42.3 30 39.7 48.2 59.9 50.3 سعر البرميل

 2017المصدر: التقرير اإلقتصادي العربي الموحد 

 14ما يل 8 0214وإىل غاية هناية  0212ومن أىم العوامل اليت أدت إىل ازمفاض أسعار النفط منذ منتصف 
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استمرار وفرة اإلمدادات العاملية، وخبا ة م  بعد ذماح استغالل مصادر النفط غَت التقليدية يف الواليات  -
املتحدة األمريكية، وما أدت إليو من زيادة كبَتة يف إمجايل إانتاجها النفط ، وربقيق زيادة  افية يف اإلمدادات 

 .0213و 0212برميل يوم  خالل عام  مليون  0.4النفطية جملموعة الدول خارج منممة أوبك بلغت 
تباطؤ معدالت سمو الطلب العامل  على النفط بشكل عام، والطلب األمريك  والطلب الصيٍت بشكل خاص،  -

حيث تراج  أداء االقتصاد األمريك  بشكل ملحوظ، كما ازبذت اثكومة الصينية خالل األعوام األخَتة، توجهاً 
إىل اقتصاد مدعوم باالستهالك احملل  بداًل من قطاع التصدير، وىو ما ألقى بماللو جديداً رمو تعزيز اانتقال الصُت 

 على اآلفاق املستقبلية للطلب على النفط.
توجو كبق الدول املصدرة للنفط إىل اثفاظ على حرم إانتاجو لضمان حصتها السوقية بدال من حماولة رف   -

 ة بُت العرض والطلب.األسعار من خالل خفض اإلانتاج، وىو ما خلق فرو 
مقارانة دبستويات عام  %1.2ارتفاع مستويات املخزون النفط  العامل  بأانواعو املختلفة حيث ارتف  حبوايل  -

 من ىذه الزيادة. % 00.1، السيما يف الواليات املتحدة األمريكية اليت كاانت مسؤولة وحدىا عن رمو 0213
، األمر الذي  ساىم يف 0212تدرصميا منذ عام  الرئيسية للعمالت بالنسبة الدوالر  رف سعر مؤكر ارتفاع -

خوفًا من ارتفاع معدالت التضخم. ويف ىذا السياق و ل الدوالر األمريك  يف هناية عام  خفض أسعار النفط
 .0220ديسمبعام، أي منذ كهر  12إىل أعلى مستوق لو منذ  0214

يف ظل  0212ار النفط، وخبا ة منذ النصف الثاي من عام كان لعامل املضاربة دور كبَت يف ازمفاض أسع  -
 طبيعة العوامل اجليوسياسية السائدة.

 : تطور النمو االقتصادي للجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط.ثالثا
يف  ،ربطو م  أىم املصادر اليت ربققو إن اهلدف من ىذا احملور ىو ربليل معدل النمو يف اجلزائر وحماولة

البداية انقوم دبقارانة معدل النمو اجلاري م  معدل النمو اثقيق  يف اجلزائر ألن األ ل يف القيمة اثقيقية وليس 
القيمة اجلارية، مث  انقوم بدراسة العالقة ما بُت تطورات أسعار النفط ومعدالت النمو االقتصادي، وأخَتا رماول 

 يف اجلزائر وبذلك معرفة مصادر ىذا النمو. معرفة أىم القطاعات احملركة للنمو االقتصادي
 تحليل معدالت النمو االقتصادي االسمية والحقيقية في الجزائر -1

 (: تطور معدالت النمو االسمية والحقيقية30الشكل قم )

 

 

 

 

 .(O.N.Sالديوان الوطني لإلحصاء ) المصدر: من إعداد الباح  باالعتماد منشورات
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وجود استقرار انسيب يف معدالت النمو اثقيق  يف حُت تتميز معدالت النمو من خالل املنحٌت انالحظ  
اإل ية بعدم استقرار فه  دوما يف تذبذب  عودا وانزوال ، كما انالحظ بأن معدالت النمو اال ية بعيدة جدا من 

تج اال   ى  معدالت النمو اثقيقية وذلك يف أغلب فًتات الدراسة، وىذا ما يعكس أن الزيادة يف قيمة النا
 زيادة تضخمية وليست زيادة حقيقية.

ن مالحمتنا لعدم استقرار واستدامة معدل النمو االقتصادي وتذبذبو املستمر يقودانا إىل البحث عن إ
أسباب عدم االستقرار، وكذلك البحث عن الطريقة اليت ظمكننا من خالهلا اثفاظ على معدالت سمو حقيقية 

 موجبة ومستدامة. 

لقد حقق الناتج احملل  اإلمجايل معدالت 8 على النمو االقتصادي في الجزائر ير تقلبات أسعار النفطتأث -2
ومتناسبة م  تباين أسعار النفط اليت مارست بدورىا تأثَتا مباكرا  2016-0222سمو سنوية متباينة خالل الفًتة 

احمللى اإلمجايل يتغَت انزوال و عودا تبعا لتغَت ( أن معدل سمو الناتج 4على العائدات النفطية. حيث يبُت الشكل )
معدل سمو العائدات النفطية وىو ما يدل على وجود عالقة طردية بُت معدالت سمو الناتج احملل  ومعدل سمو 
العائدات النفطية، وما يؤكد ىذه النتيرة املساشمة الكبَتة للصادرات النفطية يف قيمة الناتج احملل  اإلمجايل، وىذه 

 القة بديهية بالنسبة للرزائر واليت تعكس أشمية القطاع النفط  يف سمو الناتج احملل  اإلمجايل.الع
 2016-2000(: تطور العائدات النفطية والناتج المحلي اإلجمالي للجزائر خالل الفترة 2الجدول رقم)

.2015-2000المصدر: *التقرير االقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة:   

العائاادات ماان الصااادرات النفطيااة  السنة
 للجزائر)مليون دوالر(*

 أسعار النفط
 للبرميل(* )دوالر

التغياااااااااااااااااار فاااااااااااااااااااي 
العائااااادات النفطياااااة 

)%( 

معاااااااادل نمااااااااو الساااااااانوي 
للنااااااااااااااااااااتج المحلااااااااااااااااااااي 

 اإلجمالي)%( **

معاااااادل التغياااااار فااااااي أسااااااعار 
 النفط)%(

2000 14204 27.6 - - - 
2001 11,736 23.1 -17.37  3.3 -16.30 
2002 12,370 24.3 5.4 6.5 5.19 
2003 12,300 28.2 -0.5  16.00 16.04 
2004 13,862 36.0 12.7 17.1 27.65 
2005 21029 50.6 51.7 23.0 40.55 
2006 26925 61 28.03 12.7 20.55 
2007 29392 69.1 9.16 10.7 13.27 
2008 38543 94.1 31.13 17.4 36.18 
2009 21497 61.0 -44.22 -9.1 -35.17 
2010 28089 77.4 30.66 20.1 26.88 
2011 37289 107.5 32.75 21.7 38.89 
2012 34662 109.5 -7.04 11.1 1.86 
2013 29807 105.9 -14 2.7 -3.28 
2014 26976 96.2 -9.49 3.6 -9.16 
2015 13661 49.5 -49.35 -3.1 -48.54 
2016 11352 40.7 -16.9 4.2 -17.78 
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 (O.N.S) منشورات الديوان الوطني لإلحصاء **  -                  

-0222مريرين خريريالل اجلريريدول أعريرياله يتبريريُت أانريريو ويف ضريريوء التطريريورات الريرييت كريريهدهتا أسريريعار الريرينفط خريريالل الفريريًتة 
 12.022، كهدت العوائد السنوية من  ادرات النفط اخلام للرزائر تطورا ملحوظا، إذ اانتقلت مرين حريوايل 2016

. ولقد كان التطور يف حرريم العوائريد 0212مليار دوالر خالل عام  04.754إىل مستوق  0222مليار دوالر سنة 
متالزمريريريا مريريري  التطريريريور يف األسريريريعار يف أغلريريريب اثريريرياالت، حيريريريث تناسريريريب مقريريريدار التغريريريَت يف حرريريريم العوائريريريد السريريرينوية مريريرين 

 0223-0221ل الفريريًتة  ريريادرات الريرينفط اخلريريام طرديريريا مريري  التغريريَت يف األسريريعار،  إذ تزايريريدت العوائريريد بريريوتَتة أعلريريى خريريال
مليريار دوالر أي بزيريادة انسريبتها  5.145دبقدار  0223مسرلتا أعلى زيادة يف العوائد النفطية خالل ىذه الفًتة عام 

31.5  ولقريريريد تريريريزامن ذلريريريك مريريري  الريريريوتَتة التصريريرياعدية ملعريريريدالت سمريريريو األسريريريعار والريريرييت كريريريهدت 0222عريريرين مسريريريتويات ،
ة الزيريادة يف العائريدات النفطيرية عنريدما ازمفضريت وتريَتة الزيريادة ، مث ازمفضريت وتريَت 22.33بنسريبة  0223ذروهتا سنة 

حبريريوايل  0226،. و حققريريت عوائريريد  ريريادرات الريرينفط اخلريريام للرزائريرير زيريريادة هلريريا سريرينة 0225و 0224يف األسريريعار سريرينيت 
للبميريريل. ولقريريد  دوالر03مليريريار دوالر وذلريريك تناسريريبا مريري  تزايريريد املعريريدل السريرينوي لسريريلة خامريريات أوبريريك حبريريوايل  7.131
انتيررية لتريداعيات األزمرية املاليرية،  0226مقارانرية بسرينة  0227سرينة %  13.15ازمفاض أسريعار الرينفط بنسريبة  احب 

مليريريريار دوالر أي بنسريريريبة ازمفريريرياض قريريريدرىا  15.22ازمفريريرياض يف قيمريريرية العائريريريدات مريريرين  ريريريادرات النفطيريريرية اجلزائريريريرية بنحريريريو 
-0212ملسريريتويات قياسريريية خريريالل الفريريًتة  زمريري  تعريريايف أسريريعار الريرينفط وتسريريريللها . 0226مقارانريرية مريري  عريريام 22.00%
   .0211مليار دوالر سنة  15.067عرفت العائدات النفطية مستويات مرتفعة المست مستوق  0211

ومريري  ازمفريرياض أسريريعار الريرينفط بعريريد دخريريول السريريوق النفطيريرية يف أزمريرية جديريريدة سريريرلت العائريريدات النفطيريرية ازمفاظريريا  
 .مليار دوالر 18.45فاق  2016-2014كبَتا خالل فًتة 

                                                                                                                                              2016-2000(: العالقة بين معدالت نمو العائدات النفطية ومعدالت نمو أسعار النفط خالل الفترة 4الشكل رقم)

        الوحدة:%

                                                                        

                                                

 

 

 (1المصدر: من إعداد الباح  باالعتماد على الجدول رقم)

تذبذب ( انالحظ عدم استقرار معدالت النمو االقتصادي فه  دوما يف 5من خالل الشكل )
ظمكن اجلزم  وبذلك  ، عودا وانزوال وذلك تبعا لتغَتات العائدات النفطية ملرتبطة بتقلبات أسعار النفط
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ن قطاع احملروقات ىو القطاع احملرك للنمو االقتصادي يف اجلزائر، باعتبار تغَتات معدل النمو االقتصادي تتب  أب
األخَت بسبب ارتفاع سعره فشن معدل النمو العام يزداد تبعا تغَتات معدل سمو العائدات النفطية،  فشذا اانتعش ىذا 

أي بأسعار البًتول فه   تلذلك. وعليو كنتيرة عامة النمو االقتصادي يف اجلزائر مرتبط أساسا بقطاع احملروقا
دي فاثديث عن سمو اقتصادي مستدام وغَت متذبذب يقودانا لدراسة النمو االقتصا وبالتايلاملتحكمة يف تغَتاتو، 

 .خارج قطاع احملروقات من خالل مساىهة كافة القطاعات املشكلة لإلقتصاد الوطٍت يف الناتج احملل  اإلمجايل

العالقة بين معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل نمو العائدات النفطية في الجزائر خالل الفترة (58) الشكل رقم
 %.الوحدة:                                         2000-2016

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباح  باالعتماد على الجدول رقم)1(

ملعرفة أىم القطاعات   مساأمة قطاع المحروقات وباقي القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي : -3
احملركة للنمو االقتصادي يف اجلزائر انقوم بدراسة لتطور مساشمة خمتلف  القطاعات االقتصادية املكوانة 

 لالقتصاد اجلزائري يف الناتج احملل  مث انقوم بدراسة معدالت سمو ىذه القطاعات  
 الوحدة: مليون د.ج               : الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات(3)الجدول رقم 

 القيم املضافة
 السنوات              

الصناعة خارج  الفالحة
 احملروقات

 خدمات بناء و أكغال عمومية  احملروقات

2000-2005 9.00 6.67 37.20 8.12 29.82 

2006-2010 7.9 5.17 40.14 9.38 31.24 

2011 8.1 4.6 35.9 9.1 36.4 

2012 8.8 4.5 34.2 9.2 36.7 

2013 9.8 4.6 29.8 9.8 38.4 

2014 10.8 5.0 27.0 10.8 41.7 

2015 11.6 5.4 18.8 11.5 44.6 

2016 12.3 5.6 17.4 11.9 45.2 

 O.N.Sالمصدر:  منشورات الديوان الوطني لإلحصائيات 
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إن اجلريدول السريابق يبريريُت بريأن يف كريل السريرينوات قيمرية اإلانترياج يف قطريرياع احملروقريات ىري  األكريريب، وعليريو ظمكريرين أن 
كمريا أانريو مرين الواضريح أن تقلبريات مسرياشمة ىريذا يكون ىريذا القطرياع ىريو احملريرك واملريتحكم يف النمريو االقتصريادي الكلري ،  
ذلريريك ىريريو أن متوسريريط إسريريهام ىريريذا القطريرياع يف القطريرياع علريريى املريريدق القصريريَت ىريريو رىريرين تقلبريريات أسريريعار الريرينفط، ومريريا يعريريزز 

انتيررية تراجري  أسريعار الرينفط، يف حريُت أانريو و خريالل الفريًتة  %4.17إىل 2016الناتج احملل  اإلمجايل قريد ازمفريض سرينة 
انتيررية ارتفرياع أسريعار الرينفط. وهبريذا فريشن االقتصرياد اجلزائرير  %22قد كهد قفزة انوعية بتخطيو حاجز  0222-0210

قطريريرياع احملروقريريريات ومل تسريريريتط  اجلهريريريود املبذولريريرية يف سريريريبيل دعريريريم القطاعريريريات خريريريارج قطريريرياع مريريريازال مريريريرتبط بشريريريكل مفريريريرط ب
احملروقريريريات يف تنويريريري  االقتصريريرياد الريريريوطٍت، كمريريريا يعكريريريس تراجريريري  مسريريرياشمة القطريريرياع الصريريريناع  والفالحريريري  يف النريريرياتج احمللريريري  

، والريذي يتمثريل 15ياإلمجايل مقابل زيادة مسرياشمة القطرياع اخلريدم  تعريرض االقتصرياد اجلزائريري ألعريراض املريرض اهلولنريد
يف تراجري  مسرياشمة قطاعريريات سريل  التبريادل الترريرياري يف النرياتج احمللري  اإلمجريريايل مقارانرية بزيريادة وتوسريري  القطاعريات خريريارج 

أكثريريريرير سريريريرينقوم حبسريريريرياب معريريريريدل سمريريريريو اإلانتريريريرياج يف قطريريريرياع احملروقريريريريات ومعريريريريدل سمريريريريو بريريريرياق   . و للتفصريريريرييلالتبريريريريادل الترريريريرياري
  القطاعات، وانقارهنما دبعدل النمو االقتصادي الكل  كما يل 8

 الجدول )4(: عالقة النمو االقتصادي بنمو قطاع المحروقات وباقي القطاعات                     الوحدة: %     

 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 اإلجمالي الناتج المحلي 3.3 6.5 16.0 17.1 23.0 12.7 10.7 17.4

 قطاع المحروقات 10.7- 2.3 26.8 24.1 44.5 15.8 5.3 22.3

 باقي القطاعات األخرى 12.3 6.7 11.4 13.6 9.8 11.6 13.0 15.2

 السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 اإلجمالي الناتج المحلي 9.1- 20.1 21.7 11.1 2.7 3.6 3.1- 4.2

 قطاع المحروقات 37.8- 34.5 25.4 5.6 10.3- 6.2- 32.7- 3.5-

 باقي القطاعات األخرى 14.2 14.8 20.2 13.0 8.8 8.6 7.8 6.8

 O.N.Sالمصدر:  منشورات الديوان الوطني لإلحصائيات 

اجلدول أعاله ظمكن اجلزم بان قطاع احملروقات ىو القطاع احملرك للنمو االقتصادي يف اجلزائر، باعتبار  من
تغَتات معدل النمو االقتصادي تتب  تغَتات معدل سمو اإلانتاج يف قطاع احملروقات وذلك خالل كامل السنوات.  

يزداد تبعا لذلك. أما باق  القطاعات فال  فشذا اانتعش ىذا األخَت بسبب ارتفاع سعره فشن معدل النمو العام
انستطي  مالحمة العالقة الطردية بُت سمو إانتاج القطاعات والنمو االقتصادي العام فف  كثَت من السنوات انالحظ 
عالقة عكسية بُت سمو ىذه القطاعات والنمو االقتصادي العام وىذا ما يدل على أن ىذه القطاعات مثبطة للنمو 

ثَت من السنوات. وعليو كنتيرة عامة النمو االقتصادي يف اجلزائر مرتبط أساسا بقطاع احملروقات االقتصادي يف ك
أي بأسعار البًتول فه  املتحكمة يف تغَتاتو، وعليو فاثديث عن سمو اقتصادي مستدام وغَت متذبذب يقودانا 
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فكيف و متذبذب وغَت مستقر، لدراسة النمو االقتصادي خارج قطاع احملروقات والذي ىو كذلك غَت مستقر فه
 ظمكن اثفاظ على معدالت سمو موجبة ومستدامة من خالل رسم إسًتاذبية اقتصادية  واضحة.

 النمو االقتصادي استدامة رابعا:  تقييم  أثر سياسة اإلنفاق العام في الجزائر على 
دأبت الدراسات اليت ترد ربت ما يسمى باألدب االقتصادي التنموي على إقامة عالقة بُت اإلانفاق والنمو 
االقتصادي، وكأن النمو دالة يف متغَتات عديدة يأيت يف مقدمتها اإلانفاق العام، حيث يتطلب النمو االقتصادي 

ات يف الطلب الكل  للسل  واخلدمات حصول إانفاق سواء كان استثماريا أو استهالكيا من أجل إحداث تغَت 
وبالتايل الزيادة يف الناتج احملل  اإلمجايل. وعلى الرغم من أن العالقة املوجبة لإلانفاق العام والنمو االقتصادي تالزم 
االقتصاديات النامية واملتقدمة على حد سواء، غَت أن ما ظميز الدول الريعية واليت تعتب اجلزائر واحدة منها عن 

لدان األخرق، ىو وجود الري  النفط  الذي صمعلها سبتلك خصو ية لتلك العالقة. ولتبيان العالقة بُت النفقات الب
العامة والنمو االقتصادي يف اجلزائر انستخدم مؤكر يتمثل يف العالقة بُت النمو االقتصادي وانسبة النفقات العامة 

 إىل الناتج الداخل  اخلام كما يوضحو الشكل التايل8
 2016-2000تطور العالقة بين معدل النمو االقتصادي ونمو النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة  (:6)لشكل ا

 % الوحدة:

 

 

 
 (.ONSب باالعتماد على بيانات الديوان الوطني للتخطيط واإلحصاء )حابالمصدر: من إعداد ال

من خالل تتب  مسار العالقة بُت معدالت سمو الناتج احملل  اال   وسمو النفقات العامة يتبُت االرتباط 
يعد رف  النمو االقتصادي أحد أىم األىداف الرئيسية لبانايج  دعم إذ املتالزم بينهما يف أغلب فًتات الدراسة، 

،باعتبار ( 2009و 2005)بُت سنيت تصاديودعم النمو االق (1003و 1002)بُت سنيت اإلانعاش االقتصادي 
املسرلة قبل تطبيق ىذه البامج مل تكن لتسمح باانطالقة اقتصادية قوية ومستدامة.  يأن معدالت النمو االقتصاد

املتعلقة برف  الطلب الكل  الفعال، إذ  ولتحقيق ىذا اهلدف فقد أعدت اثكومة ىذه البامج وفقا للنمرية الكنزية
أن زيادة حرم اإلانفاق اثكوم  املوجو لالستثمار سيؤدي إىل زيادة الطلب الكل  الفعال الذي يؤدي بدوره إىل 

 .16الرف  من معدل النمو االقتصادي
َت منا ب فالبانامج األول )برانامج دعم اإلانعاش االقتصادي( الذي كان من أىدافو اثد من الفقر و توف

الشغل و ربقيق التوازن اجلهوي وإعادة إانعاش الفضاء الوطٍت،  ح بتحقيق استقرار االقتصاد الوطٍت وإعادة بعث 
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، وقد رافق ذلك مجلة من  %7حيث سرلت انسبة  1002مسار النمو االقتصادي الذي بلغ أوجو يف سنة 
لتنمية الريفية ويف عدة قطاعات أخرق ال يتس  اجملال اإلذمازات لفائدة السكان يف يجال الصحة واملوارد املائية وا

 لذكرىا.
أما برانامج دعم النمو االقتصادي فشانو يهدف إىل تثبيت اإلذمازات احملققة يف الفًتة السابقة وإىل وض  
الشروط املناسبة لنمو مستدمي مولد للرفاه االجتماع  من جهة ومساعد على ربسُت مستوق معيشة السكان من 

رق وذلك بتنمية البنية التحتية للبالد، ال سيما كبكات النقل واألكغال العمومية والري و الفالحة جهة أخ
 والتنمية الريفية.

حيث سرل متوسط معدل سمو  0226-0222لقد سرل الناتج احملل  اإلمجايل قفزة كبَتة خالل الفًتة 
انتيرة الزيادة الكبَتة يف حرم النفقات العامة واليت بلغ متوسط  وذلك %11.14سنوي خالل ىذه الفًتة بنسبة 

إال أن ازمفاض معدالت سمو النفقات العامة لسنة  %،15.17معدل سموىا السنوي خالل انفس الفًتة دبا يقدر بري
عار واملتأثرة بازمفاض املوارد املالية بسبب تداعيات األزمة املالية على أس %1.11واليت بلغت انسبتها  0227

وم  عودة ارتفاع (، -7.3النفط، قد أدق إىل تسريل أول معدل سمو سالب للناتج احملل  اإلمجايل والذي قدر بري )
 عادت معدالت سمو الناتج بدورىا لالرتفاع. 0212-0212معدل سمو النفقات العامة خالل الفًتة 

السلطات املعنية إجراءات  ازبذتوطٍت، أمام الوض  السائد واملتميز بآثار الصدمة اخلارجية على االقتصاد ال
، وربييد آثاره القوية على 2016-2014خالل الفًتة    عديدة ومتنوعة للتصدي الزمفاض القوي ألسعار النفط

اربذت تدابَت حا ة لتكريس مسار الضبط املايل عب إحراز مزيد من التقدم يف تركيد اإلانفاق  االقتصاد اجلزائري
مقارانة  0214حيث ازمفضت انفقات ميزاانية  ،تتحملها امللية العامة وربقيق وفوراتوخفض التكاليف اليت 

. وقد 17%14وازمفضت ميزاانية الترهيز بنسبة % 1.1كما ازمفض تقدير ميزاانية التسيَت بنسبة   %،6.6بري 0213بري
األم الذي أدق   العموم مشلت إجراءات التقشف اإللغاء التدرصم  للنفقات غَت املتكررة عب زبفيض االستثمار 

  2016 و2015اإلقتصادي خالل سنيت النمو  يف تباطؤ إىل 
وبالتعمق أكثر يف ربليل العالقة بُت سمو النفقات العامة والنمو االقتصادي من خالل استعمال مؤكر يتمثل 
يف العالقة بُت النمو الناتج احملل  اثقيق  وانسبة النفقات العامة إىل الناتج الداخل  اخلام،  يتبُت أن النفقات 

َت يف معدالت النمو اثقيقية، وذلك على الرغم من ارتفاع العامة يف اجلزائر مل يكن هلا الدور اثاسم يف التأث
تدخل الدولة من خالل سياسة اإلانفاق العام يف التأثَت على النشاط االقتصادي من خالل األشمية اليت تكتسيها  
كنسبة من الناتج احملل  اإلمجايل، وما يؤكد ىذا االستنتاج ىو أانو على الرغم من تسريل النفقات العامة إىل 

إال أن % 24.4و %11.2تراوحت ما بُت  0212-0225الناتج احملل  اإلمجايل انسب معتبة خالل الفًتة 
فقط. ومن خالل ما سبق،  يتبُت  أن العالقة بُت  %1.1% و0.2معدالت النمو اثقيقية تراوحت ما بُت 

را حقيقيا يف إحداث تغيَت النفقات العامة وسمو االقتصادي اثقيق   قد أخذت ككال عشوائيا ومل يكن هلا دو 
 ىيكل  يف االقتصاد تتمثل يف ربقيق معدالت سمو مستدظمة ومستقرة.
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 نمو اقتصادي مستديم في الجزائر ستراتجية مستقبلية لتحقيق خامسا: نحو إ

لتتريرياب  لإل ريريالح اهليكلريري  الشريريامل، ظمكريرين إعريريادة توزيريري  وسريريطة األجريريل تتريريألف مريرين مراحريريل جيريريدة بتطبيريريق اسريريًتاذبية مت
-علريريى أن يسريريتند ذلريريك إىل عمليرية تسريريتهدف تقويريرية الوضري  اهليكلريري  للميزاانيريرية العامريرية-السريوق إكريرياراتاملريوارد حسريريب 

 ومن مث تيسَت النمو السري  واملستدام، وفيما يل  ظمكن تطبيق عنا ر ىذه اإلسًتاذبية من خالل النقاط التالية8

وذلك من خالل تقوية ىيكلها لضمان استمرارية املاليرية العامرية يف األجريل الطويريل  ضاع المالية العامة:ضبط أو -1
دبا يتفق م  األىداف االقتصادية اخلا ة بتحقيريق العدالرية بريُت األجيريال، وربصريُت االقتصرياد ضريد  ريدمات معريدالت 

تطلريريريريب ىريريريريذا خفريريريريض اإلعاانريريريريات املاليريريريرية التبريريريريادل الترريريريرياري، وربسريريريريُت اثريريريريوافز املسريريريرياعدة علريريريريى سمريريريريو القطريريريرياع اخلريريريرياص، وي
وتوجيهها ملستحقيها، وربسُت اإلدارة الضريبية، واعتماد انمريام ضريرييب حريديث، وخفريض املصريروفات اجلاريرية، وإعريادة 
توجيو النفقات  وب تكوين رأس املريال البشريري واملريادي معريا، وإضريافة إىل ذلريك يتعريُت وضري  سياسرية ماليرية عامرية يف 

سعر متحفظ للنفط، وىو منهج مرين املريرجح أن يريؤدي إىل اثريد مرين اعتمرياد النفقريات إطار متوسط األجل  بافًتاض 
 .18على اإليرادات النفطية يف األجل القصَت وإىل تكوين مدخرات احًتازية ملواجهة الصدمات اخلارجية

وذلريريريك عريريرين طريريريريق إ ريريريالحات قاانوانيريريرية ومؤسسريريريية إىل جاانريريريب خصخصريريرية املؤسسريريريريات  دعااام القطااااع الخاااا :-2
 19للدولة، ويتطلب ذلك عدة خطوات تتمثل فيما يل 8اململوكة 

 دبريريا -زيريادة زبفيريريف الضريريوابط والقيريريود علريى اسريريتثمارات القطريرياع اخلريرياص، اعتمريرياد معاملرية موحريريدة جلميريري  املسريريتثمرين
 وضمان حقوق امللكية إلرساء انمام سوق تنافس  كفئ. -يف ذلك املستثمرون األجاانب

 ململوكريرية للدولريرية مريرين أجريريل ضريريمان ثقريرية األسريريواق، والتعريريريل وضريري  إطريريار واضريريح التحديريريد خلصخصريرية املؤسسريريات ا
دبريريريا يف ذلريريريك أسريريريعار املرافريريريق -بتصريريريحيح التباعريريريد بريريريُت األسريريريعار القائمريريرية علريريريى السريريريوق وأسريريريعار املريريريدخالت واملخرجريريريات

بغيريريرية زبفريريرييض اإلعاانريريريات املاليريريرية  -العامريريرية والتمويريريريل طويريريريل األجريريريل وغَتىريريريا مريريرين اخلريريريدمات الريريرييت يقريريريدمها القطريريرياع العريريريام
 مستحقيها.  وتوجيهها إىل

 .ربرير الترارة واملنافسة احملليتُت من املمارسات التقييدية اليت ردبا تكون قد تسببت يف تثبيط استثمارات القطاع اخلاص 
 دخلريريت 0222مري  الريريوفرة املاليرية انتيررية ارتفرياع أسريريعار البريًتول ابتريداء مرين سرينة  تفعيال دور االساتثمار الحكاومي:-3

اجلزائر يف مرحلة ثاانية للسياسة املالية حيريث أ ريبحت تعتمريد علريى سياسرية ماليرية توسريعية وخا رية يف جاانريب اإلانفرياق 
االسريريريريتثماري العمريريريريوم  ، وبالتريريريريايل أ ريريريريبحت إسريريريريًتاتيرية النمريريريريو االقتصريريريريادي يف اجلزائريريريرير حاليريريريريا تعتمريريريريد علريريريري  املسريريريريتوي 

لريبامج الطموحرية املتمثلرية يف برانريامج اإلانعرياش وبرانريامج الداخل  يف الدعم الذي توليو الدولرية هلريده العمليرية مرين خريالل ا
دعم النمو وذلريك هبريدف إانعرياش االقتصرياد ودعريم النمريو االقتصريادي واثفرياظ علريى اسريتدامتو. وقريد كريان هلريذه الريبامج 
االسريتثمارية أثريارًا علريريى النمريو االقتصريريادي وخا رية يف بعريريض القطاعريات كقطرياع البنريرياء واألكريغال العموميريرية وكريذا قطريرياع 

ات، ولكن ىذه القطاعات غَت كافية باعتبارىا قطاعات خاضعة ثرم النفقات العموميرية املخصصرية هلريا. أمريا اخلدم
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القطريرياع الزراعريري  كمريريا رأينريريا فمعريريدالت سمريريوه تبقريريى متذبذبريرية بريريُت االرتفريرياع و االزمفريرياض حسريريب المريريروف املناخيريرية لكريريل 
 سنة.

واجهرية التحريديات طويلرية األجريل، فريشذا حقريق اإلانفريرياق وهبريذا فريشن االسريتثمار اثكريوم  يعتريب أحريد العنا رير املهمريرية مل   
االسريريريتثماري اثكريريريوم  احمللريريري  عائريريريدا يف املسريريريتقبل، ظمكريريرين أن يريريريؤدي ىريريريذا إىل تغيريريريَت طريقريريرية حسريريرياب العرريريريز املريريريايل يف 
القطريرياع غريريَت النفطريري  تبعريريا لفرضريريية الريريدخل الريريدائم، دمريريا يريريؤدي إىل عرريريز أويل أكريريب يف القطريرياع غريريَت املعتمريريد علريريى الريرينفط 

لعرز الريذي تشريَت إليريو فرضريية الريدخل الريدائم، فقريد يكريون مرين األمثريل أن يوجريو جريزء مرين املريدخرات إىل رأس مقارانة بريا
  20املال العام واخلاص بدال من توجيهو إىل مراكمة أ ول أجنبية

ويتمثريل ذلريك يف ربسريُت البيئرية الداخليرية للمؤسسرية وكريذلك البيئرية احمليطرية  8تحقيق دعائم المنافسة للمؤسسات-4
واليت تتعامريل معهريا للقيريام بنشرياطها االقتصريادي. وسريوف يتطلريب األمرير معرفرية مسريتوق وأداء ىريذه البيئرية الداخليرية هبا 

واخلارجية وكذلك ربديد املعوقريات األساسريية الرييت تفرضريها ىريذه البيئرية ون مث قيرياس مسريتواىا وتقريدمي اثلريول لتخفيريف 
 حدهتا.

لداخليريرية للمؤسسريرية ىريريو كيفيريرية اسريريتخدامها لعنا ريرير اإلانتريرياج ومريرين بريريُت العوامريريل األساسريريية احملريريددة جلريريودة البيئريرية ا
املتريريوفرة، وذلريريك لكريري  تقريريوم بالعمليريرية اإلانتاجيريرية وفريريق عنا ريرير  الكفريرياءة االقتصريريادية، أمريريا يف يجريريال البيئريرية اخلارجيريرية املريريؤثرة 

عنا ريريرير  مباكريريرة علريريريى القطريريرياع الصريريريناع ، فريريريشن جريريريودة البيئريريرية االقتصريريادية الكليريريرية تريريريأيت يف املقريريريام األول ألهنريريريا تريريريؤثر علريريريى
التكلفة، وكذلك ثقة املستهلك واملستثمر يف االقتصاد، كما أن البنية التحتية األساسية والتقنية ربريدد جريزءا ىريام مرين 
مستوق التكاليف اليت تتحملهريا الصريناعة عريب اخلريدمات الرييت تقريدمها ىريذه القطاعريات، وتعتريب املؤسسريات واثاكميرية 

 .21يتحملها املنترون واملستثمرونمن العوامل احملددة لتكاليف اإلضافية اليت 
يعتريريريب التنويريريري  االقتصريريريادي ىريريريو الشريريريعار املريريريردد والقريريريول املريريريأثور يف السياسريريرية  تبناااي سياساااة التنوياااع االقتصاااادي:-5

االقتصريريريريادية للبلريريريريدان النفطيريريريرية بصريريريريفة عامريريريرية واجلزائريريريرير بصريريريريفة خا ريريريرية وذلريريريريك منريريريريذ طفريريريريرة االزدىريريريريار النفطريريريري  األوىل يف 
اإلسريًتاذبية خريالل العقريدين املاضرييُت، كهريدف اسريًتاذب  للتغلريب علريى عريدم االسريتقرار السبعينات، وقد  اتبعت ىريذه 

االقتصريريريادي املريريريالزم لالعتمريريرياد الشريريريديد علريريريى الصريريريادرات النفطيريريرية املتصريريريلة بريريريدورىا بعريريريدم االسريريريتقرار يف أسريريريعار الريريرينفط. 
عمليرية تسريتهدف تقليريل  ولذلك يعٍت التنوي  االقتصادي بصورة أساسية يف إطار اقتصاديات الدول النفطية على أانريو

مساشمة النفط يف الناتج احملل  اإلمجايل ويف اإليريرادات اثكوميرية مرين خريالل تنميرية القطاعريات غريَت النفطيرية، وتقلرييص 
دور القطاع اثكوم ، وتعزيز مساشمة القطرياع اخلرياص يف النشرياط االقتصريادي.    وبريالرغم مرين تسريارع خطريى التنويري  

الثالثريرية املاضريريية، إال أن الريرينفط مريريازال يلعريريب الريريدور املسريرييطر علريريى اقتصريرياد اجلزائريرير، االقتصريريادي، ورغريريم إذمريريازات العقريريود 
وال يريريريزال املسريريريهم الرئيسريريري  يف النريريرياتج احمللريريري  اإلمجريريريايل، وأن معريريريدالت سمريريريو ىريريريذا األخريريريَت تريريريربط ارتباطريريريا كريريريديدا بتقلبريريريات 

الريريريتخلص ن تبعيتهريريريا املفرطريريرية أسريريريعار الريريرينفط، وبريريريذلك فشانريريريو ال يريريريزال أمريريريام اجلزائريريرير العديريريريد مريريرين التحريريريديات إذا مريريريا أرادت 
واانطالقريريا دمريريا سريريبق فريريشن انطريرياق التنويريري  االقتصريريادي للريرينفط، واثريريد مريرين تريريأثَت تقلبريريات سريريعره علريريى اقتصريريادياهتا مسريريتقبال. 

 22يشمل ما يل 8
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 تطوير البٌت التحتية، املادية واالجتماعية كقاعدة أساسية لنمو االقتصاد غَت النفط .-
 فرص وآفاق االستثمار احملل  وكذلك االستثمار األجنيب املباكر، وزيادة الشركاء التراريُت. توسي -
 تطوير  ناعات كثيفة االستخدام لرأس املال، تستفيد من مزية املنطقة النسبية من املوارد النفطية. -
اع املصريريف، ويف املرحلرية األخريَتة تطوير سريائر القطاعريات واخلريدمات اإلانتاجيرية، دبريا يف ذلريك الزراعرية والترريارة والقطري -

 السياحة.
 تقليص ما للقطاع العام من دور مباكر كعامل من عوامل النمو االقتصادي من خالل دعم القطاع اخلاص. -

ويتصريريل اتصريرياال وثيقريريا باألىريريداف املبنيريرية أعريرياله الًتكيريريز علريريى التعلريرييم والتريريدريب، وتنميريرية القريريوق العاملريرية احملليريرية، 
لتزايريريد السريريري  يف عريريدد العمريريال األجاانريريب، واملخريرياوف الناكريريئة مريرين أضريريرار االعتمريرياد الشريريديد علريريى السريرييما بريريالنمر إىل ا
 اليد العاملة األجنبية.

      خاتمة:

إن خا ية عدم استقرار واالستدامة والتذبذب املسريتمر الرييت تتميريز هبريا معريدالت النمريو االقتصريادي يف اجلزائرير 
يتطلريريريب إصمريريرياد السريريريبل الريريرييت تضريريريمن اثفريريرياظ علريريريى معريريريدالت سمريريريو حقيقيريريرية موجبريريرية ومسريريريتدامة وذلريريريك مريريرين خريريريالل تبريريريٍت 

القتصريادي وتقليريل التبعيرية املفرطرية لقطرياع التوجو رمو توظيف سياسريات التنويري  ا إسًتاذبية تنموية مستقبلية تقوم على
الريرينفط، وذلريريك مريرين خريريالل تسريريري  معريريدالت النمريريو باالسريريتثمار يف القطريرياع اإلانتريرياج  واخلريريدم  غريريَت اثكريريوم ، وتفعيريريل 

وكريريريريذا تقويريريريرية ىيكريريريريل امليزاانيريريريرية العامريريريرية لضريريريريمان   الوطنيريريريرية. ربقيريريريريق دعريريريريائم املنافسريريريرية للمؤسسريريريرياتدور القطريريريرياع اخلريريريرياص، و 
بتحقيريريق العدالريرية بريريُت األجيريريال، وربصريريُت طويريريل دبريريا يتفريريق مريري  األىريريداف االقتصريريادية اخلا ريرية اسريريتمراريتها يف األجريريل ال

 النتاائجوقد سبكنريا يف هنايرية دراسريتنا مرين اسريتخالص يجموعرية مرين . االقتصاد ضد  دمات معدالت التبادل التراري
 8يلي تتمثل فيما

واالستقرار فه  دوما يف تذبذب  عودا وانزوال  تتميز معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر بعدم اإلستدامة -
 وذلك تبعا لتغَتات العائدات النفطية املرتبطة بتقلبات أسعار النفط.

قطاع احملروقات ىو القطاع احملرك للنمو االقتصادي يف اجلزائر، باعتبار تغَتات معدل النمو االقتصادي تتب   يعتب-
ت وذلك خالل كامل السنوات.  فشذا اانتعش ىذا األخَت بسبب ارتفاع تغَتات معدل سمو اإلانتاج يف قطاع احملروقا

 سعره فشن معدل النمو العام يزداد تبعا لذلك.
والنمو االقتصادي العام  تاحملروقاج القطاع ر خا ال انستطي  مالحمة العالقة الطردية بُت سمو إانتاج القطاعات -

فف  كثَت من السنوات انالحظ عالقة عكسية بُت سمو ىذه القطاعات والنمو االقتصادي العام وىذا ما يدل على 
 أن ىذه القطاعات مثبطة للنمو االقتصادي يف كثَت من السنوات.

ات العامة يف اجلزائر مل يكن هلا ربليل العالقة بُت سمو النفقات العامة والنمو االقتصادي أن النفق تبُت لنا من -
الدور اثاسم يف التأثَت يف معدالت النمو اثقيقية، وذلك على الرغم من ارتفاع تدخل الدولة من خالل سياسة 

 .اإلانفاق العام يف التأثَت على النشاط االقتصادي
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و مستدظمة وغَت ذبية مستقبلية واضحة املعامل لتحقيق معدالت سمارسم اسًت اانطالقا دما سبق ومن أجل 
 :التالية التوصياتظمكن تقدمي  مرتبطة بتقلبات أسعار النفط

ضرورة  إتباع سياسات مالية حكيمة يف أوقات الرخاء كما يف أوقات الشدة، حبيث يتم اثفاظ على وض   -
 مايل جيد انسبياً، حبيث تتيح املروانة الكافية ملمارسة سياسة مالية تنسرم والتغَتات االقتصادية العاملية واحمللية. 

وتغليب كفة اإلانفاق االستثماري وعلى وجو اخلصوص القطاع  اجلزائرضرورة إعادة ىيكلية اإلانفاق العام يف  -
اثد الذي ال صمعلو يلتهم اجلزء  إىلالصناع  والقطاع اخلدم  يقابل ذلك ضغط ثصة اإلانفاق الدفاع  واألمٍت 

 األكب من اإلانفاق العام.
 اقتصادمنة النفط إىل ضرورة تفعيل سياسات التنوي  االقتصادي والتحول اهليكل  رمو اقتصاد تقل فيو ىي -

وذلك من خالل دعم القطاع الزراع  والصناع  وتنميم  .إانتاج  يسمح بتحقيق معدالت سمو مستدامة وعالية 
 اإلستَتاد الذي تنامى يف السنوات األخَتة حبيث أ بح ظمثل خطرا على التوازن اخلارج  لالقتصاد اجلزائري.

القطاع الفالح ، حيث ال ظمكن ربقيق تنوع اقتصادي وسمو حقيق  بدون مساشمة  إعادة النمر يف إسًتاتيرية -
 القطاع الفالح  يف ذلك، سواء ملواجهة الطلب احملل  وإحالل الواردات أو التصدير.

ضرورة االستفادة من ذبارب الدول فيما طمص سياسات التنوي  االقتصادي، خا ة الدول اليت تتقارب  -
 ائر كماليزيا وااندوانيسيا باعتبارشما من اقرب سماذج التنوي  الناجحة للواق  اجلزائري.خصو ياهتا م  اجلز 

من خالل السياسات املالية املدعمة للقطاع اخلاص  تشري  القطاع اخلاص يف املساشمة يف الناتج احملل  اإلمجايل  -
 هر يتوفَت البنية التحتية الالزمة لتطو و  كاإلعاانات املباكرة املقدمة للقطاع اخلاص أو التحفيز واإلعفاء الضرييب
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 إشكالية ارتفاع هامش المالءة المالية في شركات التأمين الجزائرية

 إزيان سارة .دط.
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 .الجزائر.                        حسيبة بن بوعلي بالشلفعلوم التسيير، جامعة التجارية و و  يةاإلقتصادالعلوم كلية ،  ل م د  طالبة دكتوراه، إزيان سارةد/ ط ، 
، الجزائر.                        جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلفعلوم التسيير، التجارية و و  يةاإلقتصادالعلوم كلية أستاذ محاضر قسم أ،، / حبار عبد الرزاقد 

 

 الملخص:
يلعب سوق التأمُت دور بالغ األمهية يف التنمية االقتصادية حبيث يعمل على تغطية ادلخاطر اليت 
يتعرض ذلا النشاط االقتصادي جبميع فروعو، شلا يؤدي بشركات التأمُت إىل مواجهة العديد من ادلخاطر 

إىل وضع قواعد فعالة للتقييم ولعل أكثرىا أمهية عدم قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا جتاه دائنيها، شلا أدى 
السليم اللتزامات شركات التأمُت األمر الذي تتطلب احتفاظ ىذه األخَتة مبقدار زلدد من االحتياطات 
الفنية لدعم ىذه االلتزامات مبا يساعدىا يف جتاوز ادلخاطر اليت تتعرض ذلا والذي يسمى هبامش ادلالءة 

  ادلالية.
سن  ى تعزيز ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت العاملة هبا من خاللواجلزائر كباقي الدول، عملت عل

رلموعة من القوانُت وادلراسيم والتشريعات اليت ختص نشاط التأمُت واليت ذلا عالقة بادلالءة ادلالية لشركات 
 .التأمُت

التأمُت، ادلالءة ادلالية، التشريعات، ىامش ادلالءة ادلالية. الكلمات الدالة:   

Résumé : 

Le marché de l'assurance joue un rôle très important dans le 

développement économique en général, il couvre les risques encourus par 

l'activité économique dans toutes ses branches, ce qui permet  aux  

compagnies d'assurance de faire face à de nombreux risques dont le  plus 

important, son incapacité à honorer ses engagements vis-à-vis de ses 

assurés, ce qui a conduit à l'élaboration des règles efficaces pour évaluer les 

engagements  d'assurance adéquates. Exigeant aux sociétés d'assurance de 

conserver un supplément aux réserves techniques appelé marge de 

solvabilité. 

L’Algérie, comme d'autres pays, a renforcé la solvabilité financière des 

compagnies d'assurance par la promulgation de lois et de décrets relatifs à 

l'activité d'assurance et qui sont liées à la solvabilité financière des 

compagnies d'assurance.  

Mots clés: Assurance, solvabilité financière, législation, marge de 

solvabilité financière 
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 المقدمة:
بُت القطاعات االقتصادية األخرى، حيث أنو يوفر احلماية االقتصادية  حيتل قطاع التأمُت موقعا اسًتاجتيا

ادلناسبة دلوارد اجملتمع البشرية وادلادية، ويتمثل نشاط التأمُت يف قيام شركات التأمُت بإبرام سلتلف عقود التأمُت مع 
يف حُت تلتزم شركات التأمُت  ادلؤمن ذلم من أجل تغطية األخطار اليت يواجهوهنا مقابل قيمة القسط اليت يدفعوهنا،

 بتعويض ادلؤمن ذلم يف حالة حتقق األخطار ادلؤمن عليها.
ومن ىنا قد تواجو شركات التأمُت العديد من ادلخاطر ولعل أكثرىا وأمهها عدم قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا 

ل احًتامها لقواعد ادلالءة ادلالية جتاه دائينها، لذلك تسعى تلك الشركات إىل احلفاظ على سالمتها ادلالية من خال
ادلعمول هبا يف التنظيم الذي تنشط فيو، وىذا حلمايتها من التعرض إىل األزمات اليت قد تؤدي إىل إفالسها أو 

 خروجها من السوق.
 ومن ىنا ديكن طرح اإلشكالية التالية:

 ية ؟ كيف ديكن تفسَت ارتفاع ىامش ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت اجلزائر 
 أهمية الدراسة: -

اكتسب موضوع ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت اىتماما متزايدا على ادلستوى الدويل واحمللي، حبيث تأيت 
أمهية البحث يف التعرف على واقع قياس ىامش ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت اجلزائرية، والقواعد ادلطبقة يف ىذا 

 اجملال. 
 أهداف الدراسة: -

تلخص اذلدف من ىذه الدراسة يف حتليل إشكالية ارتفاع ىامش ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت اجلزائرية، ي
 وىذا دلعرفة األسباب من وراء ىذا االرتفاع.

 منهج الدراسة: -
 تعتمد الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي.

 خطة الدراسة:   -
 أجل معاجلة اإلشكالية ادلطروحة سنقسم الدراسة إىل ثالثة زلاور: من

 مقررات ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت؛ -1
 اإلطار التشريعي للمالءة ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية؛ -2
 ارتفاع ىامش ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت بُت الواقع وادلطلوب.  -3
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 ءة المالية لشركات التأأمين:أوال: مقررات المال
 مفهوم المالءة المالية في شركات التأمين: -1

يقصد بادلالءة ادلالية القدرة على مواجهة االلتزامات يف مواعيد استحقاقها، ويف صناعة التأمُت يعرب عن 
مواعيدىا ادلقررة، دون أن تؤدي  ادلالءة ادلالية بالقدرة ادلالية لشركة التأمُت على سداد التزاماهتا جتاه محلة الوثائق يف

 .1عملية السداد إىل تعثرىا أو توقفها أو إفالسها
 أهمية المالءة المالية لشركات التأمين: -2

 :2ديكن توضيح أمهية ادلالءة ادلالية يف النقاط التالية
 التأمينية؛إبراز قدرة شركة التأمُت على الوفاء بتعهداهتا ادلستقبلية ادلبينة يف وثائق  -
 احملافظة على قيمة أسهم شركات التأمُت أو حتقيق الزيادة يف ىذه القيمة؛ -
تضمن استمرارية عمل موظفُت الشركة مع احلصول على رواتبهم، فهذان العامالن ديكن أن يتأثرا إذا ما أفلست  -

 شركة التأمُت أو واجهتها صعوبات مالية؛
هتم اإلدارة العليا يف الشركة ويؤثر على مسعتها وفرص عملها يف ادلستقبل لدى  متانة ادلركز ادلايل لشركة التأمُت -

 ىذه الشركة أو الشركات األخرى؛
احلكومة كمشرف على اذليئات االقتصادية يف الدولة يهمها أن تعمل ىذه اذليئات بسهولة يف سوق التأمُت  -

 كات التأمُت على الوفاء بالتزاماهتا.وسوف تتأثر مبا يصيب األفراد من جراء عدم قدرة شركة من شر 
 مفهوم هامش المالءة المالية لشركات التأمين: -3

ىو عبارة عن احتياطي إضايف لباقي االحتياطات الفنية اإللزامية واذلدف األساسي منو ىو جعل شركات 
م هبا، ومواجهة أي نقصان التأمُت قادرة على مواجهة مجيع ادلخاطر احملتملة الوقوع يف إطار استثماراهتا اليت تقو 

 .3ديكن أن يطرأ على االحتياطات الفنية
 :4أن ىناك ستة متغَتات أساسية تؤثر على االستقرار ادلايل لشركات التأمُت وىي Mony (1994)ويرى 

 
 : العوامل المؤثرة على االستقرار المالي لشركات التأمين01الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 .100-99، ص ص: 2006، إدارة التأمُت وادلخاطر، دار كنوز ادلعرفة، الطبعة األوىل، األردن، زيد منَت عبوي المصدر:
 

 االستقرار المالي

االستثمارات ومدى توافر مبادئ السيولة 
 والضمان والعائد

 األقساط وعالقتها برأس ادلال
 

برامج إعادة التأمُت اليت تعدىا شركات  ادلصاريف اإلدارية
 التأمُت

 سلصص حتت التسوية سلصص األخطار السارية
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 :1أهداف وغايات المالءة  -4
وأصبحت تطبق قواعد قياس ادلالءة ادلالية من طرف ، 15مت وضع تعليمة ادلالءة  1973جويلية  24يف 

شركات التأمُت يف سلتلف دول االحتاد األورويب، بطريقة متشاهبة إىل حد ما يف كل الدول ورغم ذلك فهناك بعض 
 االختالفات السيما يف زلاسبة ادلؤونات. 

اخلاصة بتأمينات على األضرار وتوجيهاتو  1973ىذه القواعد مستمدة من توجيهات االحتاد األورويب لسنة 
مارس  05اخلاصة بتأمينات على احلياة، ومن ىنا مت حتيُت تلك القواعد وإدخاذلا حيز التنفيذ يف  1979لسنة 
 :7على ثالثة مفاىيم أساسية 1 ، ويرتكز إطار ادلالءة20026

 وثائق التأمُت؛إنشاء مؤونات تقنية كافية لتعويض إلتزامات شركات التأمُت حلاملي  -
 االعتماد على األصول اليت حتتوي على أقل سلاطر، أكثر سيولة، وأكرب عائد؛ -
 .)متطلبات ىامش ادلالءة(مستوى رأس ادلال أكرب من احلد األدىن  -

إن ىذه ادلفاىيم مل تأخذ بعُت االعتبار عدة متغَتات األمر الذي أدى إىل ضرورة وضع قواعد جديدة ومن 
 :8ما يلي تلك السلبيات

اختالف ادلعايَت ادلطبقة يف دول االحتاد األورويب ما أدى إىل غياب ادلنافسة، أي ىناك بعض الدول مثل ىولندا  -
 تعتمد على معايَت أكثر صرامة من باقي الدول، وهبذا فإن كل دولة وضعت منوذجا خاص هبا؛

سجالت التدقيق، أساليب ( 1إمهال اجلانب النوعي وىذا لعدم وجود رقابة على الرقابة الداخلية يف إطار ادلالءة  -
 ؛)اإلدارة

حتديد احلد األدىن دلتطلبات ادلالءة ادلالية وفق األقساط وعلى متوسط اخلسائر يف تأمينات على األضرار، ووفق  -
ة يف تأمينات على احلياة، وهبذا ال تأخذ بعُت االعتبار واقع ادلخاطر لشركات ادلؤونات الرياضية ورأس ادلال ادلخاطر 

 ؛1التأمُت مبا يف ذلك ادلخاطر التشغيلية يف منوذج ادلالءة 
إغفال جانب التنويع يف سلاطر األصول وإدارة األصول /اخلصوم، فهناك بعض عمليات حتويل ادلخاطر ال  -

 مُت على الوفاء بالتزاماهتا؛يعرف تأثَتىا على قدرة شركات التأ
، ال تفرض عقوبات على شركات التأمُت اليت ال تطبق أحكام حساب ىامش ادلالءة وكذا 1يف إطار ادلالءة  -

 مؤونات األخطار.
خالل ىذه السلبيات قرر االحتاد األورويب إعادة النظر يف ادلعايَت االحًتازية األوروبية من أجل تنسيق  ومن

 .2وتوحيد معايَت الرقابة على مستوى األورويب وىذا مشروع نظام جديد وىو ادلالءة 
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 2االنتقال إلى المالءة  : أسباب02الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Commission of the European Communities, Solvency 2, Impact Assessment Report, 

Commission STAFF Working Document, COM (2007) 361 Final, SEC (2007) 871, Brussels 

2007, Annex A.1, P: 61. 
 

 :2ركائز المالءة  -5
بادئ الرئيسية اليت يقوم عليها نظام ادلالءة اجلديد بعد االنتهاء من ادلرحلة األوىل، مت االتفاق على ادل

 1يوضح التشابو واالختالف بُت ادلالءة  02والشكل رقم  2002، وقد نشرت ىذه ادلبادئ يف جويلية )2ادلالءة (

 :2وادلالءة 
 
 
 
 
 
 
 

 1العام ادلالءة  اإلطارزلدودية 

عدم وجود 
نظرة 

إستشرافية 
 مستقبلية

 زلدودية ادلمارسات فيما يتعلق بـ

عدم الًتكيز 
على عوامل 

 ادلالءة

عدم األخذ 
بعُت االعتبار 
مجيع أنواع 

 ادلخاطر

ادلمارسات 
 النقابية

 متطلبات
رأس ادلال 

 ادلالءة

قواعد 
استحقاق 
 األصول

العقالنية يف 
حساب 

ادلخصصات 
 التقنية

عدم االتساق مع 
مبادئ ادلالءة ادلالية 
 على أساس ادلخاطر

ال حتفز شركات  آثار متكافئة
التأمُت إلدارة 

 ادلخاطر

تدخالت متأخرة 
لوضع حلول 

 ادلطروحةللمشاكل 

الفجوة بُت رأس ادلال 
االقتصادي ومبادئ 
 رأس ادلال التنظيمي

متطلبات رأس ادلال 
ادلالءة ادلالية ال 

 تعكس سلاطر التأمُت

فرص للتحكيم 
 القانون

عدم وجود تنسيق 
يف اإلشراف داخل 
 القطاعات ادلالية 

عائق أمام تكامل 
 سوق التأمُت وتطوره 

آثار ادلنافسة على 
القطاعات ادلالية 

 ادلعنية

عدم التخصيص 
األمثل لرأس ادلال 
 داخل الصناعة 

زيادة تكاليف 
االمتثال للصناعة 

 التأمينية

التقصَت يف محاية 
 حاملي وثائق التأمُت 

اآلثار على القدرة التنافسية 
الدولية لشركات التأمُت يف 

 االحتاد األورويب 
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 : تغيير المتطلبات الرقابية للمالءة المالية03الشكل رقم 
     2المالءة                                      2المالءة                           1المالءة                   

 أساليب إدارة                             ادلتطلبات التنظيمية                   تطلبات التنظيمية ادل             
  

 
 

  تعديل    معيار                                                                                                                        
                  SCR      SCR                                                                                

 
 

                
 

Source: KPMG, cutting through complexity, Solvency 2, A closer look at the evolving 

process transforming the global insurance industry, https://ivan-shamaev.ru/wp-

content/uploads/2013/05/solvency-II_kpmg_english.pdf,  30/04/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلخصصات الفنية تتطابق مع التزامات شركات التأمُت       -1
 تقدير أفضل لاللتزامات  -أ   
 ىامش القيمة السوقية  -ب   
 رأس ادلال ادلطلوب   -2
 الرأس ادلال التكميلي يتجاوز الرأس ادلال ادلطلوب  -3

من حيث ادلتطلبات التنظيمية، أما  2وادلالءة  1نقارن يف العمود األول والثاين بُت اإلطار األساسي للمالءة 
أعماذلا، والذي يطلق العمود الثالث فنوضح منوذج رأس ادلال االقتصادي الذي تستخدمو شركات التأمُت لتشغيل 

 عليو رأس ادلال ادلطلوب الداخلي.
فيما خيص فائض رأس ادلال، وىذا  2وادلالءة  1كما نالحظ أيضا أن ادلبادئ شلاثلة يف كال من ادلالءة 

 :9األخَت خيتلف من شركة ألخرى، وديكن تلخيص زلتويات الركائز فيما يلي
 الركيزة األولى: القياس الكمي للمخاطر 

الركيزة األوىل قواعد تتعلق مبطالب من شأهنا مواجهة أي اىتزاز يف ادلركز ادلايل للشركة، وختفيض خطر حتدد 
 اإلفالس ومنها:

SCR   :رأس ادلال ادلالءة ادلطلوب 
 (Solvency Capital Requirement) 

MCR : األدىن لرأس ادلال ادلالءةاحلد 
(Minimum Capital Requirement) 

IECR  :رأس ادلال ادلطلوب الداخلي 
(Internal Economic Capital Requirement) 

 

 فائض رأس ادلال

IECR 

 ىامش اخلطر
تقدير أفضل  

تقدير أفضل  لاللتزامات
 لاللتزامات

 ىامش اخلطر
MCR 

SCR 

 رأ س املال ا ضايف

 فائض رأس ادلال فائض رأس ادلال

 ادلخصصات الفنية

3 

2 

1 

3 

2 

1

1

MGF 

RMM 
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الرقابة على سلاطر اإلكتتاب من خالل تقسيم ادلؤمنُت إىل رلموعات من أجل حتديد السعر العادل لكل  -
 رلموعة، وكذا تطوير أجهزة الوقاية من ادلخاطر؛

ع ادلخاطر ضمن زلفظة شركات التأمُت من خالل اختيار مصادر حتتوي على سلاطر طويلة األجل، وأخرى تنوي -
 حتتوي على سلاطر قصَتة األجل؛

 إعادة النظر يف منط إعادة التأمُت من خالل حتليل أثر إعادة التأمُت على نسب ادلالءة ادلالية؛ -
ن خالل حتسُت رأس ادلال لشركات التأمُت وكذا احلد من النظر يف استخدام وسائل بديلة لنقل ادلخاطر م -

 تذبذب األرباح؛
 تقييم النموذج الداخلي من خالل استغالل األمثل للبيانات الداخلية وتعزيز القدرة التنافسية؛ -
إكتشاف الفائدة من النمو اخلارجي من خالل تنويع مصادر احملفظة حبيث تتيح احلصول على ربح بشكل  -

 ذا عن طريق االستفادة من تنويع ادلخاطر.سريع، وى
 الركيزة الثانية: إدارة المخاطر 

 تعرض ىذه الركيزة رلموع اإلجراءات ادلتعلقة بعملية ادلراجعة والرقابة، وذلك من خالل:
 تعزيز حوكمة الشركات من خالل توضيح تنظيم الشركة؛ -
 إجراء تقييم مناسب للمخاطر؛ -
 أدوات اإلدارة و الرقابة. حتسُت -

 الركيزة الثالثة: إعالم الجمهور والسلطات الرقابية
هتدف الركيزة الثالثة جلعل ادلزيد من التنسيق والشفافية على ادلستوى األورويب عن طريق إنشاء ادلتطلبات 

 من خالل: ادلتعلقة بادلعلومات العامة ادلوجهة حلاملي وثائق التأمُت وادلعلومات االحًتازية وذلك
 بعث الثقة يف العمالء؛ -
 جذب عمالء جدد؛ -
 جذب مستثمرين زلتملُت. -
 

 اإلطار التشريعي للمالءة المالية في شركات التأمين في الجزائر: -ثانيا 
ادلشرع اجلزائري بوضع رلموعة من القوانُت وادلراسيم والتشريعات اليت ختص نشاط التأمُت واليت ذلا  قام

 عالقة بادلالءة ادلالية لشركات التأمُت نلخصها فيما يلي:
 :25/01/1995المؤرخ في  07-95األمر  -1

التأمُت القيام هبا، إذ جيب  اىتم ىذا األمر بتحديد االلتزامات النظامية والتوظيفات اليت جيب على شركة
على شركات التأمُت و/أو إعادة التأمُت أن تكون قادرة يف أي وقت على تربير التقديرات ادلتعلقة بااللتزامات 
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النظامية )ادلقننة( اليت يتعُت عليها تأسيسها، كما جيب أن تقابل ىذه االلتزامات أصول معادلة ذلا كما ىو مبُت 
 :10يف اجلدول التايل

 07-95: التزامات وأصول شركة التأمين و فق األمر 01الجدول رقم 
 االلتزامات األصول

 االحتياطات سندات وودائع وقروض
 األرصدة التقنية قيم منقولة وسندات شلاثلة

 الديون التقنية أصول عقارية
 .07-95األمر  من إعداد الباحثُت باالعتماد علىالمصدر:                      

  
من التزامات شركة التأمُت  %50ونذكر أن التوظيف يف قيم الدولة أو السندات احلكومية جيب أن يساوي 

 .11جتاه ادلؤمن ذلم
 :30/10/1995المؤرخ في  343-95المرسوم التنفيذي رقم  -2

لقد حدد ىذا ادلرسوم كيفية حتديد ىامش ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت، حيث جيب أن تتجسد قدرة 
ركات التأمُت و/أو إعادة التأمُت على الوفاء من خالل إثبات توفرىا على مبلغ إضايف لتسديد ديوهنا التقنية أو ش

 :12على حد قدرهتا على الوفاء، ويتكون ادلبلغ اإلضايف أو حد القدرة على الوفاء من
 

 : العناصر المكونة لهامش المالءة المالية04الشكل رقم 
 

 
 
 
   
  
 

 من إعداد الباحثُت باالعتماد على: المصدر:
Article 02, Décret N°95-343 (30/10/1995) relatif aux engagement Réglementés, Journal 

Officiel N°65 du 31/10/1995, P: 23. 

 
من عقود ومن أجل تعزيز قدرة شركات التأمُت على تغطية التزاماهتا جتاه ادلؤمن ذلم و/أو ادلستفيدين 

 :13التأمُت، جيب على شركة التأمُت تكوين مؤونتُت تقنيتُت متمثلتُت يف

 الماليةهامش المالءة 

 جزء من رأمسال الشركة أو من أموال التأسيس

 األرصدة األخرى ادلقننة أو غَت ادلقننة

 

 االحتياطات ادلقننة أو غَت ادلقننة اليت تكوهنا ىيئة التأمُت

 رصيد الضمان

 الرصيد التكميلي اإللزامي للديون التقنية

 

العناصر ادلكونة لــ             
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 من مبلغ األقساط ادلصدرة واليت تشكل رصيد الضمان؛ %1اقتطاع  -
 من مبلغ اخلسائر ادلطلوب دفعها واليت تشكل الرصيد التكميلي اإللزامي للديون التقنية؛ %5اقتطاع  -
من الديون التقنية كما ىي زلددة  %15حد قدرة الوفاء لشركات التأمُت و/أو إعادة التأمُت على األقل  تساوي -

 يف خصوم ادلوازنة؛
من رلموع ادلبيعات مع مجيع الرسوم،  %20كما ال جيب أن يكون يف أي فًتة من فًتات السنة أقل من 

 صافية من اإللغاءات وإعادة التأمُت.
من رلموع رقم األعمال، فعلى شركة التأمُت و/أو إعادة  %20درة على الوفاء من أما إذا كان حد الق

أشهر  6التأمُت أن حترر رأمساذلا أو ترفع رأمساذلا أو تدفع كفالة للخزينة العمومية، على أن يتم ذلك يف أجل أقصاه 
 .14من معاينة العجز

 :16/11/2009المؤرخ في  375-09المرسوم التنفيذي رقم  -3
وادلتعلق باحلد األدىن  30/10/1995ادلؤرخ يف  344-95جاء ىذا ادلرسوم ليعدل ويتمم ادلرسوم التنفيذي رقم 

 07-95ادلعدل وادلتمم لألمر  20/02/2006ادلؤرخ يف  04-06لرأمسال شركات التأمُت، ونظرا دلا جاء بو القانون 

ت األشخاص، كان ىناك تعديل آخر خص احلد من فصل بُت تأمينات األضرار وتأمينا 25/01/1995ادلؤرخ يف 
األدىن لرأمسال شركات التأمُت واذلدف منو ىو تعزيز ادلالءة ادلالية ذلذه الشركات كما ىو موضح يف الشكل 

 :15التايل
 : الحد األدنى لرأسمال االجتماعي لشركات التأمين02الجدول رقم 

 الحد األدنى لرأسمال االجتماعي شركات التأمين
 مليار دينار جزائري 1 الشركات ذات األسهم اليت دتارس عمليات التأمُت على األشخاص والرمسلة

 مليار دينار جزائري 2 الشركات ذات األسهم اليت دتارس عمليات التأمُت على األضرار
 ماليَت دينار جزائري 5 الشركات ذات األسهم اليت دتارس حصريا عمليات إعادة التأمُت
 مليون دينار جزائري 600 التعاضديات اليت دتارس عمليات التأمُت على األشخاص والرمسلة

 دينار جزائري مليار 1 التعاضديات اليت دتارس عمليات التأمُت على األضرار
ادلتعلق باحلد األدىن لرأمسال شركات  16/11/2009ادلؤرخ يف  375-09معلومات مأخوذة من ادلرسوم التنفيذي رقم  المصدر:

 التأمُت.
 
 :28/03/2013المؤرخ في  115-13المرسوم التنفيذي رقم  -4

وادلتعلق هبامش مالءة  30/10/1995ادلؤرخ يف  343-95جاء ىذا ادلرسوم ليعدل ادلرسوم التنفيذي رقم 
 :16شركات التأمُت، وأىم ما جاء يف ىذا ادلرسوم
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أن حد القدرة على الوفاء لشركات التأمُت و/أو إعادة التأمُت يتحدد من خالل وجود مبلغ إضايف للمؤونات  -
التقنية يتكون من: رأس ادلال احملرر أو أموال التأسيس احملررة؛ االحتياطات ادلقننة أو غَت ادلقننة؛ ادلؤونات ادلقننة؛ 

 التأجيل من جديد )دائن أو مدين(.
 القدرة على الوفاء وفقا للجدول التايل: كما تتحدد  -

 
 : تحديد القدرة على الوفاء )هامش مالءة شركات التأمين(03الجدول رقم 

 حد القدرة على الوفاء )هامش المالءة( شركات التأمين
شركات التأمُت على األضرار و/أو 

 إعادة التأمُت
 على األقل من ادلؤونات التقنية؛  15يساوي  -
من األقساط  20أن ال يكون يف أي فًتة من فًتات السنة أقل من  -

 الصادرة و/أو ادلقبولة صافية من الرسوم واإللغاءات.
من رؤوس األموال حتت اخلطر  %0.3من ادلؤونات الرياضية، و 4رلموع  - شركات التأمُت على األشخاص

 غَت السالبة.
- 15 التقنية، أن ال يكون يف أي فًتة من فًتات السنة أقل  من ادلؤونات

 من األقساط الصادرة و/أو ادلقبولة صافية من الرسوم واإللغاءات. 20من 
 ادلتعلق هبامش مالءة شركات التأمُت. 28/03/2013ادلؤرخ يف  115-13معلومات مأخوذة من ادلرسوم التنفيذي رقم  المصدر:

 
تلخيصا دلا سبق، صلد أن اإلطار التشريعي ادلؤطر للمالءمة ادلالية يف شركات التأمُت اجلزائرية يرتكز على 

 :17أربعة عناصر أساسية وىي
يتم اعتماد شركات التأمُت بقرار من وزارة ادلالية اعتمادا على رأي جلنة االعتماد للمجلس  شروط االعتماد: -أ

الوطٍت للتأمينات، وعلى غرار اعتماد ادلؤسسات ادلالية خيضع اعتماد شركات التأمُت جملموعة من الشروط البد من 
 ىلية والشخصية دلالك الشركة.     توفرىا تتعلق الشكل القانوين واحلد األدىن لرأس ادلال واالعتبارات األ

هبدف تعزيز مالءة شركات التأمُت يفرض ادلشرع اجلزائري تكوين مؤونات  تكوين االحتياطات التقنية: -ب
 نظامية وتقنية.  

يتوجب أن يكون للمؤونات النظامية والتقنية مقابل من عناصر  تمثيل هذه المؤونات مقارنة باألصول: -ج
 شركة التأمُت )التوظيفات اليت تقوم هبا شركات التأمُت(.     األصول يف ميزانية

يعرب ىامش ادلالءمة بالنسبة لشركات التأمُت وإعادة التأمُت يف اجلزائر عن مبلغ إضايف من  هامش المالءة: -د
 ادلال يضاف إىل ادلؤونات التقنية، وىو خيتلف من شركة ألخرى حسب طبيعة النشاط.        
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 تفاع هامش المالءة المالية في شركات التأمين الجزائرية بين الواقع والمطلوب:ار  -ثالثا 
 تطور قيمة هامش المالءة المالية لشركات التأمين الجزائرية: -1

جتدر اإلشارة أن التنظيم اجلزائري فيما خيص مالءة شركات التأمُت يركز على اخلصوم ادلتعلقة أساسا بتقييم 
دلالءة، وعلى الرغم أنو توجد سلاطر أخرى من شأهنا أن تؤثر على مالءة شركات التأمُت  الديون التقنية وىامش ا

 كمخاطر األصول، وىذا ما يتم توضيحو يف اجلدول ادلوايل:
 

 2015: نسبة هامش المالءة المالية بالنسبة للمؤونات التقنية واألقساط لسنة 04الجدول رقم 
هامش  شركات التأمين

 المالءة
 مليون دج

بالنسبة للمؤونات 
 *%التقنية

عدد المرات 
حسب الحد 

 األدنى

بالنسبة 
 لألقساط**

عدد المرات حسب 
 الحد األدنى

SAA 31.162 110% 7 %114 6 
CAAR 20.112 92% 6 %121 6 
CAAT 21.010 115% 8 %99 5 
CASH 10.769 60% 4 %108 5 
GAM 1402 45% 3 %44 2 

SALAMA 2646 72% 5 %56 3 
TRUST ALGERIA 2727 102% 7 %44 2 

ALLIANCE 2750 134% 9 %56 3 
CIAR 4973 85% 6 %127 6 

2A 2547 129% 9 %55 3 
AXA DOMMAGE 1118 63% 4 %71 3 

MAATEC 1136 340% 23 %45 2 
CNMA 4880 64% 4 %206 10 

MARCIR VIE 1119 317% 21 %39 2 
TALA 1556 105% 7 %82 4 
SAPS 1702 75% 5 %73 4 

CAARAMA 1337 80% 5 %115 6 
CARDIF 1043 247% 16 %67 3 

AXA VIE 889 169% 11 %69 3 
MUTUALISTE 838 280% 19 %179 9 

ACLIC 1000 % / / / 
 5 93% 6 %96 116.717 اجملموع

CCR 24.431 82% 5 %110 5 
 5 95% 6 %93 141.148 اجملموع العام

 .41، ص: 2015وزارة ادلالية، مديرية العامة للخزينة، مديرية التأمينات، التقرير السنوي لسنة  المصدر:   
 %15=* احلد األدىن بالنسبة للمؤونات التقنية    
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 %20** احلد األدىن بالنسبة لألقساط الصادرة =   
ىامش ادلالءة ادلالية خيتلف من شركة إىل أخرى وىذا حسب حجم الشركة وىيمنتها، فمن خالل  إن

مليون دينار  31.162ىي اليت ذلا أكرب قيمة ىامش مالءة وذلك بقيمة  SAAنالحظ أن الشركة  04اجلدول رقم 
 مليون دينار جزائري. 24.431بقيمة  CCRجزائري، يليها بعد ذلك 
 %110تقدر بــ:  SAAخالل اجلدول السابق أن نسبة ىامش ادلالءة ادلالية يف شركة  كما يتبُت لنا من

بالنسبة  %114و %15مرات احلد األدىن ادلطلوب ادلقدر بــ:  07بالنسبة للمؤونات التقنية وىذا مبعدل تكرار 
 .%20مرات احلد األدىن ادلطلوب ادلقدر بــ:  06لألقساط وىذا مبعدل تكرار 

فقد حازت على أكرب نسبة ذلامش ادلالءة ادلالية بالنسبة للمؤونات التقنية  MAATECة لشركة أما بالنسب
فقد حازت على أكرب نسبة ىامش  CNMAمرة، وبالنسبة لشركة  23وىذا مبعدل تكرار  %340اليت قدرت بــ: 

 مرات. 10وىذا مبعدل تكرار  %206مالءة مالية بالنسبة لألقساط اليت قدرت بــ: 
 

 2015: هامش المالءة المالية لشركات التأمين الجزائرية لسنة 05الشكل رقم 

 
 .04من إعداد الباحثُت باالعتماد على اجلدول رقم  المصدر:

 
 تطور نسبة هامش المالءة المالية لشركات التأمين الجزائرية: -2

تعرف  2015و 2009أن نسبة ىامش ادلالءة لشركات التأمُت اجلزائرية خالل الفًتة ادلمتدة ما بُت  صلد
 تذبذب مستمر وىذا حسب الشكل ادلوايل:

 
 
 
 
 

31162 

20112 21010 

10769 

1402 
2646 

2727 
2750 

4973 
2547 

1118 1136 
4880 

1119 
1556 

1702 
1337 

1043 
889 

838 1000 

24431 



 د/ حبار عبد الرزاق إزيان سارة ، /دط.                                                       إشكالية ارتفاع هامش المالءة المالية في شركات التأمين الجزائرية  

 

 2018/جانفي09العدد                             المدية     -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
156 

 2015-2009: تطور نسبة هامش المالءة المالية لشركات التأمين في الجزائر من 06الشكل رقم 

 
 .2015إىل  2009من إعداد الباحثُت باالعتماد على نشاط التأمُت يف اجلزائر، وزارة ادلالية، مديرية التأمينات، من  المصدر:

  
 على أساس المؤونات التقنية: -

، وازدادت يف %5بنسبة  2010من خالل الشكل أعاله نالحظ أن ادلؤونات التقنية قد ازدادت يف سنة 
وىكذا استمرت يف  %2فقد اخنفضت بنسبة طفيفة قدرت بـ:  2012، أما يف سنة %15بنسبة  2011سنة 

 .%10واليت عرفت فيها ىذه النسبة اخنفاضا كبَتا نوعا ما قدر بــ:  2015االخنفاض حىت سنة 
إىل الزيادات ادلستمرة يف حجم التصرحيات  2011-2010-2009ترجع الزيادة ادلسجلة خالل السنوات 

 علقة هبا يف فروع النقل، تأمينات السيارات، وتأمُت احلريق، احلوادث واألخطار ادلتعددة.والتكاليف ادلت
فَتجع إىل اخنفاض حجم التصرحيات وكذا اللجوء إىل  2015-2013أما اخنفاض تلك النسبة يف السنوات 

ض أسعار البًتول طرق رخيصة الثمن أال وىي تأمُت ادلسؤولية ادلدنية فقط، وكذلك قد يرجع األمر إىل اخنفا
 والسياسة ادلتبعة من طرف الدولة، فكل ىذه األسباب قد تؤدي إىل اخنفاض حجم ادلؤونات التقنية.

 على أساس األقساط: -
يتبُت لنا من خالل الشكل السابق أن نسبة ىامش ادلالءة ادلالية على أساس األقساط قد ازداد يف 

وترجع ىذه الزيادات ادلسجلة إىل ازدياد حجم  ،%6، %2على التوايل بالنسب اآلتية:  2015، 2014السنوات 
رقم األعمال  شركات التأمُت يف سلتلف الفروع وخاصة تأمينات النقل، تأمينات السيارات، تأمينات احلريق، 

 :2015و 2014م يف سنة احلوادث واألخطار ادلتعددة، وحىت التأمُت على احلياة، وفيما يلي جدول يوضح ىذا الرق
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%87 هامش المالءة بالنسبة للمؤونات التقنية 92% 107% 105% 101% 103% 93%

%139 هامش المالءة بالنسبة لألقساط الصادرة  148% 159% 143% 87% 89% 95%
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 2015-2014: حجم رقم األعمال لشركات التأمين في الجزائر لسنة 05الجدول رقم 
 الحصة السوقية التطور رقم األعمال 

2014 2015 2015 2014 
 93.2% 91.8% %0.2 118.1 117.9 تأمينات األضرار 

 6.8% 8.2% %23 8.6 10.5 تأمينات احلياة 

 100% 100% %1.7 126.5 128.6 المجموع 

بتاريخ: www.cna.dz ، على ادلوقع: 2015التقرير السنوي للمجلس الوطٍت للتأمينات، الفصل الرابع المصدر:    
25/01/2016. 
 

خالل بيانات اجلدول أعاله صلد أن حجم تأمينات األضرار ىي اليت هتيمن على احلصة السوقية يف كال  من
على التوايل، أما فيما خيص تأمينات احلياة فقد اخنفض  %93.2، %91.8وىذا بنسبة  2015و 2014من السنتُت 

اجلزائري يف رلال التأمُت على احلياة تقريبا وىذا راجع إىل نقص الوعي لدى الفرد  %02حجم رقم أعماذلا بنسبة 
 والعتبارات دينية أخرى راجعة إىل عادات وتقاليد.

وللتوضيح أكثر ديكن إدراج الشكلُت التالُت اللذان يوضحان حجم رقم األعمال حسب تأمينات األضرار 
 وتأمينات احلياة:

 2015: حجم رقم األعمال حسب فروع تأمينات األضرار لسنة 07الشكل رقم 

 
 ، على ادلوقع:2015التقرير السنوي للمجلس الوطٍت للتأمينات، الفصل الرابع  من إعداد الباحثُت باالعتماد على المصدر:

www.cna.dz   :22/01/2012بتاريخ. 
 
 
 
 
 

IRD  تأمُت السيارات
  تأمُت الزراعي

  تأمُت النقل
  تأمُت القروض

66,2 

41,1 

3,73 
5,75 

1,21 

http://www.cna.dz/
http://www.cna.dz/
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 2015حجم رقم األعمال حسب فروع تأمينات الحياة لسنة  :08الشكل رقم 
 
 

 ، على ادلوقع: 2015التقرير السنوي للمجلس الوطٍت للتأمينات، الفصل الرابع  من إعداد الباحثُت باالعتماد على: المصدر:
www.cna.dz :25/01/2016 بتاريخ. 

 
االسًتاتيجيات ادلتبعة من قبل ىذه ويعود ىذا االرتفاع يف حجم رقم أعمال شركات التأمُت اجلزائرية إىل 

 األخَتة من أجل تسويق منتجاهتا.
فإن شركات التأمُت اجلزائرية قد حققت خالل فًتة الدراسة معدل  04ومن النسب ادلذكورة يف اجلدول رقم 

قنية مرات يف ادلتوسط بالنسبة للمؤونات الت 06ىامش مالءة كبَت جدا يفوق تلك النسب احملددة قانونيا حبوايل 
مرات يف ادلتوسط بالنسبة لألقساط، وديكن إرجاع ذلك إىل اتساع حجم ونشاط الشركات من جهة  05و

 وإسًتاجتية الشركات يف تدعيم األموال اخلاصة من جهة أخرى.
كما نالحظ أن نسبة تغطية ىامش ادلالءة ادلكون من طرف شركات التأمُت اجلزائرية للمؤونات التقنية 

يف ادلتوسط وىي نسبة تدل على مالءة جيدة للشركات شلا يؤدي  %93سة ىي كبَتة جدا حبوايل خالل فًتة الدرا
 إىل زيادة ثقة العمالء هبذه الشركات.

 مخاطر قطاع التأمين في الجزائر: -3
تشَت األرقام واإلحصائيات ادلسجلة على مستوى شركات التأمُت يف اجلزائر حتقيق مستويات مرتفعة تتجاوز 
بكثَت يف بعض احلاالت احلدود الدنيا ادلطلوبة، وىو ما يعكس حتكم ىاتو الشركات يف إدارة ادلخاطر اليت تواجهها 

ختتلف فنجد سلاطر خاصة وأخرى عامة، فإذا كانت  باختالف أنشطتها ومؤشراهتا ادلالية، غَت أن طبيعة ادلخاطر
شركات التأمُت تتحكم من الناحية التقنية يف سلاطرىا اخلاصة ويًتجم ذلك كما قلنا هبامش ادلالءة االجيايب احملقق، 

تأثَت ىذه األخَتة لو تداعيات على أن فإن ادلخاطر العامة أو النظامية من ادلهم النظر فيها ودراستها، حيث 
 ستوى اجلزئي والكلي بشكل يهدد قطاع التأمُت عامة.ادل

من حجم رقم األعمال احملقق يعود لفرع  %90لو ننظر إىل ىيكلة قطاع التأمُت يف اجلزائر صلد أن أكثر من 
التأمينات على األضرار على حساب التأمينات على األشخاص، وصلد كذلك ىيمنة شعبة تأمُت السيارات على 

 ادلعاشات  احلياة والوفاة  ادلساعدات  األمراض  حوادث ادلرور
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األمر الذي يرىن بشكل واضح تطور القطاع خصوصا مع التزايد ادلطرد حلجم التعويضات ( %52ىذا الفرع )
ادلًتتبة عن حوادث ادلرور اليت ما فتئت حتقق أرقام مرتفعة من سنة ألخرى، ولعل ىذا ىو الدافع دلشروع رفع قيمة 

سنة  %15جم التعويضات ارتفع بـ عمولة التأمُت على السيارات وأساسا عمولة ادلسؤولية ادلدنية ادلطروح حاليا )ح
 .18منها تعود لشعبة السيارات( %66وحصة  2015

من جانب آخر، تؤثر التأخَتات يف تعويض ادلتضررين الناتج عن حتقق ادلخاطر يف الصورة التجارية 
 لشركات التأمُت، وقد دتثل مؤشرا على عدم قدرة للشركة باإليفاء بالتزاماهتا جتاه ادلؤمن ذلم.

يف قيم  %50نسجل أن التوظيفات اليت تقوم هبا شركات التأمُت مقننة وزلددة يف رلاالت زلددة )كما 
، وال تسمح لشركات 19الدولة، ما تبقى يقسم على عناصر األصول األخرى وفقا للفرص ادلتاحة يف السوق(

بط بشكل مباشر باالقتصاد التأمُت بتقدًن منتجات أو االستثمار يف ميادين مالية تراىا مناسبة، وىي بذلك ترت
العمومي الذي يتأثر بدوره بقطاع احملروقات، مبعٌت آخر األرباح اليت حتققها شركات التأمُت ترتبط بنسبة مهمة 
باألداء االقتصادي العام، ضف إىل ذلك ضعف األداء للسوق ادلالية يف اجلزائر واليت ال دتنح أي فرصة حقيقية 

 مستمرين مبا فيهم شركات التأمُت.  لتحقيق مردودية مالية أفضل لل
ومن ادلؤشرات االقتصادية اليت تعيق تطور قطاع التأمُت يف اجلزائر بشكل يهدد استقرارىا الكلي ويرىن 
قدرهتا يف مواجهة ادلخاطر وتطوير نشاطها نذكر ادلعدالت الدنيا ادلتعلقة بعمق التأمُت وكثافة التأمُت، فعمق 

أقساط التأمُت إىل إمجايل الناتج احمللي، وادلؤشر الثاين حيسب حجم أقساط التأمُت  التأمُت يقيس نسبة إمجايل
 لكل فرد يف دولة ما ليتضح حجم إنفاقو على التأمُت.

 
 2015: مؤشر عمق التأمين وكثافة التأمين في الجزائر، تونس والمغرب لسنة 06لجدول رقم ا

 المعدل معدل الوطن العربي المغرب تونس الجزائر 
 العالمي

 6.23 1.62 3.05 1.91 0.82 (%عمق التأمُت )

 621.2 145.47 23 73.1 31.8 (للفرد كثافة التأمُت )دوالر

 لعدة سنوات. Sigmaاعتمادا على تقارير  ُتمن إعداد الباحث: المصدر
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 الخأأأأأأأأأأأأاتمة:
األداء يف شركات التأمُت ويركز ىذا ادلؤشر على أن يعترب مؤشر ادلالءة ادلالية من أىم ادلؤشرات ادلالية لتقييم 

يكون لدى شركة التأمُت من األصول ما يعادل التزاماهتا ادلالية ادلستقبلية جملموع ادلؤمن عليهم ادلوجودين يف أي 
 ا.وقت، األمر الذي يعٍت قياس مدى قدرة شركة التأمُت على الوفاء بالتزاماهتا جتاه محلة الوثائق فور استحقاقه

 ومن خالل ورقتنا البحثية توصلنا إىل النتائج التالية:
إن التشريعات اجلزائرية اخلاصة بادلالءة ادلالية ختضع يف كل مرة إىل تعديالت واذلدف منها ىو تعزيز ادلالءة  -

 ادلالية لشركات التأمُت؛
جتاوزت نسبتو احلد األدىن ادلطلوب،  شركات التأمُت اجلزائرية يعترب جد مرتفع، حيثىامش ادلالءة ادلالية يف إن  -

وىذا يدل على اتساع حجم ونشاط شركات التأمُت من جهة وإىل متانة ادلركز ادلايل ذلذه الشركات من جهة 
 أخرى؛

يف متوسط شركات التأمُت اجلزائرية يدل على مالءة جيدة ذلذه  %93إن وصول نسبة ىامش ادلالءة ادلالية إىل  -
 الشركات؛

امش ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية يرجع باخلصوص إىل ارتفاع رأس ادلال االجتماعي ذلاتو ارتفاع ى -
ادلتعلق باحلد األدىن لرأمسال شركات  16/11/2009ادلؤرخ يف  375-09الشركات تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 التأمُت ىذا من جهة، وإىل ارتفاع حجم رقم أعماذلا من جهة أخرى.
 عتمادا على النتائج ادلتوصل إليها فإننا نتقدم مبجموعة من التوصيات وادلقًتحات واليت تتمحور فيما يلي:ا

تعزيز محاية محلة وثائق التأمُت والذي ينبغي أن يتحقق من خالل حفاظ شركات التأمُت على مركزىا ادلايل،  -
 وقدرهتا على الوفاء بإلتزاماهتا يف أي وقت؛

 لقائم على إدارة ادلخاطر من خالل زلاولة إعطاء طرق حديثة إلدارة ادلخاطر يف شركات التأمُت؛تعزيز النهج ا -
 2العمل على زيادة فعالية األجهزة القائمة على تطبيق قواعد ادلالءة ادلالية من خالل مواكبة تطورات ادلالءة  -

 تواري، إدارة ادلخاطر ...؛وذلك عن طريق تكوين مهارات جديدة وادلتعلقة باجلانب: التقٍت، االك
إعادة النظر يف نسبة ىامش ادلالءة ادلالية ادلطبقة يف القانون اجلزائري وذلك أنو يتبُت أنو غَت فعال من خالل  -

مرات من احلد األدىن ادلطلوب  06النظر إىل النسب احملققة من طرف شركات التأمُت، واليت تعادل ما يقارب 
 قانونيا؛

ول االرتفاع غَت ادلربر ذلامش ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت اجلزائرية من خالل تقدًن ىذه طرح االنشغال ح -
األخَتة تقرير حول أسباب ىذا االرتفاع، وىل ترجع بالفعل إىل متانة ادلركز ادلايل حسب ما توصلنا إليو يف ىذه 

 الدراسة، أم ىناك أسباب أخرى من وراء ىذا االرتفاع.
التأمُت يف اجلزائر نسب ىامش مالءة مالية مرتفع بدرجة كبَتة عن احلدود الدنيا ادلطلوبة حقق قطاع 

(، وقد طرحنا ىذا ادلوضوع للبحث كإشكالية تعكس حالة خاصة يف قطاع التأمُت يف اجلزائر وليس %20و 15%)
بالتنظيم ادلعمول بو احملدد بوصفها مشكلة يف حد ذاهتا، حيث أهنا تعكس جانبا إجيابيا بالتزام شركات التأمُت 
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للمتطلبات الدنيا اخلاصة بادلالءة ادلالية، إال أنو يعرب من جانب آخر عن وفرة مالية غَت مستغلة تساىم يف حتقيق 
التزام زائد عن احلاجة بدرجة كبَتة، ولعل أىم ما ساىم يف حتقيق ىذه الوضعية ىو ارتفاع رساميل شركات التأمُت 

جة أساسية يف األموال الذاتية واعتماد ىذه األخَتة على اإلضافات السنوية احملققة من النتائج باجلزائر شلثلة بدر 
الصافية يف هناية كل سنة مالية )توزيع جزء من النتيجة على حصة األموال الذاتية(، األمر الذي يدفع إىل ارتفاع 

          حجم األموال الذاتية بوتَتة أكرب من ارتفاع حجم أقساط التأمُت.  
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 تطور مقدرة الحصول على الغذاء في الجزائر، ودوره في تعزيز األمن الغذائي وتحقيق أىداف األلفية
 (2016-2009دراسة تحليلية للفترة )

  محمد ىبول .أ

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                           

  الجزائر.                         ميلة، ،التسيير، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوفوعلوم والتجارية  يةاالقتصادالعلوم  مساعد قسم أ، معهد ، أستاذمحمد ىبول/ أ 

مقدرة األفراد للحصوؿ على الغذاء يف اعبزائر  : هتدؼ ىذه الدراسة إذل معرفة مدى تطورالملخص
(، ودور ذلك يف تعزيز األمن الغذائي، وربقيق األىداؼ اإلمبائية لأللفية 2016-2009خالؿ الفًتة )

. ولقد بينت نتائج الدراسة، تراجع يف نسبة ناقصي 2015اؼبتعلقة خبفض ناقصي التغذية حبلوؿ سنة 
(، وىو ما يعٍت بلوغ ىدؼ األلفية يف 2015-2013كمتوسط للفًتة ) %5التغذية يف اعبزائر إذل أقل من 

مليوف نسمة لنفس الفًتة، وبالتارل مسانبة  1.8ىذا اجملاؿ، غَت أف عددىم يبقى مرتفع وذلك يف حدود 
ضعيفة يف تعزيز األمن الغذائي القومي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إذل عدـ فعالية الزيادات اؼبسجلة يف 

، بسبب الالعدالة يف التوزيع و االرتفاع اؼبستمر يف مؤشر أسعار اد واإلعانات الغذائية اؼبقدمةفر دخوؿ األ
الغذاء، ىذا األخَت الذي كاف يبتص أي زيادة إظبية يف ىذه الدخوؿ، وبالتارل عدـ ربقق ربسن كبَت يف 

من اإلنتاج احمللي عرب ربسُت القدرة الشرائية. ؽبذا توصي الدراسة بضرورة تنظيم األسواؽ احمللية، والرفع 
لتحوؿ من النظاـ الشمورل إذل النظاـ االنتقائي الستهداؼ باالح نظاـ الدعم الغذائي إنتاجية الفرد، وإص

 .الفئات اؼبعنية وضماف ربسن مقدرهتم يف اغبصوؿ على الغذاء

  ، األسعار.الدعم، نقص التغذية، مقدرة اغبصوؿ على الغذاء، القدرة الشرائية الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

      The objective of this study is to assess the extent of improved access 

to food in Algeria during the period (2009-2016)  and its role in enhancing 

food security and achieving the Millennium Development Goals of 

reducing undernourishment. The results of the study showed that the 

proportion of undernourished people in Algeria fell to less than 5% as an 

average for 2013-2015, which means reaching the Millennium goal in this 

area. However, the number of undernourished remained high at 1.8 

million during the same period, a weak contribution to enhancing national 

food security due to the ineffectiveness of increases in incomes and food 

support due to uneven distribution and continuous rise in the food price 

index. The study therefore recommends the need to regulate local markets 

and raise local production by improving individual productivity and 

reforming the food support system through a shift from totalitarianism to 

selectivity to targeted groups and ensuring improved access to food. 

Keywords: Food Access, Purchasing power, undernourishment, the 

support, the prices. 



  ىبول محمد  /أ                                 تطور مقدرة الحصول على الغذاء في الجزائر، ودوره في تعزيز األمن الغذائي

 

 2018/جانفي 09العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس -المستدامة مخبر التنمية المحلية-مجلة االقتصاد والتنمية

 
163 

 المقدمة:
االسًتاتيجية اليت تسعى صبيع دوؿ العادل إذل ربقيقها، غَت أف يشكل األمن الغذائي أحد األىداؼ 

اؼبقومات اؼبادية والطبيعية إضافة إذل اؼبتغَتات االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية، ذبعل من ىذا اؽبدؼ 
، ىو ضماف حصوؿ اهصعب اؼبناؿ والتحقيق يف كل زماف ومكاف، فمن بُت التحديات اليت أصبحت تواجه

صبيع فئات اجملتمع خصوصا الفقراء منهم وذوي الدخل اؼبنخفض إذل اغبد األدىن من التغذية ضمانا ووصوؿ 
لنشاطهم اليومي، وىو التحدي الذي يبثل البعد الثاين من أبعاد األمن الغذائي بعد إتاحة الغذاء. فالربغم من 

اإلنتاج أو خارجيا من خالؿ القدرة على  سبكن العديد من دوؿ العادل من ربقيق وفرة الغذاء سواء ؿبليا عن طريق
االستَتاد، غَت أهنا تصطدـ يف مرحلة الحقة يف كيفية جعل ىذا الغذاء يف متناوؿ صبيع السكاف والسيما الطبقات 
الفقَتة واحملرومة، ويشتد ذلك يف حاالت ارتفاع أسعار الغذاء، وضعف مرونة اؼبداخيل، وقلة اإلعانات، اغبروب 

اخل، كلها عوامل تضعف القدرة الشرائية للمواطنُت وبالتارل التقليل من فرص حصوؽبم على  والنزاعات....
  على أوضاع األمن الغذائي لألفراد.َتاغباجيات األساسية من الغذاء، ومن مث التأث

وعلى صعيد آخر يساىم ربقيق ىذا البعد من األمن الغذائي، يف تقليل عدد ناقصي التغذية الذين ال 
يتحصلوف على اغبد األدىن من الطاقة الغذائية، وىي الغاية اليت تعترب ضمن الغايات األوذل من األىداؼ اإلمبائية 

 .2000اؼبتحدة شهر سبتمرب  لأللفية، واليت مت االلتزاـ هبا من طرؼ الدوؿ األعضاء يف األمم
أماـ كل ىذه اؼبعطيات، تسعى اعبزائر منذ مدة إذل ربسُت مقدرة أفرادىا على اغبصوؿ على الغذاء 
اؼبناسب، من خالؿ العديد من الوسائل اؼبادية واالقتصادية، يف سبيل خفض ناقصي التغذية كعامل معزز لوضع 

أساسي ضمن أىداؼ األلفية الثالثة واجبة التحقيق مع هناية سنة  األمن الغذائي لألفراد من جهة، وكهدؼ والتزاـ
معرفة مدى تحسن مقدرة األفراد على الحصول على الغذاء ، الورقةوؽبذا سوؼ كباوؿ من خالؿ ىذه  .2015

 (؟2016-2009في الجزائر، ومساىمة ذلك في تعزيز األمن الغذائي وتحقيق أىداف األلفية، خالل الفترة )

 الفرعية: األسئلة
 ما مفهـو القدرة على اغبصوؿ على الغذاء، وعالقتو باألمن الغذائي وأىداؼ األلفية؟ -
 كيف نقرأ تطور مقدرة اغبصوؿ على الغذاء يف اعبزائر، ومسانبتو يف األمن الغذائي؟  -
 (؟2015ىل مت ربقيق ىدؼ األلفية اؼبتعلق بالقضاء على اعبوع يف اعبزائر بنهاية اؼبدة احملددة ) -
 ما ىي ـبتلف التحديات اؼبستقبلية احمليطة هبذا البعد، وكيف يبكن مواجهتها؟ -

 األىداف:
 معرفة مدى ربسن اؼبقدرة االقتصادية لألفراد على اغبصوؿ على األغذية الالزمة؟ -
 معرفة مدى ربسن اؼبقدرة اؼبادية لألفراد على اغبصوؿ على األغذية الالزمة؟ -
ربسُت مقدرة األفراد يف الوصوؿ إذل األغذية بشكل مناسب، خصوصا لدى الفئات الفقَتة والدخل  كيفية -

 احملدود، ويف حاالت االرتفاع اغباد لألسعار؟
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تكمن أنبية ىذه الدراسة يف كوهنا تعاجل أحد أبعاد األمن الغذائي األربعة، أال وىو بعد القدرة على  األىمية:
اغبصوؿ أو الوصوؿ إذل الغذاء يف اعبزائر، والذي وبتل اؼبرتبة الثانية من حيث األنبية بعد عنصر الوفرة الغذائية، 

وموقعو من األمن الغذائي، خصوصا بعد  بعد الوفرةعلى وألف العديد من الدراسات االقتصادية كانت تركز دوما 
، تأيت ىذه الدراسة إللقاء 2019واليت تستمر إذل  2009تطبيق سياسة التجديد الفالحي والريفي يف اعبزائر مطلع 

الضوء على بعد اغبصوؿ على الغذاء والذي أثار الكثَت من النقاش يف اآلونة األخَتة بسبب أنو وبالرغم من وجود 
غذائية يف األسواؽ اعبزائرية إال أف اؼبواطنوف يشتكوف من تقلبات األسعار، والذي كاف يؤثر على مقدرهتم  وفرة

يكوف أجل ربقيق أىداؼ  2015الشرائية وبالتارل كمية ونوعية الغذاء احملصل عليو ، ضف إذل ذلك أنو حبلوؿ عاـ 
ما يتعلق هبدؼ خفض ناقصي  يف طرؼ اعبزائر خصوصااأللفية قد انتهى، ما يدعونا إذل معرفة التقدـ احملرز من 

 التغذية والفقر اؼبدقع.
اإلجابة على إشكالية الدراسة، وبلوغ أىدافها، فقد اعتمدنا يف األساس على اؼبنهج التحليلي  ضبغر  المنهجية:

يف ـبتلف أطوار الدراسة، بغية تفسَت التطورات الكمية اغباصلة يف ـبتلف مؤشرات مقدرة اغبصوؿ على الغذاء 
ؼبتعلقة خبفض ناقصي التغذية، إضافة إذل وبالتارل مسانبتها يف تعزيز األمن الغذائي للبلد، وربقيق أىداؼ األلفية ا

اؼبنهج الوصفي كمنهج مساعد وبدرجة اقل اؼبنهج التارىبي. مستخدمُت يف ذلك ؾبموعة من اؼبراجع تنوعت بُت: 
الكتب، اؼبقاالت، األطروحات، التقارير الدورية للهيئات اؼبختصة احمللية والدولية، ومواقع األنًتنت. ونظرا لكثرة 

ليت واجهتنا يف ؾباؿ البيانات اإلحصائية بُت ـبتلف تقارير اؽبيئات، فقد اعتمدنا التقارير الرظبية التناقضات ا
 واألكثر اقتباسا من طرؼ الباحثُت.

 خطة الدراسة: 
 مقدرة اغبصوؿ على الغذاء، وعالقتو باألمن الغذائي وأىداؼ األلفية؛ .1
 ر؛ربليل تطور مؤشرات مقدرة اغبصوؿ على الغذاء يف اعبزائ .2
 التحديات اؼبستقبلية؛ .3

 
 .مقدرة الحصول على الغذاء، وعالقتو باألمن الغذائي وأىداف األلفية: 1

ويقصد باغبصوؿ على الغذاء أو مقدرة  (:Food Access) . مفهوم مقدرة الحصول على الغذاء1.1
اغبصوؿ عليو، توفر اؼبقدرة اؼبادية واالقتصادية عبميع األفراد وخباصة األسر الفقَتة للتمكن من اغبصوؿ على 
األغذية الالزمة أو الوصوؿ إليها، حيث ال يكفي توفر وإتاحة األغذية لوحده من أجل ضماف حصوؿ كل فرد 

اؼبقدرة اؼبادية توفر البٌت األساسية ونوعيتها، دبا يف ذلك اؼبوانئ والطرقات وسكك  لوتشم .الغذائيةعلى حاجياتو 
اغبديد واؼبواصالت، ومرافق التخزين، وغَتىا من اؼبنشآت اليت تسهل عمل األسواؽ، قصد إيصاؿ األغذية من 

طق اؼبعزولة، وؽبذا ربدد اؼبقدرة مناطق اإلنتاج إذل مناطق االستهالؾ بكفاءة عالية وتكاليف معقولة وخباصة للمنا
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، وكثافة نسبة الطرؽ اؼبعبدة إذل اإلصبارلو  كثافة الطرؽ دبؤشرين أساسيُت نبا:اؼبادية للحصوؿ على األغذية 
 1 .اغبديدية السكك

أما اؼبقدرة االقتصادية أو اؼبالية فيعٍت أف تكوف أسعار الغذاء يف متناوؿ األفراد وذلك وفق طريقتُت، إما أف 
وبوز ىؤالء األفراد على دخوؿ عالية بالقدر الذي يسمح ؽبم من اغبصوؿ على احتياجاهتم الغذائية بسهولة وىي 
اغبالة األفضل غَت أهنا ال تكوف متاحة دوما ولكل األفراد، أما اغبالة الثانية فهي اليت تكوف فيها أسعار الغذاء 

حكومي ؽبا خصوصا السلع األساسية اؼبكونة للنمط  منخفضة سواء نتيجة قوى العرض و الطلب، أو نتيجة دعم
الغذائي احمللي هبدؼ سبكُت الفئات احملتاجة من الوصوؿ إليها بسهولة، وبالرغم إهبابية ىذا اإلجراء إال انو قد 

، ذلك أف الدعم اغبكومي للمنتجات الغذائية 2تكوف لو انعكاسات سلبية على تنمية الزراعة وربقيق الوفرة الغذائية
من شأنو خفض أسعار االستهالؾ وىو العامل الذي ال وبفز اؼبزارعُت على زيادة االستثمار وزيادة اإلنتاج ذلك 
أف ىذه األسعار ال تغطي تكاليف اإلنتاج األساسية، ويظهر ىذا جليا يف حالة دعم اؼبنتجات اؼبستوردة، لذا 

ضباية القدرة الشرائية للمستهلكُت ويف نفس  تسعى ـبتلف اغبكومات عند وضع أي سياسة دعم غذائي معينة إذل
 الوقت عدـ اإلضرار باؼبنتجُت من خالؿ ضماف مداخيل ؿبفزة ؽبم.

كما تتدخل ؾبموعة أخرى من العوامل االقتصادية االجتماعية من اغبُت إذل اآلخر للتأثَت إهبابا على بعد 
اليت تستهدؼ أساسا ضباية الفقراء من *ذائياغبصوؿ على األغذية وىي تتعلق أساسا بربامج شبكات األماف الغ

صدمات التغذية واليت يبكن أف سبس كذلك بعض الفئات من اجملتمع، نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ: التحويالت 
الغذائية العينية، التحويالت الغذائية النقدية اؼبشروطة )قسائم الطعاـ(، برامج التغذية اؼبدرسية من قبل اغبكومة 

  .َت اغبكومية، برامج اؼبساعدات الغذائية من قبل اعبمعيات اػبَتية...اخلواؼبنظمات غ
إضافة إذل العوامل السابقة، فهناؾ عوامل ذات تأثَت غَت مباشر على مقدرة األفراد على اغبصوؿ على 

ء و يف ظل األغذية الكافية واؼبناسبة، ومن بينها: ارتفاع عدد السكاف الذي يؤدي إذل تزايد يف الطلب على الغذا
ثبات العرض سوؼ يؤدي ذلك إذل موجات تضخمية تقلل من القدرة الشرائية ومن مقدرة اغبصوؿ على الغذاء، 
ارتفاع تكاليف الغذاء واليت من شأهنا رفع أسعار الغذاء، ارتفاع تكاليف االحتياجات الضرورية األخرى )الصحية، 

تقليص ميزانيتهم الغذائية أو تناوؿ أطعمة أرخص شبنا واألقل  التعليمية، السكنية،...( حيث يدفع ذلك األفراد إذل
، وبالتارل زيادة ـباطر نقص وسوء التغذية، نقص التأىيل والتعليم وفرص الشغل ىي 3نفعا من الناحية التغذوية

ىي عوامل من شأهنا خفض دخوؿ األفراد وبالتارل تراجع مقدرة اغبصوؿ على الغذاء، انتشار اغبروب والنزاعات و 
 4من العوامل اليت سبنع وصوؿ األغذية وحىت توفرىا.

وعلى صعيد آخر، ينجم عن تراجع مقدرة األفراد على اغبصوؿ على الغذاء انتشار نقص التغذية، والذي 
وبدث أساسا بسبب عدـ كفاية اؼبتناوؿ من الغذاء يف فًتة زمنية معينة )على األقل سنة( لتلبية متطلبات الطاقة 

قد يتطور الوضع إذل األسوأ يف حاؿ زيادة حدهتا، حيث قد يؤدي ذلك إذل نقص يف اغبصوؿ على الغذائية، و 
واليت تنجم عنها العديد من  ،5اؼبغذيات الدقيقة األساسية يف النظاـ الغذائي وبالتارل حدوث حالة سوء التغذية
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، اؽبزاؿ، نق ص الوزف، الكساح وىشاشة العظاـ األمراض خصوصا لدى األمهات واألطفاؿ مثل : فقر الدـ، التقـز
، تضخم الغدة الدرقية بسبب نقص عنصر اليود، D) بسبب نقص فيتامُت ( وعنصري الكالسيـو والبوتاسيـو

...اخل. ورغم تعدد اؼبؤشرات احملددة إلمكانية اغبصوؿ )الوصوؿ( االقتصادي للغذاء، واختالفها من مرجع إذل 
 6: آخر إال أنو يبكن حصر أنبها فيما يلي

نقص ، الدعم الغذائي، حصة اإلنفاؽ على الغذاء، الناتج احمللي اإلصبارل للفرد، اؼبؤشر احمللي ألسعار األغذية -
 واعبوع.التغذية 

يشكل عنصر اغبصوؿ على الغذاء بعدا أساسيا يف ربقيق األمن الغذائي وذلك  :. العالقة باألمن الغذائي2.1
تزايد االىتماـ هبذا البعد جراء تزايد عدد ناقصي التغذية يف العادل حىت يف حاالت بعد عنصر الوفرة الغذائية، فقد 

 الوفرة الغذائية، وهبذا يكوف مفهـو األمن الغذائي قد شهد تطورا يف أبعاده واليت هبب اإلؼباـ هبا.
أين واجهت (، 1974-1973يعود أصل مصطلح األمن الغذائي إذل أزمة الغذاء العاؼبية من القرف اؼباضي )

الدوؿ النامية والفقَتة مشكلة غذائية خطَتة جراء نقص حاد يف اإلمدادات الغذائية األساسية )اغببوب( وحدوث 
تقلبات يف أسعارىا دوليا، لذا كاف مفهومو يف البداية يرتكز على اعبوانب االقتصادية )الكمية والسعرية(، غَت أف 

ة قد شهد ربديثا منتصف التسعينات، ليصبح مفهوما أكثر مشوال ىذا اؼبفهـو وانسجاما مع التغَتات اغباصل
 .7باحتوائو على أبعاد نوعية وإنسانية

"يتحقق األمن الغذائي عندما تتوافر  8حيث جاء يف تعريف اؼبنظمة العاؼبية للتغذية والزراعة على أنو:
وؿ إذل األغذية اؼبأمونة واؼبغذية للجميع يف كل األوقات اإلمكانيات اؼبادية واالجتماعية واالقتصادية للوص

 بكميات كافية لتلبية احتياجاهتم وتفضيالهتم الغذائية لينعموا حبياة نشيطة وصحية."
" توفَت الغذاء بالكمية والنوعية الالزمتُت للنشاط والصحة  9وتعرفو اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية على أنو:

اعتمادا على اإلنتاج احمللي)الذايت( أوال، وعلى أساس اؼبربة النسبية إلنتاج بصورة مستمرة لكل أفراد األمة العربية، 
 السلع لكل دولة، وإتاحتو لكافة اؼبواطنُت باألسعار اليت تتناسب مع دخوؽبم وإمكانياهتم اؼبادية ".

" حصوؿ  10( يف مادتو الثالثة على أنو:16-08أما يف اعبزائر فيعرؼ من خالؿ القانوف التوجيهي للزراعة )
 ووصوؿ كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة إذل غذاء سليم وكاؼ يسمح لو بالتمتع حبياة نشيطة".

ومن خالؿ ىذه التعاريف نالحظ أف اؼبفهـو اغبديث لألمن الغذائي قد اتسع ليشمل ؿباور جديدة مثل: 
الغذاء، وبالتارل فهو ال يركز  القدرة على اغبصوؿ على الغذاء، استقرار الغذاء، اعبودة والسالمة، فضال عن توفَت

على فكرة االكتفاء الذايت وإنتاج كل االحتياجات ذاتيا كما كاف سائدا يف السابق، بل يف كيفية توفَتىا وإتاحتها 
عبميع فئات اجملتمع، وإمكانية االستفادة منها. ومن منطلق ذلك يبكننا تعريف األمن الغذائي على أنو يبثل مقدرة 

 االحتياجات الغذائية الالزمة ؼبواطنيها كما ونوعا بصفة منتظمة ومستمرة، باالعتماد أساسا على الدولة على توفَت
اإلنتاج احمللي واستفاء الباقي من اػبارج وفق مبدأ اؼبيزة النسبية إلنتاج السلع الغذائية يف كل دولة، مع شرط إتاحتو 

 انياهتم اؼبادية. ؼبواطنيها باألسعار اليت تتناسب وقدراهتم الشرائية وإمك
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تبُت لنا فبا سبق، أف ربقق األمن الغذائي يف أي بلد ما مشروط بتحقق أربعة أبعاد رئيسية )توافر الغذاء، 
اغبصوؿ عليو، استقراره، االنتفاع منو(، وأف أي قصور أو عجز يف واحد من ىذه األبعاد يؤدي إذل حالة انعداـ 

الغذاء اؼبرتبة الثانية من حيث األنبية بعد توافر الغذاء، حيث تورل لو األمن الغذائي، ووبتل بعد اغبصوؿ على 
اغبكومات خصوصا النامية أنبية بالغة عند زبطيط سياساهتا الزراعية والغذائية قصد ضماف وصوؿ صبيع فئات 

 اجملتمع للغذاء واغبصوؿ عليو.
عٍت بالضرورة ضماف حصوؿ صبيع أفراد تشَت العديد من التجارب الدولية، أف ربقيق أعلى وفرة غذائية ال ي

اجملتمع على ما يكفيهم من أغذية، ذلك أف ىناؾ عوامل أخرى )اقتصادية ومادية( قد يكوف ؽبا تأثَت إهبايب أو 
سليب على مقدرة اغبصوؿ على ىذه األغذية وحىت توزيعها بُت أفراد اجملتمع الواحد، حيث أنو كلما ارتفعت 

اء مع تراجع يف أسعاره، كلما ساىم ذلك يف ارتفاع اؼبقدرة الشرائية لألفراد وبالتارل مداخيل األفراد ودعم الغذ
زيادة مقدرهتم يف اغبصوؿ على الغذاء، والعكس صحيح. غَت أف ىذا ال يلغي تأثَت الوفرة الغذائية سباما بل 

في البلداف منخفضة بالعكس، حيث يبكنها التأثَت عرب قناة األسعار من خالؿ حجم وطبيعة ىذه الوفرة، ف
الدخل ويف اغباالت اليت ترتفع فيها نسب االكتفاء الذايت من الغذاء اؼبتاح لالستهالؾ، فإف ذلك سوؼ يقلل 
بدرجة كبَتة من ـباطر التعرض الرتفاع أسعار الغذاء العاؼبية وبالتارل اغبفاظ على مستوى معُت من إمكانيات 

واؽ ؿبلية تتميز بالتنظيم وشروط اؼبنافسة الكاملة، أما يف اغباالت اليت وذلك يف ظل أس ،وصوؿ األفراد إذل الغذاء
تزيد فيها الواردات اػبارجية يف الغذاء اؼبتاح لالستهالؾ فإف ذلك سوؼ يزيد من ـباطر التعرض الرتفاع أسعار 

عديد من الدوؿ إذل رفع الغذاء الدولية وبالتارل التأثَت سلبا على بعد اغبصوؿ على الغذاء، وؽبذه األسباب تسعى ال
 نسب االكتفاء الذايت يف حدود اإلمكانيات اؼبتاحة، فضال عن سياسة دعم أسعار اإلنتاج والغذاء.

يفهم من ذلك أيضا، أف ضماف حصوؿ األفراد على الغذاء بشكل مستداـ يتوقف على استقرار ىذا 
حيث أف التقلبات العديدة والكبَتة يف  البعد، من خالؿ استقرار العوامل احملددة لو خصوصا عامل األسعار،

أسعار الغذاء من شأهنا تثبيط فعالية ارتفاع اؼبداخيل وكذا الدعم اغبكومي لالستهالؾ، وىو ما ينعكس سلبا يف 
األخَت على تراجع اؼبقدرة الشرائية وبالتارل اؼبقدرة يف اغبصوؿ على الغذاء، وقد ال يتوقف األمر ىنا ففي العديد 

تؤدي مثل ىذه األوضاع إذل اضطرابات اقتصادية و توترات اجتماعية هتدد األمن القومي، وذلك مثلما من اؼبرات 
 .2011و 2008حدث يف العديد من الدوؿ النامية إثر األزمة الغذائية العاؼبية سنيت : 

 إف من شأف ربسن مقدرة األفراد على اغبصوؿ على الغذاء واستقرارىا، أف ينعكس ذلك إهبابا على
 :مستويات األمن الغذائي، وحىت يكتمل ذلك البد أف يشتمل الغذاء احملصل عليو على صبلة من الشروط منها

، والقدرة على الوصوؿ إذل مصادر ؿبسنة للمياه ومرافق الصرؼ 11شروط السالمة واعبودة الغذائية
 األربعة. ربقيق األمن الغذائي عرب أبعاده وهبذا يكتمل .ربقق بعد االستفادة من الغذاء، أي 12الصحي...اخل

، 2000لقد أصدرت اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف شهر سبتمرب  :.العالقة باألىداف اإلنمائية لأللفية3.1
واحد من أىم ؾبموعات االلتزامات الدولية، وذلك من خالؿ "إعالف األمم اؼبتحدة بشأف األلفية" على إثر 
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 23دولة، وماال يقل عن  189انعقاد مؤسبر القمة لأللفية أنا ذاؾ، ويف ىذه الوثيقة التزمت الدوؿ األعضاء )حوارل 

، وقد سبحورت ىذه األىداؼ 2015منظمة دولية( على ربقيق ؾبموعة من األىداؼ اإلمبائية لأللفية حبلوؿ سنة 
األمية والتمييز ضد اؼبرأة، والعمل على إحالؿ تنمية بشكل عاـ حوؿ مكافحة الفقر واعبوع، واألمراض اػبطَتة و 

مستدامة دولية. حيث استمدت ىذه األىداؼ وااللتزامات اؼبًتتبة عنها من صبلة االتفاقيات والقرارات اؼبنبثقة عن 
 اؼبؤسبرات العاؼبية اليت نظمتها األمم اؼبتحدة هناية العقد اؼباضي من القرف العشرين. 

( أىداؼ عامة، مقررة كميا 08(، حيث مت ربديد )2001اؼ بدقة سنة بعد ذلك )ليتم ضبط ىذه األىد
مرتبة كالتارل: القضاء على اعبوع والفقر اؼبدقع، ربقيق تعميم التعليم االبتدائي، تعزيز اؼبساواة بُت و  ،زمنياوؿبددة 

اإليدز واؼبالريا واألمراض  اعبنسُت وسبكُت اؼبرأة، زبفيض معدؿ وفيات األطفاؿ، ربسُت صحة اغبامالت، مكافحة
( 60( ىدفا فرعيا و )21األخرى، ضماف االستدامة البيئية، إقامة شراكة عاؼبية من اجل التنمية. ويساندىا )

مؤشر، ولقد لقيت ىذه األىداؼ الثمانية قبوؿ واسع من كل األطراؼ الدولية داخل األمم اؼبتحدة وخارجها، 
دـ احملرز للجهود الدولية اذباه قضايا التنمية يف الدوؿ اؼبتخلفة، ومنذ البداية باعتبارىا إطار عمل لقياس مدى التق

جرى التأكيد على وجوب توجيو األىداؼ وطنيا من حيث قيادهتا وتنفيذىا، وعلى أهنا ال ربل ؿبل االلتزامات 
اعبوع والفقر اؼبدقع،  وبالعودة إذل اؽبدؼ األوؿ من أىداؼ األلفية اؼبتعلق بالقضاء على .13السابقة بل تكملها

 14فنجده يشتمل على ثالثة أىداؼ )غايات( فرعية:
زبفيض نسبة السكاف الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر وربع إذل النصف، يف الفًتة ما بُت  أ:-1الغاية  -
 (؛ 1990-2015)

 اء والشباب؛توفَت العمالة الكاملة واؼبنتجة والعمل الالئق للجميع، دبن فيهم النس ب:-1الغاية -
(: 2015-1990زبفيض نسبة السكاف الذين يعانوف من اعبوع إذل النصف، يف الفًتة ما بُت ) ج:-1الغاية -

 حيث يبكن تتبع التقدـ احملرز يف ىذا اجملاؿ عرب مؤشرين رئيسيُت:
 عدد األطفاؿ ناقصي الوزف، والذين تقل أعمارىم عن طبس سنوات؛ -
 السكاف الذين ال وبصلوف على اغبد األدىن من السعرات اغبرارية )نقص التغذية(؛ نسبة -

وهبذا يالحظ أف ربسن مقدرة األفراد يف اغبصوؿ على الغذاء، من شأنو خفض ناقصي التغذية والذين ال 
لد ما من خفض مستويات الفقر اؼبدقع يف ب أفيصلوف إذل اغبد األدىن منو، وبالتارل ربسن مؤشر اعبوع. كما 

شأهنا رفع مداخيل األفراد ومقدرهتم الشرائية، فبا يساىم يف زيادة مقدرة السكاف على الوصوؿ إذل األغذية 
اؼبناسبة. ويف اإلصبارل يسمح تراجع الفقر اؼبدقع من ربسن مقدرة اغبصوؿ على الغذاء وتراجع ناقصي التغذية، 

 . 2015ى اعبوع سنة اؼبتعلقة بالقضاء عل (ج-1)وبالتارل ربقيق الغاية 
كما رأينا سابقا، تتأثر مقدرة األفراد يف .تحليل تطور مؤشرات مقدرة الحصول على الغذاء في الجزائر: 2

اغبصوؿ على الغذاء اؼبناسب، دبجموعة من العوامل اؼبادية واالقتصادية، واليت تكوف نتاج التطورات االقتصادية 
ىم أالقدرة على اغبصوؿ على الغذاء و تطورات البلد، وؽبذا سوؼ كباوؿ فيما يلي تتبع  اليت يشهدىاواالجتماعية 



  ىبول محمد  /أ                                 تطور مقدرة الحصول على الغذاء في الجزائر، ودوره في تعزيز األمن الغذائي

 

 2018/جانفي 09العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس -المستدامة مخبر التنمية المحلية-مجلة االقتصاد والتنمية

 
169 

(، وذلك وفق ؾبموعة من اؼبؤشرات مصنفة ضمن ؾبموعة من 2016-2009التغَتات اليت شهدىا طواؿ الفًتة )
 العوامل.

على اغبصوؿ على ـبتلف  تتحكم ؾبموعة من العوامل االقتصادية يف مقدرة األفراد.العوامل االقتصادية: 1.2
األغذية الضرورية، ولعل من أنبها: أسعار السلع الغذائية، مستويات دخوؿ األفراد، حصة اإلنفاؽ على األغذية، 

 دعم الغذاء.
تؤثر أسعار السلع الغذائية وتقلباهتا بصورة مباشرة على إمكانية حصوؿ  .تطور أسعار الغذاء المحلية:1.1.2

أنواع الغذاء كما ونوعا وخباصة عند فئات الدخل الضعيف والثابت وذلك بفعل تراجع اؼبستهلكُت على ـبتلف 
 قدرهتم الشرائية.

 نقاط الوحدة:: تطور مؤشرات أسعار الغذاء المحلية والدولية    01جدول رقم 

Sources : préparer le chercheur à partir de : 

-office national des statistiques (ONS), indice des prix à la consommation (2003-2012), Série E : statistiques 

économiques n 72, Alger, mai 2013, p p : 34-43. 

- (ONS), indice des prix à la consommation (mois décembre 2013), № 217, Alger, janvier 2014, p : 7 

- (ONS), indice des prix à la consommation (mois décembre 2014), № 229, Alger, janvier 2015, p : 7 

- (ONS), indice des prix à la consommation (mois décembre 2015), № 241, Alger, janvier 2016, p : 7 

- (ONS), indice des prix à la consommation (mois décembre 2016), № 253, Alger, janvier 2017, p : 7 

- FAO, Indice FAO des prix des produits alimentaires, sur le site web :   

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/consulte le 10/10/2017. 

ستهالؾ الغذائي يف اعبزائر بعد سنة و يوضح اعبدوؿ أعاله، استمرار ارتفاع الرقم القياسي ألسعار اال
وذلك وفق طريقة منتظمة بالتوازي مع االرتفاع اؼبسجل يف اؼبؤشر اإلصبارل، حيث ارتفع  2016حىت سنة  2008

وذلك وفق معدؿ  2016نقطة سنة  206( إذل حوارل 2008-2004نقطة كمتوسط للفًتة ) 118.8مؤشر الغذاء من 
ومعٌت ذلك أف اؼبستوى العاـ ألسعار  خالؿ فًتة الدراسة، %4.6عدؿ دبخالؿ ىذه الفًتة، و  % 6.3مبو قدره 

(، ويغذي ىذا النمو التقلبات 2001مقارنة بأسعار سنة األساس ) %106بػقد ارتفع  2016الغذاء يف اعبزائر لسنة 
 ىذه اؼبرحلة مثل اغببوب،اليت كانت تشهدىا أسعار السلع االسًتاتيجية اؼبستوردة من طرؼ اعبزائر خالؿ 

، اػبضر والفواكو  اغبليب، الزيوت، السكر، وكذا أسعار اؼبنتجات احمللية خصوصا الطازجة منها مثل: اللحـو
 نقسمها إذل ثالث ؿبطات رئيسية. أفوذلك حسب خصوصيات كل فًتة، واليت يبكن 

                                                                                   
 السنوات
 المؤشرات

 متوسط
(04-

08) 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ر,ق,أ,إ,اإلجمالي
100=2001 

117.8 135.5 141 149.1 163.5 160.1 176.8 184.6 195.3 

 ر,ق,أ,إ,الغذائي
100=2001 118.82 144.5 150.6 159.5 180.2 190.2 195.3 200.9 206.2 

 مؤشر الفاو ألسعار الغذاء
100 =(2002-2004) 144.14 160.3 188 229.9 213.3 209.8 201.8 164 161.5 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/consulte
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نقطة مقابل  144.5ار الغذاء إذل ، أين شهدت ارتفاع اؼبؤشر احمللي ألسع2009وسبثل احملطة األوذل سنة 
 06وىو األكرب مقارنة بػ  %21.7(، وذلك وفق معدؿ مبو قدره 2008-2004كمتوسط للفًتة السابقة ) 118.8

سنوات اؼباضية، وقد ساىم يف ذلك النمو، االرتفاع اغباد يف أسعار اؼبنتجات الغذائية الطازجة احمللية ويف 
البيض، اػبضر والفواكو، وبعض اؼبنتجات اؼبستوردة كالسكر والقهوة وبدرجة مقدمتها: األظباؾ، صبلة اللحـو و 

اقل اغبليب واغببوب، ىذه األخَتة اليت شهدت تراجع يف مبو أسعارىا بفضل ربسن اإلنتاج الوطٍت منها فضال عن 
 .15تراجع أسعارىا الدولية، وهبذا كاف تضخم أسعار الغذاء يف ىذه اؼبرحلة ؿبليا بدرجة أوذل

(، واليت تزامنت مع ارتفاع أسعار الغذاء العاؼبية انطالقا 2011-2010أما احملطة الثانية فهي تغطي الفًتة )
، أين انتقل مؤشر الفاو ألسعار األغذية 2011إذل غاية السداسي األوؿ من سنة  2010من السداسي الثاين لسنة 

، %12.7، أي بزيادة سنوية قدرىا 2011سنة نقطة  229مث  2010نقطة سنة  188إذل  2009نقطة سنة  160من 

، وباعتبار اعبزائر مستورد صايف ؽبذه اؼبواد ومع ضعف 16وقد سجلت أكرب الزيادات يف اغببوب والزيوت واأللباف
مرونة اعبهاز اإلنتاجي، فقد أدى ىذا الوضع إذل تضخم داخلي ذبسد يف ارتفاع أسعار اؼبنتجات الغذائية ذات 

يف التضخم اإلصبارل، ضف إذل ذلك االرتفاع اؼبسجل يف  %48صبح يساىم بػ الذي أ الكثيف، واحملتوى اؼبستورد 
 . 201017أسعار اعبملة للخضر والفواكو الطازجة سنة 

ومن تداعيات ىذا االرتفاع حصوؿ زيادات مفاجئة وقوية يف أسعار التجزئة للمواد الغذائية األساسية 
سيما ماديت الزيت والسكر، فبا أدى إذل توتر اجتماعي واحتجاجات كبَتة من وال  2011اؼبستوردة مطلع جانفي 

، وعلى إثرىا سارعت اغبكومة إذل احتواء الوضع من خالؿ تدابَت استعجالية *طرؼ اؼبواطنُت ضد غالء األسعار
ثلت ىذه هتدؼ إذل ضبط السوؽ ومن مث اغبفاظ على القدرة الشرائية لألفراد خصوصا الفئات اؼبعوزة، وقد سب

 18التدابَت فيما يلي:
  ،إلغاء اغبقوؽ اعبمركية على استَتاد السكر األضبر واؼبواد األساسية اليت تدخل يف صناعة الزيوت الغذائية

 .%5واليت تقدر بنسبة 
  على السكر األضبر واؼبواد األساسية اليت تدخل يف صناعة  %17إلغاء الرسم على القيمة اؼبضافة بنسبة

 ئية.الزيوت الغذا
  إعفاء أنشطة إنتاج ومعاعبة وتوزيع الزيوت الغذائية والسكر، من الضريبة على أرباح الشركات، حيث

 .%25أما التوزيع فتقدر بػ ، %19تقدر ىذه الضريبة على اإلنتاج بػ 
  إعفاء مادة السكر األبيض من حقوؽ اعبمارؾ والرسم على القيمة اؼبضافة الواجبة الدفع عند االستَتاد

لوضع حد لوضعية االحتكار على بعض األسواؽ. ومن شأف ىذه اإلعفاءات االستثنائية يف النهاية 
 .%41خفض تكلفة مادة السكر بػ 

 ارتفاع األسعار يف ىذه الفًتة، حىت يف أوقات الوفرة ىذا وال يبكن أف نغفل دور األسواؽ احمللية كذلك يف
 بسبب العديد من االختالالت اليت تعرفها. بالنسبة للمنتجات الطازجة مثل اػبضر والفواكو
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 (2016-2004: تطور مؤشر الفاو ألسعار مختلف المواد الغذائية األساسية )01شكل رقم 

 
Sources : préparer le chercheur à partir de la FAO, Indice FAO des prix des produits alimentaires, sur le site 

web : http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/consulte le 10/10/2017. 

، وىي السنة اليت شهدت بداية تراجع مؤشر أسعار الغذاء الدولية بعد 2012طة الثالثة فتمثل سنة أما احمل
، ويغذي ىذا الًتاجع 2012نقطة سنة  213إذل  2011نقطة سنة  229.9سلسلة من االرتفاعات، حيث انتقل من 

والسكر تسجل ارتفاعا مستمرا بل  أساسا تراجع أسعار اغببوب واأللباف، يف حُت الزالت باقي اؼبواد مثل الزيوت
نقطة، أما  368.9وتسجيلها ألرقاـ قياسية دل تسجل طواؿ فًتة الدراسة، حيث بلغ مؤشر أسعار الزيوت رقم 

وعلى النقيض من ذلك شهد اؼبؤشر احمللي ألسعار الغذاء مبوا معتربا يف  نقطة، 305.7مؤشر السكر فقد بلغ 
و ىي  %13أي زيادة حبوارل  2012و 2011نقطة بُت سنيت  180.2إذل نقطة  159.5ظرؼ سنة حيث انتقل من 

ر الغذاء الوطنية من اؼبنتجات اسنوات السابقة ، ويغذي ىذا االرتفاع الكبَت، ارتفاع أسع 10األكرب من خالؿ 
، اػبضر خاصة البطاطا، األظباؾ الطازجة، وبدرجة اقل مادة السكر )ب فضل الطازجة ويف مقدمتها: صبلة اللحـو

تدابَت الدعم واإلعفاء اؼبقدمة ؽبا خالؿ السنة اؼباضية(، وحبسب وزارة الفالحة فإف ىذه الوضعية غَت متعلقة 
رغم  %36بنقص الوفرة الغذائية من ىذه اؼبواد خالؿ ىذه السنة )فمثال ارتفع سعر البطاطا يف أسواؽ التجزئة بػ

(، وإمبا %5رغم زيادة العرض منها بػ %14.9لبستنة حبوارل ، كما ارتفع سعر منتجات ا %10بػارتفاع العرض منها 
مرد ذلك إذل وجود تضخم ىيكلي والذي فسر بأحد العاملُت، أوالنبا ىو وجود اختالالت يف السوؽ ناصبة عن 
النقائص التنظيمية خصوصا الغموض يف تكوين األسعار، بينما يكمن العامل الثاين يف ارتفاع كتلة األجور دوف 

 .19ذلك مباشرة بنمو يف اإلنتاجية ارتباط
(، أين شهد فيها الرقم القياسي ألسعار 2016-2013أما احملطة الرابعة واألخَتة فهي تغطي الفًتة )

خالؿ  %2.64إذل  %5.5االستهالؾ الغذائي يف اعبزائر تراجعا مستمرا يف معدؿ مبوه، حيث انتقل ىذا األخَت من 
اجع األسعار العاؼبية وتوسع دائرهتا لتشمل كل اؼبنتجات الغذائية اؼبستوردة من ىذه الفًتة، وذلك بفعل استمرار تر 
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الزيوت، السكر(، باستثناء ماديت الزيت والسكر اليت شهدت نوع من االرتفاع  اغبليب، طرؼ اعبزائر )اغببوب،
، مث 2013قطة سنة ن 210إذل  2012نقطة سنة  213، وهبذا انتقل مؤشر الفاو ألسعار الغذاء من 2016مطلع سنة 

نقطة يف هناية اؼبدة. ولقد انعكست ىذه األوضاع إهبابا على تراجع تضخم اؼبواد الغذائية يف السوؽ  161.5يبلغ 
الوطنية، وبالرغم من ذلك يبقى مؤشر األسعار األغذية ؿبليا مرتفعا مدفوعا يف ذلك بارتفاع أسعار اؼبنتجات 

من متوسط التضخم السنوي للمواد  %96لة اللحـو لوحدىا بنسبة الطازجة وبنسب متفاوتة، فمثال سانبت صب
وذلك  %58.8، أما اػبضر )السيما البطاطا( والفواكو واألظباؾ الطازجة فقد بلغت مسانبتها 2013الغذائية سنة 

 .2014سنة 
الدراسة كاف لو تأثَت  ذبدر اإلشارة إذل أف الرقم القياسي ألسعار االستهالؾ الغذائي يف اعبزائر وخالؿ فًتة 

إذل تطور مسانبة ىذا اؼبؤشر يف ( 2)كبَت على اؼبؤشر العاـ ومن مث على معدؿ التضخم، حيث يشَت اعبدوؿ رقم
، وكمتوسط بلغت ىذه اؼبسانبة نسبة 2014سنة  %62.9إذل  2008سنة  %46تكوين معدؿ التضخم اإلصبارل من 

معتربة تعكس األنبية النسبية ألسعار الغذاء ودورىا يف توجيو ( وىي نسبة 2014-2008خالؿ الفًتة ) 53%
 20اؼبستوى العاـ لألسعار)التضخم( يف اعبزائر.

الوحدة :     : تطور مساىمة الرقم القياسي ألسعار االستهالك الغذائي في معدل التضخم02جدول رقم 
% 

 8002 8002 8002 8002 8008 8000 8000 8002 8002 السنوات
معدل 
 التضخم

9.7 7.5 9.7 9.7 6.7 9.9 9.7 9.6 4.9 

مساهمة 
 ر.ق.أ.إ.غ

94 49.7 97.7 99.6 49.6 94 49.7 - - 

Sources : préparer le chercheur à partir de : 

- FMI, indicateur sur l’Algérie, le site web : http://www.imf.org/en/Countries/DZA#countrydata, consulte le 

2/11/2017 

- Banque d’Algérie, Évolution économiques et monétaires en Algérie (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014,2015). 

ُت التحليل السابق، مدى االرتفاع الذي شهده الرقم القياسي ألسعار االستهالؾ الغذائية خالؿ فًتة يب
الدراسة، وكيف كاف شديد اغبساسية الرتفاع أسعار الغذاء العاؼبية وبالنظر إذل أنبيتو النسبية الكبَتة يف تشكيل 

ئية لألفراد وبالتارل إضعاؼ مقدرهتم يف اغبصوؿ معدؿ التضخم العاـ، فقد كاف لو تأثَت سليب على اؼبقدرة الشرا
على الكميات الكافية واؼبناسبة من الغذاء يف بعض الفًتات، وقد مت ؾباهبة ذلك بازباذ تدابَت إعفاء صبركي يف 

 اؼبواد اؼبعنية بغرض خفض التكلفة ومن مث أسعار االستهالؾ النهائية.
دخوؿ األفراد بصفة كبَتة يف كميات وأنواع السلع الغذائية تؤثر مستويات األفراد:  مداخيل .تطور2.1.2

( تزايدا مستمرا يف نصيب الفرد اعبزائري من الناتج احمللي 3اؼبكونة لسلة الغذاء يف ؾبتمع ما، ويوضح اعبدوؿ رقم )
ك تأثرا ( وذل2016-2015(، ليشهد بعد ذلك تراجعا خالؿ السنتُت التاليتُت )2014-2009اإلصبارل طواؿ الفًتة )

، ضف على ذلك * 2014بًتاجع الناتج احمللي اإلصبارل للبلد إثر تراجع أسعار النفط انطالقا من منتصف سنة 

 %الوحدة : 

http://www.imf.org/en/Countries/DZA#countrydata
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، وعموما فقد بلغ متوسط حجم 2016مليوف نسمة سنة  40.8التزايد السكاين أين بلغ عدد سكاف اعبزائر حجم 
رغم من تفوؽ ىذا األخَت لدى اعبزائر مقارنة ببعض ألف دوالر، وبال 4.8ىذا اؼبؤشر طواؿ فًتة الدراسة مقدار 

الف دوالر( كمتوسط  3الف دوالر(، اؼبغرب ) 4.1الف دوالر(، تونس ) 3.3الدوؿ العربية اجملاورة، مثل: مصر)
الف دوالر(، وكذلك أقل من اؼبؤشر العاؼبي  4.7خالؿ فًتة الدراسة، فهو يبقى أقل من مؤشر الدوؿ النامية )

الف دوالر( كمتوسط  43.5الف دوالر(، كما أنو بعيد كل البعد عن مؤشر الدوؿ اؼبتقدمة البالغ ) 10.3البالغ )
 للفًتة السابقة.

: ألف دوالر الوحدة (2016-2009: مقارنة تطور الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الجزائري )3جدول رقم 
 أمريكي

 السنوات 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 المتوسط
 الجزائر 3.886  4.481 5.454 5.575 5.477 5.466 4.151 3.902 4.799
 مصر 2.578  2.922 3.077 3.383 3.400 3.524 3.731 3.685 3.288
 المغرب 2.923  2.897 3.112 2.980 3.200 3.260 2.965 3.004 3.043
 تونس 4.179  4.177 4.292 4.180 4.249 4.329 3.884 3.749 4.130

 الدول المتقدمة 40.453  41.994 44.820 44.432 44.554 45.364 42.682 43.576 43.484

4.525 4.687 4.769 5.110 5.015 4.788 4.589 3.932 
 

3.312 
 األسواق الناشئة

 والدول النامية
 العالم 8.958  9.680 10.645 10.711 10.881 11.043 10.320 10.344 10.323

Sources : préparer le chercheur à partir de : FMI, indicateur sur l’Algérie, le site web : 

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/O/MAR/TUN?year=2011,consulte le 2/11/2017. 

إف ارتفاع نصيب األفراد من الناتج احمللي اإلصبارل يف اعبزائر، وما عرفو اغبد األدىن لألجر الوطٍت اؼبضموف 
(SMNG( من زيادات طواؿ الفًتة )قد ساىم يف ارتفاع الطلب بصفة عامة والطلب على 2015-2001 ،)

الغذاء بصفة خاصة وال سيما يف ؾباؿ السلع الغذائية األساسية )اغببوب، البقوليات، اغبليب، الزيوت، 
السكر..(، ومن أجل تلبية ىذا الطلب فقد كانت اعبزائر تضطر إذل استَتادىا وبقوة خصوصا يف اؼبواسم الفالحية 

صوؿ، وإذا حصل وارتفعت األسعار العاؼبية فإف ذلك كاف يتحوؿ إذل تضخم داخلي ألسعار الضعيفة احمل
، أين ارتفعت األسعار بشكل 2011، 2008، 2007اؼبنتجات السابقة ومشتقاهتا، وذلك مثلما حصل سنوات: 

 غذية كما ونوعا.حاد ودل تستطع الزيادة اغباصلة يف اؼبداخيل من ؾباهبتها، فبا أثر على استهالؾ األفراد لأل
ومع تدقيق أكرب، سوؼ يكوف الوضع أكثر إضرارا بالفئات الفقَتة وذات الدخل اؼبنخفض، واليت تكوف 
أكثر حساسية اذباه تقلبات الغذاء كوهنا زبصص مبالغ أكرب من الدخل يف سبيل تلبية احتياجاهتا الغذائية، وتشَت 

دوالر يوميا يف  1.25ء يف اعبزائر الذين يقل دخلهم اليومي عن اإلحصائيات الرظبية اؼبتاحة إذل أف نسبة الفقرا
 %6.2مقارنة بنسبة  2015من عدد السكاف سنة  %1.2قد تراجع إذل  *اعبزائر )الفقر اؼبدقع أو الفقر الغذائي(

، والذي يعٍت كذلك تراجع نسبة األشخاص الذين ال وبصلوف على اغبد األدىن من السعرات اغبرارية 1990سنة 
أ( من اؽبدؼ األوؿ من األىداؼ اإلمبائية لأللفية واؼبتعلقة -1الضرورية، وهبذا تكوف اعبزائر قد حققت الغاية )

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/DZA/EGY/MAR/TUN/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/DZA/EGY/MAR/TUN?year=2011,consulte
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دوالر وذلك إذل  1.25بتخفيض نسبة األشخاص الذين يعانوف الفقر اؼبدقع والذين يقل دخلهم اليومي عن 
 (.2015-1990النصف خالؿ الفًتة )

 
 %الوحدة:    (2015-1981الفقر في الجزائر حسب خطوط الفقر الدولية ): تطور معدل 04جدول رقم 

 2015 2011 2009 2005 2004 2000 1995 1990 1988 1981 السنوات

 - 0.8 0.5 0.6 - 0.8 - 1.7 1.9 - دوالر 1أقل من 

 1.2 0.5 - 4.3 1.6 3.1 5.7 6.2 3.6 3.8 دوالر 1.25أقل من 

Sources : Préparer le chercheur à partir de : 

- Le gouvernement Algérien, Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement, 

septembre 2010, p : 24. 

- Le gouvernement Algérien, Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement  (5102-

5111) , juin 2015, pp : 63-44 

- United nation , poverty : the official numbers , p: 30, on the website: 

www.un.org/esa/socdev/rwss/docs/2010/chapter2.pdf see the 5/11/5017 

أف ذلك ال يعٍت بالضرورة عدـ ارتفاعها مرة أخرى خالؿ السنوات اؼبقبلة ىذا من جهة، ومن جهة  غَت
( ال يعرب بدقة عن حقيقة الفقر اؼبنتشر بسبب عدـ 1.25أخرى أصبح خط الفقر الدورل عند ىذه العتبة )

وملبس ومسكن...عرب  مسايرتو للتطورات اغباصلة يف أسعار ـبتلف االحتياجات البشرية األساسية من غذاء
، حيث تشَت 200821العادل و منذ مدة، وؽبذا فقد قاـ البنك الدورل بتحديث ىذا اػبط انطالقا من سنة 

( 1.90إحصائيات ىذا األخَت إذل تراجع نسبة الفقر اؼبدقع يف اعبزائر حسب خط الفقر الدورل اعبديد عند عتبة )
، 2015، بينما يشَت تقرير منظمة األغذية والزراعة لسنة 1995سنة  %5.9مقارنة بػنسبة  2011سنة  % 0.5إذل 

مليوف  3.3، أي ما يقارب 22 %8.2دوالر يوميا ما نسبتو  2إذل بلوغ نسبة الفقراء الذين يقل دخلهم عن عتبة 
مرتفعة  أهنا، وىي نسبة أقل ما يقاؿ عنها 23  2015مليوف تقريبا بنهاية 40 نسمة من اعبزائريُت وذلك من إصبارل

، وإف كاف يفسر ذلك 2009وذلك بالنظر إذل التطور اغباصل يف نصيب الفرد من الناتج احمللي انطالقا من سنة 
 (.2016و 2015بقوة بًتاجع مداخيل الدولة خالؿ السنتُت األخَتتُت )

أفراد إال أف اإلشكاؿ أكرب من ذلك فهو يتعلق أساسا بعدالة توزيع الدخل وحدة التفاوت الطبقي بُت 
اجملتمع، ذلك أف انتشار العدالة يف توزيع اؼبداخيل بُت أفراد اجملتمع من شأنو تقليل اؽبوة بُت الفقراء واألغنياء 
وتوفَت تكافؤ يف القوى الشرائية وبالتارل ربسُت مقدرة اغبصوؿ على الغذاء لعدد أكرب من األفراد، يف ىذا اإلطار 

مقارنة  %27.6ببلوغ معامل جيٍت لعدالة توزيع الدخل نسبة  2011ة شهدت اعبزائر ربسنا يف ىذا اؼبؤشر سن
وىو ما ، %38بارتفاع ىذا اؼبعامل إذل نسبة  2014بالسنوات السابقة، غَت أنو ما لبث أف شهد تدىورا مطلع سنة 

يعٍت زيادة يف حدة التفاوت الطبقي ويف عدد الفقراء، والذي يؤدي بدوره إذل تراجع القدرة الشرائية وتراجع اؼبقدرة 
 على الوصوؿ إذل األغذية لعدد أكرب من الناس. 
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 %الوحدة:    (2014-1988: تطور معامل جيني لعدالة توزيع الدخل في الجزائر )5جدول رقم 

 2014 2011 2005 2000 1995 1990 1988 السنة

 38 27.6 35.6 36.4 35.3 31.8 40.19 المعامل

Sources : Préparer le chercheur à partir de :  

- United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), L’INÉGALITÉ MONDIALE : La 

Répartition des Revenus dans 141 Pays, Isabel Ortiz, Matthew Cummins, Août 2012, p : 45. 

- la banque mondiale(BM), Indice GINI, sur le site web : 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.GINI?locations=DZ&view=chart.1/11/2017. 

- Fonds monétaire international(FMI), Le Conseil d’administration du FMI achève les consultations de 2017 

au titre de l’article IV avec l’Algérie, Washington (USA) ,01 juin 2017, p : 4   

يربز تطور حصة اإلنفاؽ على الغذاء من إصبارل ما تنفقو األسر  .تطور حصة اإلنفاق على الغذاء:3.1.2
اعبزائرية، بدقة أكرب طريقة توزيع الدخل اؼبتاح وأي زيادة تطرأ عليو، وبالتارل يسمح ىذا اؼبؤشر من معرفة التغَتات 

الغذاء احملصل عليها من طرؼ األفراد، ومن الطبيعي أف ترتفع مقدرة األفراد يف اغبصوؿ الكمية والنوعية الواقعة يف 
 على الغذاء كلما زادت حصة اإلنفاؽ عليو من إصبارل ميزانية إنفاؽ األسر.

وتشَت اإلحصائيات الرظبية اؼبتاحة، إذل أف اإلنفاؽ االستهالكي العائلي اإلصبارل يف اعبزائر قد شهد تزايدا 
مليار دوالر، أي بزيادة سنوية  77.746مليار دوالر إذل  51.535(، بانتقالو من 2014-2009را طواؿ الفًتة )مستم

مليار دوالر سنة  65.068، ليبلغ حجم 2015ليشهد تراجعا مفاجئا ومستمرا انطالقا من سنة ، %61.8قدرىا 
، وىو الًتاجع الذي يفسر بًتاجع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبارل إثر تراجع ىذا األخَت بعد اهنيار 2016

 .24(2017إذل غاية يومنا ىذا ) 2014أسعار النفط الدولية مع هناية سنة 
دراسة أجراىا الديواف الوطٍت لإلحصائيات حوؿ اإلنفاؽ االستهالكي ومستوى اؼبعيشة لألسر سنة  ويف

)أحدث اإلحصائيات اؼبوجودة(، بُت أف إنفاؽ األسر اعبزائرية على الغذاء قد تضاعف دبعدؿ ثالث مرات  2011
مليار دج،  1875ار دج إذل ملي 683(، حيث انتقلت قيمتها من 2011-2000مرة( خالؿ الفًتة ) 2.7تقريبا )

مقارنة  2011سنة  %41.8ورغم ذلك فقد سجلت حصتها تراجعا من إصبارل إنفاؽ األسر حيث بلغت نسبة 
،  %40.1إذل %45.1)ويغذي ىذا الًتاجع تراجع حصة األسر يف اؼبناطق اغبضرية من  2000لسنة  %44.5بنسبة 

(، وذلك لصاحل احتياجات  %45.9إذل  %43.7مقابل ربسنها لدى األسر يف اؼبناطق الريفية واليت انتقلت من 
)وذلك بسبب تزايد برامج اإلسكاف  %20.4إذل  %13.5أخرى ال تقل أنبية مثل السكن الذي انتقلت حصتو من 

، ىذا فضال عن ارتفاع تكاليف اإلهبار...(، كذلك النقل 01الوطٍت والبراط اؼبواطنُت فيها مثل برنامج عدؿ 
بفعل التطور الذي شهده ىذا القطاع وضرورة مسايرتو  %12إذل  %9.4واالتصاالت واليت ارتفعت حصتها من 

من طرؼ اؼبواطنُت، وبالرغم من ذلك تبقى حصة اإلنفاؽ على الغذاء ىي األعلى من صبلة ما تنفقو األسر 
 ذه الفًتة.اعبزائرية خالؿ ى

 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.GINI?locations=DZ&view=chart.1/11/2017
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 % الوحدة:     (2011-2000: تطور النفقات االستهالكية السنوية اإلجمالية لألسر الجزائرية )6جدول رقم 
 التغير 2011حصة اإلنفاق سنة  2000حصة اإلنفاق سنة  نوع النفقات

 2.8- 41.8 44.6 المواد الغذائية والمشروبات غير كحولية
 0.5- 8.1 8.6 المالبس واألحذية
 6.9+ 20.4 13.5 السكن وأعباءه

 0.7- 2.7 3.4 األثاث والمفروشات
 1.4- 4.8 6.2 الصحة ونظافة الجسم

 2.6+ 12 9.4 النقل واالتصاالت
 0.7- 3.2 3.9 التعليم، الثقافة والترفيو

 3.4- 7 10.4 مواد مختلفة، ونفقات أخرى
 -- 100 100 المجموع

 

Source : office national des statistiques (ONS), ENQUETE LES DEPENSES DE CONSOMMATION ET 

LE NIVEAU DE VIE DES MENAGES 2011 : dépenses de consommation des ménage algériens en 2011, 

collection statistique № 183, série S : statistiques sociale, mars 2014, p : 32.  

سجلت ىذه الدراسة تفاوتا يف معدؿ اإلنفاؽ الغذائي بُت اؼبناطق الريفية واغبضرية وذلك لصاحل ىذه  كما
، بينما 2011-2000مليار دج بُت  1281.1مرة ليبلغ  2.9األخَتة، حيث ارتفع ىذا اؼبؤشر يف اؼبناطق اغبضرية بػ 

نفس الفًتة، لتستحوذ بذلك األسر اغبضرية على  مليار دج خالؿ 594.3مرة ليبلغ  2.5ارتفع يف اؼبناطق الريفية بػ
 لألسر الريفية. %31.7مقابل  %68.3حصة األسد يف اإلنفاؽ على الغذاء من اإلصبارل وذلك بنسبة 

وبالنسبة لتوزيع ىذا اإلنفاؽ على ـبتلف اؼبواد الغذائية، فلقد احتلت منتجات اغببوب اؼبرتبة األوذل بنسبة 
على التوارل، مث الدواجن والبيض، وكذا  %13.3و %13.4الطازجة واللحـو اغبمراء بنسبة  ، تليها اػبضر17.5%

الفواكو الطازجة ، %7.1، مث الزيوت بنسبة للمجموعتُت على التوارل %8.3و %8.4اغبليب ومشتقاتو بنسبة 
نتجات، حيث تزيد مث باقي اؼبواد. مع تسجيل تفاوت بُت الريف واغبضر يف بعض اؼب ،%5.1والسكريات بنسبة 

نسب كل من: اؼبشروبات غَت الكحولية واللحـو والبيض يف اؼبناطق اغبضرية عنها يف اؼبناطق الريفية، بينما تزيد 
 .2011نسب كل من البقوؿ اعبافة والزيوت واغببوب لدى اؼبناطق اعبافة عنها يف اؼبناطق اغبضرية سنة 

السنوي على الغذاء قد شهد ارتفاعا خالؿ الفًتة  وتضيف الدراسة أف متوسط إنفاؽ الفرد اعبزائري
دج، مع تسجيل أحسن مبو لصاحل اؼبناطق الريفية واليت  51076دج إذل  22256(، حيث انتقل من 2000-2011)

دج إذل  25105دج، بينما انتقل يف اؼبناطق اغبضرية من  48013دج إذل  18279ارتفع فيها ىذا اؼبؤشر من 
ىو أنو كلما ربسن مستوى معيشة األفراد كلما ارتفع متوسط إنفاؽ الفرد على الغذاء، واؼبالحظ ، دج  52634

 %10.8من إصبارل الدخل مقارنة بنسبة  %31.4حيث بلغ إنفاؽ الفئات الغنية من السكاف على الغذاء ما نسبتو 

الفوارؽ يف اغبضر أكثر ، وتزداد ىذه 2000على التوارل سنة  %9.2و %37.5للفقراء وىي النسب اليت كانت سبثل 
وبالنسبة للريف  ،%8.6أما الفقراء فمقدار  %35منها يف الريف، حيث يبلغ انفاؽ الفئات الغنية يف اغبضر مقدار

 .25للفئات األكثر فقرا  %15.6مقارنة بنسبة  %23.8فيبلغ إنفاؽ الفئات الغنية على الغذاء نسبة 
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 %الوحدة:     (   2011االستهالكية الغذائية لألسر الجزائرية ): توزيع النفقات السنوية 07جدول رقم 

 الحصة المئوية المواد الحصة المئوية المواد
 5.1 الفواكو الطازجة 17.5 منتجات الحبوب
 1.9 الفواكو المجففة 13.3 اللحوم الحمراء

 4 المنتجات السكرية 8.3 ...الدواجن، األرانب، البيض، 
 3.3 المنشطاتالقهوة والشاي و  1.4 االسماك

 3.7 المشروبات غير كحولية 8.4 الحليب ومشتقاتو
 1.7 التوابل، الملح، البهارات 7.1 الزيوت والدىون
 7.6 نفقات غذائية اخرى 14.3 الخضر الطازجة

 100 مجموع المواد 3.3 الخضر الجافة، والمحفوظة
Source : office national des statistiques (ONS), ENQUETE LES DEPENSES DE CONSOMMATION ET 

LE NIVEAU DE VIE DES MENAGES 2011 : op.cit., p : 12.  

وبالرغم من عدـ حداثة ىذه الدراسة، فإنو يبكن أف يستشف منها بالنسبة ؼبوضوع حبثنا بعض اؼبعلومات 
ببداية تغَت أولويات اإلنفاؽ االستهالكي لدى األسر اعبزائرية وذلك بسبب الًتاجع اؼبهمة واليت تتعلق أساسا 

اؼبسجل يف حصة اإلنفاؽ الغذائي لصاحل احتياجات أخرى مثل السكن والنقل واالتصاالت يف السنوات األخَتة 
ت يف اغبياة (، خصوصا مع توفر بعض العوامل مثل : تزايد الدخل، تزايد أنبية مثل ىذه االحتياجا2011)

اؼبعاصرة، تقدًن اغبكومة ؼبساعدات وتسهيالت القتناء ىذه السلع )البيع باإلهبار للسكنات، البيع بالتقسيط 
للسلع االستهالكية اؼبعمرة ويف مقدمتها السيارات...(، وىي السلع اليت كانت أقل طلبا قبل فًتة ىذه الدراسة، 

اف ىناؾ إشباع لالحتياجات الغذائية كما ونوعا، وتكيفا مع وتبقى ىذه الظاىرة سليمة كلما زاد الدخل وك
مقتضيات اغبياة اؼبعاصرة، بينما تصبح ىذه الظاىرة غَت سليمة يف حاؿ تراجع للدخل وخفض اإلنفاؽ الغذائي 
عن اغبدود اؼبطلوبة بغرض تغطية تكاليف احتياجات أخرى خصوصا إذا كانت من نوع الكماليات، يف ىذه 

تأثر مقدرة األفراد يف اغبصوؿ على الغذاء سلبا ىذا من جهة ، ومن جهة أخرى إف ارتفاع حصة اغبالة سوؼ ت
اإلنفاؽ على الغذاء من إصبارل الدخل مرتبطة بتحسن مستوى اؼبعيشة حيث ترتفع ىذه اغبصة لدى الفئات الغنية 

ؿ على الغذاء األساسي ىي أقل ثالث مرات مقارنة بالفئات الفقَتة ، وىذا يعٍت أف مقدرة الفقراء على اغبصو 
 ثالث مرات من قدرة األغنياء، وىو دليل على حجم اؽبوة بُت الطبقتُت.

يظهر دعم الغذاء يف اعبزائر ربت بند دعم األسر والذي ينطوي بدوره ربت بند .تطور دعم الغذاء: 4.1.2
، ويشمل ىذا دولةالسنوية ؼبيزانية الالتحويالت االجتماعية ىذا األخَت الذي وبتل أنبية بالغة ضمن النفقات 

 08الدعم أسعار اؼبنتجات الغذائية األساسية واؼبتمثلة يف: اغببوب، اغبليب، الزيت، السكر. ويشَت اعبدوؿ رقم 

ويف اؼبتوسط كانت تنفق ، (2016-2009أسفلو، إذل التذبذب الذي شهده ىذا الدعم كقيمة طواؿ فًتة الدراسة )
مليار دج سنويا كدعم ألسعار الغذاء األساسية خالؿ ىذه الفًتة، أين سجل أكرب قيمة لو  193اعبزائر حوارل 

مليار دج واليت كانت موجهة أساسا لتغطية الزيادة اغبادة يف أسعار الزيت والسكر أنا  279.1دبقدار  2011سنة 
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مليار دج عند سنة  192.2قم مليار دج وىو أقل من ر  190( عند رقم 2016ذاؾ، ليشهد تراجعا يف هناية اؼبدة )
يف إصبارل التحويالت االجتماعية للفًتة السابقة،  %10.31إذل  %15.9، وىو ما أدى إذل تراجع حصتو من 2009

مليار دج لنفس الفًتة،  1841.6مليار دج إذل  1207.9وىذا بالرغم من ارتفاع اؼبخصصات اؼبالية ؽبذه األخَتة من 
( ونفس 2016-2009للفًتة ) %2.4على  %4.5من إصبارل ميزانية الدولة من كما تراجع دعم أسعار الغذاء 

( ، ويفسر ذلك 2016-2015الشيء نالحظو بالنسبة للناتج احمللي اإلصبارل خصوصا يف السنتُت األخَتتُت )
وىو ما  ،ىذاواليت الزالت مستمرة إذل يومنا  2014منذ بدرجة كبَتة إذل الًتاجع اؼبسجل أساسا يف مداخيل الدولة 

أثر سلبا على ـبصصات اإلنفاؽ اغبكومي عامة، ومن جهة أخرى يعكس تراجع دعم حصة أسعار الغذاء من 
كبو خفض الدعم عموما وذلك  2016إصبارل قيمة التحويالت االجتماعية توجو اغبكومة اعبديد انطالقا من سنة 

ة، وىي عوامل كلها تصب يف غَت مصلحة القدر ة بسبب تزايد عبأه على اؼبيزانية يف ظل تراجع اؼبوارد اؼبالي
 الشرائية للفئات الفقَتة ومنخفضة الدخل، اليت سوؼ تؤدي إذل تراجع مقدرهتا يف الوصل إذل الغذاء األساسي.

 %الوحدة: مليار دج،    (8002-8002تطور قيمة دعم أسعار المواد الغذائية األساسية في الجزائر ): 02جدول رقم 

 

Sources : Préparer le chercheur à partir de : 

-Le gouvernement Algérien, Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement (2000-

2015), op.cit., p : 34. 

- Nations Unions )commission économique pour l’Afrique(, Profil de pays : Algérie 2016, Addis-Abeba, 

Éthiopie, mars 2017, p : 34. 

، : خفض الدعم بسبب األزمة2017مشروع قانون المالية نسرين لعراش،  -  اؼبوقع اإللكًتوين:، على  27/09/2016عدد: ، يومية اعبزائر اليـو
http://aljazairalyoum.com/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-consulté le 2/11/2017. 

، موقع إخباري يف االقتصاد، مليار دينار تحويالت اجتماعية 1760: الحكومة تخصص 2018مشروع قانون مالية إيكو أعبريا،  -
    .http://www.eco-algeria.com/content/%D9%85%8%B1%.10/12/2017 :، على اؼبوقع التارل29/09/2017

  .2017(، وقانوف اؼبالية لسنة 2016-2009بالنسبة للحصص اؼبئوية فقد مت حساهبا اعتمادا على بيانات البنك الدورل ) -

ت الشأف تثار قضية دعم أسعار الغذاء األساسي يف اعبزائر من زاوية أخرى تتعلق بالفعالية، ذلك ويف ذا
نظاـ الدعم اؼبتبع عموما حاليا ومنذ مدة ىو نظاـ شامل حيث يسمح عبميع فئات اجملتمع من االستفادة من  أف

عكس قد يستفيد منو األغنياء أكثر من الدعم وبغض النظر عن مستوياهتم اؼبعيشية فقراء كانوا أـ أغنياء، بل بال
الفقراء وليس يف الغذاء فقط وإمبا كذلك يف باقي ؾباالت الدعم مثل: الطاقة، الصحة، السكن، ... وذلك 
بسبب ارتفاع قدرهتم الشرائية، وىو ما يتوافق مع نتائج الدراسة اليت قاـ هبا الديواف الوطٍت لإلحصائيات )اؼبوضحة 

حيث تبُت أف األغنياء ينفقوف دبعدؿ يفوؽ ثالثة مرات ما ينفقو الفقراء على الغذاء يف  يف العنصر السابق(،

 اإلعانات / السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 التحويالت االجتماعية 1208 1239 2065 1868,5 1574 1609 1750,6 184186 1630,8
 الحصة من نفقات الميزانية 28,45 27,74 35,28 26,47 26,14 23 22,86 23,61 23,69
 الحصة من الناتج المحلي اإلجمالي 12,12 10,33 14,16 11,53 9,46 9,33 10,55 10,78 --
 دعم أسعار المواد الغذائية األساسية  192,2 96,2 279,1 215,6 197,4 213,7 225,5 190 127,1

 الحصة من التحويالت االجتماعية 15,91 7,76 13,52 11,54 12,54 13,28 12,88 10,32 7,79
 من نفقات الميزانيةالحصة  4,53 2,15 4,77 3,05 3,28 3,05 2,95 2,44 1,85

 الحصة من الناتج المحلي اإلجمالي 1,93 0,80 1,91 1,33 1,19 1,24 1,36 1,11 --

http://www.eco-algeria.com/content/%D9%85%258%B1%25.10/12/2017
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اعبزائر، ما يعٍت النسبة األكرب لدعم الغذاء ربوؿ إذل األغنياء. وهبذا نالحظ أف ىذا النمط من الدعم ال وبقق 
فع قدرهتا ر الفقَتة أساسا بغرض  األىداؼ اؼبنوطة بو واألكثر من ذلك ىو يعمل ضدىا واؼبتمثلة يف دعم الفئات

 .26الشرائية ومن مث زيادة مقدرهتا يف اغبصوؿ على الغذاء
وتعترب اعبزائر من الدوؿ القليلة يف العادل اليت تطبق نظاـ الدعم الشامل الذي يعتربه اػبرباء من أسوأ 
النماذج على اإلطالؽ وذلك لغياب العدالة الذي تطبقو من جهة، ومن جهة أخرى فهو يستنزؼ ميزانيات 

بغية استهداؼ  فيو إعادة النظر ضخمة من اغبكومة بسبب مشوليتو صبيع السكاف، وىي األسباب اليت تدعوا إذل
الفئات اؼبعنية فقط وذلك عرب تطبيق نظاـ التحويالت النقدية اؼبوجهة الذي تنادي بو ـبتلف اؽبيئات الدولية 

، وىو ما من شأنو ضماف وصوؿ الدعم إذل مستحقيو من الفقراء وذوي الدخل اؼبنخفض وبالتارل رفع 27اؼبختصة
   إمكانيات اغبصوؿ على الغذاء األساسي خصوصا مع فًتات ارتفاع أسعاره.قدرهتم الشرائية عموماف وربسُت

يبثل نقص التغذية، حالة من عدـ القدرة على اغبصوؿ على ما يكفي من نقص التغذية: مؤشر .تطور 5.1.2
األغذية طواؿ فًتة سبتد على مدى سنة على األقل، وتعرؼ بعدـ كفاية مستوى اؼبتناوؿ من األغذية لتلبية 

ىذا التعريف  وحبسب متطلبات الطاقة الغذائية. ويذكر أحيانا أف نقص التغذية اؼبزمن ىو اؼبرادؼ ؼبصطلح اعبوع،
يعترب نقص التغذية اؼبفهـو اؼبعاكس ؼبقدرة األفراد على اغبصوؿ على الغذاء األساسي، والذي يعترب كذلك نتاجا 

ذية عرب العادل، قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم للمؤشرات اؼبدروسة سابقا. وبغرض قياس عدد ناقصي التغ
"، وذلك منذ  *(PoUمعدؿ انتشار نقص التغذية )( بتطوير مؤشر قياس كمي عرؼ باسم " FAOاؼبتحدة )

، كما يستخدـ ىذا اؼبؤشر يف قياس مدى التقدـ احملرز دوليا يف سبيل ربقيق أىداؼ قمة الغذاء العاؼبية 1963سنة 
 .28يف شقها اؼبتعلق خبفض نقص التغذية ***اإلمبائية لأللفية واألىداؼ**

ويوضح اعبدوؿ أسفلو مدى التقدـ احملرز من طرؼ اعبزائر يف ربقيق األىداؼ السابقة، حيث قبحت يف 
(، 2015-1990بُت ) %5ج( من اؽبدؼ األوؿ واؼبتعلقة خبفض نسبة ناقصي التغذية إذل اقل من -1بلوغ الغاية )

( 2015-2013كمتوسط للفًتة ) %4.6( إذل 1992-1990كمتوسط للفًتة ) %7.7حيث انتقلت ىذه النسبة من 
ونفس الشيء نالحظو عند باقي دوؿ مشاؿ إفريقيا )تونس، اؼبغرب، مصر( أين قبحت ىي . %5أي أقل من 

 األخرى يف ربقيق ىذه الغاية. 
 %مليون نسمة،  :الوحدة  ( 2016-1990) إفريقيا: تطور ناقصي الغذاء في دول شمال 09جدول رقم 

 السنوات
 الدول

 ىدف قمة الغذاء ىدف األلفية  2014-2016 2013-2015 1990-1992
 العدد أقل من النصف %5النسبة أقل من  % العدد % العدد % العدد

 يوشك على التحقق ؿبقق 4.6 1.8 4.6 1.8 7.7 2.1 الجزائر
 يوشك على التحقق ؿبقق 5 0.6 4.5 0.5    5 < - تونس

 وعدـ التقدـ ،دل يتحقق بعد ؿبقق 3.5 1.2 4.1 1.4 5.9 1.5 المغرب
 دل يتحقق بعد، مع البطء ؿبقق 4.5 4.1 4.4 3.9    5 < - مصر

ص: ذكره، مرجع سبق ، (2015حالة انعدام األمن الغذائي في العالم )(، FAOاألغذية والزراعة لألمم اؼبتحدة ) منظمة-: المصدر
44. 

  :، عرب اؼبوقع اإللكًتوين(FAO) بيانات معدؿ انتشار نقص التغذية ؼبنظمة األغذية والزراعة لألمم اؼبتحدة -          
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http://www.fao.org/faostat/fr/#data/FS,consulte le 15/10/2017. 

أما بالنسبة ؽبدؼ ربقيق قمة األغذية العاؼبية اؼبتمثل يف خفض عدد ناقصي التغذية إذل اقل من نصف 
، فقد شهد ىذا اؼبؤشر ربسنا يف اعبزائر لكن دوف بلوغو، حيث تراجع عدد ناقصي *عددىم لنفس الفًتة السابقة

مليوف نسمة، ويف الوقت الذي توشك  1.05مليوف نسمة عوض أف يكوف  1.8مليوف نسمة إذل  2.1التغذية من 
على نفس التوجهات،  االستمرار، يف حالة 2020فيو كل من اعبزائر وتونس على ربقيق ىذا اؽبدؼ قبل سنة 

نالحظ أف اؼبغرب دل تبلغ ىذه الغاية لكنها دل ربرز أي تقدـ أو تراجع، أما مصر فهي كذلك لكنها تسجل 
 بلوغو.تقدما بطيئا يف 

لتطورات السابقة يف ربسن مؤشر اعبوع يف اعبزائر، حيث سجل ىذا األخَت تراجعا يف قيمتو ولقد سانبت ا
نقطة( إذل اؼبستوى اؼبنخفض  17.1نقطة، منتقال من اؼبستوى اؼبتوسط ) 8.4( بػ 2015-1990خالؿ الفًتة )

من حيث مستوى تراجع اعبوع خالؿ عربيا نقطة(، وهبذا تأيت اعبزائر بعد كل من السعودية واؼبغرب  8.7للجوع )
 8.7وذلك عند  2015الفًتة السابقة، غَت أهنا تبقى ربتفظ بدرجات أعلى نوعا ما من مستويات اعبوع لسنة 

(.وهبذا يبقى 5.8(، األردف )5.6(، تونس )5.1السعودية ) :نقطة، وإذا ما قورنت مع بعض الدوؿ العربية مثل
إذل  ، ومؤجالي يبثل اؽبدؼ األوؿ من أىداؼ األلفية طموحا قابل للتحقيقىدؼ القضاء على اعبوع هنائيا والذ

 .2015ما بعد 
 الوحدة: نقاط      (2015-1990في الجزائر وبعض الدول العربية ) *: تطور مؤشر الجوع11جدول رقم 

 التغير 2015 2005 2000 1995 1990 الدولة / السنوات
 8.4 - 8.7 12.2 14.8 18 17.1 الجزائر
 5.9 - 5.6 6.7 8.9 14.2 11.5 تونس

 9.2 - 9.5 17.7 15.7 18.8 18.7 المغرب
 7 - 13.5 13.1 15.1 18.9 20.5 مصر

 10.7 - 5.1 11.8 10.4 14.3 15.8 السعودية
 7 - 5.8 6.5 9.8 10.5 12.8 األردن

،  (،2015العربي )تقرير أوضاع األمن الغذائي : اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية، المصدر     34، ص: 2015اػبرطـو

يف ظل اجتماع العوامل االقتصادية السابقة فإنو ال يبكن ضماف وصوؿ اؼبواطنُت إذل  .العوامل المادية:2.2
الغذاء إال بتوفر ؾبموعة من العوامل واإلمكانيات اؼبادية واليت تتمحور حوؿ البٌت التحتية من طرؽ كثيفة ومعبدة، 

ديدية...اخل، حيث يساىم توفرىا وجودهتا يف ضماف حركة النقل بُت ـبتلف مناطق اإلنتاج وخطوط للسكة اغب
 والتسويق واالستهالؾ، بالتارل ربسُت مقدرة األفراد يف الوصوؿ إذل الغذاء.

عرفت شبكة خطوط السكة اغبديدية يف اعبزائر تطورا بارزا يف العشرية .كثافة شبكة السكك الحديدية: 1.2.2
كلم سنة  1700، وذلك بفضل االىتماـ اغبكومي اؼبتزايد هبا، حيث انتقل طوؿ السكة اغبديدية من األخَتة
عند اكتماؿ الربنامج  2020كلم آفاؽ  12500، ويتوقع ارتفاعها إذل الضعف أي 2015كلم سنة  4000إذل  2000

الوطٍت لتطوير شبكة السكة اغبديدية، ما من شأنو أف وبفز اغبركة االقتصادية والتجارية من خالؿ ربط اؼبرافق 

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/FS,consulte
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اغبيوية ببعضها، مثل: اؼبوانئ، اؼبطارات، اؼبناطق الصناعية والفالحية والتجارية، أسواؽ اعبملة والتجزئة،... اخل، 
 . 29وتنقل األفراد، وفك العزلة عن اؼبناطق البعيدة واحملرومةوتسهيل عملية نقل البضائع 

تعترب شبكة الطرؽ اعبزائرية واحدة من أكرب الشبكات األكثر كثافة يف القارة .كثافة الطرق وتعبيدىا: 2.2.2
عبارة  4910كلم ىي من الطرؽ الوطنية، وأكثر من  29280كلم منها  112696اإلفريقية، حيث يقدر طوؽبا بػ 

 30كلم أخرى تربط بُت اقصى الشرؽ والغرب. 1216ىياكل فنية، كما يتوقع توسيع ىذه الشبكة بػ  عن
وحبسب أحد التقارير الصادرة عن البنك العاؼبي ربت عنواف : "تصحيح نقائص البٌت التحتية يف ؾباؿ 
النقل واألشغاؿ العمومية"، أنو وبالرغم من تسجيل اعبزائر ألعلى نسبة تغطية لشبكة الطرؽ مقارنة بعدد السكاف، 

 0.9نسمة يف تونس واؼبغرب، و 1000كلم لكل   1.9نسمة، مقابل  1000كلم لكل   3.3حيث تصل النسبة إذل 

للمغرب،  %56لتونس و  %66مقابل  %72كلم يف كل من مصر وتركيا، فضال عن نسبة الطرؽ اؼبعبدة بنسبة 
فقط من  %39من الطرقات مصنفة بأهنا يف وضع مًتدي أو سيء مقابل  %60ؼبصر، غَت أف أكثر من  %78و

 . %70طرؽ البلدية والريفية يف وضع أسوأ بنسبة الطرؽ اليت توجد يف حالة جيدة، بينما توجد ال
واعترب التقرير أف خدمات النقل تتباين فعاليتها، ولكن البعض منها يعرقل النمو وإنتاجية بعض القطاعات 
االقتصادية، مشَتا بأف النوعية واالنتظاـ وتكلفة خدمات النقل ؽبا انعكاس مباشر على إنتاجية االقتصاد، وسجل 

ع متوسط بقاء سفينة راسية باؼبيناء قصد اؼبعاعبة من التقرير ربسنا يف عملية معاعبة ونقل البضائع يف اؼبوانئ، م
ساعات، بينما اؼبعدؿ يف  6يوما، كما مت ربسُت مدة انتظار السفن الناقلة للحاويات دبعدؿ  2.3يوما إذل  5.5

ساعة، ويف أوروبا ساعتُت. ولكن مدة زبزين وبقاء السلع نتيجة التأخر اؼبسجل على مستوى  48إفريقيا ىو 
يوما بالنسبة للجزائر  44أياـ، ويبكن أف يبتد إذل  3يوما بينما يصل يف اؼبغرب إذل  12بقى طويال دبعدؿ اعبمارؾ ي

 دائما، حسب تقديرات البنك العاؼبي يف تقريره حوؿ مناخ االستثمار.
كما الحظ التقرير أف قطاع النقل واألشغاؿ العمومية باعبزائر يعاين نقص الصيانة والتأخر التكنولوجي 
والذي أدى إذل قدـ ذبهيزاتو، وبالتارل ضعف قدرات االستغالؿ ، فعلى سبيل اؼبثاؿ تسجل اعبزائر حركة بأقل من 
مليوف وحدة يف كلم الواحد يف ؾباؿ السكك اغبديدية، فبا هبعل استغالؿ ىذا القطاع أقل بكثَت من قدراتو، كما 

حركات نقل بالرافعات يف  7يناء العاصمة( إال حبوارل ال يسمح قدـ  التجهيزات ببعض اؼبوانئ)هنائي اغباويات ؼب
حركة حسب اؼبقاييس الدولية، ويرجع ىذا التقرير أسباب ذلك كلو إذل إعطاء  45حىت  15ػبالساعة مقارنة 

السلطات األولوية لالستثمارات اعبديدة يف ىذا القطاع على حساب الصيانة الدورية وىو األمر الذي ساىم 
إعادة هتيأت ىذه الطرؽ واؼبنشآت. والحظ التقرير كذلك عدـ إعطاء أنبية للتقييم االقتصادي فبا بارتفاع تكلفة 

أدى إذل عدـ مردودية عدد من استثمارات السكك اغبديدية، إذ مت إقباز مشاريع على اؼبدى اؼبتوسط لكن نسب 
 31مردوديتها االقتصادية تبقى ضعيفة، فضال عن غياب حركة التنقل هبا.

تماع مثل ىذه العوامل، رغم التحسينات اليت شهدناىا، سوؼ يضعف من فعالية القطاع يف سبيل إف اج
تسهيل وتسريع عملية نقل البضائع واألشخاص، كما قد تتسبب ىذه الوضعية يف عرقلة مبو حركة التسويق 
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لتأثَت على إتاحة الغذاء لألفراد والتبادؿ التجاري ؼبختلف البضائع ومنها: اؼبنتجات الزراعية والغذائية، ويف األخَت ا
 من حيث التكلفة. وعلى قدرهتم على اغبصوؿ عليو

، استكماؿ ربقيق ىدؼ األمن 2020اعبزائر خالؿ ىذه الفًتة وحىت آفاؽ  تسعىالمستقبلية: .التحديات 3
تعًتضها العديد  الغذائي اؼبستداـ، إضافة إذل أىداؼ األلفية اؼبتعلقة بالقضاء على اعبوع، ويف سبيل ربقيق ذلك

من التحديات خصوصا يف ؾباؿ زيادة إمكانية األفراد يف الوصوؿ إذل الغذاء اؼبناسب، وىي اليت هبب حلحلتها 
 وفق تدابَت مسبقة، حيث نذكر من أنبها ما يلي:

نسمة منهم  مليوف 41.3( حبوارل 2017قدر عدد سكاف اعبزائر حاليا ).النمو السكاني، وزيادة اإلنتاجية: 1.3
وذلك يف حاؿ استمرار مبوىم بنفس  2018مليوف نسمة آفاؽ سنة  42.2ريفيوف، ويتوقع بلوغهم حجم  % 28.6

الوثَتة، ىذه األخَتة اليت تعترب مرتفعة نسبيا إذا ما قورنت مع اؼبتوسط العاؼبي، حيث بلغ متوسط معدؿ النمو 
، 32للمتوسط العاؼبي لنفس الفًتة %1.2مقارنة بنسبة  %2( ما نسبتو 2017-2009السكاين يف اعبزائر للفًتة )

حد التحديات األساسية أماـ جهود التنمية عموما وربقيق األمن الغذائي خصوصا، وذلك بسبب أويشكل بذلك 
تزايد الطلب على الغذاء بشكل يفوؽ بكثَت مبو اإلنتاج احمللي، فبا يؤدي ذلك إذل موجات تضخمية يف أسعار 

وبالتارل التأثَت سلبا على  الغذاء تعجز مداخيل األفراد عن مسايرهتا يف ظل ثبات األجور وتراجع دعم الدولة،
مقدر األفراد خصوصا الفئات الفقَتة على وصوؽبا للغذاء األساسي. ويبكن التقليل من ىذه التداعيات من خالؿ 
ترشيد طلب األفراد على الغذاء وعقالنية من خالؿ مكافحة ظاىرة التبذير والسيما يف ؾباؿ اغببوب )اػببز مثال(، 

ـبتلف اؼبنتجات النباتية واغبيوانية والصيدية، من خالؿ  يفادة اإلنتاجية الزراعية ومن جهة أخرى السعي كبو زي
عمليات التكثيف الزراعي اؼبستمر، وعصرنة تقنيات اإلنتاج وفق التكنولوجيا اغبديثة خصوصا يف الفروع 

 األساسية: اغببوب، اغبليب، السكر، الزيوت.
تعترب من بُت التحديات اػبطَتة،  واليت :للدولةموارد المالية .دعم اإلنتاج واالستهالك، في ظل تراجع ال2.3

تراجعا مستمرا يف مداخيلها جراء الًتاجع الكبَت اؼبسجل يف أسعار  2014حيث تشهد اعبزائر ومنذ منتصف سنة 
، قبم عنها زبفيض 2019النفط )كما رأينا سابقا(، وىو ما دفع اغبكومة إذل تبٍت سياسة تقشفية إذل غاية 

( كأحد مقتضيات 2019-2017مليار دينار سنويا طواؿ الفًتة ) 6400وتسقيف النفقات العمومية يف حدود 
، وىو ما من شأنو خفض صبيع أشكاؿ الدعم 201633مبوذج النمو االقتصادي اعبديد الذي شرع فيو مطلع 

ثاؿ تراجعت ـبصصات ميزانية االستثمار لقطاعي اؼبقدمة، واليت من بينها دعم اإلنتاج الزراعي، فعلى سبيل اؼب
أي تسجيل تراجع حبوارل  2014مليار دج سنة 204مقارنة بػ 2017سنة تقريبا  جمليار د  152الزراعة والري إذل 

، فضال عن ذبميد العديد من اؼبشاريع اؼبتعلقة بالتنمية الريفية )السكن الريفي(، كل ذلك من شأنو رفع 34 48%
تكاليف اإلنتاج الزراعي و تثبيط اغبيوية األخَتة اليت يشهدىا القطاع الزراعي يف بعض أكباء الوطن، فبا يودي إذل 

ما يقتضي ضرورة ربديد الدولة أولوياهتا يف اإلنتاج  ارتفاع تكاليف اإلنتاج وبالتارل أسعار الغذاء النهائية.
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واالستثمار هبدؼ التسيَت الرشيد للنفقات واإلعانات اؼبتاحة وزيادة مردوديتها، وؿباولة استقطاب رأس اؼباؿ 
 اػباص الوطٍت واألجنيب لتطوير القطاع، عوض االعتماد على مسانبات الدولة.

ذاء تراجعا وتذبذبا يف السنوات األخَتة ) كما رأينا سابقا(، على صعيد آخر، تشهد إعانات أسعار الغ
وىو ما يؤثر سلبا على مقدرة األفراد يف اغبصوؿ على الغذاء األساسي يف ظل عدـ مرونة األجور، وبالطبع سوؼ 

رباء يكوف األثر أكرب على الفئات الفقَتة واؼبعوزة، وبغرض ذباوز مثل ىذه التحديات كذلك يقًتح العديد من اػب
اؼبختصُت ؿبليا ودوليا ضرورة اإلسراع يف تغيَت نظاـ الدعم الشمورل اغبارل الذي يستفيد منو األغنياء أكثر من 
الفقراء، بنظاـ أخر يكوف اكثر عدالة وأقل إنفاقا توافقا مع الوضع اؼبارل للدولة، وذلك من خالؿ التحوؿ إذل نظاـ 

الفقراء وذوي الدخل اؼبنخفض مباشرة والذين يكونوف أكثر  التحويالت النقدية اؼبستهدفة، حبيث يستهدؼ
استفادة مقارنة بباقي الفئات، وهبذا يتم ربقيق اؽبدؼ األساسي اؼبنوط بالدعم ويف نفس الوقت اإلقالؿ من 

بالتجارب الدولية يف ىذا اجملاؿ، وال سيما التجربة اإليرانية  . وذلك إقتداءااألفرادميزانيتو بسبب عدـ مشوليتو صبيع 
الرائدة اليت أشاد هبا مسؤولوا البنك العاؼبي، حيث يروف أف التحوؿ الذي حدث يف نظاـ الدعم اإليراين من النظاـ 

تطبيق النظاـ  منذ %8إذل  %13الشامل إذل النظاـ االنتقائي ساىم بقوة يف تقليص نسبة الفقراء يف ىذا البلد من 
 2010.35اعبديد سنة 

رأينا فيما سبق، أنو وبسبب التبعية الغذائية اليت تعرفها اعبزائر  دلق :والدولية.تقلبات أسعار الغذاء المحلية 3.3
يف اؼبواد الغذائية األساسية : اغببوب، اغبليب، السكر، الزيت، ففي اغباالت اليت تشهد أسعارىا الدولية ارتفاعا 

رل تراجع فإف ذلك ينعكس مباشرة يف شكل تضخم ؿبلي، يؤدي إذل إضعاؼ القدرة الشرائية للمواطنُت وبالتا
إمكانياهتم يف اغبصوؿ على الغذاء األساسي، بدورىا تساىم االختالالت التنظيمية والوظيفية ألسواؽ اؼبنتجات 
الغذائية الطازجة واؼبصنعة يف اعبزائر )أسواؽ اعبملة والتجزئة( يف إحداث تقلبات حادة يف أسعارىا حىت يف أوقات 

رقابة العمومية يف ىذا اجملاؿ. إف استمرار مثل ىذه األوضاع من شأنو الوفرة، وىذا بالرغم من إجراءات الضبط وال
أف ينسف صبيع اعبهود اؼببذولة سابقا يف حاؿ عدـ تصحيحها، وبأي حاؿ من األحواؿ ال يبكن ربقيق ذلك إال 

ـباطر تقلبات من خالؿ حشد اعبهود لًتقية اإلنتاج الزراعي وزيادة الوفرة الغذائية منو قدر اؼبستطاع وذلك لتقليل 
خلق آليات رقابة أكثر فعالية على ـبتلف من  البد أسعار الغذاء الدولية ىذا من جهة، ومن جهة أخرى

على مستوى صبيع األسواؽ الرئيسية والثانوية، والسهر على و اؼبمارسات التجارية اؼبتعلقة باؼبنتوج الزراعي والغذائي، 
اؼبستورد أو اؼبنتج احمللي واليت تضر كثَتا باؼبنتجُت واؼبستهلكُت على مكافحة االحتكارات التجارية سواء للمنتوج 

حد السواء، إضافة إذل ضرورة إصالح نظاـ ضبط أسعار اؼبنتجات الغذائية ذات االستهالؾ الواسع 
(SYRPALAC بشكل وبقق األىداؼ اؼبنوطة بو يف ضبط أسعار السوؽ يف حالة الوفرة والندرة واؼبتابعة ،)

 ة اؼبكثفة، بغرض ربقيق استقرار األسعار .اؼبيداني
إف ىدؼ تطوير اإلنتاج ومن مث إيصالو إذل اؼبستهلكُت عرب ـبتلف قنوات التوزيع  .النقل والمواصالت:4.3

)أسواؽ اعبملة والتجزئة( يف ظروؼ جد حسنة وبأسعار معقولة، يقتضي من السلطات زيادة توسيع شبكة النقل 
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ة، من خالؿ استكماؿ الربامج االستثمارية اؼبربؾبة للفًتة الالحقة لتشمل صبيع عرب الطرؽ والسكك اغبديدي
اؼبناطق اإلنتاجية والتجارية، كذلك هبب عصرنة عتاد وذبهيزات اؼبطارات، واؼبوانئ، القطارات، شاحنات النقل 

نو أكل ذلك من ش  بالتربيد، بغرض ربسُت كفاءة استغالؽبا، والتقليل من الفاقد يف كميات الغذاء والوقت ،
لوصوؿ إذل إليو خفض تكاليف الغذاء الذي يًتجم يف أسعاره النهائية، وبالتارل ربسُت مقدرة السكاف على ا

 اقتصاديا وماديا.
 

 الخاتمة:
يبثل بعد مقدرة اغبصوؿ على الغذاء، بعدا حيويا ومكمال يف ربسُت مستويات األمن الغذائي إذل جانب 

الغذاء، استقراره، استخدامو(، كما أنو يساىم بقوة يف خفض عدد ناقصي التغذية وبلوغ باقي األبعاد )وفرة 
من ، (2016-2009أىداؼ األلفية اؼبرصودة، ولقد مكنت دراسة تطور مؤشراتو اؼبختلفة يف اعبزائر خالؿ الفًتة )

 ، واليت يبكن ذكرىا كما يلي:النتائجالوقوؼ على العديد من 
نو سبيز حبساسية أ(، كما 2016-2009ألسعار الغذاء تزايدا مستمرا طواؿ فًتة الدراسة )عرؼ اؼبؤشر احمللي  -

شديدة اذباه ارتفاع أسعار الغذاء العاؼبية، خصوصا يف ؾباؿ السلع الغذائية األساسية: اغببوب، اغبليب، السكر، 
ؼبقدرة الشرائية لألفراد وبالتارل الزيوت، واليت تعترب اعبزائر مستورد صاؼ فيها، حيث كاف يؤثر ذلك سلبا على ا

على مقدرهتم يف اغبصوؿ على الغذاء اؼبناسب، ويتوقع أف يستمر ذلك خصوصا مع تزايد النمو السكاين 
 وتذبذب اإلنتاج الزراعي، واالختالالت اليت تشهدىا األسواؽ احمللية.

(، إال أف 2016-2015ة باستثناء سنيت )رغم تزايد نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبارل خالؿ الفًتة السابق -
ذلك دل يساىم بشكل كبَت يف ربسن اؼبقدرة الشرائية لألفراد ووصوؽبم لألغذية، وذلك بسبب االرتفاع اؼبستمر يف 
مؤشر أسعار الغذاء من جهة، ومن جهة أخرى الًتاجع يف عدالة توزيع الدخل الوطٍت بُت ـبتلف الفئات، والذي 

مليوف  40مليوف نسمة من إصبارل  3.3ؤ القوة الشرائية يف اجملتمع، أين بلغ عدد الفقراء حوارل قبم عنو تراجع تكاف
 دوالر يوميا(، وىي نسبة مرتفعة. 2)حسب خط الفقر الدورل عند عتبة  2015نسمة سنة 

هتا )يف حدود احتل اإلنفاؽ على الغذاء نسبة معتربة من إصبارل ما تنفقو األسر اعبزائرية على ـبتلف احتياجا -
(، وذلك دليل على أنبية ىذا اإلنفاؽ يف اغبياة اليومية، وترتبط ىذه اغبصة ارتباطا 2011حسب إحصائيات  42%

وثيقا دبستوى اؼبعيشة، فكلما ارتفع مستوى معيشة األفراد كلما زادت ىذه اغبصة من اإلصبارل، وهبذا قبد أف 
 غذاء مقارنة بالفقراء. وىو ما يؤكد النتيجة السابقة.األغنياء يف اعبزائر ينفقوف حصصا أكرب على ال

يشكل دعم أسعار الغذاء يف اعبزائر، أحد وسائل اغبكومة األساسية يف دعم القدرة الشرائية للفئات الفقَتة  -
وذات الدخل اؼبنخفض وال سيما يف فًتات أزمات الغذاء اغبادة، إال أف حجم ىذا الدعم بدأ يًتاجع خالؿ 

(، وذلك بسبب تراجع مداخيل الدولة إثر تراجع أسعار النفط، ضف إذل ذلك 2016-2015ألخَتة )السنوات ا
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سبيز نظاـ الدعم اؼبتبع بشموليتو فبا يقلل من فعاليتو يف استهداؼ الفئات اؼبعنية منو وجعل األغنياء أكثر استفادة 
 ات اؼبعنية.منو، كل ىذا يؤثر سلبا على ربسن مقدرة اغبصوؿ على الغذاء لدى الفئ

شهدت عوامل الوصوؿ اؼبادي للغذاء تطورا كبَتا يف اعبزائر خالؿ فًتة الدراسة، وال سيما يف ؾباؿ توسيع  -
شبكة الطرؽ اؼبعبدة والسكك اغبديدية، غَت أهنا تبقى تعاين من بعض النقائص مثل: نقص الصيانة، قدـ بعض 

فاعليتها وتؤثر على حركة النقل وتكلفتو، وبالتارل التأثَت على التجهيزات، تردي الطرؽ...اخل، واليت تقلل من 
 إتاحة الغذاء لألفراد وعلى مقدرهتم يف الوصوؿ واغبصوؿ عليو.

( 2015-2013كمتوسط للفًتة ) %4.6يف هناية اؼبدة، تراجعت نسبة السكاف ناقصي التغذية يف اعبزائر إذل  -
ج( من أىداؼ األلفية -1(، وىو ما يعٍت بلوغ الغاية )1992-1990كمتوسط للفًتة ) %7.7مقارنة بنسبة 

(، والذي انعكس إهبابا على مؤشر 2015-1990للفًتة ) %5واؼبتعلقة خبفض نسبة ناقصي التغذية إذل ما دوف 
 نقطة(. 8.7نقطة( إذل اؼبستوى اؼبنخفض ) 17.1اعبوع الذي عرؼ ىو اآلخر تراجعا من اؼبستوى اؼبتوسط )

تحسن اؼبسجل يف مؤشر ناقصي التغذية وبالتارل عدد األفراد الذين ال وبصلوف على الغذاء وبالرغم من ال -
الكايف، فإف ذلك يبقى ربسنا ضعيفا وال يبثل مسانبة كبَتة يف تعزيز األمن الغذائي يف البلد خالؿ فًتة الدراسة، 

ال زاؿ عددىم مرتفع يف حدود  سنة، حيث 25مليوف نسمة طواؿ  0.3كوف عدد ناقصي التغذية دل ينخفض إال بػ
(، وىو الذي يرجع يف 1992-1990مليوف نسمة كمتوسط للفًتة ) 2.1( مقابل 2015-2013مليوف نسمة ) 1.8

اعتقادنا إذل عدـ تسجيل تطور حقيقي وكبَت يف العوامل السابقة اؼبتعلقة بزيادة اؼبقدرة اؼبادية واالقتصادية 
 للحصوؿ على الغذاء.

 وتوصيات:اقتراحات 
العمل على تقليل التبعية الغذائية للخارج يف ؾباؿ اؼبواد األساسية مثل: اغببوب، اغبليب، من خالؿ حشد -

اعبهود لتطوير وعصرنة اإلنتاج الوطٍت منها، هبدؼ تدنية ـباطر تقلبات أسعار الغذاء الدولية وآثارىا السلبية على 
 ة ونوعية الغذاء احملصل عليو.تراجع القدرة الشرائية لألفراد وبالتارل كمي

تنظيم األسواؽ احمللية للمنتجات الغذائية اؼبستوردة واحمللية الطازجة منها واؼبصنعة، وذلك من خالؿ فرض رقابة  -
فعالة على ـبتلف اؼبمارسات التجارية وعلى ـبتلف األسواؽ )اعبملة والتجزئة(، وكذا إجراء إصالحات على نظاـ 

جل مكافحة االحتكارات غَت شرعية أ(، من SYRPALACالغذائية األكثر استهالكا )ضبط أسعار اؼبنتجات 
 للتجار، واليت تضر باؼبنتجُت واؼبستهلكُت.

القياـ حبمالت توعوية لصاحل اؼبواطنُت واؼبستهلكُت عامة، حوؿ أنبية ترشيد الطلب على الغذاء بغية التقليل من -
يف ربقيق وفورات مالية ؼبختلف األسر سوؼ يساعدىا يف تغطية  التبذير والفاقد الغذائي، كما يساىم ذلك

نفقات أخرى، وعلى الصعيد الوطٍت سوؼ يؤدي ذلك إذل تراجع الطلب على الغذاء وبالتارل تراجع األسعار 
 وربسن القدرة الشرائية وقدرة اغبصوؿ عليو ؼبختلف الفئات.
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أكثر فاعلية يف استهداؼ الفئات الفقَتة ومنخفضة  ضرورة إصالح نظاـ الدعم الغذائي يف اعبزائر، عبعلو -
الدخل، وذلك من خالؿ التحوؿ من نظاـ الدعم الشمورل اؼبتبع حاليا إذل نظاـ الدعم االنتقائي، عن طريق تقدًن 
إعانات نقدية مباشرة للفئات اؼبعنية، وبالتارل ضماف استفادهتا من الدعم ومن ربسن مقدرهتا يف اغبصوؿ على 

ومن جهة أخرى ينجم عن تقليص الفئة اؼبستفيدة ربقيق وفورات مالية يف اإلنفاؽ اغبكومي يبكن ربويلها  الغذاء،
 إذل ؾباالت أخرى أكثر أنبية، وذلك اقتداءا بالتجارب الدولية يف ىذا اجملاؿ ) منها التجربة اإليرانية(.

طات الرظبية وكذا أرباب العمل مراعاة اؼبستوى بغرض ربقيق زيادة حقيقية يف القدرة الشرائية لألفراد، على السل -
العاـ لألسعار دبناسبة التخطيط لزيادات يف أجور اؼبوظفُت، حيث البد أف يتعدى معدؿ ىذه الزيادات معدؿ 

 األسعار العاـ وخصوصا أسعار الغذاء.
الغذاء، الشيء الذي وبغرض اػبروج من اغبلقة اؼبفرغة الناصبة عن زيادة األجور ومن مث زيادة الطلب على  -

القدرة الشرائية معها  الدولة لالستَتاد، فتنخفض واذباهيتسبب يف ارتفاعو نتيجة ضعف مرونة اإلنتاج الوطٍت، 
لألفراد من جديد. ؽبذا ينصح بتطوير قدرات اإلنتاج الوطٍت أوال من خالؿ ربسُت إنتاجية العامل اعبزائري، ومن 

 قائيا وسوؼ يكوف فعاال يف ربسُت القدرة الشرائية لألفراد.مث فإف ارتفاع األجور سوؼ يكوف تل
االستمرار يف مكافحة اعبوع والفقر اؼبدقع عرب صبيع الوسائل اؼبمكنة، من دعم للمشروعات اؼبصغرة يف اغبضر  -

مستوى  واؼبدينة، دعم التعليم واػبدمات الصحية للفئات احملرومة، تفعيل برامج التنمية احمللية والريفية، ربسُت
اؼبعيشة الريفية، برامج التغذية اؼبدرسية، توفَت مناصب شغل...اخل، وذلك بغرض إحالؿ العدالة يف توزيع الدخل 
الوطٍت، ومن مث تكافؤ القوة الشرائية بُت ـبتلف شرائح اجملتمع، ما من شأنو ربسُت اؼبقدرة على الوصوؿ إذل 

 الوطٍت، وإحراز تقدـ حقيقي يف أىداؼ األلفية.الغذاء للفئات احملرومة، وتعزيز األمن الغذائي 
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   الجزائرالمدية ،جامعة يحي فارسوعلوم التسيير، العلوم االقتصادية والعلوم التجارية كلية   طالبة دكتوراه ل م د،، زواركيط.د/ايمان ،  


 الجزائر.ة، المدييحي فارس وعلوم التسيير، جامعة العلوم االقتصادية والعلوم التجاريةكلية محاضر قسم أ،   ، أستاذرشيد سالمي. د/  

يؤدي القطاع الصناعي دورا رئيسيا وزلوريا من خالل مسامهتو يف احلياة االقتصادية، ومع التطورات السريعة  الملخص:
فإهنا تفرض على ادلؤسسات التابعة ذلذا القطاع التكيف والتأقلم ،اليوم  اجلزائرية اليت تشهدىا البيئة الصناعية واالقتصادية

قدرهتا على منافسة القطاع اخلاص، وال يتحقق ذلك إال من خالل إدارة  من اجل ربقيق الربح و البقاء وزيادة معها
رشيدة  تتبٌت توفَت ادلعلومات باجلودة ادلناسبة دلساعدة قادة ادلؤسسات على ازباذ القرارات ادلناسبة صوب ربقيق 

التوقيت  ،الدراسة إىل معرفة اثر جودة ادلعلومات بأبعادىا ادلتمثلة يف الدقة والوضوح هتدف اذلذاالىداف ادلسطرة. 
ومشوذلا يف تفعيل القيادة االدارية يف مؤسسة كوندور الكًتونيك بوالية برج بوعريريج  حيث  ،ادلناسب مرونة ادلعلومات
القيادة االدارية بادلؤسسة وتوصلت  فعيلت لقياس اثر جودة ادلعلومات يف اوىذ ،عامل 100اخذت عينة متكونة من 

 ضرورة جلودة ادلعلومات بأبعادىا ادلختلفة يف تفعيل القيادة االدارية مع اقًتاح ذو داللة إحصائيةالدراسة إىل وجود اثر 
 ىذه نتائج ونقل،اإلدارية  بالقيادة الوعي مستوى لرفع القرارات ومتخذي للمدراء دورية ودورات تدريبية لقاءات عقد

 .              الواقع على أرض وتطبيقها العاملُت إىل اللقاءات والدورات
، القيادة االدارية، الصناعة.جودة ادلعلومات اجلودة، ادلعلومات، الكلمات المفتاحية:  

Abstract: The industrial sector plays a major and pivotal role through its 

contribution to economic life, and with the rapid developments in the 

industrial and economic environment of Algeria today, they impose on the 

affiliate sector institutions to adapt and cope with them in order to make a 

profit and survive and increase their ability to compete with the private 

sector, not achieved only through rational management adopts the 

provision of adequate quality information to help organizations leaders to 

make appropriate decisions towards the ruler goals. The study aims at 

understanding the quality of the information in terms of accuracy, clarity, 

timeliness and flexibility of information, including the activation of the 

administrative leadership in the Condor Electronic Foundation in the state 

of Bordj Bou Arreridj, where a sample of 100 workers was taken to 

measure the quality of information in the administrative leadership of the 

institution. to the presence of a statistically significant effect of the quality 

of information in its various dimensions activating administrative 

leadership with the proposal of the need to hold regular meetings and 

training sessions for managers and decision-makers to raise awareness of 

the administrative leadership, and the transfer of the results of these 

meetings and sessions to the Hoping and apply them on the ground. 

Key words: quality, information, quality information, administrative 

leadership, industry. 
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 المقدمة: 
تواجو ادلنظمات العادلية واحمللية العديد من التغَتات والتحديات سواء كانت منظمات صناعية أم خدمية.   

ودعت ىذه التحديات إىل ظهور تطورات عميقة وسريعة على ادلستوى االقتصادي و السياسي و االجتماعي 
لومات دخـل الـعالـم عصر مـجـتمع التكنولوجي، ونـتـيجة لعمق ىـذا الـتطور وسرعتو يف رلال تكنولوجيا ادلعو 

ادلعلومات  ويف الوقت الراىن و يف ظل الـتنافس الدويل احلاد أصبحت ادلعلومات وادلعلوماتية ادلادة األولية وادلورد 
احملوري، حيث تقاس قوة  ادلنظمة وتقدمها اليوم دبا سبتلكو وزبزنو وتوظفو وتستهلكو من معلومات يف كل 

 اجملاالت. 
لذلك ظهرت مفاىيم جديدة يف إدارة ادلنظمات اليت تسعى إىل ربقيق اىدافها يف عامل ادلنافسة،  ونظرا  

وذلك بتغيَت أساليبها التقليدية اليت ال تتناسب مع ما تواجهو من ربديات، وتبٍت مفاىيم إدارية حديثة يف مقدمتها 
 منا والتغلب عليها لتحقيق مستوى األداء الذي جههاالقيادة اليت  سبكن ادلنظمة من التعامل مع التحديات اليت تو 

  .عالية ميزة ربقيق ديكن خاللو
 يف ان يساعد شانو من من خالل السعي لتوفَتىا باجلودة ادلناسبة  يف موارد ادلعلومات ولعل االستثمار         

 حبماس للعمل لألفراد ادلناسبةالبيئة  هتيئة يفالقادة  تساعد ، اليت التنافسية ادليزة لتحقيق جديدة فرص خلق
    التميز . إىل ادلؤسسة  تقود أي توجهات لديو من ودعم طاقاهتم اإلبداعية وتوجيو إلخراج وربفزىم

  : شلا سبق ديكن صياغة اإلشكالية التالية للدراسة
 القيادة االدارية ؟ تفعيل جودة المعلومات في ما اثر

  :اختبار الفرضيات التاليةو لإلجابة على ىذه اإلشكالية سيتم 
 .ادلعلومات يف القيادة االدارية ودة، جلα≤0.05) )الداللة يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  -1
 حول اثر جودة  (α≤0.05)عند مستوى داللة يف اذباىات اجابات عينة الدراسة فروقوجد ت -2

 عزى اىل ادلتغَتات الشخصية.تادلعلومات يف القيادة االدارية 
 راسة اىمية الد

تنبع أمهية الدراسة من ضرورة التأكيد على توفر ادلعلومات باجلودة ادلالئمة وىذا دلسامهتها يف تفعيل وظيفة 
القيادة يف ادلؤسسة ؛ يف ظل التطور ادلستمر والتغَتات ادلستمرة كما تتجلى ىذه األمهية، يف معرفة مستوى جودة 

الدراسات النظرية ادلتعلقة ما ستساىم ىذه الدراسة يف اثراء كادلعلومات وواقع  القيادة يف ادلؤسسة عينة الدراسة  
 جبودة ادلعلومات والقيادة يف البيئة العربية بشكل عام واجلزائرية بشكل خاص.

 اىداف الدراسة
يف تقييم اثر جودة ادلعلومات من خالل ابعادىا يف القيادة االدارية يتمثل اذلدف االساسي ذلذه الدراسة 

كما تسعى الدراسة اىل تقدمي توصيات ،من وجهة نظر عمال مؤسسة كوندور لإللكًتونيات بوالية برج بوعريريج 
 من شاهنا ادلسامهة يف ربسُت جودة ادلعلومات ادلتوفرة ومستوى القيادة يف ادلؤسسة.
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 محددات الدراسة
 .  7104الثلث االول لسنة يف  للدراسة الالزمة البيانات مجع مت :الزمنية الحدود
 .مؤسسة كوندور  لإللكًتونيات بوالية برج بوعريريج عمال الدراسة رلتمع مشل :المكانية الحدود

مث إىل قراءة نظرية جلودة ،وقد مت التطرق يف ىذه الدراسة بداية إىل الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة بادلوضوع 
وبعدىا إىل مفهوم القيادة االدارية وانواعها. و يف اجلزء التطبيقي للدراسة فقد مت اختبار ،ادلعلومات واىم ابعادىا 

  االدارية بادلؤسسة عينة الدراسة . اثر جودة ادلعلومات يف القيادة
 الدراسات السابقة  :اوال

جودة المعلومات وتأثيرىا في القرارات بعنوان "1عبود زبار(دراسة )مؤيد الساعدي وسلمان  تعترب
ىدفت إىل الكشف عن جودة ادلعلومات  واليت االستراتيجية دراسة ميدانية في عينة من المصارف العراقية"، 

اتيجية والكفاءة ( وانعكاساهتا على القرارات االسًت  التنبؤ  ،الفاعلية ،ادلنفعة ،استنادا اىل عدد من ادلعايَت )الدقة
اليت تتخذىا ادلصارف رلتمع الدراسة .حيث طبقت على عينة من القيادات االدارية العليا والوسطى سبثلت يف 

. كما استخدمت الدراسة أسلوب االرتباط واالضلدار لتحليـل العالقـة بـُت متغَتات الدراسة. وقد أشارت (34)
لى دقة ادلعلومات وكفاءهتا وتنبئيتها. كما خلصت اىل عدد نتائج الدراسة إىل ان القرارات االسًتاتيجية تعتمد ع

من التوصيات امهها ضرورة اعتماد ادلصارف اخلاضعة للدراسة على معيارية مناسبة للتوجهات االسًتاتيجية 
ادلصرفية يف احلصول على معلومات تتناسب مع واقع التحديات اليت تواجو الصناعة ادلصرفية وحاجتها اىل البعد 

 ئي والدقة وادلنفعة.      التنب
 وظيفة أنشطة معلومات جودة قياس "بعنوان ( ) فادية جباري ، سعاد جباريدراسة كما قدمت 

 للشركة الجهوية حالة المديرية الجزائرية دراسة الخدمية بالمؤسسة CRM لتحقيق أولية كوسيلة المبيعات
وقد ىدفت إىل تسليط الضوء على ربديد  .2" 2015 -2014الفترة خالل تلمسان saa للتأمين الوطنية

 ادلناسب؛ الشمولية ادلوثوقية؛ وادلالئمة الوضوح؛ التوقيت و الدقةالعالقة بُت ابعاد جودة ادلعلومات  ادلتمثلة يف 
، وتشكلت عينة باستعمال اداة نشر وظيفة اجلودة وادارة عالقات الزبائن يف الشركة الوطنية للتامُت تلمسان 

 يف حُت مبيعاهتا، معلومات بسرية اىتمامها الشركة و سبيزعامال وقد توصلت الدراسة اىل  (64)الدراسة من 
 لذا اجلدد العمالء من العديد زبسر جيعلها ما بياناهتا قواعد ربديث معلومات من استفادهتا امكانية تضعف
 .ادلستمر ربديثها على العمل و بياناهتا بقاعدة مستوى اىتمامها من تزيد أن عليها يتوجب

 في وأثرىا المعلومات جودة"بعنوان  (دراسة )رائد زلمد العضايلو ،مروة خضر ابومسهدانو كما تطرقت
 محافظات في والتمويل األردني لالستثمار اإلسالمي البنك في العاملين نظر وجهة من اإلبداعية القيادة
 العاملُت من وجهة نظر اإلبداعية القيادة يفىا وأثر  ادلعلومات جودة مستوى على التعرف إىل.  3 "الجنوب إقليم

 ادلنهج الوصفي استخدام مت وقد اجلنوب، إقليم زلافظات يف والتمويل لالستثمار اإلسالمي األردين البنك يف
استخدام اسلوب العينة  مت ، رلاالت الدراسة على موزعة فقرة (46) من تكون استبيان تطوير مت حيث التحليلي

 ( 79 ) للتحليل وخضعت استعادهتا مت اليت االستبانات عدد بلغ وقد ،استبانة (044)القصدية حيث مت توزيع 
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 ما الدراسة نتائج بينت وقد والتدرجيي ادلتعدد االضلدار الوصفي وربليل التحليل اسلوب استخدام مت وقد استبانة،
مرتفع ،  تقدير على حصلت ادلعلومات جودة ألبعاد األردين اإلسالمي البنك يف العاملُت تصورات أن :يلي

القيادة  ادلعلومات يف وتوقيت ادلعلومات، مشولية ادلعلومات، دقة) ادلعلومات جلودة إحصائية داللة ذو أثر ووجود
 ادلعلومات مشولية من كل على الًتكيز بضرورة الدراسة وقد اوصت . (α≤0.05)الداللة  مستوى اإلبداعية عند

 وتبٌت لإلبداع دفع العاملُت بضرورة اوصت الدراسة الدقة كما من عال ودبستوى ادلناسب بالوقت ىاوتوفَت 
 .اإلبداعية القيادية ادلمارسات إىل العاملون تشجع قيادية سياسات

Parmita Saha, Atanu K. Nath، Esmail Salehi-Sangar  بعنوان  ة   دراسبحثث و  
"an information quality and system quality approach Transforming 

Government: People, Process and Policy".4  

 يف منتشرة منظمة (97) يف احلكومية ادلواقع االلكًتونية لدراسة النظام وجودة ادلعلومات واليت تطرقت اىل جودة
 الحتياجات كفايتها ومدى ادلعلومات وتوقيتها دقةمن خالل عدة معايَت امهها  السويد يف منطقة (10)

 .ادلعلومات جلودة االساسية احملددات تعد من ادلعايَت ىذه ان اىل الدراسة ىذه توصلت ادلستخدمُت، وقد
 في ميدانية دراسة القرار اتخاذ في المعلومات جودة أثر " بعنوان ، (خلزاعلةا) خلف وىدفت دراسة  

 والدقة الصحة ادلعلومات وادلتمثلة يف جودة أبعاد اثر على التعرف إىل 5 "األردنية  الملكية شركة الخطوط
 شركة يف القرارات ازباذ يف واألمن وادلصدر والعرض والًتابط والوصول ادلعلومة ووقت وعمر والكمال والسالمة
 على احلصول القرار يف متخذي تواجو اليت ادلعوقات أىم إىل تطرقت كما ، االردنية ادللكية اجلوية اخلطوط

 إىل يؤدي ادلعلومات جودة أبعاد من متغَت كل اىل أن الدراسة وخلصت ، لعالجها احللول واىم ادلعلومات
 االعتماد يف وادلنظمات بالشركات العليا اإلدارة اىتمام زيادة إىل الدراسة وأوصت  القرار ازباذ عملية يف التحسُت

 .القرار ازباذ يف ادلشاركة دببدأ االىتمام زيادة و ، ادلعلومات جودة وأبعاد خصائص على
ا سبق نستنتج أنم الدمراسات الميت متم عرضها اتمفقت على ضرورة تطبيق ابعاد جودة ادلعلومات يف شلم 

ادلعلومات  ادلؤسسات للقيام دبهامها وربقيق اىدافها، وىذا ما يتفق مع دراستنا يف قياس اثر استخدام ابعاد جودة
، فقد ، إال أن ىناك اختالف مع الدراسات السابقة يف ابعاد جودة ادلعلومات ادلدروسة يف القيادة االدارية 

 .مرونة ادلعلومات ومشول ادلعلومات، التوقيت ادلناسب، الدقة والوضوح  اعتمدت دراستنا على االبعاد ادلتمثلة يف
 لجودة المعلومات قراءة نظرية   :ثانيا

 مفهوم جودة المعلومات  -1
 جودة مفهوم توضيح يف البحث ،وقبل ادلعلومات جودة مفهوم اىل ربديد الباحثُت من تطرق عدد

 درجة أو صفة ".فقد عرفت باهنا  اجلوانب متعددة للجودة مفاىيم حيث اجلودة مفهوم بيان من بد ال ادلعلومات،
 دبتطلبات الوفاء "كما عرفت باهنا 6 .  "من ادلنتج  جيدة لنوعية االمتياز درجة تعٌت ما ،كما شيء ديتلكها كفؤة

عبارة عن  ".اما ادلعلومات فتعرف باهنا 7 "البيع بعد ما خدمات و اجليد واألداء التصميم حيث من السوق
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     من قبل االفراد يف عمليات مثل  ليتم استخدامها، بيانات سبت معاجلتها وذبميعها يف كتل من احلقائق ذات ادلعٌت 
 . 9"البيانات اليت مت تنظيمها ليكون ذلا معٌت وقيمة دلستلمها "وتعرف باهنا   .8"ازباذ القرار

 وذبدر االشارة ىنا اىل التفرقة بُت ادلصطلحات القريبة من ادلعلومات واليت غالبا ما حيصل خلط بينها  
فالبيانات ىي ادلادة اخلام للمعلومات واليت يتم معاجلتها لتصبح :ادلعلومات ادلعرفة واحلكمة  ،وادلتمثلة يف البيانات 

معلومات  وبالتايل تصبح ىذه ادلعلومات ادلادة االساسية لبناء ادلعرفة االنسانية اليت تؤىل االفراد وادلنظمات 
إلطالق االحكام ادلختلفة اذباه سلتلف ادلواقف وديكن توظيف ىذه ادلعرفة  ،دلواجهة التغَتات والتطورات ادلستمرة 

  :واالحداث. وديكن اظهار ذلك من خالل الشكل التايل 
 المعرفة والحكمة ،المعلومات ،الفرق بين البيانات ) :1(الشكل رقم 

 

        توظيف   تصنيع                                المعالجة              
       

القرار  صنع يف ادلعلومات نظم استخدام ، تفصيلخليل حسٍت خليل  :الشكل من اعداد الباحثان باالعتماد على: المصدر             
 .7ص  ، 1446االقتصاد، جامعة حلب، سوريا ،، قسم ادارة االعمال كلية ) غَت منشورة(بالتطبيق على عينة سلتارة ، اطروحة دكتوراه 

وبعد ربديد مفهوم كل من اجلودة وادلعلومات سنتطرق اىل ربديد مفهوم جودة ادلعلومات حيث عرفت   
 ادلعلومات هبا تقدم اليت الدرجة  "باهناكما تعرف ."10  ادلعلومات استخدام ومالئمة صحة و كفاءة ىي "باهنا 
وبالتايل نستنتج ان ادلعلومات ال ديكن ان تقدم قيمة 11."بشكل عام ادلنظمة واىل يستخدموهنا الذين إىل قيمة

اختلف الباحثون يف تصنيفها وىذه ادلواصفات ىي اليت  ،للمنظمة اال اذا مشلت رلموعة من الصفات او ابعاد 
 ربدد جودة ادلعلومات .

 ابعاد جودة المعلومات  -2
اال ان اغلبهم اتفقوا على االبعاد اليت  ،يوجد اختالف بُت الباحثُت يف ربديد ابعاد جودة ادلعلومات   

 12 :اعتمدناىا يف دراستنا وادلتمثلة يف 
   وتتوقف درجة الدقة على احتياجات ،تعٍت الدقة خلو ادلعلومات من االخطاء   :الدقة والوضوح

ادلعلومات وان تكون خالية من الغموض ومتسقة فيما بينها دون اما الوضوح فيعٍت بساطة  ،ادلستخدم 
 تعارض او تناقض.

  تكون وقدار القر  دلتخذ ادلناسب الزمن يف ادلعلومات توفَت بو ويقصد :للمعلومات التوقيت المناسب 
 يكون أنرار متخذ الق على لذا قليل، زمن بعد أمهيتها تفقد قد ولكن احلاضر، الزمن يف مفيدة ادلعلومة

 .إليها احلاجة وقت يف ادلعلومات على احلصول على قادرا
 :من تطبيق، وأكثر مستخدم من أكثر مع التكيف على ادلعلومات قابلية هبا يقصد مرونة المعلومات 

 للقرارات ادلختلفةاألنواع  مع استخدامو ديكن مرن بشكل متوافرة ادلعلومات تكون أن جيب لذلك
 .بفاعلية

لحكمةا المعرفة المعلومات البيانات  
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 :احلقائق عن أو ادلشكلة عن كاملة صورة إعطاء على ادلعلومات قدرة هبا ويقصد شمول المعلومات 
 اوظائفه تأدية من ادلنظمة  تمكنت حىت ذلا ادلختلفة احللول بدائل تقدمي معراسة الد دلوضوع الظاىرة

 او ادلعلومات من حبر يف الوقوع تجنبل ادلشكلة عن الالزمة التفاصيل كمية ريقدت من خالل ادلختلفة،
 باإلغراق. ما يسمى

 اطار مفاىيمي للقيادة االدارية :ثالثا
 مفهوم القيادة االدارية -1

 اليها ينظر بينما ، فن اهنا على اليها ينظر وقد ، ملموسة بنتائج يأيت ملموس غَت مفهوم ىي القيادة 
 شخص على التأثَت يف الفرد قدرة  "وتعرف القيادة باهنا ، معاً  وفن علم ىي واقعياً  ولكن ، علم اهنا على اخرون

 ربقيق سبيل يف الكفاية من درجة بأعلى العمل على وحفزىم تعاوهنم كسب أجل من وتوجيههم رلموع أو
 14."ويدير ويوجو ويهدي يرشد"والذي يعٍت   )قاد(الفعل  كما اورد قاموس اوكسفورد " 13.ادلوضوعة األىداف

 وتشجيع تطوير إىل ادلرغوب األداء مقابل احلوافز تقدمي تتجاوز اليت القيادة "وتعرف القيادة االدارية باهنا 
 .15"للمنظمة العليا الرسالة من أساسياً  جزءاً  لتكوين الذاتية اىتماماهتم وربويلوإبداعيا  فكرياً  ادلرؤوسُت

 ادلرؤوسُت على بالتأثَت ويقوم ادلنظمة، بإدارة ادلكلف الشخص يشغلو الذي الدور ىي  "وتعرف كذلك باهنا
 يف ايضاحها ديكن اإلدارية القيادة عملية فهم ولتسهيل. 16."مشًتكة جبهود ادلنظمة أىداف لتحقيق ودفعهم

 الشكل التايل:
 عملية القيادة االدارية ) :2(الشكل رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 اإلداري دراسة اإلبداع ربقيق يف الناجحة اإلدارية القيادة تأثَت نوري، شاكر ،حيدر مجعة حسن زلمود :المصدر                     
  .413ص ، 2011 ،ق العرا ، 01 ، العدد 43واالقتصاد،  اجمللد  اإلدارة دياىل،  رللة جامعة يف العليا القيادات آلراء تطبيقية

وتوجيو  اجلهود توحيدمن  سبكنو ،واليت الالزمة للقائد يف ادلنظمةرات ادلها رلموعة ىي اإلدارية فالقيادة 
عن طريق التأثَت يف اىتماماهتم واىدافهم وربطها ، ادلطلوبة األىداف ربقيق طاقات االفراد االبداعية صوب

 ادلؤسسة.بأىداف 

 عمليات التأثير

 الطرف الثاني
 المرؤوسين

توحيد الجهود 
 المبذولة

االىداف 
     المشتركة

 االولالطرف 
  القائد
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 ةاالداريخصائص القيادة  -2
 توقف صلاح القيادة االدارية يف ادلؤسسة على توفر خصائص معينة يف القائد االداري وادلتمثلة فيما 

 17:يلي 
 األعمال باإلضافة اىل الفهم بُت التنسيق على والقدرة الذكاء، الطموح يف وتًتك :السمات الشخصية 

 .األمور على احلكم يف التسرع وعدم بدقة ادلوقف وربليل السريع
 بالنفس والثقة األمور وحسم والشجاعة والنضج الرجولة يف وتتمثل :البدنية السمات. 
 اآلخرين مع على التعامل والقدرة ادلشكالت مناقشة عند ادلوضوعية يف وتتمثل :االجتماعية السمات ، 

وتكوين العالقات  كما يتميز بالقدرة على ربقيق التعاون، واألسرة للوطن واالنتماء العاطفي واالستقرار
ونيل احلب واالحًتام والشعور بأحاسيس اجلماعة ومشكالهتا، مع حقائق انبساطية وروح فكاىية وقدرة 

قدرة على باإلضافة اىل ال  ادلنظمة ودفعهم حول شخصيتو وحول أىداف ، على رفع معنويات اآلخرين
 .السيطرة وإمكانية التأثَت يف اآلخرين

 وادلعرفة وربليل األحداث، االطالع على والقدرة والثقايف، العلمي ادلستوى يف وتظهر :العلمية السمات 
 .ادلختلفة احلياة بشؤون

 :يتميز باذلندام احلسن ورشاقة ادلنظر، واخللق الرفيع والسمعة الطيبة والتمسك بالقيم  سمات عامة
 إىل احلاجةنفعايل وقوة اإلرادة و الروحية واإلنسانية وادلعايَت االجتماعية، مع اتصافو بالثبات والنضج اال

 .شلارسة السلطة إىل واحلاجة الذات، واثبات التفوق،
 انماط القيادة االدارية -3

ومنــط  ،اتفق اغلب الباحثُت على ان ىناك ثالث أمنـاط سلوكية للقادة تتمثل يف منـط القيـادة االوتوقراطية      
 :واجلدول االيت يلخص خصائص كل منط ،القيــادة الدديقراطيــة ومنــط قيــادة عــدم التدخل

 والديمقراطية وعدم التدخلتوقراطية مقارنة بين أنماط القيادة اال(1) :جدول رقم 
 نمط قيادة عدم التدخل نمط القيادة الديمقراطية نمط القيادة االوتوقراطية

 الرقابة ادلشددة -
 إعطاء األوامر -
 يتخذ القرارات وحده -
التخطيط دون استشارة  -

 اجلماعة
ديارس سلوك القائد  -

 .ادلوجو
 يعزز التبعية  -

 الرقابة أقل -
 تقدمي االقًتاحات -
يستشَت اجلماعة عند  -

 ازباذ القرارات
التخطيط من خالل   -

 اجلماعة
ديارس سلوك القائد  -

 ادلشارك
 ةيعزز االستقاللي -

 تفويض كامل السلطة -
 توجيوال  -
يتهرب من ازباذ  -

 القرارات
 ال خيطط -
ديارس سلوك عدم  -

 التدخل
 يعزز الفوضى -

Tomey, A. M, Guide to Nursing Management And Leadership, Canada: Mosby   : رالمصد        
- Elsevier, 2009, p183. 
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 بالمؤسسة داريةفي تفعيل القيادة اإلجودة  المعلومات :أىمية رابعا 
 هبا يف النقاط التالية: داريةيف ادلؤسسة لتفعيل القيادة اإلجودة ادلعلومات تتمثل أمهية 

تعترب ىذه ادلعلومات والبيانات ضرورية إذا أراد  تزويد القائد بالمعلومات والبيانات الصحيحة: -1
لومات، أي القائد ازباذ القرارات السليمة، حىت انو ظهر شكل من أشكال اإلدارة يسمى اإلدارة بادلع

أن كل سلوك أو تصرف وقرار لإلدارة يعتمد على احلقائق وادلعلومات والبيانات الصحيحة بعيًدا عن 
التحيزات واألىواء الشخصية، وكذلك الضغوط، فالقائد يف إدارتو وعند ازباذه للقرارات اذلامة خيضع 

 نفسو للمعلومات وال شيء غَت ادلعلومات.
بتبادل األفكار  ادلعلومات جودة حيث تسمح هة نظر مرؤوسيو:مساعدة القائد على تفهم وج  -2

بُت القائد وادلرؤوسُت وبالتايل توفر رلال أوسع للقائد لفهم وجهات النظر اخلاصة دبرؤوسيو بأقصى 
 سرعة شلما يساعدىم على التوافق يف األفكار وصنع القرارات وازباذىا بدقة وموضوعية أفضل.

شلا سبق إىل أن كفاءة القيادة اإلبداعية يف ادلؤسسة معتمد على مدى توفر ادلعلومات الكافية  نلخص
وبات وجودىا يف ادلؤسسة شرطًا أساسًيا دلواكبة التطورات اذلائلة مية والكيفية ويف الوقت ادلناسب، وادلواصفات الك

 يف رلال قيادة اجلماعات واألفراد يف ادلؤسسات ادلعاصرة.

  مؤسسة كوندور  لإللكترونياتاثر جودة المعلومات في تفعيل القيادة االدارية ب : خامسا
وقياس اثر  ، تأيت مرحلة دراسة واقعهماالقيادة االدارية و جودة ادلعلومات لكل من  نظريةبعد إجراء القراءة ال

، ولكن قبل ذلك اطاراهتاوحسب آراء عيمنة من دبؤسسة كوندور لإللكًتونيات  جودة ادلعلومات يف القيادة االدارية
    سيتم التعريف دبنهجية الدراسة كما يلي:

 ةمنهجية الدراس -1
 اطارات ادلؤسسة زلل الدراسة.  الدراسة رلتمع يشتمل :الدراسة مجتمع 
 من 90% بنسبة أي للتحليل، استمارة صاحلة 84 اسًتجع منها استمارة، 100توزيع قدمت  :الدراسة عينة 

 .ادلوزعة االستمارات امجايل
 تقسيمو مت و الدراسة، عينة بيانات جلمع أساسية كأداة االستبيان استخدام مت :البيانات جمع أسلوب 

 و ادلهنية، اخلربة و التعليمي ادلستوى  السن،  اجلنس، شخصيةال البيانات خيص اول قسم قسمُت، اىل
 عبارة، 06 خالل من ادلعلومات جودة أبعاد خص أول جزء جزئيُت، اىل بدوره قسمناه الثاين القسم
 لكرت مقياس باستخدام مجيعها عرضت قد و عبارة ، 13من خاللخص القيادة االدارية  ثاين وقسم

 (1) .موافق شدة  غَت اىل (5) أوافق بشدة :من ادلتدرج اخلماسي
برنامج التمحليل ادلسممى:" احلزمة اإلحصائيمة للدمراسات وقد مت ربليل البيانات ادلسًتجعة باستخدام     

 .14 " طبعة(SPSS) االجتماعيمة  
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 الخصائص الشخصية لعينة الدراسة 
 الخصائص الشخصية لعينة الدراسة: (2) جدول رقم                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 spssاجلدول من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج  :المصدر                 
نسبتو  ما الذكور شكل وقد اإلناث عدد يفوق الذكور دعد أن يتضح السابق اجلدول نتائج إىل بالنظر
اما متغَت السن فقد  الدراسة ، عينة رلموع أفراد من (%44.4) نسبتو ما شكلن اللوايت اإلناث مقابل (55.6%)

-14،بعدىا فئة  (%33.3)بنسبة  38حىت  34تليها فئة من  (%44.4)اعلى نسبة  28-24شكلت الفئة من 

فقد  العلمي ستوىادل دبتغَت يتعلق ، وفيما (%7.8)سنة فاكثر بنسبة 44 ، واخَتا فئة (%14.4)بنسبة  18
 مؤىل يليها محلة الدراسة ، عينة رلموع أفراد من (% 85.6 ) نسبتو شهادة الليسانس ومهندس ما محلة شكل

 (%6.7)الدراسة ، واخَتا محلة شهادة الدراسات العليا بنسبة  عينة أفراد رلموع من(%7.8)  الثانوي بنسبة 
من  (%47.8) بلغت بنسبة األوىل سنوات ادلرتبة04اىل 5اخلربة من فئة  ذوي احتل فقد اخلربة متغَت وخبصوص

بعدىا اصحاب ذوي اخلربة  ، (%23.3)سنوات بنسبة 4اىل 0من  اخلربة ذوي يليها الدراسة، عينة أفراد رلموع
 . من رلموع افراد العينة  (%10)بنسبة سنة فاكثر05خربة  ذوي ، وأخَتا (%18.9)سنةبنسبة  04اىل00 من

 :يستخدم معامل الثبات  ثبات وصدق أداة الدراسةCronbach’s alpha  لتحديد ثبات
  .4.5 وتُعدُّ قيمتو مقبولًة عندما تكون مساوية أو أكثر من االستبيان،

 
 
 
 
 
 
 

 spssاجلدول من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج  :المصدر

 نسبة العينة التكرار الخصائص الشخصية
 %44.5 44 ذكر اجلنس

 %33.3 34 أنثى

 %03.3 02 18-14 السن

24-28 34 33.3% 

34-38 24 22.2% 

 %6.7 6 فأكثر 44

ادلستوى 
 العلمي

 %6.7 6 ثانوي

 %74.5 66 شهادة الليسانس او مهندس

 %5.6 5 دراسات عليا 

 %12.2 10 4-0 اخلربة

5-04 32 36.7% 

00-04 06 07.8% 

 %04 8 فاكثر05

 : قيمة معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة (3)جدول رقم 

 معامل الثبات اسم المتغير العباراتعدد 

06 

02 

 جودة ادلعلوماتابعاد 
 القيادة االدارية

4.636 

4.563 

 4.684 االستبيان ككل 24
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( 4,636)كانت مرتفعة ؛ حيث بلغت  يتَّضح من اجلدول أن قيمة معامل الثبات ألفا كرو نباخ  

بالنسبة حملاور االستبيان على التوايل، وبلغت قيمة ألفا كرو نباخ بالنسبة جلميع عبارات االستبيان  (4,563)و
 عبارات االستبيان.ثبات  ؛ وىي قيمة ذات داللة إحصائية عالية ُتربز مدى ( 4,684)
 وصف اجابات عينة الدراسة حول ابعاد جودة المعلومات -2

 للتدريج االستناد مت حيث ادلعيارية احلسابية واالضلرافات األوساط حساب مت لإلجابة عن اسئلة الدراسة
 احلسابية لألوساط وفقا ومتغَتاهتا فقرات الدراسة على الدراسة عينة أفراد استجابات لتفسَت اآليت كمعيار

    :لتصوراهتم
 .مرتفعة بدرجة   3.68- 5.00 -متوسطة بدرجة   2.34 - 3.67 - منخفضة بدرجة1.00 – 2.33  

 النتائج لتلك عرض يأيت وفيما النتائج، على مت احلصول مجعت اليت اإلحصائية البيانات ربليل وبعد
 وصف متغيرات ابعاد جودة المعلومات: (4)جدول رقم 

المتوسطططططططططط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 مرتفع - 4.768 2.84 دقة ووضوح المعلومات
ادلعلومات اليت اتعامل معها مرتبة ترتيبا منطقيا وغَت مكررة  -0

 تتناسب مع طبيعة ادلهام اليت امارسها.
 مرتفع 2 4.806 2.78

ادلعلومات اليت يوفرىا النظام صحيحة وخالية من االخطاء  -1
 ويتم احلصول عليها من مصادر موثوقة.

 مرتفع 0 4.745 2.85

تتوفر يف ادلؤسسة معلومات واضحة حول التنفيذ اجليد للعمل  -2
 من خالل االجراءات والقواعد والقوانُت.

 مرتفع 3 4.828 2.76

 مرتفع 1 4.86 2.85 طريقة احلصول على ادلعلومات يف ادلؤسسة سهلة وواضحة.  -3
تتميز ادلعلومات ادلتوفرة يف ادلؤسسة بدرجة عالية من التفصيل  -4

 ادلناسب ال صلاز العمل.
 متوسط 4 4.851 2.76

 مرتفع - 4.761 2.78 التوقيت المناسب للمعلومات
ادليدان دون اللجوء ديكن احلصول على ادلعلومات مباشرة من  -0

 .اىل ادلركز
 مرتفع 0 4.858 2.82

 مرتفع 1 4.88 2.82  .زمن احلصول على ادلعلومات اليت اريدىا قصَت جدا -1
تتيح ادلعلومات ادلتوفرة مساحة واسعة ال صلاز االعمال اليومية  -2

 بالتوقيت ادلناسب .
 مرتفع 2 0.43 2.76

 مرتفع 3 4.812 2.73 .الوقت ادلناسب تتوفر ادلعلومات ادلطلوبة بسرعة كافية ويف -3
 مرتفع - 4.74 2.82 مرونة المعلومات

تتميز طريقة احلصول على ادلعلومات باهنا مناسبة إلضافة  -0
 .وربديث ادلعلومات باستمرار  

  مرتفع 2 4.850 2.83

ىناك تعاون وتنسيق بُت االقسام ادلختلفة يف تبادل ادلعلومات  -1
 ادلشًتكةمن اجل ربقيق االىداف 

 مرتفع 0 4.835 2.82

ادلعلومات ادلوجودة يف ادلؤسسة تراعي االحتياجات ادلستقبلية  -2
 للعمل

 مرتفع 1 0.444 2.85

تتميز ادلعلومات ادلتوفرة يف ادلؤسسة باحلداثة واهنا تناسب كل  -3
 تغيَت حيدث داخل ادلؤسسة او خارجها.

 مرتفع 3 4.877 2.78

 مرتفع - 4.82 2.77 شمول المعلومات

 مرتفع 2 4.858 2.82 ديكن احلصول على اية معلومات احتاجها للقيام بالعمل.  -0
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 spssاجلدول من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج  :المصدر        
 بأن يتضح اجلدول نتائج من خالل و ادلعلومات جودة أبعاد من األول البعد ديثل  :الوضوح و الدقة 

بعد  خصت اليت مسةاخل العبارات على البحث عينة إلجابات ادلعياري االضلراف و احلسايب الوسط قيم
يف   يعترب الذي ، 3.90 قدره حسابيا وسطا حققت قد ،(4)رقم  اجلدول يف ادلبينة و الوضوح و الدقة

 يف الوضوح و وبذلك فان بعد الدقة ،  مرتفعةالذي يعكس الدرجة  3.67 - 5.00اجملال الفرضي من 
 .0.879 ادلعياري االضلراف قيمة بلغت قد و ؛ ادلستفيد متوفر يف ادلؤسسة ادلعلومات اليت يتلقاىا

 اربعة عبارات أسئلة تضمن قد و ادلعلومات جودة أبعاد من الثاين البعد ديثل : المناسب التوقيت 
اجملال ، وىو يف  3.89 ب قدر عام حسايب وسط للمعلومات ادلناسب التوقيت بعد اجابات سجلت

 الوقت يف الضرورية ادلعلومات على يقرون حبصوذلم الدراسة عينة أفراد ان أغلبية على يدل ادلرتفع ما
والذي يدل على ان ىناك 0.872 العام  ادلعياري قراراهتم  كما بلغت قيمة االضلراف الزباذ ادلناسب

 اتفاقا نوعا ما يف اجابات افراد العينة حول توفر ىذا البعد. 
 التحليل نتائج أوضحت قد و ادلعلومات جودة أبعاد من الثالث البعد ديثل :المعلومات مرونة 

يعترب  الذي 3.93 احلسايب الوسط بلغ اذ ذلا، ادلعياري االضلراف و العام الوسط احلسايب االحصائي
 لسَت ادلتوفرة ادلعلومات عن مرونة الدراسة عينة أفراد على ان انطباع يدل شلا ، ايضا يف الدرجة ادلرتفعة

يعكس  وجود  الذي 4.74 بلغ فقد ادلعياري االضلراف أما متطلباهتم كان مرتفعا ، حسب نشاطاهتم
 البعد. ىذا توفر على ما يف اجابات العينة اتفاق نوعا

 عينة إلجابات العام احلسايب ادلتوسط بلغ قد و ادلعلومات جودة أبعاد من الرابع البعد ديثل :الشمولية 
 للمستفيد ادلتوفرة ادلعلومات يعكس ادلستوى ادلرتفع لشمولية شلا ،2.77 الشمولية بعد حول الدراسة

اتفاق  عن والذي يعرب 4.82البالغ  ادلعياري االضلراف وبلغ التساؤالت، و النقائص لكافة تغطيتهاو 
 اجابات العينة حول ىذا البعد.

 وصف اجابات عينة الدراسة على عبارات القيادة االدارية -3
 وصف عبارات القيادة االدارية: )5(جدول رقم 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة الترتيب المعياري

يطلب منا القائد يف ادلؤسسة اتباع االنظمة والقوانُت  -0
 متوسط 00 0.112 2.51 احملددة.

ادلعلومات اخلاصة بأداء العمل من اجل  القائد على يعتمد -1
 مرتفع 8 4.842 2.78 .وادلعنوية ادلناسبة اديةادل تقدمي احلوافز

 القائم بُتالنزاع  حل من القائدكن ادلعلومات ادلتوفرة سب -2
 مرتفع 7 0.42 2.83 العاملُت.

 مرتفع 04 4.842 2.78 نحنا القائد احلرية ادلطلقة ألداء العمل.دي -3

تتصف ادلعلومات ادلوجودة باهنا شلثلة برسوم واشكال بيانية  -1
  .تساعد يف اصلاز العمل

 مرتفع 1 0.40 2.76

ادلعلومات ادلتوفرة يف ادلؤسسة سلتصرة وتشمل مجيع جوانب  -2
 .العمل

 مرتفع 3 0.44 2.70

 مرتفع 0 0.48 2.81 تليب ادلعلومات ادلتوفرة يف ادلؤسسة احتياجات مجيع العاملُت . -3
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يعطينا القائد كامل احلرية للحصول على ادلعلومات  -4
 متوسط 01 0.47 1.88 .  واستخدامها ألداء العمل 

ض يفو يسمح توفر ادلعلومات ادلناسبة يف ادلؤسسة اىل ت -5
 مرتفع 6 0.46 3.41 القائد بعض صالحياتو للعمال االخرين .

اليت نتعرض ذلا يف  ليثق القائد يف طريقة معاجلتنا للمشاك -6
 مرتفع 5 4.83 3.45 العمل 

اليت  ادلعلومات ادلتطورة تكنولوجيايدفعنا القائد الستخدام  -7
 مرتفع 4 4.665 3.46  .ادلعلوماتتوفر سرعة تبادل 

 وتبادل ادلعلومات يشجعنا القائد على طرح افكار -8
 مرتفع 2 4.65 3.13 إلحداث التغيَت.  

 مرتفع 3 4.64 3.04 القائد الوقت الكايف لالستماع اىل افكارنا.يعطينا  -04
 باحلصول على ادلعلومات اخلاصة  يهتم القائد -00

 ضعيف 02 4.834 1.11 . الشخصية باحتياجات العمال
يف  العاملُتمع كافة  تبادل ادلعلوماتبالقائد  يقوم -01

 مرتفع 1 4.574 3.16 ادلؤسسة دون سبييز.
حيرص القائد على تبادل ادلعلومات وتوظيفها يف الوقت  -02

 مرتفع 0 4.544 3.21 .ادلناسب
 مرتفع - 4.715 2.844 اجملموع

 spsاجلدول من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج  :المصدر        

 من وجهة نظر العمال هبا ، وظيفة القيادة االدارية يف مؤسسة كوندور بان يتضح اجلدول نتائج خالل من
اىتمام  يؤكد ما ىذا ،0.826 ب قدر ضئيل معياري باضلراف 2.844 ب قدر عام حسايب متوسط حققت قد

قيادهتم  ضلو اجليد اكدوا على االنطباع الذين العاملُت لدى االجيايب االنعكاس و القيادة االدارية بوظيفة ادلؤسسة
 ؛ رضاىم عن العملتؤدي اىل  ما ةعاد االدارية اليت

 اختبار فرضيات الدراسة -4
الختبار  one- way -anova  الختبار االثر واختبار والتدرجيي ادلتعدد االضلدار ربليل استخدام مت

 أداة فقرات على الدراسة عينة استجابات أفراد مثلت اليت البيانات ربليل مت وقد الدراسة،الفروق يف اجابات عينة 
وكانت  عمال مؤسسة كوندور ؛ نظر وجهة من االدارية القيادة يف وأثرىا جودة ادلعلومات لتقييم وذلك الدراسة

 :النتائج كما يلي
يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى واليت تنص على انو :اختبار الفرضية الرئيسية االولى  - أ

 .جلودة ادلعلومات يف القيادة االداريةα≤0.05) )الداللة
 جودة المعلومات والقيادة االدارية: نتائج اختبار االنحدار بين (6)جدول رقم 

 جودة ادلعلوماتادلتغَت ادلستقل  البيان
القيادة ادلتغَت التابع 

 االدارية
R االرتباط R2 معامل التحديد B االنحدار قيمة T المحسوبة Sig مستوى المعنوية 

4.816 4.748 4.816 2.32 4.444 

 SPSSمن إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج  المصدر:
يوضح اجلدول أعاله قياس االضلدار الختبار أثر جودة ادلعلومات يف تفعيل القيادة االدارية ، حيث أظهرت 

 نتائج التحليل اإلحصائي ما يلي:
بُت جودة ادلعلومات والقيادة االدارية شلا يوضح قوة العالقة بُت ىذين  R=4.816قيمة معامل االرتباط  -
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من التغَتات يف القيادة االدارية  4.748أي أن ما قيمتو  R2=4.748ادلتغَتين. كما بلغ معامل التحديد 
رجة و ىذا يعٍت أن الزيادة بد B=0.927ناذبة عن التغَت يف جودة ادلعلومات وقد بلغت قيمة معامل االضلدار

احملسوبة  t، كما بلغت قيمة 4.816واحدة يف جودة ادلعلومات يؤدي إىل الزيادة يف القيادة االدارية بقيمة 
 4.444وىي دالة عند مستوى ادلعنوية  2.32

إحصائية جلودة ادلعلومات يف تفعيل القيادة االدارية  ومنو نقبل الفرضية اليت تنص على أنو يوجد أثر ذو داللة  
 .4.44ندور عند مستوى داللة دبؤسسة كو 

    :وبذلك سنقوم بقياس اثر كل بعد من ابعاد جودة ادلعلومات يف تفعيل القيادة االدارية كما يلي 

 نتائج اختبار االنحدار المتعدد بين ابعاد جودة المعلومات والقيادة االدارية: (7)جدول رقم 
 مستوى المعنوية Sig المحسوبةTقيمة  معامل التحديد B R2قيمة االنحدار  ابعاد المتغير المستقل

 4.444 2.63 4.614 4.740 الدقة والوضوح
 4.440 2.3 4.677 4.777 التوقيت ادلناسب للمعلومات

 4.444 1.76 4.643 4.757 مرونة ادلعلومات
 4.444 3.78 4.777 4.677 مشول ادلعلومات

 . spssمن اعداد الباحثان باالعتماد غلى نتائج  :المصدر
 :يأيت نستنتج ما من اجلدول اعاله

 :على تنص التي األولى الفرعية الفرضية قبول -
جودة  أبعاد كأحد ادلعلومات لدقة ووضوح  (α≤0.05)داللة مستوى عند إحصائية ةدالل ذو أثر ىناك

 .القيادة االدارية يف تفعيل ادلعلومات
  :على تنص التي الثانية الفرعية الفرضية قبول -

 أبعاد جودة كأحد للتوقيت ادلناسب ادلعلومات  (α≤0.05)داللة مستوى عند إحصائية داللو ذو ىناك أثر   
 .االدارية القيادة تفعيل يف ادلعلومات

 :على  تنص التي الثالثة الفرعية الفرضية قبول -
يف  جودة ادلعلومات أبعاد كأحد ادلعلومات دلرونة  (α≤0.05)داللة  مستوى عند إحصائية داللو ذو أثر ىناك
 .االدارية القيادة تفعيل

 :على تنص التي الرابعة الفرعية قبول الفرضية -
 ادلعلومات جودة أبعاد كأحد ادلعلومات لشمول  (α≤0.05)داللة مستوى عند إحصائية داللو ذو أثر ىناك

 .االدارية القيادة يف تفعيل
يف اذباىات اجابات عينة  فروقوجد تواليت تنص على انو   الفرضية الرئيسية الثانية:اختبار  - ب

 . حول اثر جودة ادلعلومات يف القيادة االدارية يعزى اىل ادلتغَتات الشخصية الدراسة
للتحقق من وجود  one-way-anovaالختبار ىذه الفرضية استخدمنا اختبار ربليل التباين األحادي  

داللة إحصائية يف اذباىات إجابات  العينة حول اثر جودة ادلعلومات يف تفعيل القيادة االدارية تعزى إىل  وذ روقف
 ادلتغَتات الشخصية.
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اثر جودة انطالقًا من نتائج اجلدول ديكن ربليل تباين اذباىات إجابات العمال عينة الدراسة حول  
 ادلعلومات يف تفعيل القيادة االدارية وفًقا للخصائص الشخصية اليت يتميزون هبا كما يلي:

ذو داللة إحصائية يف اذباىات إجابات العمال عينة الدراسة حول اثر جودة ادلعلومات يف  فروقوجد تال  -
من  اكرب (sig= 0.702)الداللة احملسوبةتوى تفعيل القيادة االدارية تعزى إىل متغَت اجلنس، وذلك لكون مس

 ؛أفراد العينة ال زبتلف باختالف جنسهم فإجابات ، (4.44)مستوى الداللة ادلعتمد 
ذو داللة إحصائية يف اذباىات إجابات العمال عينة الدراسة حول اثر جودة ادلعلومات يف تفعيل  فروق وجدتال -

اكرب من مستوى  (Sig=0.359)القيادة االدارية تعزى إىل متغَت السن، ذلك لكون مستوى الداللة احملسوبة  
 ؛العمرية اليت ينتمون اليهافإجابات أفراد العينة ال زبتلف باختالف الفئة  ، (4.44)الداللة ادلعتمد 

ذو داللة إحصائية يف اذباىات إجابات العمال عينة الدراسة حول اثر جودة ادلعلومات يف  فروقوجد تال  -
تفعيل القيادة االدارية يعزى إىل متغَت ادلستوى العلمي، ذلك لكون مستوى الداللة )ادلعنوية( احملسوبة 

(Sig=0.960)  فإجابات أفراد العينة ال زبتلف باختالف  (4.44)وىو أقل من مستوى الداللة ادلعتمد
 ؛مستواىم العلمي

ذو داللة إحصائية يف اذباىات إجابات العمال عينة الدراسة حول اثر جودة ادلعلومات يف تفعيل  فروقوجد ت -  
وىو   (Sig=0.014)ة )ادلعنوية( احملسوبة  القيادة االدارية تعزى إىل متغَت اخلربة، ذلك لكون مستوى الدالل

 ؛فإجابات أفراد العينة زبتلف باختالف اخلربة ادلهنية لديهم (4.44)أقل من مستوى الداللة ادلعتمد 
 
 
 
 

 عينة لحسب المتغيرات الشخصية ل الفروق: نتائج (8)جدول رقم 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 Fقيمة  المربعات

Sig  مستوى
 المعنوية

 اجلنس
 2.007 4.120 04.545 بُت اجملموعات

 
4.641 

 4.164 00.506 داخل اجملموعات

 السن
 4,105 2.65 بُت اجملموعات

3.824 4.248 
 0,4153 2.08 داخل اجملموعات

 ادلستوى العلمي
 1.301 4,160 4.411 بُت اجملموعات

 
 4,543 6.856 داخل اجملموعات 4.854

 اخلربة
 4,22 8.523 اجملموعات بُت

0.088 4.403
)*(

 
 4,164 0.214 داخل اجملموعات

 α≤0.05 وجود اختالف دال معنوياً عند مستوى داللة )*(
 .SPSS من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج المصدر: 
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 الخالصة
االدارية يف  القيادة يف وأثرىا ادلعلومات جلودة العوامل احملددة أىم على الضوء إلقاء احلالية الدراسة حاولت

  :النتائج التالية اىل الدراسة وقد خلصت ؛ كعينة  كندورادلؤسسة الصناعية اجلزائرية واخذت مؤسسة  
ادلرونة ،ادلالئم  وىي الدقة والوضوح، التوقيتبأبعادىا جلودة ادلعلومات   ذو داللة احصائيةيوجد اثر  -

 احملددة العوامل اخلصائص تعد من ىذه ان بالذكر  واجلدير. يف تفعيل القيادة االدارية والشمولية 
 ماسة حباجة االداري القائد القول ان ديكن وعلية ، ادلختلفة من ادلصادر تتوفر اليت ادلعلومات لقيمة

 ؛ ادلختلفة ازباذ القرارات أجل من القيمة للمعلومات
جودة  يف اذباىات إجابات العمال عينة الدراسة حول اثرذو داللة احصائية  فروق ال توجد -

 ؛وادلستوى التعليمي السن ات اجلنسادلعلومات يف تفعيل القيادة االدارية تعزى إىل متغَت 
يف اذباىات إجابات العمال عينة الدراسة حول اثر جودة ادلعلومات ذو داللة احصائية توجد فروق  -

 .متغَت اخلربة يف تفعيل القيادة االدارية تعزى إىل
 :ما يلي وتقًتح توصياحلالية  الدراسة فإن أعاله ادلوضحة النتائج ضوء ويف 

 للفوائد وذلكابعادىا   كل على الًتكيز خالل من وذلك يف ادلؤسسة ادلعلومات جودة تعزيز ضرورة -
 .ادلعلومات ىذا تقدمها وادلزايا اليت

الوعي ألمهية  مستوى لرفع للقادة االداريُت بادلؤسسة دورية ودورات تدريبية لقاءات عقد ضرورة -
على  وتطبيقها العاملُت إىل اللقاءات والدورات ىذه نتائج ونقل يف تفعيل العمل االداري  ادلعلومات

 .الواقع أرض
اعطاء امهية بالغة لتحديث ادلعلومات باستمرار واحلرص على معرفة كل معلومة جديدة ذلا عالقة  -

 بنشاط ادلؤسسة.
وبالتايل توفر رلال أوسع للقائد لفهم وجهات النظر األفكار بُت القائد وادلرؤوسُت ضرورة تبادل   -

اخلاصة دبرؤوسيو بأقصى سرعة شلما يساعدىم على التوافق يف األفكار وصنع القرارات وازباذىا بدقة 
 وموضوعية أفضل.
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 المالحق
 االنحدار اختبار :(1) الملحق رقم

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,927
a
 ,859 ,857 ,31214 

a. Valeurs prédites : (constantes), Y 

 
ANOVA

a
 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 52,210 1 52,210 535,883 ,000
b
 

Résidu 8,574 88 ,097   

Total 60,784 89    

a. Variable dépendante : Q 
b. Valeurs prédites : (constantes), Y 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,153 ,165   ,0357 

Y ,961 ,042 ,927 3,43 ,000 

a. Variable dépendante : Q 
 

 في اجابات العينة فروقاختبار ال(2) :الملحق رقم 
ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

F Signification 

sex 

Inter-groupes 10,606 46 ,231 3,118 ,702 

Intra-groupes 11,617 43 ,270   

Total 22,222 89    

age 
Inter-groupes 3,76 46 ,216 4,935 ,359 
Intra-groupes 3,19 43 1,0264   
Total 6,95 89    

niveau 
Inter-groupes 5,022 46 ,271 2,412 ,960 
Intra-groupes 7,967 43 ,654   
Total 12,989 89    

exper 

Inter-groupes 9,634 46 ,33 1,199 ,014 

Intra-groupes 1,320 43 ,576   

Total 04,843 89    
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اإلبداع كمفتاح لتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات اإلقتصادية                              
 -مع اإلشارة إلى تجربة اليابان –

   بن مسعود آدم د.     

 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                           

   /الجزائر.                         علي لونيسي 2البليدة  وعلوم التسيير، جامعةوالتجارية  يةاإلقتصادالعلوم كلية محاضر قسم ب،   ، أستاذبن مسعود آدم د 

 الملخص:
إلقتمددنة مصبمددومص نحددمص ن ددمصاإلبددأاعصبنلبةددومصلماب اددنتصبمددومصملنعددمصاصا   ةددنتصالقددأصبحددوضصع  دد عص      

طدددد  صا نحدددد ص صا ددددن صاصب ن ددددفمصهوة ددددانصالتتددددةاتصاإلقتمددددنة مصاصاإل تانملفددددمصاصال مافددددمصاص دددد اصالت  ددددةا  م
احملدف صالد يص تافد صاصالتتةاتصالتقبفمصا تةن ملم،صإذصجنأصبنصه هصا   ةنتصه ا هصملأةصربأ نتصبو  ص  التكب ل  ي

اصشأةصا بنفةمصاصالتتةص ص غودنتصال بدن اصارعدةصالد يص  مادنصهو دكصملداصعكدننص دنصص     بن خنطةةصاصملأمصالتأ أ
اصقدددنة ةصملمدددنصع ا ادددمصا بنفةدددمصاصربقفددد ص تدددن  ص   صار ددد احملصاحملمفدددمصاصال ن فدددمصاصهةددد نصةا ادددنصلتكددد نص صا قأعدددمص

تصاليتصهكتةد صعفد ةصهبنفةدفمصهديصالديتصهكد نصقدنة ةصملمدنصاإلبدأاعصاصاإلبتكدن صاصبفض ص،صصصاصعاصا   أصبنصا   ةن
التجأ ددددأصبدددددك صةا دددد صاصعةددددتاة،صاصبنصالقددددنةةصا تافدددد  اصهدددد صالدددد  اص ك  دددد نصقددددنة  اصملمددددنصعةددددنملأةصارفددددةاةص ص

عددنصاصا ددتاان صعددنصلددأ ا صعدداصقددأ اتصاصطنقددنتصعتجددأةةصاصهدد اص ع  ةددن  صاصاإل ددتونةةصعدداصعدد اهوا صاإلبأاملفددمص
جنددأهص صالةددن مصال ن فددمص نحددمص صالددأا صا تقأعددمصالدديتص ددت صب ددنهةةصاإلبددأاعصاصاإلبتكددن صاصل دد صب ةدداصعاددن صملمددنص

 ذلكصهيصالتجةبمصالفنبن فمصاليتص  فص دةصإلفانص صحبابنصه ا.
 .:صاإلبأاعص،صاإلبتكن ص،صا ف ةصالتبنفةفم،صا بنفةمالكلمات المفتاحية

Abstract : 

    on the subject of Creativity and in Economic Organizations and Enterprises has become a 

necessary and essential need that is imposed by economic, scientific, social and also 

technological development because we find that these institutions are confronted to a 

number of challenges due to the risk environment and the uncertainty and intensity of 

competition and change in customer desires, and is seeking a place in the local and 

international markets and always strive to be up front and able to compete and get better 

results. It is certain that the institutions that are gaining a competitive advantage are to be 

able to be creative and innovate and to constantly and continuously renew, and the 

distinguished leaders are those who are able to people in their organizations and take 

advantage of creative talents and invest their abilities and renewable energies and here is 

what we find, especially in the developed countries concerned with the phenomenon of 

creativity and innovation and the global scene perhaps the best example of this is the 

Japanese experience that will point in our research. 

Key-words: creativity, innovation, competitive advantage, competition 
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 مـــقــــدمــــــة

الددأا صالبنعفددمص دددنطنصا ددتابن فنصغددةصلقددأص ددننص دد صعدداصاإلبددأاعصاصاإلبتكددن ص صا   ةددنتصاإلقتمددنة مص نحددمص صصصصص
عطم بص صب اةصار فننصعاصارقةنمصاصال ظن فصا   د ةةصملمدنصعةدت ذصهد هصا   ةدنت،ص ادنصبملتدنصب ضدنص ددنطنص
فبفددنصومدد  اص صب دداصار فددننص صقةدد صالو ددكصاصالتطدد  ةصهتةدد ص تن جددهصبددن ا  صاصملددأمصالتأ ددأصعدد صإ تاددن صملددن ص

اإلبتكددن ص ص ددنثتص اددةةصملوددن ةصملدداصب دددطمصذاهفددمصلددو اصارفددةاةصا تافدد  اص  عضددمصصبنإل وددنحملص،ص اددنصبنصاإلبددأاعصا
ذ ددنخص نحددمصباص نلددمصعدداصاإل ددنمصثصةكدداصالةددفطةةصملمفاددنصباصهب فااددنصباصالتددأ   صملمفاددن،صاص دد صهدد اص ددننصلددهصهددأ ةاص

ص موفنص صإ  نفصةا صاصبمهفمصاإلبأاعصاصاإلبتكن ص صه هصا   ةنت.
صكب ل  فددنصاصال امفددنتصاإلبأاملفددمصصصصصصوتددنحصار دد احملصاصه ا ددأصا بنفةددمصبنإل ددنفمصإهلصالتطدد  صا ن دد ص صالتاصلكدداصعدد صا صصصص

اصاإلبتكن  ددددم،صب ددددد تصهددددد هصا   ةدددددنتصهدددددأ  صشدددددفرنصفدددددفرنصبمهفدددددمصاإلبدددددأاعصاصاإلبتكدددددن صاصةا مهدددددنص بددددددنطصعدددددب  صصصصصصصصصص
أ أةصربق صهبنصهد هصا   ةدنتصعفد ةصهبنفةدفمصثصاصعباجيص صالت ح صإهلصعبتجنت،صب  احملص،صهقبفنتصاصملامفنتص 

هقددد صقفادددمصاص ودددنخةصملددداصبيصعمدددأ صك دددة،صلفمدددوضصاإلبتكدددن صاصاإلبدددأاعصهددد صالبددددنطصار ادددةصبمهفدددمص ختمدددفصب ددد اعص
صا   ةنتص وةةص ن تصبمصعت  طمصبمصحتةة.

 نص فددكصبا دد تصاصهبدد اصه اددأصا   ةددنتصإهلصإ ددأاثصذبأ ددأاتصاصربةددفبنتصعةددتاةةص صعبتجن ددنصاص ددأعنصصصصص
صصصصب ددداصالأ ا دددنتصبنصا   ةدددنتصارعة كفدددمص ن دددتصهمدددبفص دددااصاراا ددد صففادددنص ت مددد صدب دددأثتصبدددةاخاتصاإل ددد اع،ص
اصعبددد صذلدددكصا دددمصذبنات دددنصعبنفةدددتانصالفنبن فدددم،ص فدددكصملدددةفصع دددأ صبدددةاخاتصاإل ددد اعصلدددأ انص ددد اصعضدددطةةاص صفددد ةص

ه  دهصود صهاادمصارفكدن صاةأ دأةصعداص ده صذبةدفأهنص صشدك صا ف ة،صاصه صعنص   أصملمنصبنصالت  هصا  نحةصهد ص
عبتجدددنتصباص دددأعنتصباصطدددةحملصإ تدددنجصاصب دددنلف صملاددد ص أ دددأةص فدددكص كددد نصاإلبدددأاعصاصاإلبتكدددن صاحملددد  صار ن ددديص

صففان.
 اإلشكالية:  

صاصعاص ه صعنص و صاصلأ ا مصه اصا    عصمتصبم  ةصإشكنلفمصالو كصملمنصالب  صالتنيل:صصصص
 أثر كل من اإلبداع و اإلبتكار على تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات اإلقتصادية اليابانية ؟كيف كان 

صاصا طهقنصعاصصالة ا صاة هةيصالةنب صاصلتةضصاإل نمصدب   عصالو كص طةحصار رممصالوةملفمصالتنلفم:
ص/صففانصهتاا صبمهفمص  صعاصاإلبأاعصاصاإلبتكن ص صا ب انت؟1
 بن ف ةصالتبنفةفمصلما  ةنتصاإلقتمنة مصصاصعنصهيصعمنة هن؟/صعنصا قم ةص2

ص/صإهلصبيصعأذص ةنه صاإلبأاعصاصاإلبتكن ص صهبافمصا ف ةصالتبنفةفمصلما  ةنتصاإلقتمنة مص؟3
ص/صه ص ننصلإلبأاعصاصاإلبتكن صةا ص وةص صهط  ةصا   ةنتصاإلقتمنة مص صالفنبنن؟4

 أىمية البحث:
هتجمدنصبمهفدمصهد اصالو دكص دد نصبنصع  د عصاإلبدأاعصاصاإلبتكدن ص صه   د صالقددأ اتصالتبنفةدفمصلماب ادنتصدبدنصففاددنصصصصص

ا   ةدنتصاإلقتمددنة مصعداصا  ا ددف صا اادمصاصا أ اددمصاصالديتصاصذبددأصع ن ادنصب ددأصبمدومصعن فددم،صاصالدألف صملمددنصذلددكص
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عصاصاثبتكن ص آلفمص ن  مصلمت   صاصالبا صاصا ودنظصملمدنصفإنصالكاةصعاصا   ةنتصاإلقتمنة مصه تنص  صعاصاإلبأاص
عكن تاددنص نحددمص صظدد صهبدد عص ن ددنتصاص غوددنتصارفددةاةصاصه ا ددأص ددأةصا بنفةددمصاصقمددمصا دد ا ةصهةدداضص ددنصبنث ددتجنبمص

صا امنصلمت أ نتصالةاهبمصاصا ةتقومفم.ص
 محاور البحث:

(صوددنا ص اددنص04لة فةددمصقابددنصبتقةددف صالو ددكصإهلصب ب ددمص لإل نطددمصب اددةصدب  دد عصالو ددكصاصع نةددمصاإلشددكنلفمصاصصصص
  مي:

ص:صعأ  صإهلصاإلبأاعصاصاثبتكن .المحور األول
ص:صا ف ةصالتبنفةفمصلما  ةنتصاإلقتمنة م.المحور الثاني

  صةمل صاصهبافمصا ف ةصالتبنفةفم.ص ةا صاإلبأاعصاصاثبتكنالمحور الثالث: 
صالفنبن فم.صا   ةنتاإلبأاعصاصاثبتكن ص صالمحور الرابع: 

ص

 المحور األول: مدخل إلى اإلبداع و اإلبتكار
إنصعوددنهف صاإلبددأاعصاصاإلبتكدددن صه تددنصب ن ددفمصبنلبةدددومصلموددأخص صبيصبددةاع ص أ دددأةص صا ب اددمص فددكصصهدددةهو صصصصصصصصصصص

إ دتخأاعانصعداصقود صملمادنخصالدبواصاصبنلتدنيلصفدإنصا د صا هونطنصا فقنصبنل امفنتصالوكة مصاصال هبفمصا ختمومصاليتص دت ص
ه ة دفصاا دأصلإلبدأاعصباصاإلبتكددن صعداصقود صالوددن امصلدفاصبعدةاصهفبددنصملمدنصاإلطدهحملصاصهدد اصعدنص دب نا صه  ددف هص ص

صه اصاحمل  .
ص(:INNOVATIONأوال: مفهوم اإلبداع )

  دددأصإهودددنحملصاا دددضصاصودددأةصلت دددأةصلقدددأصإ تمدددفصالودددن ا نص ددد  صربأ دددأصعواددد مصع  دددأصلإلبدددأاع،ص فدددكصثص صصصصصصص
ا انتص  ةه ،ص فكص ب ةص  صاا أصعبا صعاصتاا مصع فبمصه اف صزبممهصباصعف لهصفادبا صعداص ب دةصإلفدهصملمدنصب دهص
عبددت ،صصاصعددبا صعدداص ب ددةصإلفددهصملمددنصب ددهصملامفددمصاصعددبا صعدداص ب ددةصإلفددهصملمددنصب ددن صالةددانتصاصا مددن  صالدديتصسبفدد ص

ص صب اصالت ن  فصاصهيصملمنصالب  صالتنيل:ا وأملمصإ صغةصذلكصاصملمفهص بتبناص
(صاص1912 ص ص دبمصصJUSEPH SHUMPETERملةفصاإلبأاعص ةد صالون دكصاإلقتمدنةيصالباةدنايص ص -

ال يص  أصا ب ةصارا صلإلبأاعصملمنصب هص البتفجمصالبنمجمصعاصإ دنخصطة قدمصباصب دم بص أ دأص صاإل تدنجصاص د اص
 (1 همافاهص .التتفةص صمجف صعك  نتصا بت جصباص فوفمص

اإلبددأاعصهدد صهطوفدد صلجفكددن ص أ ددأةصالدديتصهدد ةيصإهلصربةددمصعم دد ظصملمددنصا بتجددنت،صطة دد صاإل تددنج،صالتب ددف صاص -
 (2 التة   صةا  صا   ةمصبنلكفوفمصاليتص أفصإهلصإ أاثصب ةصإجينيبصملمنصبةاخصاص تن  صا   ةم.

 دددت صهبوفددد هنصبقمدددأصهطددد  ةصاإل تدددنج،صباصصاصةكددداصه ة دددفصاإلبدددأاعصب ضدددن:صملمدددنصب دددهصهمدددكصالوكدددةةصاةأ دددأةصالددديت -
ملامفم،صباص أعمصب اصةكاصبنص  ااحصب ةصه اصاإلبدأاعص صا ب ادنتصعداصإ دأاثصربةدفبنتصطوفودمصملمدنصارةاخص
إهلصإ ددأاثصهطدد  ةص دد هةيصاصهن دد ص،ص فددكصهتضددااصهدد هصالت ةددفبنتص دد صعدداصاإل تددنجص،صالطددةحملصاةأ ددأةص ص

 (صص3   امصاإلةا  مصا ط صاصالناع صاةأ أةصا ت مقمصبنرفةاةصال نعمم.التكب ل  فنص،صا فن  صالتب فافم،صار
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بعدددنصاإلبدددأاعص اب  عدددمصفاددد صملودددن ةصملددداصملامفدددمصهددد ةيصإهلصإ دددأاثصالتتفدددةص صا دددن صالةعددد يص ضدددن ةصعدددنص،صصصصصصص -
بهد صصاصذلكصعاص ه صالتونمل صالبد ص صإطن صا ب  عمصعاصال بنحةصهض ص  صعداصالودةةصاصلنلدهصا  دة صا

 (.1 انصه صع  ضص صالدك ص ق ص (ص4 ا نةص ص ق صاإل تمنصص،
 (: شكل توضيحي لمفهوم اإلبداع كمنظومة1شكل رقم )

ص
ص
 
 
 

صفت يصملوأصالةمحاص ةاانص،ص صاإلبأاع:صعوا عهص،صع ن ةهصاصعك  نهه صةا صالوكةص نشةانصاصع تمل ن،صصالمصدر:     
ص.28،صصص2013الطو مصالانلام،صملانن،صصصصصص

اص تضددضصلبددنصبددنص ددو صب ددهصعااددنصا تموددتصالت ددن  فصاصه ددأةصصا اددنتص  ددةصالوددن امصاصا وكددة اص دد  صعوادد مصصصصصصص
صهمكصا ونهف صاليتصذ ة نهنصةكاصبنصهتمخ صبن  نينصالتنلفم:صاإلبأاعصإثصب هص ه ظصبنص  

 هوينصاصهبوف صبفكن ص أ أةصاصعوفأة. -

 إ تنجصعبتجنتصاص أعنتصاصملامفنتص أ أةصةا  صا ب امصباصا   ةم. -

 إة ن صربةفبنتصع تنةصملمنصال امفنتصاإلةا  مصاصالطةحملصاصار نلف صاإل تن فمصا ختموم. -

 أةةصارب نةصبه صعنصةف هنصه صالتتفةصاصالت ةمصا ةتاة.اإلبأاعصهيصظنهةةصعت  -

 

 ثانيا: أىمية اإلبداع 
ص(5 ه اةصبمهفمصاإلبأاعص صا نثتصاآلهفم:صصصصصصص
اإلبأاعص ط  صقأ ةصالوةةصملمنصا تبونطصارفكن صاةأ أةصاص ةدنملأهص صال حد  صإهلصا د صالبدن ضصلماددكممص -

 بطة قمصبحفمم.

 ةن  انصالوةةص  عفنصاصةكاصهط  ةهنصعاص ه صملامفمصالت م صاصالتأ   .  أصعان ةص فنهفمص -

صصصص  ةددنه صاإلبددأاعص صربقفدد صالدد اتصاإلبأاملفددمصاصهطدد  ةصا بتجددنتصاإلبأاملفددمص،صاصالةددانمص صهبافددمصا  اهدد  -
 اصإة ا صال ناصبطة قمصبفض .

 جي  صالوةةص ةتات صبإ تدنفصبشفنخصببوةه. -

فكدددن صاةأ دددأةص،صاصاإل دددتجنبمصبونملمفدددمصصلمودددةصصاصالت دددأ نتصاصا ةددد الفنتص ددد ةيصإهلصاث وتدددنحصملمدددنصار -
 لإلةا ةصا خنطةصاصالتكففصع صا تتةاتصاصا ةتجأات.

خبراء في حقل  مجال معرفي
 اإلختصاص

 الفرد المبدع
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 ةا ص صربوف صا ب انتصلتك نصبوفرمصعه ادمصث تددنفصا  اهد صاصال اد صملمدنصهبافتادنصعداص ده صهد فةص -
صبةاع صعتخممم.ص

 ثالثا: أنواع اإلبداع و مراحلو
قأعتصلإلبأاعصهمبفونتصملأ أةصاصالتمبففصار اةصشف ملنصهد صالد يصةفد صبدمصاإلبدأاعصا بدت ص،ص/ أنواع اإلبداع: 1

 صص(6 اصإ أاعصال امفنتصاإل تن فم:ص
صصص فنإلبددأاعصا بددت ص تاادد ص صطددةحصا   ةددمص بتجددنتص أ ددأة،صباصربةددمصعبتجددنتصقن اددمصبدددك صعةددتاة،صص -

 تصا ختمومصلوفرتان.اصذلكصلضاننصالتكففصع صالتتةا

بعدنصإبدأاعصال امفدنتصاإل تن فدمصفاد ص ة د صملمدنصا دت أاثصملامفدنتصإ تدنجص أ دأةصبددك ص د  ةصإعدنص ص افددمص -
 اإل تنجصباص  ةهه،صصباص ة  صملمنصربةمصال امفمصاإل تن فمصالقن ام.

ص(7  انص ت صهمبففصاإلبأاعصإهل:ص
ف ،صإ دددنخص ددنذجصهب فافددمص أ ددأةصسبكدداصا   ةددمصاإلبددأاعصالتب فاددي:صا قمدد ةصبددهصإ ددأاثصهتددةاتص صالتب دد -

عدداصبةاخصعانعاددنصدبةا ددمصاصإ ددأاثصربةددمص صملهقددنتصال ادد ص،ص تافدد صهدد اصالبدد عصعدداصاإلبددأاعصبك  ددهصغددةص
ا نةيصا اأفصإهلص   صب نلف صالتةفةصاصالتب ف صب ادةصجننملدمص،صبدنص دب كاصإجينبدنصملمدنص دم  صا   ةدمص

 بمومصملنعم.

:صاص  تدددنصبهددد صب ددد اعصاإلبدددأاعصإلملتودددن هصبهددد صار دددونبصالأاملادددمصلمباددد صملمدددنصا ةدددت  مصاإلبدددأاعصالتكب لددد  ي -
الكمدددديصاصاة  دددديصاصةكدددداصالقدددد  صبنصاإلبددددأاعصالتكب لدددد  يصملوددددن ةصملدددداصرب  دددد صفكددددةةصع فبددددمصإهلصعبددددت صقنبدددد ص

 لمتة   صباصبت ةمصعبت ص صطة قمصالتمبف صباصالتة   صباصطة قمص أ أةص أعمصع فبم.

 عملية اإلبداعية:/مراحل ال2
صصصصسبددةصملامفدددمصاإلبدددأاعصدبةا ددد صملدددأةصهكتاددد صاصه ادددةصبمددد  ةص نعمدددمصاصع دددنةصملددداصا   ددد ملفمصاصالبضددد صالددد هينص،صصصصصصصص

اصهتضااصه هصال امفمصالبض صال قمديصلجفكدن صاصع  د ملفمصار كدنمصالديتص قدأعانصالددخ صا ودأعص،صاص د ص كد نص
بنصهدت صهةمجتدهصإهلصااقد صملامديصةكداصاآل دة اصاإل دتونةةصعبدهصبقدأ صا ةدتطنعصاإلبأاعصقن انصملمنصا قفقمصفإ دهصثبدأصاص

ص نحمصإذاصعنصإ تبأصإهلصبةلمصهاوتص قفقتهصاصااق فتهصاصح ته.
اصهبددن صال أ ددأصعدداصالباددنذجصالدديتصإق  اددنصالوددن ا نصبدددأنصعةا دد صاص طدد اتصملامفددمصاإلبددأاع،صزبتمددفصملدداصب ضددانص

ص(ص8 الو اصبأ  نتصعتوناهمصاصعاصبفبان:ص
اصهددديصالت دددةفصملمدددنصا ددددكممصبمددد  ةصعومدددممصعددداصمجفددد صبب نةهدددنصاصال دددةافصاحملفطدددمصهبدددنصصصصصصمرحلـــة الت:ـــبع:  -

 اصار ونبصاليتصةملتصإهلصظا  هنصاص نفمصارفكن صاليتصهةهو صهبن.

اصهد صالتوكددةصا ة د صملمدنصا دددكممصاصربمفمادنصاصهو د صمجفدد ص  ا وادنصاصة ا ددمصمرحلـة التفكيـر العميــق :  -
  صاصاإلف ا نتصا ت مقمصهبنصاصهب ف صه هصارفكن صاصال هقنتصالقن امصبفبانصبأشكن صخمتموم.ارفكن

 اصةا صإ تان صا دكممص صال ق صالونطاص  صهتونمل صا  م عنتصع صب ضانصالو ا.مرحلة التأمل:  -
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اصطة ادنصملمدنصاصهبدنص دت صه  دفضصالوكدةةصالبنذبدمصملداصعة مدمصاإل دنمصاصهو د صعهخعتادنصمرحلة التحقيـق:  -
 . ب ا صففانصقو صا  صالوكةةصع   صالتبوف  ا ختممصر  

 (.CREATIVITY)  في تطبيق األفكار الجديدةكعملية  رابعا: مفهوم اإلبتكار
بحددوضص ب ددةصإهلصاإلبتكددن صعبدد صملقدد ةصقمفمددمصب ددهصهدد صالدد يص بدددفصالاددةاةصصاص  طدديص ص ودداصال قددتصلما  ةددنتصصصصصص

اإلبتكددن صالقددأ ةصملمددنصا بنفةددمصاصال حدد  صإهلصا بتجددنتصاةأ ددأةصاصإهلصال بددن اصاصار دد احملصاإلقتمددنة مصالقن اددمصملمددنص
اةأ ددأةص صاقددتصب ددةعصاصدبددنصهدد صبفضدد صعدداصعبنفةددفان،صبدد صب اددةصعدداصذلددكصفادد صملنعدد صوددأةصلإل ددتاةا  مصاصبقددنخص

صا   ةنت.
ملمنصالت ح صإهلصعنصهد ص أ دأص ضدففصصاصعاصهبنصفقأصملةفصالأ ت  صملو ةصجن صملو ةصاإلبتكن صبأ هص: صقأ ةصا   ةم

ص(9 قفامصب نصاصب ةعصعاصا بنفةمص صالة حمل .ص
 انصملةفصالو اصاإلبتكن صملمنصب ه:ص صملامفمصع فبدمصادنا صففادنصالودةةصملداصطة د صإ دتخأامصهوكدةهصاصقأ اهدهصال قمفدمص

صص(01  صإ تنجصعبتجنتص أ أةصهك نص نف مصلماجتا صال يص  فشصففه .
 بين اإلبداع و اإلبتكار: خامسا: العالقة

 ص ادددةصعددداصارحبدددنثصا دددتخأمص ددد صعددداصاإلبدددأاعصصاصاإلبتكدددن صملمدددنصبعادددنصعمدددطم مصع اةفدددمصلكددداصالدددو اصعددداص
الوددن امصعفدد صبفبااددنصعدداصتاا ددنصع فبددمصاصاملتناهددنصفةاقددنصملمددنصالددةغ صعدداصملهقتااددنصالتكنعمفددم،صف مددنص ددوف صا اددن صفقددأص

 هقدددمصبدددمصاإلبددددأاعصاصاإلبتكدددن صهدددديصملهقدددمصهكنعمفدددمص اددددنصهددد صعوددددمص ص(صإهلصبنصالCookبشدددن صالون دددكص دددد  ص ص
(ص،ص فكصبنصهبن صعأ هتصلماب امصا وأملمصهدا صملمنص صارفكن ص،صال دنعممصاصالتا  د (صهد ةيص2الدك ص ق ص 

صإهلصاإلهفدددننصبأفكدددن صغدددةصعأل فدددم،صاصخمة دددنتصهددددا صملمدددنص صاإلبدددأاعص،صالباددد صاصال ن دددأصملمدددنصاإل دددتاان (صهددد ةيصإهل
ص(ص00 اإلبتكن صعاص ه صالت ةفبنتصا ةتاةةص صاإل تنجصاصربقف صا كن  صا نة م.

 ( مدخالت و مخرجات المنظمة اإلبداعية2شكل رقم )
ص

 creativityاإلبتكن صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصideasارفكن ص

 growthالبا صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالمعالجةصصصصصصصصصصصصصصصصصصemployeeال نعم نص

 return inال ن أصملمنصاإل تاان صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصfinanceالتا   ص

صصص
صاإلبأاعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاإلبتكن صصصصصصصصص

صاإلهفننصبأفكن ص أ أةصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالتطوف صالبن ضصلجفكن صاإلبأاملفم
خص أ أةصاصهكاصع   ةةصعاصقود ص،ص ص دمصاإلبتكدن صهد صالد يصاإلبأاعصبأ هص أيتصبأشفنصCummingبفبانص ةذص

ص(02   ا صملمنصق لومصباصهدكف صهمكصارشفنخصلتموضصعما  مص نلةم صاصا أعنتصاصغةهن.
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هدد صاآل ددةصملددةفصاإلبددأاعص ص تنبددهصقددنع  صاإلةا ةصاصارملاددن صبأ ددهصملوددن ةصملدداصصRosenbergاصعدداصا اددمص  ددةص
بف ن صاإل ةننصاليتص بت صملبانصبفكن صبحدفممص أ دأةصهد ةيصإهلصربقفد ص تدن  صفة دأةصاصبعدنصاإلبتكدن صفاد ص ددنطصالد يص

ص  ةيصإهلصهطوف صارفكن صاإلبأاملفمصإهلصإجننتصملامي.ص
أا  صال هقددمصبددمصاإلبددأاعصاصاإلبتكددن ص فددكصالكاددةصعدداصارحبددنثصاصسبفدد صعدداص دده صعددنصهقددأمص تضددضصلبددنصعددأذصهددصصصص

بمصا مطم مص فكصثصه  أصف ا حملص وةةصهد هص د هةصع دمصعمدطمضصاإلبدأاعصاصاإلبتكدن صطن دنص دد  ننص ص وداص
ذلددكص ص ددمصال بنحددةصالة فةددفمص نلطهقددمصاصالناملددمصاص دد مصا فددن صاصا ةا ددمصاصالقددأ ةصملمددنص دد صا دددن  صإهلصغددةص

بالرددكصالدد  اص ب ددةانصإهلصا مددطم مصبأا ددهصخمتموددمصملمددنصإملتوددن صبنصاإلبددأاعصعة مددمصهةددو صاإلبتكددن ،صاص  تددنانصبنص
صاإلبأاعصه صملامفمصه لفأصاصإجينةصبفكن ص أ أةصبعنصاإلبتكن صفا صالتطوف صلتمكصارفكن ص انصه صع  ضص صا  نةلمصص

ص
 

 المحور الثاني : الميزة التنافسية في المؤسسات اإلقتصادية
 داأصاحملف صال يصه ا صففهصا   ةنتصاإلقتمنة مصهتةاتصاصرب ثتص  هة مصملمنصخمتمفصارح أةصاص صصصصصصصصص

صعنص ةانصبنل   مصاإلقتمنة مصاليتصا  تصعاصار  احملصاصعبانصظا  صالتبنفةفمص الأالفمصصصصصصصصصش صا نثتصع صبةاتهن
اصال ن فم،صبنصةف صبن   ةنتصإهلصالو كصملاصالطةحملصاليتصسبكبانصعاصربقف صعف ةصهبنفةفمص ااصقطنعص دنطان،صص

ص   فممصلمتو حملصاصالتاف صملاصا بنفةم.
 (advantage compétitiveأوال: مفهوم الميزة التنافسية ) 

صصصصصصصص ص ذلك صملمنصبعن: صالتبنفةفم صا ف ة صال يصه ةف صا صعبنفةفان صملا صا   ةم صسبمكه صال ي صالتاف  صا اإل تهف
 ف همانصإهلصربقف صع ا نصملأةصعبانصا م  صملمنصه اعشصعةهو مصاصهطوف صب  ن ص أصعبخوضمصاص م  صملمنص

ص(13  ممص  قفمصب ن،صاصالبا صاصالوقنخصبط  صعنصةكا .
هبدأصب ن نصعاصالقفامصاليتصهةتطف صع  ةمصصملمنصبعنص ص*(michael porter انصملةفانصعن ك صب  هةص صصصصصص

عنصبنصزبمقانصل بن بانصحبفكصةكاصبنصهأ  صشك صب  ن صاق صبنلبةومصر  ن صا بنفةمصدببنف صعةنا م،صباصبتقأًنص
ص(14 عبنف صعتوةةةص صا بت صه  ضصبدك صاا  صال  نةةصالة ة مصا وةا م .ص

صبنصاصporterعاص ه صه ة فصصصصصصصص صا   ةمصملمنصإ تدنفصطةحملص أ أةص تومصلبن صالتبنفةفمصهيصقأ ة  ف ة
ب اةص ونخةصاصف نلفمصعاصهمكصا ةت اممصعاصقو صا   ةنتصا بنفةم،ص فكص ك نصدبقأا هنصإ أاثصملامفمصاإلبأاعص

صدبوا عهصال ا  .

                                                           

 صعأ  مصهن فةةصلجملان صاصه صب أصالقنةةصالبنف  اص صلن صإ  اهفجفمصالدة نتصصصصصبةاففة  صبجنمف يص23/05/1947عنص ك صب  هةصعاصع الفأص * 
اهبنفةفمصالأا .ص   

 اإلبتكار = اإلبداع + التطبيق
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قأ ةصصملمنصبعن:صاف ةصالتبنفةفملمصةكاصبنص  طيصه ة فصشنع صاصخمتمةصصالت ة ومصالةنبقمصعاص ه اصصصصصصصصص
ا   ةمصملمنصهقأًنص م مصباص أعمصذاتصهكمومصبق صباصعبت صعتاف صملاص  ةهص صار  احمل،صع صقأ ةصا   ةمصملمنص

صاإل تاةا ص صاإل تونظصهب هصا ف ةصعاص ه صملامفمصاإلبأاعصاصاإلبتكن .
 ثانيا: خصائص الميزة التنافسية

صنلفم:هتاا ص من  صا ف ةصالتبنفةفمص صالبقنطصالت
  ت صببنخصا ف ةصالتبنفةفمصملمنصا أذصا ت   صاصالو فأصاصذلكصبإملتون هنصزب صفةحمصعةتقومفم. -
هومصا ف ةصالتبنفةفمصملمنصب ن ص قنطصق ةصا   ةمصاصالبقنطصا تون بمصع صعبنفةفانصاصلفاصملمنصب ن صالبقنطص -

 ا د  م.
 قأ اتصاصع ا ةصا   ةمصالأا مفمصعاص امصب ةذ.بنصهك نصعتجأةةصاف صع طفنتصالوفرمصا ن  فمصعاص امصاص -
 بنصهك نصعة مصب اصةكاصإ ه صعف اتصهبنفةفمصبأ ةذصاصبةا لمصاف صالتتةاتصا نحممص صالوفرمصا ن  فم. -
صالقمةصصصصصصص - صا أذ ص  صربقفقان صا   ةم صهة أ صاليت صالبتن   صا صاثهأاف صع  صالتبنفةفم صا ف ة صإ تخأام ص تبن   بن

 اصالو فأ.اصا ت   ص
 بنصهك نصا ف ةصالتبنفةفمص نمسمصدب مصه طيصار وقفمصاصالتو حملصملمنصا بنفةم. -

 ثالثا: مصادر الميزة التنافسية التي تمتلكها المؤسسات اإلقتصادية  
 صظ صا بنفةمصا نةةصاصالتتةصالةة  ص ص غونتصاصا تفن نتصا ةتامك،صهة نص/ اإلبداع ) اإلبتكار(: 1

اإلقتمنة مصإهلصالتط  ةصا ةتاةصاصا تجأةص بتجن نصاصذلكصقمأصربقف صالتاف صاصالوقنخص ص واصا   ةنتص
ال قت،صاصلقأصإتةاةصإهتانمصا   ةنتصبنإلبأاعصاصال  ف صملمفهصإهلصة  مصإملتون هصا أصارةىنص صار وقفنتص

 (15 أاعصعمأ اصعتجأةاصلماف ةصالتبنفةفم.التبنفةفمصصإهلص ن  صالكونخةصصصصصاصاة ةة،صاصبحو تصالقأ ةصملمنصاإلب
ا قم ةصهبنصبنلكونخةصقأ ةصا   ةمصملمنصإ تته صا  ا ةصاصملبنحةص/ الكفاءة ) التحكم في التكاليف(: 2

اإل تنجصبدك صبفض ،صحبفكصةكاصا م  صملمنصب نص نه صبكاصبإ تخأامصهمكصا  ا ةص،صباصإ تنجص ج صع مص
عاصا  ا ة،صبيصبأق صهكمومصبكبمصعاصعبنفةفانص صلن صالبدنطصاليتصه ا صففه،صصصصصعاصاإل تنجصبأق ص ج صبكاص

اص بتفجمصل لكص  فصربق صا   ةمصعف ةصهبنفةفمصعاص ه صهقأًنصعبتجنتصبأ  ن صعبخوضمصببنخاصملمنصهكنلفوانص
 ا بخوضمصهيصار ةذ.

 فكص ت صملمنصب ن انصا ون ممصبمصا بتجنتصا طةا مص صالة حملصب اص ةغ صال ب نصملبأصإزبنذصقةا صص/ الجودة:3
الدةاخصالو كصملاص  ةةصافض صاص  ةصعبن  ص صال اب صبمصالكونخةصاصاة ةة(ص،صاصملمنصه اصار ن صبحو تص

فةفم،صب صرعنصبحو تص صالكاةصالكاةصعاصا   ةنتص ت صجب ةةصا بتجنتصلاصرعنصطة قمصإل تةنبصعف ةصهبن
صعاصا نثتصالمبنملفمصبعةاص تافنصعاصب  صالوقنخصاصاإل تاةا .

ص
ص
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 / اإلستجابة لرغبات و حاجيات العمالء:4
 دد صهكدد نصا   ةددمصقددنة ةصملمددنصع ا اددمصا بنفةددمصا وةا ددم،ص ت ددمصملمفاددنصبنصهكدد نصقددنة ةصملمددنصبةاخصعانعاددنصصصصصصص

ربأ أصاصإشونعصالةغونتصاصا تفن دنتصملاه ادن،صاصهد اص دفخم ص د عصعداصالد ثخصعداصبدك صبفض صعاصعبنفةفانص ص
قو صال اهخ،صاصاق صقفامصب نص بتجن ن،صبدنص د ةيصإهلص مد صالتاففد صالقدن  صملمدنصا  ا دنصالتبنفةدفم،صاصهكد نصب دوقفمص

  ةددمصملمددنصهتفددةص دد عصلإل ددتجنبمص ن ددنتصال افدد صبتقددأًنصعبتجددنتصعتب ملددمص ةدد صالطمدد ص،صبيصهطدد  ةصقددأ اتصا 
ا بتددد جصافقدددنص ن فدددنتصال افددد صاصهو دددنصلتتدددةص صطمودددنتصالةددد حملصاصالددديتص طمددد صملمفادددنصبنل ب  فدددمصاصه دددينصالقدددأ ةصملمدددنص

التكفددددفصاصاإل ددددتجنبمصعدددد صا ن ددددنتصالوة ددددأةصلكدددد صملافدددد صاصهتفددددةصهمددددنعف صا بتدددد جص فددددكص ددددت صهقددددأًنصا بتجددددنتصصصصصصصصص
ص(16 اصا أعنتص ة صهوضفهتصال اهخ.

 / المعرفة:5
 ددنةصاصع م عددنتصاصذبددن بصاصة ا ددنتصفددةةصباصلا ملددمصعدداصارفددةاةص ص ن ددتصا  ةفددمصهدديص مددفممصباص حددفأصصصإذاصصصصص

اقددتصوددأة،صفإ بددنص  ددفشص تاددنص نلددمص صإ وجددن صا  ةفددم ص فددكصبحددو تصهدد هصار ددةةصا دد  ةصار اددةصبمهفددمص ص مدد ص
البن  دمصهديصالديتصزبمد صبددك صعةدو صا  ةفدمصاةأ دأةصاصذبةدفأهنصصا ف ةصالتبنفةفمصاصعبهصفدإنصا   ةدنتصاإلقتمدنة م

صعاص ه صهكب ل  فنصاصب نلف صاص م صاص أعنتص أ أة.
 رابعا: صفات المؤسسة المتميزة:

ع  ةدمصص62ملمدنص Tom peters-Robert watermanعداص ده صالأ ا دمصالديتصب ةاهدنص د صعداصصصصصصص
لما  ةدنتصالةا دأةصبظادةتصالبتدن  صبنصا   ةدنتصا تافد ةص ن دتصةا ادنصبعة كفمص،ص   صع   عصالتاف صبنملتون هصمسمص

ربددددنفظصملمددددنصبملمددددنصعةددددت ذصلمجددددد ةةصاصث ددددتانعصالددددأا  صلم بددددن اصاصإملطدددددنخصا ة ددددمصلإلبددددأاعصاصاثبتكددددن صاصهطددددد  ةص
صا بتجنت.

صاص صه اصاإلطن ص أةصالون اننصع ا نصب ن فمص  هصا   ةنتصاصهيص نلتنيل:صصصصصص
:ص  تددنصال قددتصلددأذصا   ةددنتصعدداصبددمصا مددنة صالاافبددمصالدديتص ددنصقفاددمصسســات علــى مبــدأ الحركــة/ تعتمــد المؤ 1

صبغمنصعاصالبق ةصل اصثبأصملمفانصبنصهةتااةهصب بن مص وةة.
:صلقدأصجن دتصا   ةدنتصود صالأ ا دمصعداص ده صارفكدن صاةأ دأةصالديتص ن دتصهدأيتصهبدنص ص/ التقرب إلـى الزبـائن2

موفددمص ن فددنتصال بددن اصعدداص دده صاإل ددتانعصا ت احدد ص دد ،ص فددكصبنصا ةددتامكصهدد صالدد يصاددأةصغنلوفتاددن،ص تفجددمصلت
صا بت صاصه اصار ةصه صال يصاأةصعمةصا   ةم.

:صبفبددتصالأ ا ددمصبددأنصعددأ اخصا   ةددنتصثص تددأ م نص صهمددةفنتصال اددن ،ص دد صثص/ اإلســتقاللية و روح اإلبــداع3
بفكددن ه صعدداص دده صاإلبددأاعصاصاإلبتكددن ص،صبدد صملمددنصال كدداص فددكص ق عدد نصصه فدد صقددأ   صملمددنصإظاددن صعدد اهوا صا

صبتأملف صاصربوف ص  صونالمصهنةفمصعاصطةفا ص،ص فكصبملطفتصاإل تقهلفمصلك صبفةاةصا   ةم.
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إنصعداصبدمصعدنصهتافد صبدهصا   ةدنتصالديتصإ دتاأفتانصالأ ا دمصهديصقدأ ةصالتب دف صص/ التجمع حول القيم األساسية:4
خةاجصالطنقدددددنتصاصإهن دددددمصالوةحدددددمصلم ادددددن صعددددداصب ددددد صإظادددددن صعددددد اهوا صاصإبدددددأاملن  ،ص فدددددكصةكددددداصهبدددددنصملمدددددنصإ دددددت

صلما  ةنتصبنصه  ةصملمنصال نعممصهبن،صعاص ه صعأذص نذبفمصالقف صالةن أةصاصهأ ةهنص صهمةفنتصال ان .
هتافدد صبنلت اعاددنصص:صبظاددةتصالأ ا ددمصالدديتصب ة ددتصبددأنصا   ةددنتصا  بفددمص ن ددت/التوجــو نحــو الن:ــا  الــ ي تتقنــو5

بنلت  دددهصوددد صالبددددنطصالددد يصهتقبددده،صبيصالت اعادددنصبدددن  صارحدددميصلمبددددنط،صرنصالتبددد عص صالبددددنطص ددد ةيصإهلص قددد ص
صال  ف صا طم بصعاصقو صا   ةم.

صصصصصص ددو ص تضددضصلبددنصبددأنصا   ةددمصالدديتصهكتةدد صعفدد ةصهبنفةددفمصهدديصالدديتصه طدديصبمهفددمص وددةةصلم اددن ،صملمددنص دد خصعددنصصصص
 ص ودداصال قددتصملمددنص دد ةةصعبتجن ددنصاصهدددجف صا وددنة ةصا نحددمصعدداصب دد صهبافددمص احصاإلبددأاعصاصاإلبتكددن صاصربددةصص

ص نحمص صظ صوف ص تاف صبنث تقةا صاصا بنفةمصا نةة.
 المحور الثالث: دور اإلبداع و اإلبتكار في دعم و تنمية الميزة التنافسية للمؤسسات

صالتبنفةفمصهبأفصا ونظصملمفانص تطم صملمنصا   ةنتصصصصصصص اإلقتمنة مصالة يصةا انصو صهبافمصاصهط  ةصعف  ن
رنصإمهن صه هصار ةةصقأص  ةيصإهلصهقمفأ انصعاصقو صا   ةنتصا بنفةمصارعةصال يصجي  صا   ةمصهوقأصهو قانص

صالتبنفةي.
ا صاصهي:صبعة كن،صاجنم ا،ص(صملمنصملدةةصةMichael Porter فكص صة ا مصب ةاهنصعن ك صب  هةص صصصصصصص

صعاص صهتاكا صاليت صا   ةنت صبن صإ تدف ص بتو  ا، صا ص    ن صالفنبنن، صالأ ن  ، صإ طنلفن، صالة  أ، ص   ةةا، ب ن فن،
صاإلبأاعص صملمن صهأاام صاليت صا   ةنت صهمك صهي صا نةة، صا بنفةم صظ  ص  صملمفان صهةتاة صا صهبنفةفم صعف ة صصصصصصإ تةنب

صاص ه صملامفمصة بنعفكفمصعةتاةة،صاص  اصاإللت امصبنث تاان صا ت اح .اصاإلبتكن صصصصصاصالت ةمصع
 أوال: تأثير اإلبداع و اإلبتكار على عوامل المنافسة.

هة نصا   ةنتصاإلقتمنة مصإهلصربقف صعف ةصهبنفةفمصاصذلكصعاص ه صعنصهوتكةهصعاصعبتجنتصباصطةحملصإ تن فمصباص
اة ةةصاصهقمف صالتكنلففصاص م صح  ةص فأةص نص صالة حملصاصه اصعنص  صهكب ل  فنتص أ أةصعاصب  صربةمص

ص(19 :صص  فص ةاهص صالبقنطصالتنلفم
 اأفص  صعاصاإلبأاعصاصاإلبتكن صإهلصربةمص  ةةصا بتجنتص ص/ اإلبداع و اإلبتكار و تحسين الجودة: 1

ص صالأالفم صلما ن ة صا طنبقم صشانةة صملمن صا م   ص  صا   ةم ص غوته صإطن  ص  صه هصISOلمج ةة ص فكصبحو ت  
 الدانةةصبعةاص تافنصلأ   صار  احملصال ن فمصاصلمتأ ةص صالورنتصالة قفم.

إة ن صفرنتص أ أةص صملامفمصاإل تنجصقأص ك نصغة هصار ن يصه صالةف ص ص/ تأثير اإلبتكار على التكاليف: 2
مصب نص افمصعاصا أ هتص صف ةصتعبفمصقمةةصملأةصال  أاتصا بتجمصاصسبكمصذباف اتصاصكثتصاإل تنجصعاصع نة

 اصربقف صعةةاة مصب نصاصه صعنص ت اف صع صوت ذصاإلبتكن صالتكب ل  ي.
إنصالو أصا قفقيصلإلبأاعصباصاإلبتكن صه صهقمف صالتكنلففصفااصب اةصا بنا اتصاإل  اهفجفمصإ ت انثصعاصصصصصصصص

طةفصا   ةنتصهيصالتبنفاصملمنصار  ن صا بخوضم،صبنص  ينصالتبنفاصملمنصب ن صزبوفاصالتكنلفف،صاصه صعنص



 /بن مسعود آدمد                                مع اإلشارة إلى تجربة اليابان –  ديةاالقتصاكمفتاح لتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات  اإلبداع

 

 2012/جانفي 00العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
218 

شصب ن،صاصبنلتنيلص اننصالوقنخصاصالبا صملاص تطم صاإلهتانمصب شفأصال امفمصاإل تن فمصاليتصهةاضصبت قف صه اع
صطة  صإملنةةصإ تاان صه هصا  اعشصاصالبتن  صاحملققم.

ةا صاإلبتكن صعمأ اصب ن فنصلمتاف ص فكصه تنصا من  صاصالتمنعف ص/ تأثير اإلبداع و اإلبتكار على التميز: 3
صفإ تنجص  صلمتاف  صهنعن صعمأ ا صاةأ أة صاصار نلف صالوبفم صباصاإلبأاملفم صباصهقأًنص أعنتص ة  م صملنلفم م صجب ةة

 ابتكن صعبتجنتص أ أةصه طيصةاف نصإ نففنصلم بن اصلدةا انص  صاصإنص ن تصبأ  ن صملنلفم.
مسضصاإلبأاعصاصاإلبتكن صلما  ةنتصبنل  ف صملمنصشةامصع فبمصعاص/ تاثير اإلبداع و اإلبتكار على التركيز: 4

صلم بن اصاص ت اف صاإلبتكن صع صال بن اصعاص ه صاإلملتانةصملمنصاإلبأ اعصاصاإلبتكن صا ةتاةص صا بتجنتصا قأعم
 صصعجالت مي:النا  اهفجفمصال  ف ص نحمصإذاص ن تصا بتجنتصا قأعمصذاتص انفمصهقبفمصملنلفمصعان صملمنصذلكص

صعان صذلكص أعنتصالمفن مصاصقط صالت صهنعمص أا ص ن تصا أعنتصا كامم صالةفن اتصباصإذا فن صبنلبةومصحبنملم
    ةنتصالطةان.

صثانيا: تأثير اإلبداع و اإلبتكار على قوى المنافسة السوقية.
  ا ص  صعاصاإلبأاعصاصاإلبتكن صملمنصهكاففصالق ذصالتبنفةفمص ص  حملصالةم صاصا بتجنتصاصهبوا صه هصالق ذص

ب  هةص ص  ذ هصالداةصبنلق ذصصملمنصإ ن ةصا بنفةمصالة قفمصبمصا   ةنتصاصبمهانصهيصهمكصاليتصحبوانصعن ك 
ص(20 ا ااصلمابنفةمصاصا تااممصففانص مي:ص

 / التأثير على القوى التنافسية لمنافسي القطاع:1
   ةصاإلبتكن صملمنصعبنفةيصالقطنعصهأ ةاص وةا،صف بأعنص  ةيصاإلبتكن صإهلصزبوفاصهكمومصا بتجنتصهأا  صصصصصصص

ا   ةنتصا تبنفةمص واصب  ن هنصفتةتطف صا   ةمصالقنة ةصملمنص واصقطنعص دنطصع مصه ةاةصالضت طصملمنص
هكنلفوانصالمج خصإهلصا تخأامص هحصار  ن صة بصال بن اصب فأاصملاصعبنفةفان،ص فكصهموضصا   ةمصسبمكصعف ةص

 بنفةمصهبنفةفمصعاص ه صفةاقنتصصالة ةص،صبعنصإذاص ننصاإلبأاعصاصاإلبتكن صهقبفنص موضصعاصالم  ص أاصملمنصا
ا م  صملمفهصبةا لمص،ص ص مصإذاص ننصاإلبتكن ص ةنه ص صهأملف صاة ةةصفإنصا   ةمصاليتصهتومصه اصالب عصعاص

صاإلبتكن صهةتطف ص ة صاثخصال بن اصبإهونعصإ  اهفجفمصقن امصملمنص نذبفمصعبتجن ن.
 / التأثير على الداخلين المحتملين ) رفع حواجز الدخول إلى السوق(:2
إذاصسبكبتصا   ةنتصالقن امصعاصببنخصال ثخصلم هعمصا ت مقمصدببتجن ن،صاصذلكصعاص ه صاإلبأاعصاصاإلبتكن صصصصصص

ا ةتاةصفإنصه اصارعةص  ه صملمفهصهقمف صا خنطةصا ةهوطمصبأ   صعبنفةمصاةأةصملمنصالمبنملم،صاصملبأعنصهتأىنص
ص اصملنلفمصاصبنصربق صب بن نص وةة.همكصا خنطةصةكاصلما  ةنتصالقن امصبنصهوةضصب  ن

اصبنلتنيلصفإنصا   ةنتصاليتصهق مصبنإلبأاعصاصاإلبتكن صسبكبانصعاصت نةةص  ا  صالأ   صإهلصالة حملصاصذلكصصصصص
إذاص ننصعاصا اكاصاإل وةاةصبطةحملصاإل تنجصاةأ أةصعاص ه صاإل ت  اذصملمنص ق حملصعمكفمصاإلبأاعصاصاإلبتكن صبعنص

اإل ت  اذصملمنصا  ن فصالوبفمصباصالتقمفأص ك نصعاصالةا صا   ةنتصاةأ أةصالأ   صإهلصإذاص ننصعاصالةا ص
صالة حمل.
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 /التأثير على المنتجات البديلة:3
   ةصاإلبأاعصاصاإلبتكن صبأا مهنص صة  مصإ ه صا بتجنتصبأ ةذص نحمص صا نثتصالتنلفم:صاإلبتكن صالو ن صصصصصص

الكوةصبمصا بتجنت،صالوةاقنتصا  تنةص صار  ن ،صملبأصإخنونضصهكمومصاإل ه ص صص صا بتجنتصالوأ مم،صالتدنبه
 نلمصالدةاخصال قهين،ص نثتصالبأ ةصباص نثتص  فصإخنةاطصا د يص صملامفمصالدةاخ،صه فةصا  ا ةصاصإخنونضص

صب  ن هن.
 / التأثير على القوة التفاوضية للزبائن:4

ف ص  صعاصاإلبأاعصاصاإلبتكن صبنص تةانصعاص طنحملصا ونا مصبمصا بتجمصاصال بن اصص صب اصار فننص ةتطصصصصصص
ص انص صا نثتصالتنلفم:

صبةذصاإلبأاعصاصاإلبتكن صإهلصهباف صلتا صع م،ص مانصسبكاصال بن اصعاصرب   صطمون  صإهلصعبتجمص - إذا
هخصع صالون  مص فكص تجهصال بن اصإهلصك ة اصبةا لمصاصبتكمومصبق ،صاص مانصتاةتصالق ةصالتونا فمصلم ا

 ا   ة اصال  اص قأع نصبفض صالدةاط.
صا تطنعصاإلبأاعصاصاإلبتكن صبنص ضفونصب اصا من  صإهلصا بت ،صاصه هصا من  صه تنصار ن ص - إذا

ص ن  ص صعا صق ذ صهوضف  ص م  صإهل صذلك ص  ةي صفة ف ص، صا بت  صا تفن  ص  صال بن ا صملمفه ص  تاأ ال ي
صنص  ةيصإهلصهضفف ص طنحملصا ونا مصاصا ةناعمصبمصا بتجمصاصال بن ا.ا د  اصب

 / التأثير على القوة التفاوضية للموردين:5
 انص و صا أ كصملاصالتأ ةصال يص وة هص  صعاصاإلبأاعصاصاإلبتكن صملمنصق ةصال بن اصفإ بنصجنأصبأنص انصصصصصص

صا نثتصاآلهفم:هأ ةصب ضنصملمنصالق ةصالتونا فمصلما  ة اص انص ص
إذاص ن تصالتكب ل  فنص صإ تنجصا  اةصاصار  اخصاصقط صالتفن صباصب ون ةصب ةذصإذاص ننصاإلبأاعصاصاإلبتكن ص -

صبعنمصملأةص وةصعاصا   ة اصفإنصهبق صال بن اصعاصع  ةص  صلن صا بتجنتصباص صب نلف صاإل تنجصعتن ن
ا بنفةمصبمصا   ة ا،صاص ض فصالق ةصالتونا فمصلما  ة اصآل ةصهك نصعبخوضم،صارعةصال يص   أصشأةص

 بعنمصال بن ا.
صهةتطف صبنص - ص ننص ت فةصلأذصا   ة اصهكب ل  فنتصع فبمصعتمممصبأةاخص م مصباصخبمن  صوأةةصهبن إذا

هةغ صال بن اصملمنصشةاخصعاصه ثخصا   ة ا،صفإنصذلكص ض ا ص صقامصا بنفةمصاصةب ا صالق ةصالتونا فمص
 ع صملاه ا .

 اليابانية المؤسساتالمحور الرابع: اإلبداع و اإلبتكار في 
عاصا  ةافصبنصا   ةنتصالفنبن فمص ققتصجنن نص وةاص صاآلا مصار ةة،ص فكصبحو تصعبتجن نصهت اصصصصصصصصصص

بننصعاصالأا صالةونقمصاث  احملصال ن فمصاصذلكص   ةصطو نص أذصاهتانعانصب بمةصاإلبأاعصاصاإلبتكن ص فكصه تنصالفن
بنصهبوقهصص%ص6 صه اصا ن ،ص انصبنصإ ونحملصا   ةنتصالفنبن فمصملمنص دنطنتصالو كصاصالتط  ةصاصاإلبأاعصسبا ص
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المبنملمصملمنصهمكصالبدنطنت،صاصملمنصه اصار ن صفإنصالتجةبمصالفنبن فمصهوقنص أ ةةصبنإلهتانمصاصالأ ا مصلكيص
صبنعفمصعبان.هةتوفأصعبانصخمتمفصالأا صلةفانصال

 أوال: اإلبتكار على الطريقة اليابانية.
ملبأعنص ن تصالفنبننصلةةصةالمصب اأ نصا  ةم،صاصاملتاأتصا   ةنتصالفنبن فمصملمنصص1960 صبأا مصملنمصصصصصصصصص

التجن ةص صا بتجنتصا ةت  ةة.صا طمقتصالفنبننصخبطنص نبتمص  صبحو تصق ةصاقتمنة مصمل انصهبت صعنص كوفانصاص
ص(21 ن نصطوقنصلمطة قمصباصا با صالتنيل:صهمأ صةاف صةا صال نا،ص فكص ةصاإلبأاعصاصاإلبتكن صةا  صع  ة

/صإ ت نبصالتكب ل  فنصاصالتقبفمصال ن فمصاليتصبأبصإ تدن هنص ص تفبنتصالقةنصا ن ي،صاصهأ   صاصهك  اص ف صعاص1
صا ابأ مصالفنبن فمصالدوننصملمفان.

صبنفةمصاصال ح  صإهلصعوتتنهن./صاإل طهحملصعاصه هصالتكب ل  فنصبتةضصالتو حملصملمنصخمتمفصا   ةنتصار بوفمصا 2
ص/صه لفأصهكب ل  فنصذاهفمصه تاأصملمنصا ابأ مصاصا ناخصالفنبن فمصبيصارةعتمصالفنبن فمصثصغة.3
ص/صإ تخأامصب م بصالتط  ةصا ةتاةصاصا ت اح ص صاإلبأاعصاصاإلبتكن صاإل تن يصاصالمبنملي.4
صة./صال ح  صبنلتكب ل  فمصا تط  ةصإهلصعة ممصالقو ص5

الفنبن فمصاص تفجمصإل تان انص صاإلبأاعصاصاإلبتكن صثصذبةيصحب  نصلإل تطهعصصتاصعاصال جف صبنصا   ةنصصصص
ملمنصار  احملصقو صطةحصعبتجن نصاةأ أة،صب صه تاأصملمنصعنص ةانصبأ م بصالتجةبمصاص ةملمصهم فضصار طنخص

 أ  صببنخاصملمنص ةاةصبف ن صال بن اصاصاملتانةاصملمنصفتأف صبن بتجنتصا وتكةةصإهلصاث  احملصبةةملم،صمتصهوأبصبنلت
صعباجانص صالتط  ةصاصالت ةم.

 صصالأ   صإهلصالة حملصارعة كفمصبحأ تصعبتجن نصHONDAف منص وف صا ان صملبأعنصقة تصع  ةمصه  أاص صصصصص
،صاصذلكصلكيصهتهخمصعاصالأ  نتصالوخن  مصمتصه أ مانصاصهط  ةهنص  ايلص و صعةاتص ه صف ةصثصهتجناتصال نعم

صة ا ن نصالوخن  مصعاصطوف مصاطةحملصارعة كفمصاليتصزبتمفص اةاصملمنص  ة نصالفنبن فم.
 ثانيا: خصائص التجربة اليابانية في مجال اإلبتكار و اإلبداع.

ص(22 ةكاصبنص  ةضصببةتصا من  صا ت مقمصبنلتجةبمصالفنبن فمص صلن صاإلبتكن صاصاإلبأاعصففانص مي:صصصصصص
صصصصاإلبتكن صه صملامفمصربةمصعةتاةةصاصه هصالةامصهيصاليتصه طيصلما  ةنتص ف  مصعةتاةةص صإة ن  -

ص  ا امص صاإلبتكن  م صالطة قم صه ه صا تخأع ا صقأ صالفنبن ف ن صفإن صال اق  ص  صا صعت اح ، صبدك  ربةفبنت
 قو صإهلصعة ممصالتط  ةصال ايت.ا ت أةصارعة كفم،ص   فممصلمصالوبفمصار ن فمصعقن  مصبنل ث نتصالبق ص 

اإلبتكن صهيصعة الفمصاةاف ،صإذصبنصمجف صال نعممص دن   نص صهقأًنصاق ا نتصاصعونة اتصاص  صاصل صص -
  ن تصحتةةصاصملمنصمجف صا ةت  نتصالوبفمصاصالتقبفمصاصالتب فافم.

  فنصار أثصهيص تنجصاإلبتكن صبأاعصاصاإلبتكن صه ص تنجصعأ  صإ ةنينصا ة  ص صالفنبنن:صفنلتكب لإنصاإل -
اة  ي،صاصملنةةصعنصهك نصعةافقمصع صملامفمصاإل ه صاصه اصاإل ه صلآللمصعكننصاإل ةننصاا صمل اع ص

ث  ،صفنلفنبن ف نص  أانصصشيخ  ف،صفنإل ةننصه صا مأ صار ن يصاصا ف يص صهط  ةصاصربةمص
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صاآليل صاإل ةنن صلتكب ل  فن صا ةتامكم صا صا بتجم صب اة صو  صبن صإذ صالفنبن فمصص35%، صا   ةنت عا
 هةتخأمصب م بصاإل تخأامصعأذصا فنة.

 تفجمصلماقنفمصالفنبن فمصاليتصهتة صبنلةاحصاةانملفمصفإنصاإلبأاعصاصاإلبتكن صففانص تة صه صاآل ةصبنإلملتانةص -
صالو اصعاصب  ص هقمف صملمنصفةحملصالتط  ةصاليتصهتكنع ص صا تمنحانصاصاظن وانصاصه ا صع صب ضان

 ةا ةصهط  ةصا بت صاةأ أ.
صلما ةفمصهيصهمكصاليتصهتاا صبملان نص - هط  ةصا  ن فصالضابفمصفن   ةنتص فكصبنصا   ةنتصا هقم

 الة فةفمص صاإلبأاعصاصاإلبتكن صا ةتاة.
صع ص - صاإلجينبفم صال هقنت صإ تدنف صملمن صقأ ة صار اة صالفنبن فم صا   ةنت صه تن صإذ ص: صال هقنت إ تدنف

 ارطةافصار ةذصذاتصا مم مصعا صال نعممصاصال بن اصاصا   ة ا.
 

 ثالثا: نموذج المؤسسات اليابانية للعمل اإلبداعي
فو صالتطةحملصإهلصه اصالبا ذجص دةصفق صإهلصب اصا   ةنتصالفنبن فمصالبن  مص صلن صاإلبأاعصاصاإلبتكن صاصهيصص

ص  صعاصع  ةمص  ينصاصه   هنص انص مي:
به صعنصةف صع  ةمص ص  ين صه صعب انصلماابأ مصاصال ان ص ة مصا تفن صص(23 :ص(SONYسوني )  / مؤسسة1

ص ض ص صاصإ ن صبتضفف صا بنحملصملمفا ، صال ان صثص ق م صملمن صا ه  م صاص  نم صفنلةقنبم ص ا دةاعصال يص  ام نصففه
اص غونههص،صذلكصار م بصاو صبعنعا صا تفن اتصملأ أةصحبفكص دن  ص  صفةةص صا دةاعصال يص هخمصقأ اههص

صاإلبأاعصالوةةيصاصاةانمليصاص  لأصاإلبتكن اتصاليتصسبف ص  ين.
 صب ضنصعنص دوهصشوكمصا خنبةات،صعااتانصمج صالوفن نتصالأقفقمصملاصا بتجنتصسوني انصبنصلأذصع  ةمص صصصصصصص

ا ابأ مصلفض  اصبأا ه صهم  ا  صملاصالتكب ل  فمصاصاإلبتكن  مصلما  ةنتصار بوفمصا بنفةمصاا  انصبمص أيص
صالتمافانتصاليتص أفصإهلصإ تونحملصه هصا بتجنتصاصالتو حملصملمفان.

 ص:ص صب هص كااص ةصجننحصا   ةنتصالفنبن فمص صملأمصهقمفأهنصريصصسوني فكص ق  صع  اصع  ةمص صصصصصصص
ص صه ه صلأذ صجنأ صل لك ص . صعوتكة صا ص أ أ صهبتجه صا صهو مه صعن ص   صا صب ةذ صهوكةصع  ةم ص ة  صا ا   ةم

عبانصص800عبت ص أ أص  صملنم،صص1000ع  ةانصاصملان نصعب لمصملنلفمصعاصاإلبتكن ،صفايصهمأ صعنص   أصملاص
صملون ةصملاصعبتجنتص أ أةصزبةجصلج  احملصرا صعةة.ص200ملون ةصملاصهط  ةصاصربةمص بتجنتصقن امصاص

نصملمنصذباف صاصعبنقشصاصفم ةصارفكن صال ا ةةص ص صقأ  تويوتاهكااصملوقة مص : (TOYOTA/ مؤسسة تويوتا )2
صبم   نصصصصصصص صا صهمبوان صمت صعا صا صا   ةم صبقةنم صمجف  صعا صال ا ةة صارفكن  صاصعا صاإل تنج ص ط ط ص  صا صال نعمم عا

صاصرب  مانص ط صملا صإبأاملفم.
ن  صعوا عنصعوتكةاص تطم ص صبنصا م  صار فقمصال امفمصهأيتصملنةةصعاصال بن اصل اصفايصسبتويوتا انصهأمليص صصصصص

ص صبتةض صا قن   صا صا دن   صا صار أاث صع ن بم صا صال ا  صبعكبم صا ص  اق  صشخمفن ص ت صصصصصاثطهعال هنب صصصملا
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اصعبنقدمصال نعممص صع اق صاإل تنجصباصا أعنتصاصعاصمتصالة يصإلجينةصا م  صال امفمصاصربقف صاإلمجنع،صإ نفمص
صصصصإهلصذلكصهطو صا   ةمصعوا مصاإل  اهفجفمصا ة فمصدب مص   ص  صشيخصعة فنصاصاا  نص  صهم صجب ا  صا    عص

ح  صهومفمفمصلم اق صال امي،صهك اصجنأصبنصل  نتصالتدتف صاصذبأصلهص هصاص  صرب   صالكمانتصاصاةا صإهلص
صا خططنتصص صا صالوفن نت صعا ص وة ص   ص  صا اامم صال امفنت صعةاقوم ص ةا   صب فأ ص أ صهدوه ص ه   هن  صلأذ صصصصا  تاأة

صاصا  شةاتصالةقافم.
صصصصصص ص  صهفكمفم صه ا  صب ةذ صتاا م صالوةاصتويوتاعا صملا صب فأا صإ وةنطي صبدك  صاإلةا  م ص ااص  صا صاإلةا  م قةاطفم

لا ملنتصال ا صا تكنعممص،صاص تطم صملا صا ا ملنتصه فةصملبمة اصعاامصلت قف صالبجنحصمهنصالأقمصاصال   حص
ص،صب اصاص فف(صاصعاصمتصه فةصملبمةصاإلمجنعصاصاإلهونحملصالكنع صلت قف صاإلجننتصةانصهضن بصباص التنمص صعنصذا

نحن كعرب فنحن نبدع كأفراد و نف:ل كمجموعات و ذلك يعود و ى ا حقا ما ينقصنا هبنقاصباصإ تهفص
 إلى أن تربيتنا فردية ال تعزز عناصر العمل الجماعي.

اص صار ةصهة نصع  ةمص صه   هن صةا انصملمنصالتأ   صا ت اح ص صالقفنةةصاإلبأاملفمصاصاليتصسبا صملنةةصصصصصصصصص
 صالديخصالم فضصعاصبا صعةة(صاصه اصعنص تطم صعاصالقنةةص ص ه مصملبنحةصهيصالةؤ ن،صاإل شنةصاصالبمضص صإف 

طةحص ه مصب رممصهنعمصاصونالمصاإل نبمصملبان:صعنصهيصال امفنتصاصا دن   صاليتصةكاصلوة  صال ا صبنص ق مصهبنص؟ص
صالت  فهص صا صاإل شنة صا صا طم ب صبنلأمل  صالوة   صبت ا أ صملامفن ص ق م ص فف ص؟ صذلك صلت قف  صا تن م صالوةص صهي عن

صت قف صذلكص؟.ل
عاص ه صالطةحصالةنب صلك صعاصع  ةمص ص  ين صاص ه   هن صصةكببنصبنص ومصالبا ذجصال يصهتوبنهصا   ةنتص

ص صصمالفنبن ف ص  اة ص ان صا بتجنت صهط  ة صا صاإلبأاملي صال ا  صهبوف  صب   صعا صعةن ات ص ه م ص  ص ب مة صال ي ا
  الدك صا  ايل:ص

 اليابانية للعمل اإلبداعي: نموذج المؤسسات 03ال:كل رقم 
ص(KAIZENالت ةمصا ةتاة ص

صصصصص
صصصصص

ص(TCHNOVATION(صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاإلبأاعصالوينص LEAPINGالقو ةص صصصصصصصصصصصصصصصصص
ص:صعاصإملأاةصالون كصبنثملتانةصملمن:صع  أصملوأصا ةمصالوض ،ص صاإلبأاعص صإزبنذصالقةا اتصاإلةا  م ،صالاةاخصصصالمصدر           
ص.35،صصص2009لمبدةصاصالت ت  ،صالطو مصاراهل،صار ةن،صصصصصصصصصصصص

صعاص ه صالدك ص ه ظصهبن ص ه مصعةن ات:
صا ةتاصالمسار األول - صبنلت ةم صا ةن  صه ا ص ةهو  صالتكنلففصة فك صإ ت ا  صعا  صوأةة صبهأاف صصصصصاف 

 اصارةاخصارفض .
اصه ص  ينصهط  ةصعبت ص أ أص ك نصخمتمفصملاصالقأًنصاصذلكص LEAPINGاصه صالقو صصالمسار الثاني -

 اف صهط  اتصع فبم.
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صصالمسار الثالث - صالوين صاإلبأاع صه  ص ااص TCHNOVATIONا صاإلبأاملنت صربقف  صملمن ص ة   ال ي
 ع فبمصباصال ا صملمنصهط  ةصهكب ل  فنصهجفبم.هكب ل  فنص

صاصهقأعهص صالة حملصصصصصصص صالبا ذجصفإنصا   ةنتصالفنبن فمص صال قتصال يصهط  صففهصعبتجنص أ أا اصطوقنص  ا
هق مص ص واصال قتصب ا نصبت أ أصالو ةصال عبفمصلة وهصباصالتخميصملبه،صاصذلكصإلة ا انصبأعنصإذاصاصه ا صملمنص

صصب بن نصب اةصعاصذلكصصا ةص فنةصعبتجن نصببوةانص،صفإنصعبنفةفانص فو م نصذلكصاصعاصمتص  فصزبةةا ت ا صة
صاصقأصزبةةص ممص  قفمصبأ امان.

 رابعا: الدروس المستفادة من التجربة اليابانية.
صصصصصص صالكونخة صا صالو نلفم صملنلفم ص نة صهقأم صالفنبن فم صالتجةبم و من بينها يمكن للدول العربية كدول نامية إن

ص:أن تستفيد منها في مجال اإلبتكار و اإلبداع، و فيما يلي أبرز الدروس التي يمكن اإلستفادة منهاالجزائر 
اإل تاان ص صال بمةصالودةيصبإملتون هصه صعمأ صلإلبأاعصاصاإلبتكن صاصلفةتصاآلثتصاليتصه تنص  ذص -

   خصعاصإبتكن اتصال ق صالودةي.
 اإلبتكن صال يص ةاضص نصبتط  ةصكلفنتصهب ف ص أ أةصاصت نةةصا دن  مصبمصارفةاة.املتاأتصالفنبننصملمنص -
ص،ص - صقن ام صعبتجنت صلتط  ة صبا صعوتكةة ص أ أة صعبتجنت صملا صعاصب  صإ تنج صفةحمل صبتك  ا صالفنبنن قنعت

 ملكاصع  ةنتصالأا صال ةبفمصاليتصه تاأصفق صملمنصاإلبأاعصالوةةي.
صدبونة ات - صالفنبن فم صا   ةنت صال مايصصصصصصصصصصهق م صالو ك صعةا   صإ دنخ صا صاإلةا ة صعبا  صذبأ أ صإهل  أف

 اصالتط  ةص صع صزبمف صعف ا فمصلمو  ث(صاصالت وف صلمبدنطصاإلبتكن ي.
 إنصالتب ف صاإلةا يص صالفنبننص أصعةنص ةقيصا ان اتصا وتكةةصاص م عنصعاصالتةةبصإهلصا بنفةم. -
صع  - صب  ام صالفنبن فم صا   ةنت صالوةصصسبتمك صث تدنف صبنثبتكن  ص نحم صا تخون ات صشك  ص  م عنت

 اةأ أةص صالوفرمصا ن  فمصاصعةاقومصاصقفن صبملان صا بنفةمصاصعةاقومصب  ا صالة حمل.
صصإنصا بنفةمص صاإلبتكن صثصةكاصبنصهأ  صشكهصباصب أاصاا أا،صاصإ نصهيصةكاصبنصهك نص صالو كصص -

م،صبنإل نفمصإهلصإة ن صالت ةفبنتصملمنصاظن فصاص من  صا بت صعاصاصالتط  ةصاصالتماف صاصا بأ 
  امصاص ونخةصاإل تنجص ص واصالتكمومصعاص امصب ةذ.

صا ةتاةص - صالت ةم صا صالتط  ة ص، صقو ات صشك  ص  صا بت  صذبأ أ ص ةان صدبن صا   ةنت صسبن   صالفنبنن  
 لمابت ص انصبعنصهم مص وةانصبنلتجأ أص إ  اهفجفمصب ن فم.

ص
ص
ص
ص
ص
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 الخــاتـمـة
ملمنص  خصعنصمتصهقأةهص صه اصالو كصهومصلبنصعنصعأذصبمهفمص  صعاصاإلبأاعصاصاثبتكن ص فكصبحو تصصصصصصص

ا   ةنتصاثقتمنة مص صالأا صا تط  ةصهة نصةا انصإهلصربقف صب نصقأ صبكاصعاصبةاخاتصاث  اعصاصهدجف ص
اصإ تنجصعبتجنتص أ أةصعوتكةةصهميبصهبنص ن فنتصصاص غونتصارحبنثصاصاثبتكن اتصبتفمصربةمصعبتجنتصقن امص

صب اص صالفنبن فم صالتجةبم صهي صذلك صعان  صب ةا صال من ص، صهبنفةفم صعف ة صال قت ص وا ص  صربق  صا ص ام صعا ال بن ا
املتاأتصع  ةتانص صإةا  نصاصهةفةهنصبنلأ  مصاراهلصملمنص احصالوة  صاصال ا صاةانمليصاصا دن  مص صازبنذص

صلإلبأاعصاصاثبتكن صهةنملأصارفةاةصالقةا ص صهنعن صعبو ن ص مان صاليتصه تن صا ص صالت ةمصا ةتاة صا صا ونة ة ص ة م اتصا
صا وأملمصملمنصربة كصعنصةمك نصعاصع اه صاصقأ اتص م ص  صعنصه صخمتمفصاصعتاف .

صبمهان:صاثق ا نتاصقأصمتصالت ح ص صه اصالو كصإهلصلا ملمصعاص
ال ا صملمنصاإلبأاعصاصابتكن صعبتجنتصصصصا  اهفجفتانبنصهض ص ااصصمقتمنة  بوتيصملمنصا   ةنتصاث -

 هةاضص نصبنلتاف صملمنصا بنفةم.صصاص أعنتص أ أةص
ا كصملمنص ةا ةصزبمف ص وقنتصالو كصاصالتط  ةصعاص ه صإ دنخصعةا  صالو كصال مايصاصه فةص  ص -

    ةم.اإلعكن فنتصا تن مصلمبا ضصبنإلبأاعصاصاثبتكن صةا  صا
صصاثهتانم - صال نعمم صارفةاة صهأهف  صا صالتبنفةفم،صصصصصصصبنملتون بتأ    صا ف ة صلوبنخ صا ف ي صا مأ  صه  صالوةة بن

بنإل نفمصإهلصهدجف ا صملمنصت نةةصقأ ا  صاصعان ا  ص صه ت  صا  ةفمصاصالتدن  صففانصاص قمانصففانصبفبا ص
 املفم. وة  صملا صعتكنع صعاصب  صه لفأصارفكن صاإلبأ

سبكمصا ةؤا مصعاص ه صهو  ضا صلمةمطمصالكنففمصاليتصهةاضص  صبنإلبأاعصاصهبوف صاثبتكن صاصا أص -
 .ثص فانص صالأا صالبنعفمص نة ا ةصصعاصهجةةصارةعتم

،صاصا  امصعق  نتصاصبفكن صال نعممصاصعب انصعنصهةت  صعاصملبن مصصصصصصصصص   صهقو صب طنخصال ا صبمأ  -
 .فأة صاصة ا م

صالتط  اتصصاث تجنبم - صا صهتانشن صعبتجنت صابتكن  صطة   صملا صعةتاة صبدك  صال بن ا صاص غونت  ن نت
 .  اخص ننصومفنصباصاطبفنصباصةالفنصا نحممص صالة حمل

 
 الهوامش و المـراجـع:

 نع مصةعد صلم م مصاإلقتمنة مصاصص، -دراسة ميدانية-واقع اإلبداع في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر ص(باصملب صملوأصالةمحا،ص1 
ص.148،صص2008،صال أةصارا ص،ص بمصص24القن   فمصا مأص

،ص مفمصال م مصاإلقتمنة مصاصص04،صلممصارحبنثصاإلقتمنة م،صال أةصص اإلبداع و دوره في تعزيز تنافسية منظمات األعمال ص(صباص   ةص مةصالأ اص،ص2 
ص.227،صصصص2010أةص،صملم مصالتةفةص،ص نع مص  أصة م صالومف

ص3  ص، صا فين صالأ ا صحهح صا ةا دم، صواأ ص( أثر التمكين اإلداري و الدعم التنظيمي في السلوك اإلبداعي كما يراه العاملون في شركة  
ص.248،صصصص2006،صار ةنص،صص02،صال أةصص33،صال أةص33،صلممصة ا نت،صال م مصاإلةا  م،صا مأصص -دراسة ميدانية -االتصاالت األردنية

ص.28،صصص2013ةا صالوكةص نشةانصاصع تمل ن،صالطو مصالانلام،صملانن،صص اإلبداع: مفهومو ، معاييره و مكوناتو ص(صفت يصملوأصالةمحاص ةاانص،ص4 
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تصا أ ام،ص نع مص،صا متقنصالأايلص   صاإلبأاعصالتب فايص صا ب انص تنمية اإلبداع و دوره في رفع أداء المنظمات ص(صبأ ةيصفافامصاصك ةان،ص5 
ص.6-5،صصصصص2011عنيص،صص19-18  أصة م صالومفأةص،ص  عيص

(ص،ص11،صلممصبحبنثصإقتمنة مصصاصإةا  مص،صال أةص ص المعارف الجماعية و أثرىا على ن:ا  اإلبداع في المؤسسة ص(ص مطنينصواأص شأيص،ص6 
ص.146،صصص2012 نع مصبةكةة،صاة ا ة،ص

،ص34،صلممصال م مصاإل ةن فمص،صال أةصص بداع كمدخل لتطوير تنافسية المؤسسة اإلقتصادية مع اإلشارة لحالة الجزائراإل ص(صملوأصالةتاحملصمحفأيص،ص7 
ص.280،صصص2014 نع مصواأص فضةصبةكةةص،صاة ا ةصعن  ص

ص.44،صصص2006،صار ةن،صص،صةا ص ب تصا  ةفمصلمبدةصاصالت ت  ص إدارة اإلبداع و اإلبتكار ص(ص مف صبطة ص مأةص،صت أصعبةصملو ي،ص8 
،صصص2003،صةا صاا  صلمبدةص،صالطو مصاراهلص،صار ةنص،ص إدارة اإلبتكار ، المفاىيم و الخصائص و التجارب الحديثة ص(صجن صملو ةصجن ص،ص9 

ص.ص22
ص.20(ص مف صبطة ص مأةص،صت أصعبةصملو يص،صعة  ص نب ،صصص10 
،صص2011،صةا ص نعأصلمبدةصاصالت ت  ،صالطو مصاراهلص،صار ةنص،صص تكار في منظمات األعمال" إدارة اإلبداع  و اإلب(صملن فصلطويص منا م،ص11 

ص.37صص
ص.37(ص واصا ة  ص،صصص12 
دور و أىمية اإلبتكار في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات اإلقتصادية الجزائرية في ظل إقتصاد (صطةشيصواأص،صبةبةصواأصبعم،ص ص13 

ص.3،صصصص2008  فانصص28-27،صاة ا ةص،ص  عيص-الدمفص-ا متقنصال مايصالأايلصجبنع مص ةفومصباصب ملميصالمعرفة"
 comment devancer ses concurrents et  l’avantage concurrentiel, michael porter :(صصصصصصصصصصصصص14 

.  , dunod , paris, 1999, p08 maintenir son avance 
 ص،صهةمجمص فنمليصواأص فنمليصاصواأص فأصبمحأصملوأصا ت ن ،صاة خصارا ص،صمدخل متكامل –اإلدارة اإلستراتيجية  ص ن  تص    ،ص(صشن ل صصاص15 

ص.201،صصصص2001ةا صا ة خصلمبدة،صالة نض،ص
بطةا مصة ت  اهصغةصعبد  ة،ص مفمص صنصدراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر -التسويق و المزايا التنافسية(ص   ص نعفم،ص ص16 

ص.171،صصص2008ال م مصاإلقتمنة مصاصملم مصالتةفة،ص نع مصبنهبم،صاة ا ة،ص
les 8 livres de la «  , le prix de l’excellence robert Waterman-tom Peters(صصصصصصص17 

 ; paris , 1999 , p09 » ,dunod performance 

 ص،صا متقنصالأايلص   صالتبافمصالودة مصصصصاصفةضصصالتسيير الفعال لموارد كفاءات المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسية(صالأاايصالدفخ،ص ص18 
ص.2004عن  صص10-09إل أعنجص صإقتمنةصا  ةفمصتصالكونخاتصالودة م،ص نع مصا قمم،ص  عيص

ص19  ص  صال هنب، صملوأ صب ب م دراسة حالة إتصاالت الجزائر للهاتف النقال  –مؤسسة اإلقتصادية دور اإلبتكار في دعم الميزة التنافسية لل(
صاة ا ة،صموبليس صقةبطفبم، صعبت  يص، صالتةفة،ص نع م صا صالإلقتمنة م صال م م صا ن فة ،ص مفم صعقأعمص ااصعتطمونتص ف صشانةة صبنلتمةف،صع  ةة ، 
ص.128،صص2012

 ص،صبنلتمةف،صصدراسة حالة مؤسسة كوندور –تعزيز تنافسية المؤسسة الصناعية  مساىمة اإلبداع التكنولوجي في(صب ت نحملصملوأصالتين،ص ص20 
ص.74-72،صصص2013ع  ةةص ااصعتطمونتص ف صشانةةصا ن فة ،ص نع مصواأص فضةصبةكةة،صاة ا ةص

 هحنتصص–ل ةبفمصلإلملهمصال مايص ،صالدة مصامقارنة بين أسرار اإلبتكار في ال:ركات األمريكية و األوروبية و اليابانية(ص فااصهفجب ،ص ص21 
ص.07،صص1996،صالةبمصالةاب مصال أةصا نةيصاصال دةان،صالقنهةةص،  فانص- ت صا أ ةصاص  ن صاثملان 

ص77-74(ص مف صبطة ص مأةص،صت أصعبةصملو يص،صعة  ص نب ،صصص22 
ص.02(ص فااصهفجب ،صعة  ص نب ،صصص23 
صص
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Ooredoo



 

 

                                                           



  

ادارة  التدريب، التطوير، املوارد البشرية بوظائفها )التوظيف، إدارة متارسه الذي األثر على التعرف إىل الدراسة هدفت
 ،كفاءة العمليات،اجلودة، اإلبداع ، املرونة ( التنافسية بأبعادها امليزة حتقيق يف  )تقييم األداء، عالقات العاملني املواهب،

وقياس أثر العوامل الشخصية والوظيفية املؤثرة اجلزائر،  يفلإلتصاالت  Ooredooدو شركة أوري يف) الكفاءة احملورية
 الرزمة اإلحصائية باستخدام ومن مث معاجلتها إحصائيا استبانة، وتطوير تصميم مت الدراسة أهداف ولتحقيقيف ذلك، 

ملستوى ممارسة وظائف  املبحوثني إدراك مستوىارتفاع إىل  الدراسة وقد توصلت ، (SPSS.20)االجتماعية للعلوم
وارد البشرية وظائف إدارة املل إحصائية داللة ذو أثر وجودبعاد امليزة التنافسية يف شركة أوريدو، وألإدارة املوارد البشرية و

توى ممارسة مس وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني حنووعلى امليزة التنافسية يف شركة أوريدو، 
املوقع الوظيفي(  وحنو أبعاد  امليزة التنافسية  وظائف إدارة املوارد البشرية تعزى للمتغريات )السن، املستوى الدراسي،

إدارة بوظائف  االهتمام زيادة بضرورة الدراسة توصيأوريدو ، وعليه   تعزى للعوامل الشخصية والوظيفية يف شركة
لممارسات اليت تعزز عملية استقطاب أفضل املوظفني من حيث الكفاءات التطبيق الفعال ل خالل مناملوارد البشرية 

 بينهم.معهم و وتقييم أدائهم، وتوطيد العالقات  واخلربات واملهارات وتوظيفهم واالهتمام بتدريبهم وتطويرهم، وحتفيزهم،
 امليزة التنافسية. املوارد البشرية، وظائف وممارسات إدارة املوارد البشرية، إدارة 

Abstract : 

     The purpose of this study was to examine the relashioship between the functions of 

human resource management (Staffing, Training and Development , Talent Management, 

Employee Recondnization and Motivation,Performance Appraisal, Employee and Labor 

Relations) and competitive advantage (Quality, Innovation, Flexibility and 

OperationalEfficiency, Core Competencies) in Algerian Ooredoo Telecom Company ,and 

to evaluate the the effect of demographic and functional factors on this relashionship, In 

order to fulfil the above objectives we used questionnaires to get opinionsfrom a targeted 

sample of the Company  about this study, the data gathered through the questionnaires was 

classified  and analyzed with the help of SPSSsoftware , A Statistical Package for Social 

Science. 

Main Findings of the study , it is  found high level of awareness among the respondents 

with the practices of human resources management and functions ,and the determinants of 

competitive advantage,   it is  found that the functions of human resource management 

have statistically significant effects   on  competitive advantage  in Ooredoo company,this 

study shows that there is significant statistical difference between the trends of the 

respondents towards the practices of the functions of human resource management and 

some determinants  of competitive advantage in Ooredoo company , referred to 

demographic and functional factors. 

keywords: human resource management, functions of human resource management 

,competitive advantage. 
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بالرغم من أمهية مجيع املوارد لنجاح املنظمات، فإن معظم أدبيات اإلدارة ، تؤكد على أمهية وظائف إدارة 
املوارد البشرية وأثرها على أداء املنظمة، حيث أظهرت أن هناك عالقة إجيابية بيـن ممارسات إدارة املوارد البشرية 

تمًرا حىت يف األوقات الصعبة اليت تواجه املنظمة، وأظهرت وأداء املنظمات، كما أكدت أن  هذا  االرتباط يبقى مس
ظة يربز دور وظائف إدارة املوارد البشرية يف احملاف إذبأن املوارد البشرية وإدارهتا هي أساس استراتيجي للمنظمة ، 

هذه الوظائف   ةارسمم على التزام العاملني ووالئهم جتاه املنظمة والثقة فيها، وبالتايل حتقيق األهداف احملددة ، إّن
تعكس األهداف الرئيسية ملعظم استراتيجيات إدارة املوارد البشرية، من حيث استقطاب أفضل املرشحني 
واختيارهم، حسب األداء األعلى، وتزويدهم بالقدرات الالزمة للقيام باملهمات املوكلة إليهم، وأداء العمل بكفاءة 

احملددة، ومكافأهتم بأسلوب مناسب عند حتقيق األهداف أو جتاوزها، عالية، ومراقبة دائمة حنو حتقيق األهداف 
فهناك تأكيد متزايد أن الوظائف اليت ميكن أن متارسها إدارة املوارد البشرية تؤدي إىل  جناح املنظمة وتساهم 

 ملال البشري،اواحملافظة على دميومتها، من خالل تدعيم قدرات رأس  بطريقة مباشرة يف إكساهبا امليزة التنافسية،
خاصة وأن وظائف إدارة املوارد البشرية تكون أكثر فعالية عندما تتكامل  مع إستراتيجية املنظمة وحميط البيئة، أي 
أن ممارسات إدارة املوارد البشرية اإلجيابية حنو العاملني تعمل على زيادة قيم رأس املال البشري من خالل برامج 

ل التدوير الوظيفي للعاملني يحيث يؤدي ذلك إىل التأثري على سلوك العاملني التدريب والتطوير، وكذلك من خال
قيق ه يف املنظمة والرغبة يف بذل جهد أكرب له أمهية عالية يف حتؤبقا ويف االجتاه املرغوب فيه،إّن التزام املوظف 

حية املوارد البشرية يف خلق بيئة عمل مرأهداف املنظمة وامليزة التنافسية هلا، ومن هنا تنبع أمهية ممارسات إدارة 
نظمة وزيادة واليت تنتهي مبمارسات أداء عالية حتقق النجاح للم للعاملني اليت تؤدي إىل التزام تنظيمي ورضا وظيفي،

 األرباح واحلصة السوقية واحملافظة عليها.
ة يف وظائف إدارة املوارد البشريبناء على ماسبق، تكمن مشكلة الدراسة يف حتديد مدى تأثري 

 كالتايل:تها لإلتصاالت اجلزائرية وعليه ميكن صياغ (Ooredoo) امليزة التنافسية لشركة أوريدو  حتقيق
Ooredoo

 التالية: التساؤالت على اإلجابة خالل أفضل منمشكلة الدراسة بشكل  إدراك وميكن
 وظائف إدارة املوارد البشرية لدى العاملني يف شركة أوريدو لإلتصاالت ؟ فعالية تطبيقما مدى -1
 التنافسية؟بعاد امليزة أل أوريدو لالتصاالتشركة  حتقيقمدى ما -2
يف  على امليزة التنافسية لدى املبحوثني البشريةهل هناك أثر ذو داللة إحصائية ملمارسات وظائف إدارة املوارد -3

 شركة أوريدو  لالتصاالت ؟
تنبع أمهية الدراسة من أمهية قطاع االتصاالت يف اجلزائر والتطورات اليت يشهدها خصوصا بعد فتح 

ا تظهر اإلجيايب الذي يلعبه يف التأثري على البيئة االقتصادية  وتطورها ،كم اجملال للجيل الثالث،ضف إىل ذلك الدور
يف تعرضها لوظائف إدارة املوارد البشرية يف شركة أوريدو لإلتصاالت اجلزائرية و اليت تعترب من الوظائف األكثر 

كل املنظمات  ما وحيويا يفأمهية لدى خمتلف املنظمات ، خاصة أهنا تتعلق  باملورد البشري الذي يعترب  عنصرا ها
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خبلق القيمة  اليت ترتبط خالل حماولة ربط وظائف إدارة املوارد البشرية مبوضوع امليزة التنافسية تربز من، كما 
للعمالء وتلبية حاجاهتم وكسب والئهم، ودعم وحتسني صورة املنظمة يف أذهاهنم، وحتقيق التمييز االستراتيجي 

 دمات املقدمة للعمالء، قي ظل بيئة شديدة التنافسية.عن املنافسني يف السلع واخل
 :آلتية األهداف حتقيق إىل الدراسة هتدف هذه

 .أوريدو  لالتصاالت اجلزائرية يف شركة التعرف على واقع تطبيق ممارسات وظائف إدارة املوارد البشرية-
 أوريدو  لالتصاالت اجلزائرية. التنافسية وأهم أبعادها يف شركة وواقع امليزة بيان مستوى-
 .أوريدو لالتصاالت اجلزائرية التنافسية لشركة على امليزة قياس درجة تأثري ممارسات وظائف إدارة املوارد البشرية-
ى تطوير لالوصول إىل نتائج ميكن من خالهلا صياغة بعض التوصيات اليت تساعد أصحاب القرار يف الشركة ع-

 عملها.
 التايل لنحوا الدراسة وعناصرها املختلفة على مشكلة صياغة  فرضيات الدراسة اعتمادا على مت 

التوظيف، وظائف إدارة املوارد البشرية )على التطبيق الفعال لشركة أوريدو  لالتصاالت  تعمل  
 التحفيز، تقييم األداء، عالقات العاملني( كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية. التدريب، التطوير، إدارة املواهب،

ة ابعاد  امليزة التنافسية )اجلودة، املرونة، كفاء اكتسابأوريدو  لالتصاالت  على  شركة  سعى ت
العمليات، اإلبداع، الكفاءة احملورية(  .

(ملمارسات وظائف إدارة املوارد α≤ 0...اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ):
 البشرية على امليزة التنافسية لدى املبحوثني يف شركة أوريدو  لإلتصاالت.  

مت وضع جمموعة من احلدود  قصد التقيد بإطار البحث  وتركيز جهودنا داخلها وعدم اخلروج 
 قطاع يف رائدة لكوهنا شركةكمكان إلجراء الدراسة امليدانية (Ooredoo) عنها، ، حيث مت اختيار شركة

  امليدانية اسةالدر نتائجها، أما فيما يتعلق مبدة ومتّيز منوها ووترية أعماهلا حجم من حيث االتصاالت يف اجلزائر
 إىل القيام بالزيارات ، تضمنت1/2.12./.1  ولغاية 0/2.12./.1مابني  على طول الفترة فهي امتدت

 ملعلومات ومعاجلتها. ا الشركة  موضع البحث جلمع
حتقيقا هلدف الدراسة ويف ضوء طبيعتها وحدودها، وحىت نستطيع اإلجابة عن أسئلتها، واختبار 

استخدام أسلوب ب النظرية وامليدانية، وهذاالوصفي يف الدراسة  استخدام املنهجصحة الفرضيات املذكورة سابقا مت 
املسح بالعينة جلمع اآلراء املختصة بالعاملني يف الشركة   املبحوثة  ، باعتباره منهجا مالئما للبحث، وتفسري 

 .البيانات وحتليلها، واستخالص النتائج
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إدارة املوارد البشرية بأهنا: "أفضل فهم إلدارة املوارد ( Haslinda) عّرف
& Turner & Keegan ) وعّرفها،  (1)"البشرية على أهنا عملية إدارة املواهب البشرية إلجناز أهداف املنظمة

Huemann )بــ "إدارة املوارد البشرية هي حمورعمليات (core processes)  املنظمة، واليت متس الطريقة
اليت حتصل وتستخدم  هبا املنظمة على املوارد البشرية، وهي املمارسات والسياسات اليت تؤثر على  خربات 

"إدارة املوارد البشرية هي أنظمة إدارية مصممة  (   Mathis& Jackson) وعرفها،  (2)"وعالقات املوظفني
 .....1لضمان أن املواهب  تستخدم بكفاءة وفعالية يف حتقيق أهداف املنظمة ، سواء كانت املنظمة كبرية بعدد

عامل، حيث جيب أن يتم استقطاب، اختيار، وتوظيف، تدريب،  .1عامل،أو وكالة غري ريحية صغرية بــ
 النشاطات من بعدد لقيام ا عن املسؤولة "هي اإلدارة: (Daft)وعّرفها،  (3)"مكافأة، وإدارة  املورد البشري بفعالية

 املنظمة جياتاستراتي مع التعامل من تتمكن يحيث وتطويرها واحملافظة عليها البشرية املوارد توظيف تتضمن
ويف ضوء التعاريف السابقة نقترح التعريف التايل:)إدارة املوارد البشرية هي جمموعة ،  (4)"التغيري وإدارة وسياساهتا

سعى ت من السياسات والوظائف واألنشطة اإلستراجتية  املترابطة مع الدعامة اإليديولوجية والفلسفية للمنظمة اليت 
إىل احلصول على ميزة تنافسية ، من خالل تفعيل القوى العاملة واملواهب ذات االلتزام  العايل واملهارات العالية(، 
لقد أصبحت إدارة املوارد البشرية تشكل ركنا أساسيا يف العملية اإلدارية يف املنظمة، وأصبحت متثل جزء كبريا 

يف  السوق، لذلك فقد  اختلفت ممارسات وظيفة إدارة املوارد البشرية ومصدرا مهما يف حتقيق تفوقها التنافسي يف
العصر احلايل عصر املعرفة واإلبداع، عما كانت عليه فيما سبق،  فأصبحت ممارسات إدارة املوارد البشرية عبارة 

يف    املنظمة كما يظهر  تواستراتيجياتوجهات  عن جمموعة من  األنشطة املترابطة فيما بينها واملتكاملة  مع
ثقافية، السياسية، ،ال االقتصادية التكنولوجيةالشكل أدناه ، مع األخذ يف االعتبار عوامل البيئة اخلارجية)القانونية ،

،اهليكل التنظيمي(اليت تؤثر  ،العمليات ،احلجم الثقافة ، األهداف )الرسالة، االجتماعية(،وعوامل البيئة الداخلية
 على كيفية تصميم وظائف املوارد البشرية وإدارهتا ، وكيف تتغري أدوارها:تأثريا كبريا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+L.+Mathis%22
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Harold+Jackson%22
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بأنشطة استقطاب ام  ـى القيـعلالتقليدي مقصورا دورها كان ورت وظيفة إدارة الموارد البشرية فبعد أن لقد تط
اإلستراجتية املعاصرة املبنية  يشمل األنشطةدورها لوالتعيني  وصرف األجور ومنح اإلجازات، أخذ  اليد العاملة

ستراتيجي إدور ا هلأصبح وعلى تنمية الكفاءات، ودعم املواهب، وتفعيل اإلبداع، واملعرفة ، وتعزيز عملية التعلم، 
، ليهاإاملوكلة سؤوليات ـالمهام والم من العديدلممارسة  إستراتيجيةوثر يتطلب توافر كفاءات متخصصة  أك

 متارس إدارة املوارد البشرية الوظائف التالية: ة، وعليهالتنفيذيالمهام جانب إلى 

 مكونة من عدة أنشطة صممت لتزويد املنظمة باألفراد املناسبني للوظائف املناسبة، عملية هي :
 البشرية املوارد نم تقدير االحتياجات مبقتضاها يتم اليت العملية البشرية وهي املوارد ختطيط تتضمن هذه األنشطة

 نيب حتقق التكامل اليت العملية الوظيفي وهو والتحليل، (0)القادمة للفترة والنوعية العدد حيث من ككل للمنظمة
 ل الوظيفةلشاغ والقدرات( واملعارف املطلوبة )الكفاءات والعالقات( واملؤهالت والوظائف الوظيفة )املهام حمتوى

 القوى  من ممكن أكربعدد وترغيب جذب يتم مبوجبه نشاط عن عبارة واالستقطاب، وهو،  (2)جهةأخرى من
وينتهي  التوظيف بعملية  ،  (2)املنظمة حتددها النوعية اليت وفق العمل سوق يف واملتاحة الصاحلة املؤهلة العاملة

عيني وتاختيار  معينة مث وظيفة لشغل تقدموا الذين األفراد من عدد بني املفاضلة عملية االختيار والتعيني  وهي
 (8) .أفضلهم

  بالكفاءاتتزويد العاملني إىل هتدف هلا اليت املخطط التدريب بتلك اجلهود يتعلق
 توسيع ليتم آين هو ما فيتجاوز التطوير اأم احلاضر الوقت هبايف يقومون اليت باألعمال املتعلقة واملهارات واملعارف،
 والتطوير التدريب يتعملي من اهلدف يتحقق البعيد، وحىت املدى وعلى باملستقبل املتعلقة والكفاءات العامة املهارات

 املهام أداء أثناء العملي التطبيق إىل التدريب أثناء وقدرات مهارات من واكتسابه تعلمه مت ما ينقل وأن البد
 .(0)الوظيفية والواجبات

حملورية اليت ا (Jobs) للوظائف التكامل املمنهج تنطوي علىوهي األنشطة والعمليات اليت 
واملستوى العايل يف األداء  ذات القدرات يف استدامة امليزة التنافسية للمنظمة، وتنمية املواهب بشكل خمتلف تسهم

 ملء لتسهيل للموارد البشرية لشغل تلك الوظائف احملورية اليت تتطلب مثل هذه املواهب، وتطوير هيكلة متباينة
للمنظمة، و ال تقتصر هذه الوظائف احملورية على مستوى  التزامهم املستمر باألفراد املؤهلني وضمان هذه الوظائف

 .(.1)املستويات يف املنظمة حىت التشغيلية منها اإلدارة العليا، بل على مجيع
فع دلتي تاسيلة ولر اتعتب، ومها دقرغم ددة لمتجاية دارإلم المفاهيمن اية رلبشوارد المز اتحفيد يع

ء اـضإر لتحقيق و إن التحفيز هو احملرك األساسي الذي يدفع األفراد،  (11)طنشاد وبجواالجناز  راد للعملألفا
 اليت املالية وغري املالية واملنافع املكافآت احلوافز مجيع وتشمل، (12)رغباهتم، واإلجابة على كل ما يطلب منهم

 .(13)عليها واحملافظة املؤهلة، البشرية املوارد جذب بغرض للعاملني؛ املنظمة تقدمها
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 قياس يتم فيه التأكد من أن األداء الفعلي للعمل يوافق معايري األداء احملددة فهو عملية هو
 هامة قرارات اختاذ يف املعنيةاإلدارة  مساعدة أجل العمل،من يف الفرد وفاعلية كفاءة تقدير مدى إىل هتدف منظمة
 . (14)الوظيفي وتوثرعلى مصريه املوظف ختص

 التعلم القيمة،وتعزيزعملية إضافة شأهنا من اليت العاملني بني العالقات بتفعيل ترتبط
أعضاء الفريق؛ وتسهيل االتصال بني ، (10)الرمسية وغري الرمسية العمل فرق املعرفة، واخلربات،ضمن ومشاركة

اآلراء واألفكار  فاملنظمة الناجحة هي اليت يسهل فيها تبادل املعلومات بني أفرادها، وتقبل النقد اإلجيايب واحترام
األخرى، ويف ظل االتصال القوي بني املوظفني يتحقق التعاضد والتأزر الذي يعترب أعظم حمفز للموظفني، وال 

ل على تقوية عالقتها بكل عضو من الفريق ، بل أيضا تقوية عالقة ك املوارد البشرية يتوقف األمر بالنسبة إلدارة
 .(12)عضو باآلخر، وتكوين عالقات قوية بني أعضاء الفريق، وأهنم أصدقاء أكثر من كوهنم جمرد زمالء عمل

Ⅱ

Ⅱعّرفها فقد فسية،التنا بامليزة املتعلقة املفاهيم تعددت (Porter :) أهنا تنشأ"  
 بالنسبة أقل أسعار شكل تأخذ أن ميكن يحيث لزبائنها، ختلقها أن ما مؤسسة اليت استطاعت القيمة من أساسا
، ويعترب  (12)املفروضة" السعرية الزيادة تعّوض املنتج يف متفردة منافع بتقدمي أو متساوية،مبنافع   املنافسني ألسعار

(Barney  ) أن "الشركة تكتسب  املزايا التنافسية عندما تكون أعماهلا يف  الصناعة أو السوق ختلق قيمة اقتصادية
يف وقت  يطّبق  فيه عدد قليل من الشركات املنافسة أعماال  مماثلة، وعندما حتقق  الشركة أعلى مستوى يفوق 

وعرفتها )معايل  ، (18)ل املوارد اليت توظفها"الشركة  قيمة أكرب من املتوقع من خالحتقق األداء العادي وعندما 
 للمنظمات بالنسبة مركزأفضل يف اليت جتعلها اإلستراجتية وتطبيق صياغة على املنظمة قدرة " أهنا:  حيدر( على

قدرة املنظمة على تقدمي قيمة متفوقة  "وعّرفها )الغاليب وإدريس( بــــ، (10)"النشاط يف نفس العاملة األخرى
ويف ، (.2)"ةقا نوعيا وأفضلية على املنافسني وبالتايل تتيح هلا حتقيق نتائج أداء عاليللعمالء واليت تعطي املنظمة تفو

تطبيق لى عكانت لديها القدرة إذا  يةـتنافسضوء التعاريف السابقة نقترح التعريف التايل:) متتلك املنظمة  ميزة 
الداخلية املتميزة اليت تضمن هلا البقاء واالستمرار ومتكنها  مبنية على أساس الكفاءات واملواهبية ـتنافسراجتية إست

 من  خلق أو إضافة  قيم لعمالئها يف وقت ال يقدر  أّي من  املنافسني احلاليني أو احملتملني على تطبيقها(.
Ⅱ  التميز على أساس واحد أو أكثر من األبعاد التالية:تستطيع املنظمة
Ⅱ راريةتمـسواألساسية لبقائها ا عامة دلودة الجاعالية املنتجات على ز املنظمة كيرتيعترب 

هلكني ودة عامل جذب العديد من الزبائن واملستلجمتيزها وتفوقها تنافسيا ،وحتسني مكانتها يف السوق، كما تعد ا
والوسيلة الناجحة لتلبية حاجاهتم ورغباهتم، وزيادة ثقتهم بسلع وخدمات املؤسسة، بتوفري جمموعة من اخلصائص 

لذا أصبحت  اجلودة كمتغري استراتيجي  أحد العوامل األساسية اليت تسهم  واملواصفات يف املنتجات املقدمة إليهم،
 .(21) يف جناح أو فشل املنظمات

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
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Ⅱ د تطابق املخرجات الفعلية مع القياسية أو املتوقعة، وتتجس عن مدىتعّبر الكفاءة
ادية واملالية البشرية وامل فيها املوارديف االستعمال األمثل للموارد املتاحة الداخلة يف عمليات وأنشطة املنظمة مبا 

واملعلومات هبدف احلصول على أفضل النتائج، والكفاءة يف كل عنصر من العناصر تتمثل يف االستخدام األمثل له، 
ى ـعلالنطاق ع ـواسإلتزاما يقتضي الكفاءة  حتقيقإال أن    (22)باملقارنة بني قيمة الناتج بالنسبة لقيمة هذا املورد

 املختلفة . الوظائف وثيق بنيتعاون حتقيق على درة القواملنظمة  مستوى
Ⅱ ،ينظر إىل اإلبداع املنظمي على أنه القدرة على خلق وإجياد األفكار اجلديدة القابلة للتطبيق

وعلى التوصل إىل ما هو جديد الذي يضيف قيمة اكرب وأسرع وميّكن املنظمة من تقدمي منتوج أفضل من منتجات 
، إستراتيجية،ومتغرية  التنافسية امليزة للحصول على  هامايعترب  اإلبداع مصدرا ومنه أصبح ، (23) املنافسني يف السوق

 تنافسية إضافية.للمنظمة قوةتقودها وباستمرار لتحقيق مزايا  كونه يضيف
Ⅱالقدرات اليت تسمح  هلا باالستعداد  هي جانب أساسي يف إستراجتية املنظمة، وهي

رونة القدرة يف بيئتها و لديها  أثر فعلي  على أدائها، ومتثل امل والسريعةلـلتغريات غري املتنبأ هبا والغري املؤكدة 
االستراتيجيات احلالية، والقدرة  على تغيري  أنشطتها التنفيذية  (24)على صياغة اإلستراتيجيات احملتملة ، أو تعديل

وتقتضي املرونة التعامل مع  األبعاد الداخلية واخلارجية، وليس فقط مع املخاطر  (20) ىل خط جديد من األعمالإ
والرباعة التنظيمية، املقاومة واملتانة  ،الرشاقة واالستجابة التكيف إّن القدرة على، (22)اإلستراتيجية والتغريات البيئية 

 .(28) ملزاياها التنافسية على املدى  الطويل(  safeguard)املنظمة واحلاميمجيعها  تشكل  مرونة ،  (22)التنظيمية
Ⅱ.على املدى الطويل، مزايا تنافسية املنظمة من اكتساب متكنمميزة  هي قدرات 

السوق، وهوما الرائدة يف  ، من أجل أن تكوناملستقبل build" تبين " جيب أن أن الشركات القائمة على فكرة
وظائف جديدة، واقتناء  لتطوير عالية املستوى اليت هي خطة" strategicarchitecture"يتطلب وجود هيكلة إستراجتية

 وفقا للهيكلة اإلستراجتية العمالء وإعادة تشكيل التفاعالت مع موجودة، كفاءات هجرة جديدة أو كفاءات
 .(20)للشركة

إّن املوارد البشرية تعد احملدد  األساسي  للكفاءة 
وتستطيع اإلدارة  باستخدام أساليب ووظائف إدارة املوارد البشرية احلديثة أن حتقق زيادة يف مستوى كفاءة 

وير مما ، وتنميتها بالتدريب والتطالتعيني عند الكفاءة البشرية ذات للموارد  السليم  االختيار الشركة، فمن خالل 
 سني لتحاملباشرة ر غي املؤشرات  من ووالئهم وهي  العاملني اضا روزيادة   ،أدائها يؤدي لرفع مهاراهتا ومستوى 

تكزة مر حتقيق ميزة تنافسية املنظمة  من  سيمكن   العاملة البشرية املوارد  كفاءة  ارتفاع،إن  (.3)لعملءة اكفا
 .(31)المنخفضةالكلفة  أساس على 

جهة تتعلق اجلودة جبميع جوانب السلوك اإلداري املت :
جودة السلع واخلدمات املقدمة، مبا يف ذلك إدارة املوارد البشرية  واالستثمار يف املوظفني ذوو اجلودة مباشرة حنو  

ل خال  متتاز باجلودةإدارية  ممارسات بإتباع المنظمة يف  حامسادوراًالموارد البشرية إدارة ويلعب قسم العالية، 
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 املوارد البشرية تعكس، إن وظائف إدارة على الدوامتعتمده  الذي  التحسني املستمر  و  الوظيفة نفسها عمليات 
ياستها سوالبشرية  املوارد  أن وظائف إدارة  حيث   رؤوية ورسالة املنظمةوكذلك الجودة  وتتطابق مع قيم وسياسة 

 (32) اجلودة ممارسات  تسهل وتدعم تنفيذ

 استراتيجياشرية دوراً ـإدارة الموارد الب تلعب :
المنظمة  داخلثقافة  نشرإلى  مما يؤدي، وممارساهتاوظائفها في  جديدة  مداخل حيث تبين  يف حتقيق اإلبداع من

راد ـأف باستقطاب  تقومفهي  ملوظيفها ل االختيارة ـعملي فمن خالل واجلماعي ،ردي ـالف واإلبداعاألداء   تعزز
 فإهنا التدريبعملية  طريقوعن  ،ومفيدة مبدعةأفكار  من تقدمي متكنهمعلمية  ومؤهالت إبداعيةقدرات ميلكون 

 األداء يفاملقدمة  جهودهم اإلبداعية  تسهم يحيث جديدة وتطبيقها فاهيمم متقدميعلى  موظفيها قادرين جتعل
.(33) الكلي للمنظمة

تسهم وظائف إدارة املوارد البشرية يف تفعيل 
 والتحول السريع والتكيف االستجابة على والقادرة املؤهلة واملدربة البشرية مرونة املنظمة من خالل توفري املوارد

،والقدرة على تعديل عدد العـاملني  (34)وحاجاهتم املختلفة الزبائن رغبات لتلبية آخركماً ونوعاً منتج إىل منتج من
أو مسـتوى سـاعات العمـل، وجعل العاملني على  اسـتعداد ألداء املهام املختلفـة وهذا إستجابة لطلبـات 

املختلفــة، وعليه متثل  مرونــة املوارد البشرية قيمة مثينــة كوهنــا تكيــف املوارد العمــل 
 . (30)البشرية كما ونوعا)مهارة،سلوك،معرفة،كفاءة( وفقا  للتغيــــرات البيئية

لبشرية اتعد  وظائف إدارة  املوارد 
أمهية للشركة، وصقل موظفيها  األكثر أحد الوسائل اهلامة اليت تلجأ إليها املنظمات من أجل تنمية كفاءاهتا احملورية

ميتلكه  الباملهارات املتميزة، وتعزيز عملية التعلم اجلماعي الذي أساسه املعرفة، حىت متّكن  املنظمة  من امتالك ما 
 (32)ومتيزها وتفردها دميومتها لتكتسب تقليده يستطيعونال الداخلي  أو  يمهاتنظما من   حقلي ـفاملنافسون  

 االصول معختلق وجتاحملفزات اليت  مبثابة معا تكونأن  كن ميهذه القدرات واملهارات واملعارف واخلربات  اليت  ،
 .(32)اجلديدة للمنظمةتيجية راإلستا
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ملؤسسة  التجاري  اإلسم  أوريدو  هو 
فرع من جمموعة أوريدو الكويت ) الوطنية لإلتصاالت املتنقلة(،  وهي ، (Nedjma) اجلزائرية  سابقا االتصاالت

 من(  Ooredoo)رهاتوف اليت الكبرية القيمة وهي تعمل يف جمال اإلتصاالت يف اهلاتف النقال يف اجلزائر، وبفضل
 يف جنحت  بالتوسع التكنولوجيا، وقد هلذه مستخدم ماليني 5 من أكثر لديها اآلن أصبح، 3G خدمات خالل
 (38)اجلزائر مناطق خمتلف يف باملائة  90تغطيتها للسوق إمكانيات تقدير ،وبلغ2.10خالل جديدة  3Gأسواق

 جنحت،  (30)من جمموع املوظفني  %00،حيث يشكل العاملون اجلزائريون عامل  ..10،ويبلغ عدد موظيفها  
(Ooredoo )  باملائة عما  2مليون عميل، وهي زيادة بنسبة  13يف زيادة قاعدة عمالئها لتصل إىل  2.10يف عام

 حتليليةحولبدراسات  الشركة قيام هذه اإلجنازات حتقيق دعم يف ومماساهم،  (.4) 2.14كانت عليه يف سنة 
ويف  الشركة بكةش يف التقنية الرئيسية التجارية للشركة،واستثماراهتا العالمة دراسة إىل واهتماماهتم، إضافة العمالء

 ات اإلقليميةاملؤسس بتقدير احتياجاهتم، لذلك  حظيت وتلبية جتربة للعمالء لتوفريأفضل املوجهة اخلدمات
دولية، ال حفل جوائزاألعمال من عشرة الثانية خالل النسخة جوائز ثالث على ذلك يحصوهلا والدولية،وجتلى

 عزىُي أن املتحدة،  وميكن يف اململكة األعمال ومعرض املعهد األمريكي قبل من "األمثل جهة التوظيف" واختيارها
 املهارات ويرتط على حرصت إذ يف موظفيها، العمل يف االستثمار مواصلتها إىل جزئياً اجلزائر (Ooredoo) جناح

 زائراجل فرنسا و يف لألعمال ومراكز إىل جامعات ابتعاثهم خالل من العليا والوسطى اإلدارة ألعضاء اإلدارية
(41).املهنية خرباهتم لصقل

لإلتصاالت اجلزائرية ( Ooredoo) يتمثل جمتمع الدراسة يف عمال شركة أوريدو
اسلوب املسح  امليداين  الشامل يف مجع البيانات من أفراد جمتمع الدراسة من خالل توزيع  اعتماد،حيث مت 

لإلتصاالت ( Ooredoo) اإلستبانات على العاملني من خمتلف املراكز الوظيفية  للمديرية الفرعية لشركة أوريدو
صاحلة  استبانة 08 استرجاعومت  استبانة 83املوزعة  االستباناتاجلزائرية الكائنة بباب الزوار حيث بلغ عدد 

 .%20.82  استرجاعلتحليل وبنسبة 

 أدوات أنسب من البيانات باعتبارها ومجع للدراسة كأداة االستبانةوقد مت استخدام 
على  جابةإلل الالزمةجتمع هبا املعلومات  اليت الدراسة املسحية،كما أهنا الوسيلة أهداف حتقق اليت العلمي البحث
 ةأواإلضاف احلذف حيث من االستبانة عبارات بعض تعديل مت احملكمني آراء ضوء البحث  ويف أسئلة

وقد مت توزيع هذه احملاور وعباراهتا وفقا  ،عبارة 01حمور و  11على النهائية صورهتا يف والتعديل،لتستقراالستبانة
اآلراء  لقياس استخداماً املقاييس أكثر ُيعد التدريج،لكونه مخاسيليكرت  مقياساخيار مّت ،لقدملتغريات البحث

 دىم لالختبارعن الدراسة اخلاضعةيشري أفراد عينة  درجاته،حيُث وتوازن هفهم واالستجابات،نظرا لسهولة
، غري موافق ، غري موافق متأكد، موافق، غري متاما)موافق املقياس املذكور العبارات وفق من عبارة عن كل اتفاقاهتم

 اطالقا(. 
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من  0مت التحقق من الصدق الظاهري لإلستبانة من خالل عرضها على 
األساتذة احملكمني املتخصصني يف جمال إدارة املوارد البشرية ومت أخذ مالحظتهم بعني اإلعتبار فيما خيص أداة 

 (Alpha-Cronbach) الفقرات، وقد مت إستخراج معامل الثبات ألفا كرونباخالدراسة وإعادة صياغة بعض 
 حيث تعترب قيمة مرتفعة ومقبولة لغاية هذه الدراسة. 822..للتأكد من ثبات أداة الدراسة والذي بلغت قيمته 

حقيق أهداف ( لتSPSS.22مت إستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )
الدراسة من خالل حتليل أسئلة الدراسة ،واختبار فرضياهتا وذلك باستعمال األساليب اإلحصائية التالية )املتوسطات 

 املستقل وأبعاده ملتغريا الدراسة وتأثري مناذج صالحية املتعدد الختبار االحندار ،اإلحنرفات املعيارية، حتليل احلسابية
 وأبعاده(. املتغريالتابع على

 املتغريات نم وتتكون وظائف إدارة املوارد البشرية هو الدراسة هذه يف إن املتغرياملستقل
املتغري  ماأ وهي: )التوظيف، التدريب، التطوير، إدارة املواهب، التحفيز، تقييم األداء، عالقات العاملني(، الفرعية
 )اجلودة، املرونة، كفاءة العمليات،  :وهي املتغريات الفرعية من ويتكونامليزة التنافسية  فهو التابع

اإلبداع، الكفاءة احملورية(، أما املتغريات الوسيطة فهي العوامل الشخصية والوظيفية اليت تشمل: 
 )اجلنس،السن،املستوى الدارسي،عدد سنوات اخلربة،املوقع الوظيفي(.

( أنه ال يوجد تفاوت بني عدد الذكور واإلناث مما 1.نالحظ من اجلدول رقم )
ينب لنا أن الشركة تشجع العنصر النسوي ،وبالنسبة ملتغري السن نالحظ أن غالبية املوظفني  تراوحت أعمارهم بني 

موظفي الشركة من مما يدل على أن غالبية  %20.3( سنة بنسبة .3-.2و) %48.3( سنة بنسبة .4-.3)
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وبالنسبة ملتغري املستوى العلمي فيظهر جليا أن معظم موظفي الشركة من  الشباب خرجيي اجلامعات ذوو التجربة،
حاملي الشهاداة اجلامعية حيث تتطلب طبيعة الوظيفة يف الشركة مؤهالت علمية حمددة، وبالنسبة ملتغري عدد 

جتربة معتربة يف جمال عملهم ،حيث بلغ عدد العمال الذين  سنوات اخلربة ،نالحظ أن موظفي الشركة أصحاب
ـ 10-.1ترواحت عدد سنوات خربهتم بني ) ،وبلغ عدد العمال الذين تراوحت %00.2عامل بنسبة  32(سنة ب

مما ينب أن الشركة تعتمد على موظفني  %20.3عامل بنسبة  12( سنوات ب.1-0عدد سنوات خربهتم بني )
أما بالنسبة ملتغري املركز الوظيفي فنالحظ أن غالبية املوظفني  من اإلدارة  ات عالية،خربات ومهار   اإكتسبو

، %22.2عامل بنسبة  12،والذين اإلدارة الوسطى ـ%3..2عامل بنسبة  30التشغيلية ،حيث بلغ عددهم 
 .%12.1بنسبة  2وبلغ عدد مناصب اإلدارة العليا 

 مت إجياد املتوسطات احلسابية واإلحنرفات املعيارية إلجابات أفراد عينة
 ( ذلك :2.وظائف إدارة املوارد البشرية ويبني اجلدول )تطبيق يف   فعاليةوجود المدى  الدراسة على 
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ممارسة وظائف إدارة املوارد البشرية يف شركة أوريدو  ( أن مستوى  2.نالحظ من اجلدول رقم )

(،حيث بلغ 3.4لإلتصاالت اجلزائرية كان عايل ألن مجيع متوسطاهتا احلسابية أكرب من معيار املتوسط احلسايب )
(،ويبني اجلدول كذلك أن وظيفة التطوير جاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ 4.42املتوسط احلسايب العام )

( وهذا ما يشري إىل أمهية برامج التطوير اليت تعتمدها إدارة املوارد البشرية ومدى موافقة أفراد العينة على 4.02)
وجاء يف املرتبة شركة ،لهتم ومساعدهتم على املسامهة يف تطوير املزايا التنافسية لامسامهة هذه الربامج يف تطوير مهار

( مما يدل على أن غالبية أفراد عينة الدراسة يستفيدون 4.01احلسايب ) الثانية وظيفة التدريب حيث بلغ متوسطها
من برامج تدريبية تعمل على حتسني مهارهتم وتطوير كفاءهتم العملية،وجاء يف املرتبة الثالثة وظيفة التحفيز حيث بلغ 

 ماهلم بشكل أفضل،( مما يدل على أمهية هذه الوظيفة يف دفع العاملني على تأدية أع4.48متوسطها احلسايب )
( مما يدل عل أن شركة أوريدو تويل عناية 4.42إدارة املواهب املرتبة الرابعة حيث بلغ متوسطه احلسايب ) واحتلت

خاصة هبذه الفئة ملا تتميز به من خصوصيات عن باقي العاملني، وإحتلت عالقات العاملني املرتبة اخلامسة مبتوسط 
هناك ثقافة إجيابية تعمل على إشراك العاملني وإبداء رأيهم حول الطرائق اليت تدار ( مما يدل على أن 4.43حسايب )

هبا أعماهلم، مما ينعكس إجيابا على أداء العاملني، وجاءت بعد ذلك وظيفة تقييم األداء يف املرتبة السادسة مبتوسط 
ة ،االمر الذي يساعد على حصول (، مما يدل على أن هناك تقييم موضوعي ألداء العاملني يف الشرك.4.4حسايب )

( مما يدل 4.32التكافؤ بني العاملني وتطورهم الوظيفي،ويف األخري إحتل التوظيف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب )
أن سياسة إدارة املوارد البشرية اخلاصة بالتوظيف تعمل على إستقطاب أفضل الكفاءات لشغل مناصب العمل يف 

 الشركة.
لالتصاالت  (Ooredooأوريدو ) حتقيق شركة لتحليل مستوى

بعاد امليزة التنافسية مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة، أل اجلزائرية 
 ( يبني ذلك:3.واجلدول رقم )
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 ( أن مستوى إدراك لدى املبحوثني ألبعاد امليزة التنافسية يف شركة أوريدو  3.نالحظ من اجلدول رقم )
(،ولقد بلغت كفاءة 3.4( وهو أكرب من )4.02لإلتصاالت اجلزائرية كان عايل ألن املتوسط احلسايب كان )

مل على تطبيق التقنيات واألساليب احلديثة ( مما يدل عل أن الشركة تع4.21العمليات املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )
( 4.00من أجل تطوير كفاءة عملياهتا وإجنازها بسرعة،مث حلت يف املرتبة الثانية الكفاءات احملورية مبتوسط حسايب )

وهذا يثبت أن لدى شركة أوريدو لإلتصاالت اجلزائرية موارد بشرية متتلك كفاءات ومهارات عاليةتسمح هلا مبواجهة 
( 4.02يات اليت تواجهها املنافسة وحتقيق امليزة التنافسية وتطويرها،واحتل اإلبداع املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب )التحد

وهذا ما يبني أن شركة أوريدو لإلتصاالت تشجع على اإلبداع وتطوير طرائق جديدة تعمل على تقدمي خدمات 
( وهذا ما يبني أن شركة أوريدو  تعمل على  4.02ط حسايب )جديدة لزبائنها، واحتلت اجلودة املرتبة الرابعة  مبتوس

تقدمي خدمتها ومنتجاهتا جبودة عالية من أجل إرضاء زبائنها باستمرار،وجاءت املرونة يف املرتبة اخلامسة مبتوسط 
( مما يدل على أن شركة أوريدو  لإلتصاالت تستجيب بسرعة للتغريات احلادثة يف حاجات ورغبات .4.0حسايب )
 زبائنها. 
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≥α

، 
( يبني 4.من صالحية النموذج لإلختبار الفرضية األوىل واجلدول رقم )مت إستخدام حتليل التباين لإلحندار للتأكد 

 ذلك.
( احملسوبة F( صالحية النموذج الختبار الفرضية الثالثة حيث بلغت قيمة )04يتبني من اجلدول رقم )

( ويتضح من نفس اجلدول أن املتغريات α≤ 0...( عند مستوى داللة ).....( وبقيمة إحتمالية )22.030)
 %28.8املستقلة )التوظيف،التدريب،التطوير،إدارة املواهب،التحفيز،تقييم األداء،عالقات العاملني( تفسر ما مقداره 

من التباين يف املتغري التابع امليزة التنافسية وهي قوة تفسريية مرتفعة مما يدل على أن هناك أثر ذو داللة إحصائية 
 مليزة التنافسية(.للمتغريات املستقلة يف املتغري التابع )ا

( Ooredooوتفسر هذه النتيجة على أمهية وظائف إدارة املوارد البشريةيف حتقيق امليزة التافسية يف شركة أوريدو )
 لإلتصاالت اجلزائرية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( واختبار Beta(  من خالل متابعة قيم معامالت )0.ئج اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم )اييتبني من النت
(t )( هلا تأثري يف امليزة التنافسية بداللة معامالت )التحفيز،تقييم األداء،عالقات العاملني( أن املتغريات املستقلةBeta )

( احملسوبة على التوايل T(،حيث بلغت قيم )0,286،0,415،.253,اليت بلغت على التوايل )
حظ من اجلدول أن املتغريات (، كما يالα≤ 0...( وهي أقل من مستوى الداللة )0,000،.004,،.004,)

( Betaاملستقلة )التوظيف ،التدريب ،التطوير،إدارة املواهب( ليس هلا تأثري يف امليزة التنافسية، حيث بلغت معامالت)
( 238،0,838,.،.622,،.519,( وبقيم إحتمالية بلغت )016,-،0,042،0,092،.050,التوايل ) على

بناء على ذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت (،وα≤ 0...وهي أكرب من مستوى الداللة )
تنص وجود أثر ذو داللة إحصائية لوظائف إدارة املوارد البشرية )التحفيز،تقييم األداء،عالقات العاملني( يف شركة 

إحصائية لوظائف  ةأوريدو  لإلتصاالت اجلزائرية ،ونقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على أنه :"ال يوجد أثر ذو دالل
 التطوير( يف شركة أوريدو  لإلتصاالت اجلزائرية. إدارة املواهب، التدريب، إدارة املوارد البشرية )التوظيف،
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تتوقف   ،حيثالبشرية العاملة فيها لميزة  التنافسية هو الموارد املنظمة يف حتقيق الدى لرئيسي المصدر اإن   
تيارها، وتوظيفها، ، واخ االستراتيجيةفعالية املنظمة وكفاءهتا على الطريقة اليت يتم فيها احلصول على هذه املوارد 

وتنميتها وتدريبها وحسن تأهيلها وتطويرها، أي على مدى كفاءة وفعالية ممارسات وظائف إدارة املوارد البشرية 
 ، التطوير، إدارة املواهب ، التحفيز، تقييم األداء، عالقات العاملني.املمثلة يف أنشطة التوظيف، التدريب

 الدراسة إىل النتائج التالية:  توصلنا من خالل هذه
تقييم  رة املواهب،إدا التطوير، التدريب، إدارة املوارد البشرية )التوظيف،فعالية كبرية يف تطبيق وظائف هناك -1

 . شركة أوريدو لإلتصاالت اجلزائرية مت إدراكها من طرف املبحوثني يف العاملني(العالقة مع  األداء،
 سية )اجلودة،أبعاد امليزة التناف باكتساب كبير وعايل اهتمام    شركة أوريدو لإلتصاالت اجلزائريةبأن لدى  اتضح-2

  حسب العاملني فيها  الكفاءات احملورية( املرونة،كفاءة العمليات، اإلبداع،
م التدريب،التطوير،إدارة املواهب،تقيي وجود أثر ذو داللة إحصائية لوظائف إدارة املوارد البشرية )التوظيف،-3

 ورية(. الكفاءات احمل كفاءة العمليات، اإلبداع،املرونة، العالقة مع العاملني(يف امليزة التنافسية)اجلودة، األداء،

 بناء على هذه الدراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية: 
لإلتصاالت  دوأوري حىت تتمكن شركة وأوضاع السوق واملنافسني، القيام بدراسة مستمرة للتغريات االقتصادية،-1

مح هلا وحتديد سياسة إدارة املوارد البشرية املوافقة هلامما يس اجلزائرية من وضع اإلستراتيجيات التنافسية املناسبة،
 بتقدمي خدمات تنافسية. 

ضرورة مواصلة شركة أوريدو تطوير إستراتيجاهتا وممارستها املتعلقة بتخطيط املوارد البشرية مبا يتناسب مع -2
واخلارجية من خالل حتديث سياساهتا وتطبيق اإلجتاهات احلديثة اليت من شأهنا العمل على إستقطاب  الداخليةمواردها 

أصحاب الكفاءات العلمية والعملية والعمل على تطويرهم باستمرار من خالل التدريب والتطوير وإدارة املواهب 
لى زيادة مع العمل ع الئهم للشركة وقيمها،واحملافظة عليهم من خالل حتفيزهم وتشجيعهم، لزيادة و وتقييم األداء،

 إتاحة الفرصة حلديثي التخرج من اجلامعات.
العمل على تطوير منظومة احلوافز املقدمة للعاملني، وتوفري تدريب مستمر جلميع العاملني طيلة حياهتم الوظيفية، -3

 رية، بعملية تقييم األداء. وربط نظام احلوافز والربامج التدريبية ومجيع ممارسات إدارة املوارد البش
على  ينرعقد دورات تدريبية مع خرباء ومتخصصني يف جمال إدارة املوارد البشرية، يتم من خالهلا تدريب املدي-4

 مهارات ختطيط املوارد البشرية لتعزيز اجلانب املعريف والتركيز على اجلانب التطبيقي.
أويف  طاع،يف نفس الق اختبار منوذج الدراسة مع شركات أخرى،القيام باملزيد من الدراسات املستقبلية وذلك ب-0

أثر ك قطاعات أخرى للتأكد من النتائج اليت مت التوصل إليها، ودراسة مواضيع قريبة ذات صلة مبوضوع  دراستنا،
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أثر تكنوجليا  ،أثر إدراة املعرفة على وظائف إدارة املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة، إدارة املواهب
 بشرية يف حتقيق امليزة التدور الكفاءات ال املعلومات واإلتصاالت على وظائف إدارة املوارد البشرية،

1  HaslindaA,Evolving    Terms  of   Humans Resource  Management and Management 

and Development , The Journal of International Social Research, Volume 2 / 9 Fall 2009, p 

670-671. 

2- Martina Huemann, Anne Keegan, J. Rodney Turner, Human resource management in the 

project-oriented company: A review, International Journal of Project Management, Vol.25, 

2007, p 315.  

3-John Harold Jackson, Robert L. Mathis, Human Resource Management,12eEdition, Cengage 

Learning,Inc,U.S.A, 2008,p4. 

4- Daft, Richard L, New Era of Management, 2nd ed, Australia: Thomson South- Western, 

2008, p379. 
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 .333، ص 2.12، 2.، العدد8.اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد، 

 التاسع العدد جلامعةا االقتصادية للعلوم بغداد ، كلية، حممد محدأ وفاء -6
 .13ص، 0..2عشر، 

 .333سابق، صالزعيب، مرجع  عمر حممد -7
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No.04, 2009, p 305-306. 
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15- Heather, Getha-Taylor, Human Relations 2.0, Public Administration Review, Vol. 
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 في الجزائر مو االقتصاديوازنة العامة على النأثر الم
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 .الجزائر.                        بولي، معسكرممصطفى اسط وعلوم التسيير، جامعة يةاإلقتصادالعلوم كلية طالبة دكتوراه ل م د ،  ، سميرة كرميند/ ط ، 
، الجزائر.                        جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكروعلوم التسيير،  يةاإلقتصادالعلوم كلية استاذ محاضر قسم أ،، اسمهان بقبق /ليلىد 

 

 الملخص:
ازارر يف اجلمو االقتصادي وازنة العامة على النهتدف ىذه الورقة البحثية إىل دراسة أثر عناصر ادل

، وذلك من خالل اختبار العالقة بني اإلنفاق احلكومي 2014إىل  1970خالل الفرتة ادلمتدة من 
والناتج احمللي اإلمجايل من جهة، واختبار العالقة بني إيرادات اجلباية البرتولية والناتج احمللي اإلمجايل من 

(، وتطبيق منهجية ظلوذج تصحيح اخلطأ Johansenاختبار التكامل ادلتازامن ) جهة أخرى، ومت استخدام
اإلنفاق احلكومي لو أثر إغلايب على الناتج احمللي  إىل أنخلصت نتارج الدراسة ف(، VECMالشعاعي )
حمللي إغلايب على الناتج او الطرح الكينازي، وأن إيرادات اجلباية البرتولية ذلا أثر قوي  حسب ذلكاإلمجايل، و 

 اإلمجايل.

: اإلنفاق احلكومي، إيرادات اجلباية البرتولية، النمو االقتصادي، الناتج احمللي اإلمجايل، الكلمات المفتاحية
 التكامل ادلشرتك، تصحيح اخلطأ الشعاعي. 

Résumé :L’objectif de cet étude  est d’analyser l’impact du Budget de 

l’Etat sur la croissance économique  en Algérie durant la période (1970 – 

2014) , en examinant  l’effet des dépenses publiques et des  recettes 

pétrolières sur le produit intérieur brut ( le PIB). 

 

Notre étude empirique prend appui sur la cointégration de Johansan et le 

modèle à correction d’erreur. Les résultats obtenus mettent en évidence que   

les dépenses publiques  et les recettes pétrolières ont  un  effet positif et 

significatif sur le PIB, 

 

Mots clés : les dépenses publiques, les recettes pétrolières, la croissance 

économique, le produit intérieur brut, cointégration, modèle à correction 

d’erreur. 
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 :مقدمة

، أصبح من الضروري التخلي عن 9191بعد تأزم األوضاع االقتصادية وتطورىا، وظهور أزمة الكساد العادلي سنة 
مفهوم الدولة احلارسة، واالنتقال إىل مفهوم الدولة ادلتدخلة، بربوز الفكر الكينازي الذي اعتمد على ادلوازنة العامة كقاعدة 

عجلة النمو بدفع وت ضخة اليت تنشط االقتصاد الوطينباعتباره ادل العمومي اإلنفاقأساسية للخروج من األزمة، فاستعمل 
على اإليرادات العامة لتغطية نفقات  عتمادالابو ذلك  ،السارد االقتصاديكأداة فعالة للخروج من الركود   االقتصادي

 ادلشاريع االستثمارية، ومواجهة األزمات االقتصادية. 
لدول النامية، مل ؽلنع من انتقاذلا إىل ا إن ذلكات ىي وليدة الدول ادلتقدمة، فىذه األزمات احلادة واذلاز  وباعتبار

، حبكم أن نفاقيوإجعل الدولة تنتهج عدة سياسات شلا عدة تغريات وتطورات اقتصادية،  تعرف اليت ومن بينها اجلازارر
تمويل لو  للدخل  اريسير  اصدر مات قطاع احملروقات، الذي يعد دبشدة على عار يعتمداالقتصاد الوطين ىو اقتصاد ريعي 

 السؤال التايل: صيغة ؽلكن بلورهتا يفو  ىذه الدراسة اليت تعاجلها كشكاليةاإل نطرح ىذا ادلنطلقمن ادلوازنة العامة. 
 ؟النمو االقتصادي يف اجلازارر علىمة من خالل نفقاهتا وإيراداهتا كيف تؤثر ادلوازنة العا

 
 اإلطار النظري للموازنة العامة: أوال: 

ىي خطة تنفيذية قصرية األجل، ترتجم اخلطط االقتصادية للدولة واألىداف بعيدة ادلدى  مفهوم الموازنة العامة: -1
 والفعاليات االقتصادية إىل برامج سنوية تعمل على تنفيذ اخلطة العامة، كما تعمل على التنسيق بني سلتلف األنشطة

 . 1واإلكشراف على النشاط احلكومي وتقسيمو يف سبيل حتقيق األىداف العامة للتنمية وتسهل الرقابة
عرفها  ايل سنوي يقدر وغلياز لكل سنة ميالدية رلموع واردات الدولة وأعبارها.م: بأهنا قانون عرفها القانون الفرنسي

 "بيان الواردات والنفقات العامة خالل الدورة ادلالية. ":القانون البلجيكي
ووارداهتا مبوجب القوانني ادلعمول هبا عند التقدًن  والية: صك تقدر فيو نفقات السنة ادلعرفها القانون األمريكي

 2.واقرتاحات اجلباية ادلعروضة فيها
ىي عبارة عن برنامج متفق عليو فيو تقدير اإلنفاق العام للدولة ومواردىا لفرتة زمنية الحقة عادة ما تكون العامة ادلوازنة 

 3.سنة، وتتوىل الدولة تنفيذىا
 أهم أدوات الموازنة العامة: -2
 4."النفقة ىي مبلغ نقدي تتحملو الدولة من أجل زلافظة على رفاىية االقتصاد "النفقات العامة:  -
ىي ادلوارد االقتصادية اليت حتصل عليها الدولة بشكل تدفقات نقدية من أجل تغطية النفقات  "اإليرادات العامة:  -

 ومن أىم مصادرىا : 5"العامة هبدف إكشباع احلاجات العامة.
 وؽلكن أن يكون ،متلكات العقارية وادلنقولة للدولةادلرب عن يع ذيوىو ما يعرف بالدومني، وال: االقتصاديةاإليرادات  *

 6.اصخ وأعام 
 :وتشمل كل مناإليرادات السيادية: * 
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 إحدىػلصل عليو من طرف  دولة مقابل خدمة أو نفع خاصلل إجباريامن ادلال يدفعو الفرد  اثل مبلغدتو  الرسوم: -
 7.اذليئات أو اإلدارات

مقابل، وذلك لتغطية نقدي جربي تفرضو الدولة على ادلكلفني وفقا لقدراهتم بطريقة هنارية وبال ىي اقتطاع  الضرائب:- 
  8األعباء العامة وحتقيق أىداف الدولة ادلختلفة.

  :وتشمل كل من :االئتمانية اإليرادات* 
وىي مبالغ تستدينها الدولة أو أي كشخص معنوي من الغري على التعهد بردىا وبدفع الفوارد عنها وفقا  القروض: -

  9.لشروط العقد
 10.إضافية من النقد الورقي حيث يتم استخدامها يف دتويل النفقات العامة: ىو خلق كمية اإلصدار النقدي -

 :االنتاج الوطني  صادية للموازنة العامة علىالقتاآلثار اثانيا: 
اذلما  تعترب كل من النفقات العامة واإليرادات العامة عنصرين ىامني يف ادلوازنة العامة، وتستطيع الدولة استعم

الدخل، األسعار،  ،االدخار، االستهالك ادلتغريات االقتصادية )  تأثري على سلتلفالاالقتصادي، و تدخل يف النشاط لل
 ...(الوطين  ى الناتج ومن مث على االستثمارالتشغيل، 

 
 : ناتج الوطنيأثر اإلنفاق العام على ال -1

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 على دراسات سابقة. باالعتماد ني: من إعداد الباحثتالمصدر

 

 

 ارتفاع اإلنفاق العام

 دعم أسعار المواد الضرورية-
المنتجيندعم  -  

 

 لطبقات الفقيرةل اإلعانات المقدمة -
للمنتجين. اإلعانات المقدمة -  
زيادات في األجور والمرتبات  -  

 

 رفع القدرة على العمل -
 زيادة الدخل -
 االدخارزيادة  -
 االستثمارزيادة  -

استقرار األسعار و من ثم 

استقرار الطلب الكلي و 

 الناتج المحلي

ومن ثم االنتاج زيادة االستهالك  زيادة اإلنتاج 
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 :الناتج الوطنيأثر الضريبة على  -2

 في فترة الكساد: اتج الكليأثر الضريبة على الن 1 -2

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .على الدراسات سابقة باالعتماد نيالباحثت : من إعدادالمصدر

 في فترة الرخاء: لى الناتج المحلي  أثر الضريبة ع 2-2

 
 

 

 

 

 

 

 على الدراسات السابقة.  باالعتمادنيالباحثتمن إعداد   :المصدر

 مراحل تطور الموازنة العامة في الجزائر:  ثالثا:

ختالالت ىيكلية واسعة، أدت إىل إحداث عجاز يف ادلوازنة العامة، وارتفاع حجم اعرفت اجلازارر منذ السبعينات 
الديون اخلارجية، وتدىور أسعار النفط، وعجاز ادليازان التجاري، كل ىذا دفع بالدولة إىل القيام جبملة من اإلصالحات 

 فترة الكساد

 ختفيض الضرارب على دخول األفراد -
منح إعفاءات ضريبية -  

ادلنتجنيمنح إعفاءات وختفيضات ضريبية على أرباح  -  

 

زيادة اإلنتاج وزيادة االستثمارات - زيادة القوة الشرارية  

خلق مناصب كشغل - ارتفاع الطلب على السلع و اخلدمات  

والناتج احمللي زيادة الطلب الكلي  

 

 فترة االزدهار

 زيادة الضرارب على الدخل

األفراد الذي ينفق على اطلفاض جازء من دخل  احلد من القوة الشرارية
 السلع و اخلدمات

  اطلفاض الطلب على السلع و اخلدمات

 اطلفاض الناتج احمللي
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قتصاد إخطط إىل ادلقتصاد إلمن ا تقالاإلن وبذلك مت ،االقتصاديوتعازياز النمو  واجهة عجاز ادلوازنة العامةدل االقتصادية
  برنامج اإلنعاش اخلماسي. ودعم النمو مث  االقتصاديالسوق مث إىل تطبيق برنامج اإلنعاش 

 
 (:  1989 -1970)  المخطط االقتصادالموازنة العامة في فترة -1

اري فعال لتسيري أوىل بدايات عهده بالتخطيط الشامل، وذلك هبدف وضع جهاز إد اجلازارري االقتصادعرف 
تغريات جذرية يف إلحداث استغالل ثروات الدولة من خالل وطين مستقل ومندمج،   اقتصادبناء و الربامج واخلطط 
بني  االندماجتسمح بتحقيق إيرادات متنوعة تبعا لتنوع الصادرات، وزيادة إنتاج القيم ادلضافة عن طريق  ىياكل التصدير 

على تصدير ادلواد األولية اليت تعرف تذبذبا وتدىورا يف األسواق العادلية بصفة  داالعتماالقطاعات والفروع، عوض 
 11.مستمرة

انعكست ادلخططات التنموية  بشكل كبري على ادلوازنة العامة للدولة، حيث عرفت كل من النفقات العامة واإليرادات  
 العامة تغريات مجة، وسوف نوضح ذلك من خالل األكشكال البيانية التالية:

 (:1989-1970(:  تطور الجباية البترولية والجباية العادية في الجزائر خالل الفترة )1الشكل رقم ) 

 
 : معطيات باالعتماد على نيالباحثت عدادإمن  المصدر:

-ONS : Office National des Statistique (comptabilité national), Rétrospective 

statistique 1962 - 2011, p260. 

أن السياسة الضريبية يف اجلازارر اعتمدت بالدرجة األوىل على اجلباية نالحظ  أعاله من خالل الشكل البياين 
، ويرجع 9199% يف سنة 44.29إىل  9141% من إمجايل اإليرادات العامة سنة 92.42البرتولية، اليت انتقلت من 

. أما 9199$ يف سنة 04.91إىل  تصلو و  9142يف سنة $ 99.29اليت بلغت  ىل ارتفاع أسعار البرتولإ ذلك
إىل  9141نة % من إمجايل اإليرادات العامة يف س42.94حيث انتقلت من  االطلفاضاجلباية العادية عرفت نوعا من 

لتعرف أدىن مستوياهتا يف سنة  9199بداية من  باالطلفاض اجلباية البرتولية يف حني بدأت. 9199% سنة 00.29
، حيث تازعازع 9194العادلية ادلعاكسة اليت كشهدهتا األسواق العادلية للنفط سنة بسبب "الصدمة النفطية  9194
، 12"أسعار النفط  حاد يف اطلفاضشلا أدى إىل الكلي،  قتصادياال ستقراراالختالالت يف إظهرت اجلازارري، و  االقتصاد

الدولة إلعادة النظر يف ب ودفع النفطية تدىور ادلداخيل أدى إىل األمر الذي$، 90.10الربميل الواحد إىل  وصل سعرإذ 
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 -االقتصاديالوطين وتفعيل النشاط  االقتصاددتويل هتدف إىل  عدة تعديالت ضريبية االقتصادفعرف  - اجلباية العادية
 %.29.42إىل  9191لتصل نسبتها من إمجايل اإليرادات العامة يف سنة 

 .(1989 -1970حلي اإلجمالي خالل الفترة )اإليرادات العامة والناتج الم تطور  (:2الشكل رقم )

 
 باالعتماد على معطيات:  نيالباحثت عدادإمن  المصدر:

-ONS : Office National des Statistique (comptabilité national), Rétrospective 

statistique 1962 - 2011, p260. 

احمللي اإلمجايل عرفا ارتفاعا زلسوسا خالل نالحظ من خالل الشكل البياين أن اإليرادات العامة والناتج 
ذلك إىل تطبيق الدولة للمخطط الرباعي الثاين، باإلضافة إىل  عود، وي9142لى مستوياهتما يف سنة ليبلغا أع اتيالسبعين
ة سنة زمة النفطية العادليبسبب األ االطلفاضات عرفت اإليرادات العامة نوعا من يأسعار النفط، لكن يف الثمانين انتعاش

يف ادلقابل سجل الناتج احمللي اإلمجايل تراجعا ملحوظا ويرجع ذلك إىل ارتفاع ادلديونية اخلارجية وتدىور ، 9194
 ادلداخيل النفط.

 .(1989 – 1970تطور النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة ): (3الشكل رقم )

 
 باالعتماد على معطيات: نيالباحثت عدادإمن  المصدر:

ONS : Office National des Statistique (comptabilité national), Rétrospective 

statistique 1962 - 2011, p260. 

%  من الناتج احمللي اإلمجايل 92.29انتقلت من فعرفت ىذه الفرتة ارتفاعا ملحوظا يف نسبة اإلنفاق العام ، 
تمثلة يف تبين ادلطبقة من طرف احلكومة وادل اإلنفاق، ويرجع ىذا لسياسة 9144% سنة 91.91إىل  9141سنة 
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 واألوىل ضمن برنامج التخطيط، وى كمنهج للتنمية اإلقتصادية، وانتهاج إسرتاتيجية صناعية بالدرجة  األسلوب اإلكشرتاكي
معدل  وصلإذ على مداخيل اجلباية البرتولية." معتمدة يف ذلك إىل الرفع من إنفاقها اإلستثماري الدولة بما دفع 

حيث بلغت حصة  9141% سنة 02، بينما مل يتجاوز 9141- 9149% بني عامي 24اإلستثمار احلكومي إىل 
مليون دينار، وىو ما ؽلثل  2029مليون دينار إىل  0211%، وارتفع اإلستثمار اإلمجايل من 49القطاع الصناعي 

 تكن يف حجم التطلعات، وىذا نتيجة للتأخر يف % من الناتج، لكن رغم احلجم الكبري لإلستثمارات فإن النتارج مل29
 13اإلصلاز والبريوقراطية."

 

 .(1989-1970(: تطور رصيد الموازنة العامة والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )4الشكل رقم )

 
 باالعتماد على معطيات: نيالباحثت عدادإمن  المصدر:

ONS : Office National des Statistique (comptabilité national), Rétrospective 

statistique 1962 - 2011, p260. 

نالحظ أن ىذه الفرتة عرفت تطورا كبريا يف جانب ادلالية العامة، حيث حققت ادلوازنة العامة فوارض مالية منذ 
 يف ارتفاعقابل صاحبها وثيقا بأسعار النفط، ويف ادل ارتباطا، ألن مداخيل اخلازينة مرتبطة 9192إىل غاية  9149سنة 

فإن   بسبب األزمة النفطية، فرغم ىذا 9194عجازا بداية من سنة عرف رصيد ادليازانية  الناتج احمللي اإلمجايل، لكن
أدى إىل زيادة الطلب  بشكلا بازيادة حجم النفقات العامة ؽلكن تفسري ىذو زيادة معتربة،  كشهدالناتج احمللي اإلمجايل 

 ؽلكن القول أن الرصيد السالب للميازانية يؤثر باإلغلاب على الناتج احمللي اإلمجايل. عليواج ، و وبالتايل زيادة اإلنت

 

 (:   1998- 1989نحو اقتصاد السوق )  االنتقالالموازنة العامة خالل مرحلة -2

بعد اطلفاض  االهنيارظهرت بوادر فاجلازارري،  االقتصاد على، الوقع الكبري 9194سنة لالصدمة النفطية كشكلت 
ربزت كل صفات الضعف يف النظام ادلخطط فالكلية،  االقتصاديةأسعار احملروقات، وتبني بوضوح ىشاكشة التوازنات 

 االستقرارزلاوالت التصحيح الذايت، حيث كشرعت احلكومة يف تنفيذ العديد من اإلجراءات لتحقيق  تادلركازي، وفشل
صندوق ك-عمة من طرف ادلؤسسات ادلالية،سياسة التصحيح ادلد" ازارراذليكلي. وهبذا الصدد انتهجت اجل االقتصادي

اليت كان اذلدف  14."وسياسة التصحيح اذليكلي االقتصادي االستقراروادلتمثلة يف سياسة  -النقد الدويل والبنك العادلي

;  الناتج المحلي اإلجمالي
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واحلد من ظلو نقد االرتمان، وتقييد عجاز  كلية من خالل تركشيد الطلب احملليال االقتصادياتتوازن إعادة  متمثال يفمنها 
تباع سياسة لسعر ا باإلضافة إىلات، اإليرادات احلكومية، وتركشيد النفق لازيادة تإجراءا اختاذادلوازنة العامة من خالل 

 منع  حتول اإلنفاق يالصرف، وجذب ادلوارد إىل قطاعات التصدير والقطاعات اليت تنتج السلع البديلة للواردات، وتشج
 15.السلع األجنبية إىل السلع احمللية

 .( 1998 – 1990(: تطور إيرادات الجباية البترولية والجباية العادية خالل الفترة ) 5الشكل رقم )

 
   باالعتماد على:  ني: من إعداد الباحثتالمصدر

- Ministère des finances : direction générale des  impôt.  
- ONS : Office National des Statistique (comptabilité national), Rétrospective 

statistique 1962 - 2011, p260. 

 الرتفاعىيمنة إيرادات اجلباية البرتولية على إيرادات اجلباية العادية، وذلك نالحظ  خالل الشكل البياينمن 
نسبتها من   انتقلتف، $  23,73الواحدبلغ سعر الربميل إذ بسبب حرب اخلليج،  9111رتول سنة أسعار الب
 اعرفت تذبذبفقد  العادية ، أما اجلباية9119سنة  %20.22إىل  9111من إمجايل اإليرادات سنة    29.40%

سنة يف  %22. 24لتصل إىل  9111يف سنة  %29.94يف ادلساعلة يف اإليرادات العامة، اليت بلغت نسبتها  اوتراجع
الفرتة من خالل التصحيحات اذليكلية، اليت هتدف إىل حتسني  ىذه الضريبية اليت دتيازت هبارغم اإلصالحات و . 9119

 مردودية اجلباية العادية على حساب اجلباية البرتولية، إال أهنا بقيت متواضعة ومل ترتفع إىل ادلستوى ادلطلوب.

 (: 1998 – 1990الفترة ) تطور اإليرادات العامة والناتج المحلي اإلجمالي خالل  (: 6الشكل رقم )
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   واردة عن: العطيات ادلباالعتماد على  ني: من إعداد الباحثتالمصدر 

- Ministère des finances : direction générale des  impôt.  
- ONS : Office National des Statistique (comptabilité national), Rétrospective 

statistique 1962 - 2011, p260 

ملحوظ يف اإليرادات العامة و الناتج احمللي اإلمجايل، ويرجع ذلك إىل   ارتفاع، أعاله نالحظمن خالل الشكل   
ة مداخيل إىل زياد ىأد شلاالفرتة، ىذه تطبيق برنامج التعديل اذليكلي، باإلضافة إىل انتعاش أسعار البرتول اليت كشهدهتا 

 معدل ظلو الناتج احمللي اإلمجايل. يفما زاد  واجلباية البرتولية، وى

 (:1998 – 1990(: تطور النفقات العامة والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ) 7الشكل رقم )  

 
 واردة عن: العطيات ادل باالعتماد على حثتني: من إعداد الباالمصدر

-Algeria statistical appendix. Imf country repport, n 08-120.  

وؽلكن  االنتقاليةتازايد حجم النفقات العامة والناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة  نالحظ خالل الشكل البياينمن 
 تقسيم ىذه الفرتة إىل مرحلتني: 

اإلنفاق ، حيث تضاعف حجم 9112إىل غاية  9111تماين وادلمتدة من اإلر االستعدادادلرحلة األوىل: ىي مرحلة 
ارتفاع الناتج احمللي  نسجل مليار دج، ويف ادلقابل 421.494حوايل  9112سجل يف سنة إذ  العام حوايل ثالث مرات

 االقتصادي. االستقرارإىل تطبيق برنامج  ذلك اإلمجايل، ويرجع
وىي مرحلة اإلصالحات اذليكلية ادلدعومة من قبل صندوق النقد 9119إىل غاية  9112ادلرحلة الثانية: ودتتد من 

وىذا ما نالحظو من الشكل  ة إىل تقليص اإلنفاق احلكومي، ورفع أكشكال الدعم ادلقدمة من طرف الدولةالدويل، والرامي
  قابل ارتفاع متذبذب للناتج احمللي اإلمجايل.ميف 9112م اإلنفاق العام بداية من اطلفاض حجالذي يوضح البياين 
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 (1998 -1990اإلجمالي خالل الفترة ) (: تطور رصيد الميزانية العامة والناتج المحلي8الشكل رقم ) 

 
  : باالعتماد علىمن إعداد الباحثتني المصدر:

-Algeria statistical appendix. Imf country repport, n 08-120. 

 - Ministère des finances : direction générale des impôt.  
- ONS : Office National des Statistique (comptabilité national), Rétrospective 

statistique 1962 - 2011, p260 

قدر ب  9119دليازانية فقد حقق عجازا منذ نالحظ أن الناتج احمللي اإلمجايل عرف ارتفاعا متذبذبا، أما رصيد ا
صعبة اليت  ؽلكن تفسري ذلك بالوضعية االقتصادية اللوضع ألربعة سنوات على التوايل، مليار دج واستمر ا 919.944

دوالر، لكن بداية من  94الذي قدر سعر الربميل الواحد ب  اإلضافة إىل تدىور أسعار البرتولبكانت تعيشها اجلازارر، 
 ذيإضافة إىل التعديل اذليكلي الع أسعار النفط، عودة ارتفا  بفضلتطاعت ادليازانية حتقيق فوارض اس  9114 سنة 

لناتج احمللي ايف زيادة حجم  شلا أدى إىل ادلساعلةدولية لتمويل عجاز ميازانيتها، لإىل ادلؤسسات ا اللجوءقامت بو الدولة و 
  اإلمجايل.

 :( 2014 – 1999الموازنة العامة خالل فترة اإلنعاش االقتصادي ) ثالثا: 

اجلازارري، خاصة بعد عودة ارتفاع أسعار احملروقات  االقتصادتعترب فرتة ما بعد اإلصالحات نقطة حتول يف مسار 
، واليت أضفت نوعا من الراحة ادلالية خالل ىذه الفرتة، كما مت استغالل الفوارض ادلالية يف بعث النشاط 9111يف سنة 

مل يسبق ذلا مثيل من قبل،  ة تنمويةيف انتهاج سياسة مالية توسعي 9119 حيث كشرعت اجلازارر منذ ،16االقتصادي
تحسن الكبري يف أسعار اليف ظل وفرة ادلداخيل الناجتة عن  ذا الشأنعلية ادلوارد ادلالية ادلخصصة ذلالسيما من حيث أ

يف بعث وىو ما دتثل تدارك التأخر ادلوروث عن األزمة ادلالية واألمنية للبالد، بضرورة الذي ألازم الدولة األمر  النفط، 
 .17وتعازياز الطلب الكلي وحتريك االقتصاد ودعم النشاط االقتصادي االستثمارحركية 
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 ( 2014 – 1999(: تطور رصيد الموازنة العامة خالل فترة ) 9الشكل رقم )

 
  باالعتماد على: ني: من إعداد الباحثتالمصدر

-Rapport annuel de la banque d’Algérie 2002-2014. 

-IMF : Algeria statistical appendix , p18. 

 ( 2014 -1999العامة والناتج المحلي اإلجمالي )  النفقات(: تطور 10الشكل رقم) 

 
 ن باالعتماد على: المصدر: من إعداد الباحثتي

- ONS : Office National des Statistique (comptabilité national), Rétrospective 

statistique 1962 - 2011, p260. 

-Rapport annuel de banque d’Algérie : 2012- 2013- 2014. 

 .(14 -99(: تطور اإليرادات العامة والناتج المحلي اإلجمالي )11الشكل رقم )

 
  باالعتماد على:من إعداد الباحثتني: المصدر

ONS : Office National des Statistique (comptabilité national), Rétrospective 

statistique 1962 - 2011, p260. 
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-Rapport annuel de banque d’Algérie : 2012- 2013- 2014. 

إىل غاية  9111أن اإليرادات العامة كشهدت تطورا ملحوظا منذ  نالحظ من خالل األكشكال البيانية أعاله
أسعار البرتول يف األسواق العادلية، ودتيازت الفرتة بوفرة ادلداخيل اجلبارية، أما النفقات  النتعاش، ويرجع ذلك 9119
 هااىتمام من خاللسياسة انفاقية توسعية، الدولة  النتهاجارتفاعا كبريا، ويرجع ذلك  ىي األخرى عرفت فقدالعامة 

أما رصيد ادلوازنة  الستثمارات الكربى،ل ىاحتفياز ..و والصناعة والفالحة والسياحة. ولوية مثل احملروقاتاألبالقطاعات ذات 
حقق فوارض مالية ضخمة مقارنة بالسنوات ادلاضية، إذ مسيت الفرتة بازمن البحبوحة ادلالية، يف ظل وفرة ادلداخيل ادلالية، ف

ن الناتج أ $. كما 1249إىل  9119يف سنة  واحدالاخليالية ألسعار النفط، حيث وصل سعر الربميل  االرتفاعاتجراء 
اطلفضت حصيلة اإليرادات  9111بداية من  إال أنو،  نفسها الفرتة تطورا كبريا خالل   ىو اآلخر عرف احمللي اإلمجايل 

األزمة ادلالية العادلية اليت أثرت على أسواق النفط، وانعكست بالسلب على أسعار النفط، " العامة، ويرجع ذلك إىل
االقتصادي للدول ادلتقدمة، وتقلص النشاط االقتصادي يف الدول الناكشئة، واطلفاض ادلنتجات ودتيازت الفرتة بالركود 

حوايل  9192سجلت يف سنة  إذ وا متازايدا،ظل النفقات العامة  ىذا يف الوقت الذي عرفت فيو 18"ادلصدرة.
تصاد الوطين، حيث قامت مليار دج، ويرجع ذلك دلواصلة الدولة تطبيق ادلخططات التنموية إلنعاش االق 4191911

 ادلوازنة فقد سجلت عجازا معترباأما . 9192و 9191 بني سنيتتوطيد النمو، وذلك  هبدفق الربنامج اخلماسي يبتطب
ألهنا لتغريات اخلارجية، لوتراجع اإليرادات العامة، اليت تبقى عرضة  ت العامة مبعدالت كبرية ومتازايدةإىل زيادة النفقا يعود

 ريتفع يف السنة ادلواليةف، ليعود 9111اآلخر اطلفاضا سنة  ىو الناتج احمللي اإلمجايل  وقد عرفالنفط. مرىونة بأسعار 
رغم اإلصالحات  مرىونا بقطاع احملروقات بقياإلمجايل  ؽلكن القول أن الناتج احملليعليو  لتحسن أسعار النفط ، و

 االقتصادية اليت قامت هبا الدولة.
 

 :النمو الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائرتطور معدل  رابعا:
عكس النشاط القطاعات االقتصادية وي كافةإذ يشمل   أكثر ادلؤكشرات مشوال منالناتج احمللي اإلمجايل  يعد
ويضم ادلشرتيات والبضارع واخلدمات  ،أثناء فرتة من الوقت القيمة اإلمجالية إلنتاج الدولة ، فهو ؽلثلللدولة االقتصادي

 ادلنتجة زلليا من طرف األفراد والشركات واألجانب وادلؤسسات احلكومية.
 (1989 – 1970(: تطور معدل النمو الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر خالل الفترة )13الشكل رقم )  

 
 .949(، ص 9199-9149ديوان الوطين لإلحصاريات )حوصلة إحصارية ال باالعتماد على : من إعداد الباحثتنيالمصدر         
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اختلفت من فرتة بية يف معدالت النمو االقتصادي، ( بتذبذبات وتراجعات نس9191-9141دتيازت الفرتة )
تلك احلرب  نفسره بتداعيات احلرب العربية اإلسراريلية، 7.5 %معدل ظلو قدر ب  9142ألخرى، حيث سجلت يف 

معدل  إىل 9191ة تذبذبات لتصل يف سنة ها ارتفاع يف أسعار النفط، ولكن سجلت يف السنوات ادلوالياليت صاحب
بشكل كبري على معدل   حيث انعكس ذلك، 9194النفطية العادلية سنة األزمة  بالتازامن مع، 0.8%منخفض بلغ 

 0.7- فيصل إىل 9199و 9194 وات، ليستمر يف االطلفاض يف سن0.4%مستويات ضعيفة بلغت  إذ سجلالنمو 
ال بأس بو،  ااقتصادي اأداءتوسعية ادلطبقة من طرف الدولة وترتب على السياسة االقتصادية ال ،على التوايل 1-% و ،%

اإلنتاج الوطين  عجازية أثرت يف النمو االقتصادي، كانعكاسات سلب ن لتلك السياسةالنمو، لكن كا ما ؼلصخاصة في
ات باختاذ رلموعة من ييف الثمانين عو شر قد مت اليف اجملال الفالحي، و  كودالر العامة يف ظل  االحتياجاتلى تلبية ع

أدى إىل ظهور األزمة النفطية  غري أنتلف القطاعات الغري صناعية، اإلجراءات إلعادة توازن توزيع االستثمارات لصاحل سل
التفكري يف ضرورة  وميازان ادلدفوعات شلا استدعى يازانية العامةادلإىل إحداث خلل يف  وىو ما أدىاالقتصاد الوطين  اهنيار

 .القيام بإصالحات ىيكلية

 .( 14 – 90(: تطور معدل النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة )  14الشكل رقم )

 
 (9192 -9119) يتقرير السنوي للبنك اجلازارر ال باالعتماد على من إعداد الباحثتنيالمصدر:

-wold development/ data the world bank ( data world bank. Org/world- development 

indicators) 

 ات،يكشهد تقلبات وتذبذبات يف بداية التسعين االقتصادي أن معدل النمو يتبني لنامن خالل الشكل البياين 
ادلديونية اخلانقة اليت واجهتها الدولة، شلا دفعها إىل التفاوض مع ادلؤسسات ادلالية الدولية، وإتباع برنامج ب ذلك رتبطوي

ظلو اقتصادي، حتقيق االستقرار وبرنامج التصحيح اذليكلي، من دون أن تنتهج سياسة اقتصادية واضحة هتدف إىل حتقيق 
ذي يهدف إىل رفع معدل النمو االقتصادي، بدأ معدل النمو بعد تطبيق سلطط دعم اإلنعاش ال 9119ولكن يف سنة 

 . متواضعة ايأخذ نسب
 ، ليستمر بوترية جيدة يف السنة ادلوالية وػلقق 4,6%حوايل نفسها السنة  دل الناتج احمللي اإلمجايل يفإذ بلغ مع

ويعود ذلك إىل تازايد ادلوارد ادلتاحة،  %7,3ليحقق نسبة 9110، ويتسارع النمو بصورة سريعة يف سنة  5,6 %

0,8 

-1,2 

1,8 

-2,1 
-0,9 

3,8 

4,1 

1,1 

5,1 

3,2 
2,2 

4,6 
5,6 

7,3 

4,3 

5,9 

1,7 

3,4 

2 
1,6 

3,6 

2,8 

3,3 

2,8 

3,8 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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 9111بلغ معدل النمو يف سنة إذ اع تارة واالطلفاض تارة أخرى، ويستمر النمو بوترية متواضعة تتأرجح بني االرتف
اليت واجهها االقتصاد اجلازارري، واليت صلم عنها تفاقم األزمة  9111، ويرجع ذلك إىل الصدمة اخلارجية  1,6 %حوايل
 تخصوصا الوضعية ادلالية اخلارجية، قد مسحو  9119 -9119، إال أن األداءات االقتصادية وادلالية ادلسجلة يف ادلالية

يف  رتاجع يف معدالت النمو االقتصاديالأسباب  نرجع أن ؽلكن وعليو 19،لالقتصاد الوطين أن يثبت قدرتو يف ادلقاومة
 .ةأو خاص ةعام تسواء كان اتاطلفاض حجم االستثمار إىل   ىذه الفرتة

 ىو مايف معدالت ظلو الناتج احمللي اإلمجايل، ترجع أساسا لقطاع احملروقات، و  اإلغلابيةاال ؽلكن القول أن النتارج وإمج
ىشا، ألنو مل يكن وليد القطاعات اإلنتاجية، وبالتايل فهذا النمو االقتصادي مصريه مرتبط  النمو االقتصادي ييبق
يف معدل النمو الناتج احمللي اإلمجايل مل ينعكس  رتفاعالاذلك جتدر اإلكشارة إىل أن كى الدويل،  عار النفط على ادلستو بأس

 ستوى ادلعيشي. ادلعلى 
 الدراسة القياسية:خامسا: 

على النمو معرفة مدى تأثري ادلوازنة العامة من خالل نفقاهتا و إيراداهتا ىو اذلدف من ىذه الدراسة القياسية 
ستقرارية السالسل الازمنية، وتطبيق اختبار التكامل ادلتازامن، واختبار تصحيح اخلطأ ا، وذلك بدراسة االقتصادي

 .iweive  9على برنامج  االعتمادالشعاعي، و 
 تحديد المتغيرات محل الدراسة: -

 النمو خاللو ؽلكن قياس معدل إذ منكبرية، ال توعليأل نظراؤكشر ادل ىذا : مت استخدامالناتج المحلي اإلجمالي-
 . االقتصادي

 : وتشمل رلموع نفقات التسيري و التجهياز.النفقات العامة اإلجمالية-
 اإليرادات العامة للدولة. منا حبكم أهنا حتتل اجلازء األكرب : مت استخدامهإيرادات الجباية البترولية-

                 t∑  +PT 2 α +g 1α   +0α   =bip  

PT: يرادات اجلباية البرتولية إ 

gإمجايل النفقات العامة     : 

bepالناتج احمللي اإلمجايل : 

t∑) البواقي ) األخطاء العشوارية  : 
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 Dickey Fullerنقوم بدراسة إستقرارية السالسل الازمنية باستعمال اختبار  دراسة إستقرارية السالسل الزمنية:-
 : 5%ادلوًسع ، وعند مستوى معنوية 

 (:pibدراسة إستقرارية السلسلة الزمنية )-
 القيمة اإلحتمالية القيمة الجدولية القيمة اإلحصائية المستوى المتغير

  
Pib 

 0,9671 3,5236- 0,6911- ثابت+ اتجاه
 0,9999 2,9350- 2,18615 ثابت

 0,9997 1,9490- 3,3992 بدون ثابت وال اتجاه

ادلوًسع أن القيمة اإلحصارية أكرب من القيمة  "ديكي فولر"وباستعمال اختبار  يتبني لنا من خالل اجلدول 
ومنو نقبل الفرضية العدمية اليت تدل على وجود جذر  ، 5% اجلدولية، والقيمة االحتمالية أكرب من مستوى ادلعنوية

 الوحدة، وؽلكن القول أن السلسلة غري مستقرة عند ادلستوى، وننتقل إىل الفرق األول.

 القيمة اإلحتمالية القيمة الجدولية القيمة اإلحصائية الفرق األول المتغير

 
Pib 

 

 0,0026 3,526609- 4,720328- ثابت+ اتجاه
 0,0004 2,936442- 4,079361- ثابت

 0,0045 1,949319- 3,456732- بدون ثابت وال اتجاه

من خالل نتارج اجلدول نالحظ أن القيمة اإلحصارية أقل من القيمة اجلدولية، أما القيمة االحتمالية ىي أقل  
، ومنو نرفض الفرضية العدمية اليت تفيد وجود جذر الوحدة، ونقبل الفرضية البديلة اليت تقول أن 5%من مستوى ادلعنوية 

 .األوىل.السلسلة مستقرة يف الفرق األول أي من الدرجة 

 (: Gدراسة إستقرارية السلسلة الزمنية )  -

 القيمة االحتمالية القيمة الجد ولية القيمة اإلحصائية المستوى المتغير
 
G 
 

 9285, 0 5207, 3- 1,0306- ثابت+ اتجاه
 0,9723 9331, 2- 24455, 0 ثابت

 8522, 0 9488, 1- 0,6475 بدون ثابت وال اتجاه
أكرب فهي نالحظ من خالل نتارج اجلدول أن القيمة اإلحصارية أكرب من القيمة اجلدولية، أما القيمة االحتمالية 

، ومنو نقبل الفرضية العدمية اليت تفيد أن السلسلة حتتوي على جذر الوحدة ، أي أن 5%مستوى ادلعنوية   من 
 األول.السلسلة غري مستقرة عند ادلستوى. ومنو ننتقل إىل الفرق 

 القيمة اإلحتمالية القيمة الجدولية القيمة اإلحصائية الفرق األول المتغير
 
G 
 

 0,0018 3,52078- 4,83287- ثابت+اتجاه
 0,0002 2,93315- 4,93421- ثابت

 0,0000 1,94888- 4,8702- بدون ثابت وال اتجاه
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لنا أن القيم اإلحصارية أصغر من القيم اجلدولية، والقيم االحتمالية أصغر من مستوى ادلعنوية  اجلدول يبني لنا
 ، ومنو نرفض الفرضية العدمية، ونقبل الفرضية البديلة اليت تقول أن السلسلة مستقرة يف الفرق األول.%5

 

  (:Tpدراسة إستقرارية السلسلة الزمنية ) -

 القيمة اإلحتمالية القيمة الجدولية اإلحصائيةالقيمة  المستوى المتغير
 

Tp        
 0,0798 3,515523- 3,298833- ثابت+ إتجاه

 0,5854 2,933158- 1,374985- ثابت
 0,2398 1,948886- 1,105272- بدون ثابت وال اتجاه

أكرب من القيمة اجلدولية، ، والقيمة اإلحصارية 0,05نالحظ من خالل النتارج أن القيمة االحتمالية أكرب من 
ومنو نقبل فرضية عدمية اليت تفيد بوجود جذر الوحدة والسلسلة غري مستقرة، ونرفض الفرضية البديلة، ومبا أن السلسلة 

 غري مستقرة يف ادلستوى، ننتقل إىل الفرق األول.

 القيمة االحتمالية القيمة الجدولية القيمة اإلحصائية الفرق األول المتغير
 

TP        
 000000, 0 52787, 3- 349818 ,8- ثابت+اتجاه

 0,000000 9331, 2- 8,326580- ثابت
 0,000000 1,948886- 8,432655- بدون ثابت و ال اتجاه
، والقيمة اإلحصارية أقل من القيمة اجلدولية 05, 0أقل من االحتماليةنالحظ من خالل النتارج أن القيمة 

 االقرتاحوىذا يف احلالة )بدون ثابت وال اجتاه(، أما احلالتني السابقتني يكون الثابت واالجتاه غري معنويني وبالتايل نأخذ 
 الثالث، ونرفض الفرضية العدمية، ونأخذ الفرضية البديلة اليت تفيد أن السلسلة مستقرة يف الفرق األول.

. 
 ( johansenاختبار التكامل المتزامن: )  -

مبا أن ادلتغريات مستقرة من الدرجة األوىل، نستعمل اختبار التكامل ادلشرتك جلوىانسن، لتحديد ما إذا كان ىناك 
درجة التأخري وذلك باستخدام معايري  أوال ضلدد ولكن .( pib, g, tp)  عالقة  توازنية طويلة األجل بني ادلتغريات

  .(9( اقرتحت درجة التأخري ىي ) AIC , SC،  و مجيع ادلعايري ) varحتديد درجة التأخر لنموذج االضلدار الذايت 
 أوال: اختبار األثر: -

 القيمة االحتمالية 0,05القيمة الحرجة عند  القيمة االحتمالية لألثر الفرضية العدمية
r=0 150,9194 29,79707 0,0001 
r≤1 53,98401 15 ,49471 0,0000 
r≤2 17,60849 3,841466 0,0000 

، والقيمة االحتمالية أقل 0,05تشري نتارج اختبار األثر أن القيمة االحتمالية لألثر أكرب من القيمة احلرجة عند 
 ، وىذا ما يفسر وجود تكامل مشرتك بني ادلتغريات. 0,05من 
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 ثانيا: اختبار القيمة العظمى: 
 القيمة اإلحتمالية 0,05 القيمة الحرجة عند العظمى القيمة االحتمالية للقيمة الفرضية العدمية

r=0 96,93541 21,13162 0,0000 
r≤1 36,37552 14,26460 0,0000 
r≤2 17,60849 3,841466 0,0000 

،  0,05االحتمالية للقيمة العظمى أكرب من القيمة احلرجة عندتشري نتارج اختبار القيمة العظمى أن القيمة 
 ، وىذا ما يدل على وجود عالقة تكامل مشرتك بني ادلتغريات.0,05والقيمة االحتمالية أقل من 

 يدل و مامشرتك ومتازامن بني ادلتغريات وىوجود تكامل ىناك من خالل نتارج اختبار األثر والقيمة العظمى يتبني لنا أن 
 وجود عالقة طويلة األجل بني ادلتغريات. على

 
  (  ( vecmنموذج تصحيح الخطأ الشعاعي:  -

 (g( كمتغري تابع وادلتغريين )pib، مع أخذ ادلتغري ) vecmنقوم بتحديد معادلة ظلوذج تصحيح اخلطأ الشعاعي 
 ( كمتغريين مفسرين.tpو ) 

 :VECMمعادلة نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي -

D(PIB) = C(1)*( PIB(-1) - 2.21883980076*G(-1) - 1.68493101467*TP(-1) + 
311417.678906 ) + C(2)*D(PIB(-1)) + C(3)*D(PIB(-2)) + C(4)*D(G(-1)) + C(5)*D(G(-

2)) + C(6)*D(TP(-1)) + C(7)*D(TP(-2)) + C(8) 

D(PIB) = -0.963890692141*( PIB(-1) - 2.21883980076*G(-1) - 1.68493101467*TP(-
1) + 311417.678906 ) + 0.799379739193*D(PIB(-1)) + 0.259475636911*D(PIB(-2)) - 

2.33844205354*D(G(-1)) - 0.373934583525*D(G(-2)) - 0.722513570919*D(TP(-1)) - 
0.51966160514*D(TP(-2)) + 413660.113588 

امة تظهر بإكشارة موجبة، شلا يدل على أن النفقات العامة تؤثر بشكل يتبني لنا من خالل ادلعادلة أن النفقات الع
قات العامة بوحدة ارتفاع النف أنالقتصادي يف ادلدى الطويل، حيث إغلايب على الناتج احمللي اإلمجايل، ادلمثل للنمو ا

من الناتج احمللي اإلمجايل، أي وجود عالقة موجبة وطردية بني النفقات العامة والناتج  2,2188ارتفاع  واحدة ينتج عنو
أن كل  ، الذي أكدwangerحيث تنطبق النتارج على قانون احمللي اإلمجايل، وىذا ما ينطبق على اجلانب النظري 

عام جود عالقة تبادلية وإغلابية بني اإلنفاق الو  كد يؤ  ىو مالازيادة يف النمو االقتصادي، و زيادة يف اإلنفاق العام تؤدي إىل ا
النمو  ؤدي إىللذي يأن اإلنفاق احلكومي ىو ا الذي يرى لطرح الكينازيلالدراسة  كما يؤكد دعموالناتج احمللي اإلمجايل،  

 االقتصادي.

يدل  ابية بني ادلتغريين، والقة إغلإيرادات اجلباية البرتولية، وىذا يدل على وجود عأيضا أن اإلكشارة موجبة دلعامل  نالحظ
، حيث أن ارتفاع وحدة واحدة من إغلابا على الناتج احمللي اإلمجايل يف ادلدى الطويل يرادات اجلباية البرتوليةإعلى تأثري 
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البرتولية إيرادات اجلباية ما يدل على أن  و، وى1,68ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل ب  ادات اجلباية البرتولية ينتج عنوإير 
الذي ينطبق على اجلانب النظري الذي يعترب أن إيرادات اجلباية ىو األمر ذلا تأثري قوي على الناتج احمللي اإلمجايل، و 

 احملدد الرريسي للنمو االقتصادي، مبا أهنا حتتل اجلازء األكرب من اإليرادات العامة، اليت تعتمد عليها الدولة يفىي البرتولية 
إيرادات اجلباية البرتولية مرىونة بتطورات أسعار النفط، اليت ذلا تأثري مباكشر على تبقى أخريا  العامة، ودتويل موازنتها 
 ادلوازنة العامة.

 السببية طويلة األجل:-

 القيمة االحتمالية   c(1) معامل تصحيح الخطأ الشعاعي
-0,96389069 0,00000 

 االحتمالية، يظهر بإكشارة سالبة، والقيمة  c(1)نالحظ من خالل اجلدول أن معامل  تصحيح اخلطأ الشعاعي 
يفسر لنا وجود عالقة طويلة األجل بني  تصحيح اخلطأ سالب ومعنوي، وىذا ، أي أن معامل 0,05ادلرافقة لو أقل من 

 .   (Tp)و  (G)وادلتغريين ادلفسرين  (pibادلتغري التابع )
  السببية قصيرة األجل:  -

 : gو    pibدراسة السببية بين   :أوال
0,0006 F . statistic 
0,0001 Chi . square 

من خالل اجلدول يتبني لنا أن النفقات العامة تسبب الناتج احمللي اإلمجايل يف ادلدى القصري، ألن القيمة 
 . pibو g،  وىذا يدل على وجود عالقة قصرية األجل بني 0,05االحتمالية أقل من 

 : pibو   tpدراسة السببية بين  :ثانيا

0,0322 F. statistic 
0,0400 Chi. Square 

من خالل اجلدول يتبني لنا أن إيرادات اجلباية البرتولية تسبب الناتج احمللي اإلمجايل يف ادلدى القصري، ألن 
 .pibو TP، وىذا يدل على وجود عالقة قصرية األجل بني 0,05القيمة االحتمالية أقل من 

  دراسة صالحية النموذج:   - 

 0,81 معامل التحديد
F  26,67 فيشر 

 F 0,0000القيمة االحتمالية 
، أي تقرتب من الواحد، وبالتايل وجود قوة يف 81, 0من خالل اجلدول نالحظ أن معامل التحديد يساوي 

العالقة بني القيم الفعلية والقيم ادلقدرة، أي ىناك قوة تفسريية للنموذج، وأن النفقات العامة وإيرادات اجلباية البرتولية 
 ، والنسبة ادلتبقية ترجع لألخطاء العشوارية. 81 %احمللي اإلمجايل بنسبة  تفًسر بواسطة الناتج
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فيشر، حيث أن القيمة اإلحصارية أكرب من  Fنالحظ من خالل اجلدول أن النموذج لو داللة إحصارية من خالل -
 ، وىذا يعين أن النموذج معنوي.0,05القيمة اجلدولية، والقيمة االحتمالية أقل من 

 خلو النموذج من األخطاء العشوائية:دراسة  -
 :ةظلوذج تصحيح اخلطأ سيتم االستعانة باالختبارات التاليالختبار جودة 

 اختبار عدم ثبات التباين:  -
، وبالتايل نقبل الفرضية العدمية اليت 0,05، أي أكرب من 0,3727تساوي    F. statisticمبا أن القيمة االحتمالية  

 ونرفض الفرضية البديلة اليت تفيد بعدم ثبات التباين.تفيد  ثبات التباين 
 اختبار عدم االرتباط الذاتي للبواقي: -

تساوي   F statisticالقيمة االحتمالية  أن ظهر لناي،  serial correlation LM testباستعمال اختبار
 اليت تفيد بعدم وجود ارتباط ذايت للبواقي.  H0، وبالتايل يتم قبول الفرضية العدمية  0,05، أي  أكرب من 0,4686

 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي:  -
ول الفرضية ، وبالتايل يتم قب 0,05، أي أكرب من 0,0947تساوي    jaque béraتظهر لنا القيمة االحتمالية 

 أهنا تتبع التوزيع الطبيعي للبواقي. البديلة اليت تفيد
 نتائج الدراسة 

دة ل زيادة يف اإلنفاق العام تؤدي إىل زيافكج احمللي اإلمجايل، اإلمجالية عالقة تبادلية إغلابية مع الناتللنفقات العامة  -9
تحسن والرفع من مستوى النشاط الؤدي إىل يارتفاع معدالت النمو االقتصادي  نفإوبالتايل  يف النمو االقتصادي

 االقتصادي، وىذا ما يدعم الطرح الكينازي.
 أثر قوي ومعنوي وإغلايب على الناتج احمللي اإلمجايل يفىي األخرى كان ذلا رادات اجلباية البرتولية  أما فيما ؼلص إي -9

إىل القول أن اجلباية النفطية ىي احملدد الرريسي للنمو االقتصادي يف  دفعناياألمر الذي ادلدى الطويل والقصري، 
تعتمد عليو  ذي، فهي ادلصدر األساسي ال40% حوايلاجلازارر، إذ تبلغ نسبة مساعلتها يف الناتج احمللي اإلمجايل

 الدولة لتمويل ميازانيتها العامة، وحتريك اقتصادىا الوطين.
 احللول ادلمكنة: وىذه الدراسة،  ؽلكن اقرتاح مجلة من التوصيات  تامضوء ما توصلنا إليو من نتارج خعلى 

 باجملاالت اليت تشجع األنشطة اإلنتاجية.  االىتمامضرورة توجيو وتركشيد النفقات العامة من خالل  -
 استغالل الراحة ادلالية يف تنشيط وحتفياز العرض الكلي من خالل زيادة مرونة اجلهاز اإلنتاجي. -
ادلنتجة وذلك لبناء قاعدة إنتاجية بالرتكياز على الصناعات البرتولية القادرة على بناء اقتصاد  االستثماراتتشجيع  -

 .من جهة أخرى.) الفالحة، السياحة، الصناعة....( تثمار يف القطاعات غري النفطية ىذا من جهة واالس قوي
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  الجزائر.                        يحي فارس بالمديةوعلوم التسيير، جامعة والعلوم التجارية  يةاالقتصادالعلوم كلية ،  قسم أ مساعد ، أستاذباصور رضوان/ أ ، 

 الملخص:
يستخدم التحليل لتقييم الوضعية ادلالية للمؤسسة، حبيث أن ربقيق ىذه األخَتة لألرباح ال يعٍت 
بالضرورة احلالة ادلثلى ألدائها ادلايل، وإظلا ربتاج إىل التأكيد على قدرهتا الستغالل مواردىا وعملياهتا 

ذبعلها مفيدة دلالكي وإدارة ادلؤسسة  التشغيلية لتحقيق النتائج من خالل ربليل الرحبية لديها بالطريقة اليت
كل األطراف اليت هتتم بقراءة القوائم ادلالية اليت تقدمها، غَت أن فهم وتفسَت ادلعلومات ادلالية ادلفصح و 

نوعية وخصائص تلك من عنها ال يتوقف على العالقات بُت األرقام فقط، بل يتعدى إىل التحقق 
ودة األرباح، الذي يتوقف على ففة االستمرارية ذلا، ومدى ووود ادلعلومات، ال سيما التقييم النوعي جل

شلارسات إدارة األرباح اليت هتدف إىل إظهار الربح بأفضل فورة شلكنة ؽلكن أن تكون مضللة، لذلك 
 يعترب قياسها أمرا ضروريا وفق الطرق اليت ؽلكن استخدامها. 

 .، إدارة األرباحدة األرباحوو ربليل الرحبية، : التحليل ادلايل، الكلمات الدالة
Summary : 

The financial analysis is used to evaluate the company financial 

situation, so that the achievement of the profits doesn't Necessarily mean 

the optimal financial performance, But it needs to emphasize its ability to 

exploit its resources and operational processes to achieve results by 

analyzing the profitability in such a way as to make it useful to the owners 

and managers and all parties interested in reading the financial statements 

provided by it. However, the understanding and interpretation of financial 

information disclosed depends not only on the relationships between the 

figures, but also on quality and characteristics verification of such 

information, particularly the qualitative assessment of the earnings 

quality, which depends on continuity, and the existence of earnings 

management practices that aim to show profit in the best possible way can 

be misleading. So it measurement is necessary according to the methods 

could be used. 

key words: financial analysis, profitability analysis, Earnings quality, 

earnings management. 
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 مقــــــــدمة:
تعترب أساليب التحليل ادلايل األكثر استخداما لتقييم األداء ادلايل يف ظل ما  تواوهو ادلؤسسات من 

يدور حول البيئة الداخلية، ومن أعلها ووود األسواق ربديات سلتلفة منها ما ينتج عن البيئة خلاروية ومنها ما 
ادلالية والتزايد ادلستمر للتعامالت التجارية العابرة للحدود وىيمنة استخدام تكنولوويات ادلعلوماتية على التعامالت 

لشديدة يف األسواق ادلالية، والتحديثات ادلستمرة يف ادلعايَت وادلتطلبات احملاسبية واألنظمة الضريبية، وكذا ادلنافسة ا
احمللية والعادلية، والتعديالت على أساليب اإلنتاج كلها زبلق ووا من عدم التأكد دبا يقف أمام قدرة ادلؤسسة على 

 تطبيق أىدافها اليت تدور حول االستمرار يف النشاط وربقيق النمو.
احملتملُت وادلقرضُت وإدارة ادلؤسسة ويعتمد مستخدمو القوائم ادلالية والذين من بينهم ادلساعلُت وادلستثمرين 

على عدة مؤشرات حول أداء ادلؤسسة، حبيث يعترب الربح احملقق أىم تلك ادلؤشرات اليت تساعد يف فهم وضعيتها 
ادلالية، غَت أنو يصبح من غَت اجملدي قراءة أرقام النتائج بشكل منفصل، بل ربتاج إىل نسبتها إىل عنافر أخرى 

عية رحبيتها، كما أنو أفبح احملللون ادلاليون يعتمدون منهج التحليل النوعي لبيانات النتائج، تقدم فهما أكثر لوض
على اعتبار أن معلومات مفصح عنها يف القوائم ادلالية زبضع إىل عدة مؤثرات واليت من بينها الطرق احملاسبية اليت 

 ة.اعتمدت يف إعدادىا، كما أهنا تتأثر بالتقديرات واألحكام الشخصي
 وقصد البحث يف كيفية تقييم األرباح باستخدام أساليب التحليل ادلايل نطرح التساؤل التايل:

 كيـــف ؽلكن استخدام التحليل ادلايل لتقييم نوعية ووودة األرباح بغرض احلكم على أداء ادلؤسسة؟ 
  التحليل المالي لربحية المؤسسة. .1

وذلك للوفول إىل دالالت تتماشى مع األىداف اليت يسعى ؽلكن أن يستخدم احمللل ادلايل عدة أدوات 
إىل الوفول إليها من وراء عملية التحليل، وفيما يتعلق بتقييم األداء ادلايل من خالل مؤشر ربقيق األرباح، فإن 

 ربليل الرحبية ىو األقرب إىل تقدَل القراءة السليمة لقدرة ادلؤسسة على ربقيق النتائج.
 ل المالي.أىداف التحلي. 1.1

يف ظل بيئة األعمال احلديثة ربتاج ادلؤسسة إىل التعرف على مكاهنا وسط ادلؤسسات األخرى، وكيفية 
الوفول إىل أفضل مكانة، وؽلكن ربقيق ذلك من خالل استخدام أساليب التحليل ادلايل اليت تقدم ادلعلومات 

ة العليا، أو من خاروها مثل ادلقرضُت والدائنُت ادلالئمة للمستخدمُت سواء أكانوا من داخل ادلؤسسة مثل اإلدار 
 .(1)وغَتىم 

ادلاضية واحلاضرة للمؤسسة وازباذ القرارات يعترب التحليل ادلايل أداة لتشخيص الوضعية ادلالية حيث 
ادلستقبلية من خالل القوائم ادلالية اليت تتضمن كما كبَتا من البيانات احملاسبية اخلافة بالفًتات ادلالية السابقة 

ات واحلالية، لذلك ال يكفي إعداد القوائم ادلالية والكشوف احملاسبية وإظلا غلب ربليلها باستخدام األساليب واألدو 
ادلناسبة لتحويل تلك البيانات إىل معلومات مفيدة عن أداء ادلؤسسة ادلاضي إضافة إىل التنبؤ دبستقبلها، مث تفسَت 



  باصور رضوان/أ                                                                         المؤسسة أداء على كمؤشر األرباح جودة لتقييم المالي التحليل أساليب

 

 2012 جانفي/09العدد                     المدية                    -يحيى فارس  جامعة-المستدامة التنمية المحلية مخبر-والتنميةمجلة االقتصاد 

   
267 

نتائج التحليل خلدمة كافة األطراف ادلستخدمة للبيانات احملاسبية، ويعترب التحليل باستخدامو للمؤشرات ادلالية من 
 (2)أقدم أدوات التحليل ادلايل وأعلها.

وؽلكن تلخيص مفهوم التحليل ادلايل يف أنو تقييم الوضع واألداء ادلايل دلؤسسة معينة باستخدام عدد من 
األساليب الفنية والرياضية، دلساعدة مستخدمي القوائم ادلالية )دبا يف ذلك ادلقرضون وادلستثمرون( على ازباذ 

ايل بأدائها يف السنوات السابقة، وكذلك مقارنتو قرارات سليمة. ومن أىم تلك األساليب مقارنة أداء ادلؤسسة احل
 .(3)بأداء ادلؤسسات اليت تنتمي إىل قطاع ادلؤسسة نفسها 

توفف نتائج التحليل ادلايل بأهنا من أىم األسس اليت ُيسَتند عليها يف ازباذ القرارات واحلكم على مدى  
 ( 4)وعليو فإن التحليل ادلايل يهدف إىل ربقيق اآليت:كفاءة اإلدارة وقدرهتا على ربقيق االستثمار األفضل للموارد، 

 تقييم الوضع ادلايل والنقدي للمؤسسة. - أ
 تقييم نتائج قرارات االستثمار والتمويل. - ب
 ربديد االضلرافات باألداء ادلتحقق عن ادلخطط وتشخيص أسباهبا. - ج
 االستفادة من نتائج التحليل إلعداد ادلوازنات واخلطط ادلستقبلية. - د
 الفرص ادلتاحة أمام ادلؤسسة واليت ؽلكن استثمارىا.ربديد  - ه
 التنبؤ باحتماالت الفشل الذي يواوو ادلؤسسة. - و
 يعترب التحليل ادلايل مصدر ادلعلومات الكمية والنوعية دلتخذي القرار. - ز
 تقييم مالءة ادلؤسسة يف األولُت القصَت والطويل. - ح

 مفهوم تحليل الربحية. .2.1
وتعد الرحبية من األىداف  ،(5)من خالل قدرهتا على ربقيق األرباح أداء ادلؤسسة  ربليل الرحبية يقيس ويقيم

الرئيسية اليت تسعى إليها ادلؤسسة لضمان بقائها واستمرارىا، وىي عبارة عن العالقة بُت األرباح اليت ربققها 
إدارة ادلؤسسة والكثَت  هتم ، وىو من األمور اليت(6)ادلؤسسة واالستثمارات اليت ساعدت على ربقيق ىذه األرباح

 ( 7)من مستخدمي القوائم ادلالية من مقرضُت ومستثمرين وغَتىم وذلك كما يلي:
فاإلدارة هتتم بتقييم القوة اإليرادية ألهنا تستخدم للحكم على صلاح اإلدارة ومدى كفاءهتا يف استخدام ادلوارد  -أ

 للفرع أو خط اإلنتاج كمقياس لألداء وكأساس للمكافئة.  ادلتاحة، ويف داخل ادلؤسسة تستخدم القوة اإليرادية
على احلفاظ على مستوى عائد مناسب على استثماراهتم،  ادلستثمرون احلاليون )أي ادلالكون( حريصون -ب

 ومستوى ىذا العائد مرتبط بشكل كبَت بالقوة اإليرادية للمؤسسة.
الفوائد يف توريخ استحقاقها، فاألرباح تشكل مصدرا ادلقرض يهتم بقدرة ادلقًتض على سداد الديون ودفع  -ج

مضمونا لدفع الفوائد، وبشكل عام تعترب القوة اإليرادية أىم عامل أمان بالنسبة للمقرض وخافة يف األول 
 الطويل لضمان ربصيل الديون وخافة يف األول الطويل.

ن السياسات والقرارات ادلالية وغَت ادلالية، وتعترب الرحبية يف حقيقة األمر فايف زلصلة نتائج جملموعة كبَتة م
 .(8)ولذلك فإن مؤشرات الرحبية تعطي إوابات هنائية لكيفية إدارة ادلؤسسة 
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عموما فإن الرحبية تعرف بأهنا القدرة على ربقيق األرباح أو النتائج، وقصد احلكم على رحبية ادلؤسسة من 
ويعترب ربليل الرحبية من أحسن ؛ )9(إليها مع الوسائل اليت ساعلت يف ربقيقها الضروري نسبة النتيجة ادلتوفل

 .)10(األدوات لتقييم إنتاوية رأس ادلال العامل والكفاءة التشغيلية
 النسب المالية لتحليل الربحية.. 3.1

نسب الرحبية مدى صلاح عمليات التشغيل يف ادلؤسسة خالل فًتة زلددة من الزمن، وقدرة ادلؤسسة  تقيس
على استخدام وإدارة ادلوارد ادلتاحة لديها لتحقيق أفضل عائد شلكن، ىذا إىل وانب قدرة ادلؤسسة على النمو 

 )11(:واالستمرار، وؽلكن تقسيم نسب الرحبية إىل قسمُت
  بُت األرباح وادلبيعات، لبيان مدى صلاح العمليات التشغيلية للمؤسسة يف توليد األرباح، نسب توضح العالقة

 ومن ىذه النسب نسبة رلمل الربح، ونسبة ىامش الربح.
  نسب توضح العالقة بُت األرباح واألموال ادلستثمرة يف ادلؤسسة لتمويل أفوذلا، ومن ىذه النسب نسبة العائد

 على حقوق ادلساعلُت. على األفول، ونسبة العائد
 (12)وؽلكن تلخيص أىم تلك النسب كما يلي:

 نسب العائد على االستثمار: . أ
  فإن ذلك ؽلثل % 10فايف الربح إىل إمجايل ادلووودات )معدل إنتاوية ادلووودات(، فإذا كانت النسبة أقل من

 سوء استعمال ادلووودات.
 فهذا مؤشر غَت ويد. %10الربح إىل حقوق ادللكية، وإذا كانت ىذه النسبة أدٌل من  فايف 
  فهذا مؤشر غَت ويد. %25فايف الربح إىل رأس ادلال العامل، وإذا كانت ىذه النسبة أدٌل من 
  50فايف الربح قبل الضرائب إىل ادلطلوبات ادلتداولة، ينبغي أن تتجاوز%. 
 بعد دفع الفوائد والضرائب. %10قبل الفائدة والضريبة إىل إمجايل ادلووودات، يفضل أال تقل عن  األرباح 

 وتتوقف تفسَتات ىذه النسبة على القطاع الذي تشتغل بو ادلؤسسة. ب. ىامش الربح: فايف الربح إىل ادلبيعات،
ادلبيعات إىل إمجايل ادلووودات، ونسبة ج. دوران رأس ادلال العامل: ومن النسب ادلستخدمة يف ربليلو صلد نسبة 

ادلبيعات إىل حقوق ادللكية، ودلبيعات إىل رأس ادلال، وادلبيعات إىل ادلووودات الثابتة؛ وتفسَت تلك النسب ؼلضع 
 إىل واقع القطاع الذي تشتغل فيها ادلؤسسة.

ر يف التفسَتات اليت يقدمها ونشَت إىل أن التحليل ادلايل للنسب السابقة ال يكون دبعزل عن عدة عوامل تؤث
ومنها الظروف االقتصادية احمليطة بادلؤسسة، ومستوى ادلخاطر، والتوقعات ادلستقبلية، والفرص ادلستقبلية، ونظام 

طبق، ىذا إضافة التحليل والتفسَت ادلعتمد من قبل مؤسسات أخرى تشتغل يف نفس القطاع، والنظام احملاسيب ادل
 (13).خربة ومهارة احمللل ادلايل
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 األرباح كمؤشر رئيسي لألداء.. 2
، واختيار البعض منها الوفول إىل األىداف ؤسسةمدى صلاح ادلعلى اليت تدل يستدل هبا تتعدد ادلؤشرات 

يف عملية التحليل يتوقف على اجلهة القائمة بالتحليل والغاية من ورائها، وال شك أن الربح من أعلها، إذ تشًتك  
 بالوضعية ادلالية للمؤسسة يف اعتبار ربقيق الربح مؤشرا ويدا. كل األطراف ادلهتمة

 .الربح المحاسبي والربح الحقيقي. 1.2
صلاح أو فشل تعترب القدرة على ربقيق الربح أفضل ادلقاييس الكمية ادلعمول هبا للحكم على مدى 

ربح احملاسيب بأنو االقتصادي، حيث يعترب ال، ويتم التفرقة بُت الربح احملاسيب والربح (14)ادلؤسسات االقتصادية
راد الكلي للمنتج وتكاليفو الكلية، ويقصد بالتكاليف الكلية ىنا التكاليف الضاىرية فقط، ويقصد الفرق بُت االي

هبذه األخَتة تلك ادلبالغ ادلدفوعة من قبل ادلنتج مقابل احلصول على خدمات عنافر اإلنتاج، حبيث أن ادلنتج ال 
حلصول على ىذه اخلدمات دون دفع مقابل ذلا. أما الربح االقتصادي فهو عبارة عن الفرق بُت االيراد ؽلكنو ا

الكلي للمنتج وتكاليفو الكلية وتتكون التكاليف الكلية ىنا من التكاليف الظاىرية والتكاليف الضمنية، ويقصد 
تب عليها عقد اتفاق وإظلا ىي تكاليف باألخَتة تلك التكاليف اليت ال تظهر بشكل مدفوعات ظاىرية وال تًت 

استخدام عنافر اإلنتاج اليت تعود ملكيتها للمنتج نفسو، مثال على ذلك استخدام ما ؽللكو ادلنتج من رأمسالو أو 
وهوده الشخصية. وىذا يعٍت أن الربح االقتصادي ىو أقل من الربح احملاسيب بسبب ووود التكاليف 

لفرق بُت القيمة النقدية للمؤسسة يف أول وهناية ادلدة، أما ا اأيضا بأهن صادياالقتويعرف الربح  ؛(15)الضمنية
الرحبية فهي مقياس ػلاول تقييم أداء ادلؤسسة من خالل ربميل فايف الدخل إىل أنشطة ادلؤسسة شلثلة يف مجلة من 

 . (16)االستثمارات أو األفول

 .أىمية تحليل األرصدة الوسيطية للتسيير. 2.2
يهتم ىذا التحليل بكيفية ربقيق ادلؤسسة للنتائج، واحلكم على مدى قدرة النشاط على ربقيق الرحبية، 
وذلك باستخدام األرفدة الوسيطية للتسيَت وىي أرفدة توضح ادلراحل اليت تتشكل من خالذلا الربح أو اخلسارة 

، ونشَت إىل ووود عدة أرفدة ربدد من خالل (17)اب اليت أدت إىل النتيجة احملققةومن خالذلا ؽلكن ربديد األسب
اإلمجايل الذي ىو مؤشر يقيس العالقات التجارية بُت اذلامش صلد من أعلها حبيث ودول حساب النتائج، 

ادلؤسسة والعمالء من وهة وادلؤسسة وادلوردين من وهة أخرى، ويدرس العالقة التبادلية بُت ىذين ادلتعاملُت، ومن 
، أما القيمة ادلضافة تقيس النمو بناء على االرتفاع يف (18)ؤسسة يف السوقُت األمامية واخللفيةمث ربديد مكانة ادل

القيمة اليت كوهنا النشاط، فهي سبثل الفارق بُت ادلدخالت ادلالية ادلباشرة معرب عنها برقم األعمال واإلنتاج ادلخزن 
، وبالنسبة للفائض اإلمجايل لالستغالل (19)ية ادلباشرةوادلخروات ادلالية ادلباشرة معرب عنها باالستهالكات الوسيط

فإنو يعترب ادلؤشر األول ادلعرب عن األداء االقتصادي للمؤسسة، وؽلثل اذلامش اإلمجايل األول ادلتحصل عليو عند 
 .(20)االنتهاء من العملية اإلنتاوية والتجارية
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أو نتيجة االستغالل تعرب عن قدرة ادلؤسسة على ربقيق األرباح بواسطة  وصلد أيضا بأن النتيجة العملياتية
عمليات االستغالل باإلضافة إىل عمليات أخرى  نامجة عن سياسات سلتلفة ليس ذلا عالقة بدورة االستغالل 

ىتالكات، وىي سياسة التمويل ادلتمثلة يف اإليرادات وادلصاريف ادلالية، وسياسة االىتالك ادلتمثلة يف حصص اال
؛ أما بالنسبة للنتيجة ادلالية فتتمثل يف رفيد العمليات ادلالية الناذبة (21)وسياسة التوزيع ادلتمثلة يف توزيع األرباح 

عن عمليات االستدانة وادلتمثلة يف ادلصاريف ادلالية ادلرتبطة بعمليات االقًتاض، وااليرادات ادلالية ادلتولدة عن 
 .(22)ثار ادلالية الناذبة عنهاالتوظيفات ادلالية وكل اآل

بالنسبة للنتيجة الصافية احملصل عليها يف هناية الدورة ادلالية، واليت تكون أحد عنافر التدفق النقدي الصايف 
ن ادلؤسسة أليست هنائية أو ربت تصرف ادلؤسسة النهائي ألهنا توزع على الشركاء، وذلذا فادلقدار الذي تستطيع 

تتصرف فيو فعال بعد هناية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية غَت ادلوزعة، إضافة إىل االىتالكات وادلؤونات، 
وننبو ىنا إىل إمكانية ربليل بقية األرفدة ( 23)إذن فهذه القيمة تعرب عن قدرة ادلؤسسة على سبويل نفسها بنفسها.

لسنة ادلالية والنتيجة العادية قبل الضرائب والنتيجة الصافية لألنشطة بشكل منفصل كإنتاج السنة ادلالية واستهالك ا
 العادية والنتيجة غَت العادية.

 عالقة الربح بالقيمة االقتصادية المضافة. .3.2
 تعترب القيمة االقتصادية ادلضافةإذ  ،(24)النجاح احلقيقي للمؤسسة وألدائهايعكس ربقيق القيمة ادلضافة 

EVA حيث أنو مرتبط بتعظيم ثروة ادلساعلُت على مدى الوقت، ادلايل لتقدَل الربح احلقيقي جاحمقياسا للن ،
عندما تكون القيمة و ، (25)بُت الربح التشغيلي ادلعدل بعد الضرائب وتكلفة رأس ادلال ادلملوك وادلقًتض وىو الفرق

رأس ادلال ىي أعلى من عائد  االقتصادية ادلضافة بادلووب، فهذا يعٍت أن ادلؤسسة تولد عوائد من استثمار
ن ادية ادلضافة بالسالب فهذا يعٍت أاالستثمار يف فرفة بديلة، فالعمل يولد قيمة، أما إذا كانت القيمة االقتص

ومن مث فإن الربح قبل خصم الضرائب إذا طرح منو الضرائب  تولد عائد كاف لتغطية رأس ادلال، ادلؤسسة مل
معرفة القيمة اسيب( وإذا طرح من الربح احملاسيب تكلفة رأس ادلال نستطيع يساوي الربح الصايف )الربح احمل

ن القيمة االقتصادية ادلضافة تقيس الربح االقتصادي وليس الربح احملاسيب، وؽلكن القول بأ االقتصادية ادلضافة،
صم تكلفة رأس ادلال ن احملاسب ال ؼلاسيب ىو تكلفة رأس ادلال، حيث أوالفرق بُت الربح االقتصادي والربح احمل

بينما ؼلصم االقتصادي تكلفة الفرفة البديلة لرأس ادلال ادلستعمل يف ادلؤسسة، وبالتايل ادلستعمل يف ادلؤسسة، 
ادلبدأ األساسي أن القيمة االقتصادية ادلضافة ال تقوم حبساب ما إذا كان ادلشروع أو الصفقة مرحبة أم ال؟ ولكن 

كاف لتعويض رأس ادلال ادلستعمل يف ادلشروع، أم كان ؽلكن استغاللو يف فرفة   تقيس إذا ما كان الربح الناتج
بديلة أخرى؟ وىكذا نستطيع أن صلد مشروعا ما راحبا بالنسبة للتقارير احملاسبية، بينما وخاسر للتقارير االقتصادية، 

   .(26)ادلستعملل وىذا يف حالة إذا كان ىذا الربح احملاسيب ال يغطي العائد ادلطلوب على رأس ادلا
النتيجة النهائية أنو حىت ادلؤسسات الراحبة ليست دائما تصنع قيمة حقيقية ما مل تكسب بالدروة الكافية 

دبرور الوقت،  ،اليت تؤىلها لتغطية تكاليف الديون اليت عليها، وتكاليف الفرفة البديلة الستعمال رأس ادلال
ادلؤسسة اليت تعطي قيمة اقتصادية مضافة بالسالب سيتجنبها ادلستثمرون، ألهنا ال تعطي معدال كافيا على رأس 
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ادلال وسيقوم ادلستثمرون بتحويل استثماراهتم إىل مكان آخر. وأخَتا فإن القيمة االقتصادية ادلضافة ىي النظام 
وحدة بُت مجيع ادلوظفُت يف ادلؤسسة ويعطي طريقة منسقة وموحدة يف اإلداري ادلايل الوحيد الذي يوفر لغة م

 ( 27)عملية ازباذ القرارات اإلدارية وتوفيلها والرقابة عليها.
 تقييم جودة األرباح. .3

ادلتعلق بادلؤسسة، ولكن الربح كرقم رلرد يتم احلصول عليو من خالل  ازباذ القرار يؤثر ربقيق الربح على
اعتماد الطرق احملاسبية وبتأثَت عدة عوامل على غرار التقديرات الذاتية للقائمُت بالنظام ادلعلومات احملاسبية، ما 

 يدفع إىل ضرورة فهم نوعية ووودة تلك األرباح.
 مفهوم جودة المعلومات المحاسبية.. 1.3

يعترب مصطلح وودة ادلعلومات احملاسبية من ادلفاىيم اليت مل يتفق على تعريف موحد ذلا على الرغم من 
تعدد الدراسات اخلافة هبذا اجلانب وذلك نظرا الختالف األىداف والقرارات ادلتخذة من قبل مستخدمي 

دقيق ذلا، وعلى الرغم من اختالف  التقارير ادلالية، وأيضا لتعدد مقاييس اجلودة وبالتايل فعوبة ربديد مفهوم
الدراسات السابقة يف ربديد مصطلح موحد جلودة ادلعلومات احملاسبية إال أهنا أمجعت على أن وودهتا تعٍت توافر 
رلموعة من اخلصائص احملاسبية الرئيسية اليت غلب أن تتيم هبا ادلعلومات احملاسبية واليت غلب أن تكون يف إطار 

ل يعمل يف ظل معايَت زلاسبية عالية اجلودة ويف ظل نظام إدارة حوكمة الشركات كفؤ وفعال، نظام زلاسيب متكام
وكذلك يف ظل نظام سوق مايل كفؤ يهدف إىل توفَت مناخ مالئم لالستثمار، وبالتايل نصل إىل بيانات مالية 

وبذلك تكون تلك اخلصائص  ؛(28)موثوقة ومقيدة وخالية من األخطاء ادلادية بسبب الغش والتحريف والتظليل
ذات فائدة كبَتة للمسؤولُت عند إعداد التقارير ادلالية يف تقييم نوعية ادلعلومات اليت تنتج عن تطبيق الطرق 

 (29)ة.لواألساليب احملاسبية البدي
ينبغي أن تتصف ادلعلومات احملاسبية خبصائص أو مسات نوعية معينة كي تكون مفيدة  إذن فإنو
، وبذلك تكون (30)ذا خلت ادلعلومات احملاسبية من ىذه اخلصائص فستكون عدؽلة اجلدوىدلستخدميها، وإ

أساسا سليما الزباذ القرارات وؽلكن تلخيصها يف أن تتميز بادلالءمة، ادلوثوقية، ادلوقوتية، الدقة، القيمة التنبؤية، 
  .(31)الكفاءة وادلرونة

والقرار موضوع الدراسة، أي دبعٌت قدرة ادلعلومات على  ادلالءمة: تعٍت ووود ارتباط منطقي بُت ادلعلومات . أ
 ( 32)إحداث تغيَت يف اذباه القرار.

، حبيث تتوفر على الصدق يف (33)ادلوثوقية: تتعلق خافية ادلوثوقية بأمانة ادلعلومات وإمكانية االعتماد عليها . ب
 التمثيل وإمكانية التثبت من ادلعلومات وحياديتها.

 ( 34)إيصال ادلعلومات دلستخدميها يف الوقت ادلناسب الذي يساعد على ازباذ القرار.ج. ادلوقوتية: غلب 
د. الدقة: تعٍت أن تكون ادلعلومات موضوعية تعطي فورة عادلة عن وضع ادلؤسسة ضمن بيئة نشاطها، وأن 

 (35)تكون ىذه ادلعلومات حاضرة وواىزة بالشكل الكامل وادلالئم ويف الوقت ادلناسب.
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التنبؤية: وذلك دبساعدة ادلستخدمُت على زيادة احتمال تصحيح تنبؤات نتائج أحداث ماضية أو  ه: القيمة
أحداث حاضرة حيث يؤكد على دور األرقام احملاسبية يف توفيل ادلعلومات ادلتعلقة بتوقعات اإلدارة لألرباح 

 (36)والتدفقات النقدية ادلستقبلية.
 (37)صحيح.و. الكفاءة: حبيث تساعد يف التقييم والت

ن تكون مستخدم وأكثر من تطبيق لذلك غلب أز. ادلرونة: أي قابلية ادلعلومات على التكيف ألكثر من 
 (38)ادلعلومات يف شكل مرن حبيث ؽلكن استخدامو من أكثر مستوى إداري بفاعلية يف عملية ازباذ القرار.

 .مفهوم جودة األرباح .2.3
مع الربح احلقيقي  –القوائم ادلالية  –تعرب وودة األرباح عن مدى موافقة الربح احملقق يف التقرير ادلايل 

للمؤسسة وىي تلك األرباح اليت تستمر لفًتة طويلة، واليت ؽلكن وففها كمؤشر ويد لألرباح ادلستقبلية، وتعرف 
م األداء التشغيلي احلايل وادلستقبلي للمؤسسة حبيث أيضا باهنا مستوى توفر ادلعلومات ادلناسبة والدقيقة لتقيي

يصبح مؤشرا ويدا ألداء ادلؤسسة يف ادلستقبل، وأيضا مؤشرا ويدا يف ربديد قيمة ادلؤسسة، وبشكل عام ؽلكن 
تعريف وودة األرباح بأهنا تلك اأٍلرباح  الناذبة من األعمال التجارية للمؤسسة اليت تعرب عن فدق وواقعية األرباح 

حلقيقية للمؤسسة واليت ؽلكن هبا تقييم األداء االقتصادي احلايل وادلستقبلي للمؤسسة، ودبعٌت آخر ىي تلك ا
يس ة من النشاط الرئيسي للمؤسسة، ولاألرباح اليت تتميز بووود نقدي فعلي أو متوقع، حبيث تكون متكررة وناذب

بيع أفول ثابتة أو من مصادر خاروية   فيها مبالغات أو أرقام احتمالية وأيضا ليست رأمسالية نتيجة
 (39)كالتضخم.

ومن ووهة نظر التحليل ادلايل فإن وودة األرباح تتعلق بأىداف التحليل ادلايل لتقييم أداء ادلؤسسات من 
خالل احلكم على األداء احلايل دبا ؼلدم التوقع لألداء ادلستقبلي، وبذلك تعترب األرباح عالية اجلودة ألهنا أرقام 

 (40)األداء التشغيلي احلايل وتعد مؤشرا على األداء ادلستقبلي ومقياس دقيق ومفيد لقيمة ادلؤسسة. تعكس
بناء على ما سبق فإن وودة األرباح تعرب عن األرباح ادلفصح عنها واليت تعكس الواقع احلقيقي لألداء ادلايل 

 للمؤسسة بشكل متوافل ودبا ؽلكن من توقعو يف ادلستقبل.
 المؤثرة في جودة األرباح. العوامل.3.3

 ( 41)دة األرباح إىل عدة عوامل ومنها:زبضع وو 
رباح شلا يزيد : حيث أن تشدد ادلعايَت من شأهنا أن ربد من شلارسات اإلدارة إلدارة األووودهتا ادلعايَت احملاسبية . أ

التقارير ادلالية ؽلثل عاماًل مهماً ووود اختالف بُت ادلعايَت احمللية والدولية يف إعداد ، إضافة إىل من وودة األرباح
يف التأثَت على وودة األرباح ألن الشركات اليت تتبع مبادئ احملاسبة الدولية لديها شلارسات أقل لتمهيد الدخل 

 وإدارة األرباح.
تركيبة محلة األسهم: تقل شلارسات إدارة األرباح يف الشركات اليت لديها نسبة أعلى من أعضاء رللس اإلدارة  . ب

دلستقلُت. وىناك عالقة مووبة بُت نسبة األسهم ادلملوكة من أعضاء رللس اإلدارة وبُت وودة األرباح، وبُت ا
 تركيبة محلة األسهم ووودة األرباح. 
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: يف بعض البلدان ذات التووو االشًتاكي )مثل الصُت( يكون للدولة سيطرة على نسبة وسيطرهتم محلة األسهم . د
نسبة سيطرة محلة األسهم ألقل من النصف ؼلفض من وودة األرباح يف ىذه واطلفاض  ،من أسهم الشركات

 الشركات. 
تأثَت أعضاء رللس اإلدارة: ىناك عالقة مووبة بُت عدد أعضاء رللس اإلدارة وبُت مقدار التالعب يف القوائم  . ه

زبفيض وودة  ألرباح وبالتايلادلالية، شلا يدل على أن ارتفاع عدد أعضاء رللس اإلدارة يرتبط بزيادة احتمال إدارة ا
 األرباح. 

وىذا يعٍت أن  ،تأثَت جلنة التدقيق: ىناك عالقة مووبة بُت عدد اوتماعات جلنة التدقيق وبُت وودة األرباح . و
 تشكيل جلنة التدقيق وزيادة أعضائها من شأنو أن ػلسن من وودة األرباح. 

 وودة األرباح بعوامل أخرى نذكر منها: إضافة إىل ما سبق ؽلكن أن تتأثر
  إدارة األرباح: تتم إدارة األرباح من خالل ادلمارسات اليت تقوم هبا اإلدارة والناذبة من اختيارىا للسياسات

ليل ب إدارة األرباح تستخدم من أول تضاحملاسبية للمؤسسة متأثرة باألىداف الذاتية ذلا، حيث ان أسالي
هنا رلموعة من األنشطة والوسائل واإلوراءات قوائم ادلالية وبذلك ؽلكن القول أمي الادلساعلُت وبقية مستخد

ادلتخذة من إدارة ادلؤسسة واليت هتدف إىل تعظيم فوائد اإلدارة وربقيق بعض ادلكاسب بغض النظر عن مشروعيتها 
 (42)وذلك من خالل استغالل ادلرونة يف ادلبادئ وادلعايَت احملاسبية أو اخلروج عنها.

 العالقة الوثيقة، وادلقصود بذلك أن اإلفصاح احملاسيب: إن العالقة بُت اإلفصاح وادلعلومات السرية ؽلكن وففها ب
فصاح السليم والدقيق والشفاف وادلنظم سوف بساعد على تواود أرضية خصبة لووود حاالت من انعدام اإل

بالتايل إىل ووود بعض حاالت الغش واالحتيال  التعتيم على بعض النشاطات والعمليات ادلشبوىة اليت قد تنم
والسرقة وغَتىا من احلاالت غَت الطبيعية وكذلك ىناك موضوع التكلفة اليت يتحملها ادلشروع أو ادلؤسسة نتيجة 

ون اإلفصاح موضع ن يكة بادلنفعة أو بادلردود حاليا أو مستقبال، وعليو غلب أفصاح سليمة مقارند سياسة إاعتما
ن تكون العالقة بُت التكلفة وادلردود منها عالقة ترابطية متينة، أي ال ؽلكن تربير الصرف قة وغلب أدراسة دقي

فإن ترشيد تكلفة عملية  لذا ؛ة االنفاق على عملية اإلفصاحبدون ربقيق ادلنفعة النسبية ادلعقولة من عملي
طلوبة وبالتايل قد تؤثر على إفشاء بعض اإلفصاح ستؤثر على كمية ونوعية ادلخروات البيانية وادلعلوماتية ادل

 وىذا بالضرورة يؤثر على إعداد وعرض البيانات ادلالية. (43)؛ادلعلومات اليت تصنف ضمن شرػلة البيانات السرية
 مقاييس جودة األرباح.. 4.3

تتضمن تقييم وودة األرباح على عدة مقاييس، حيث سبق لنا وأن تطرقنا من خالل مفهوم وودة األرباح 
إىل عدة أبعاد ومنها االستمرارية وتعبَتىا عن الواقع الفعلي حلالة نشط ادلؤسسة ومدى إمكانية االعتماد عليها 

 للتنبؤ حبالة ادلؤسسة لذلك يتم اعتماد العديد من ادلقاييس نشرحها كما يلي:
 مقياس استمرارية األرباح: . أ

وادلرتبطة جبودة األرباح واليت تشمل خافية وىذا ادلقياس مستمد من السلسلة الزمنية خلصائص الدخل 
ويقصد باستمرارية األرباح ىو مدى ارتباط األرباح احلالية باألرباح ؛ (44)االستمرارية والتذبذب والقدرة على التنبؤ
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جملال ومن النماذج اليت مت فياغتها يف ىذا ا( 45)ادلستقبلية، وينظر إىل األرباح ادلستمرة على أهنا أرباح عالية اجلودة 
لقياس وودة األرباح ظلوذج يربط األرباح احلالية بادلستقبلية، أو بعبارة أفح يربط األرباح السابقة باألرباح التالية 

 (46):وذلك كما يلي

Et= α+βEt-1+ εt 
 ىي األرباح ادلاضية للمؤسسة.  (Et-1، و)ىي األرباح احلالية للمؤسسة( Et ( حيث أن:

، (β)لومات احملاسبية من خالل ادلعاملخالل معادلة االضلدار أعاله ؽلكن ربديد مستوى وودة ادلع ومن
حبيث كلما ارتفعت قيمة ادلعامل دل ذلك على زيادة العالقة بُت األرباح احلالية وادلستقبلية وبالتايل ارتفاع وودة 

  األرباح.

وقد مت تطوير ظلوذج أكثر تعقيدًا لقياس وودة األرباح وذلك من خالل تقسيم األرباح إىل مكوناهتا 
 األساسية واليت تشمل التدفق النقدي وادلستحقات. 

ǀ TACC ǀ=ΔWC+ΔNCO+ΔFIN 
رأس ادلال العامل، ىي التغَت يف فايف  ΔWC مة ادلطلقة إلمجايل ادلستحقات، وىي القي ǀ TACC ǀ حيث أن

ىي التغَت يف االلتزامات ادلالية على  ΔFIN ىي التغَت يف فايف األفول التشغيلية غَت ادلتداولة، و ΔNCO و
 .ؤسسةادل

أما يف ، وبالتايل ارتفاع وودة األرباح، ومن خالل ىذا النموذج فمن الواضح ضرورة تساوي طريف ادلعادلة
وبالتايل تراوع وودة األرباح  سينجم عنو اختالف طريف ادلعادلة، شلارسات إلدارة األرباح فهذاحالة ووود 

 احملاسبية. 
 مقياس استمرارية التدفقات النقدية: . ب

، فقد ربقق ادلؤسسة (47)دفق النقدي واالستحقاقات والدخلىذا ادلقياس مستمد من خالل العالقة بُت الت
اجلانب األيسر من ادليزانية إالا أنو ال بادلقابل ال تتوفر النقدية الكافية لتغطية رقم  أرباحا، وقد يظهر ىذا الرقم يف

الربح ىذا، أي أن األرباح ادلتحققة ذىبت سيولتها النقدية لتغطية بعض ووانب توزيع األرباح، وإال ربقق ضرر  
ىل توفر األموال أو السيولة لتمويل كبَت يف ادلؤسسة، وادلؤسسة الناوحة تكون يف الواقع العملي حباوة مستمرة إ

أنو ال ؽلكن االعتماد على رقم األرباح وحدىا وكأهنا ال زبيب وال زبطئ بل أن  كما ؛(48)احتياواتو وتسيَت فعاليتو
من أساسيات قراءة األرباح عدم الًتكيز فقط على الرقم اإلمجايل للدخل)األرباح(، بل غلب معرفة مصادر 

نو ينبغي الًتكيز على معرفة نسبة األرباح من النشاط التشغيلي )األساسي( للمؤسسة، أ ىذا الدخل كماومكونات 
طة التشغيلية إذ أن ربليل األنش ئية غَت ادلتكرر،وعدم االغًتار باألرباح من ادلصادر االستثمارية أو ادلصادر االستثنا

لعبو عنصر ادلستحقات، فضال عن ن تسهم بشكل فعال للمساعدة يف فهم الدور الذي ييوفر معلومات ؽلكن أ
تقدَل ادلعلومات نو أن يؤدي على التضليل وعدم الوضوح يف مها يف كشف النقاب عن كل ما من شأاسها

لذلك تعد كل من قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية مكملتان لبعضهما البعض، وبالتايل غلب  احملاسبية،
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ة بأساس االستحقاق والنسب ادلالية ادلستندة إىل قيم التدفقات النقدية العمل على استخدام النسب ادلالية ادلرتبط
ن اعتماد مستخدمي ؤسسات الصناعية على ووو اخلصوص، إذ أونبا إىل ونب عند تقييم وودة األرباح يف ادل

ات فضل من االعتماد على مؤشر التدفقات النقدية، أ القوائم ادلالية على مؤشرات كل من قائمة الدخل وقائمة
ن ادلسلم بو أن أي مؤسسة قائمة الدخل فقط، خافة عند ازباذ القرارات االستثمارية من قبل ادلستثمرين، فم

ن ربقق ىدفا الرحبية والسيولة ونقصد هبدف الرحبية القدرة الكسبية وفقا دلا يتبُت من قائمة الدخل، ونقصد غلب أ
االلتزامات عند حلول ميعاد استحقاقها وفقا دلا يتبُت من  ن يكون لدى ادلؤسسة النقدية الالزمة لسدادسيولة أبال

قائمة التدفقات النقدية وبالتايل غلب الوفاء بكال اذلدفُت إذا كان للمؤسسة ان تستمر يف نشاطها وتكون 
وكلما ارتفع التدفق النقدي التشغيلي ادلووب الذي ربققو ادلؤسسة خالل العام كلما ارتفعت نوعية أو (49)ناوحة.

معيار االقًتاب من النقد كمقياس جلودة األرباح حبيث  كما يستخدم  ،(50)وودة أرباح ادلؤسسة والعكس فحيح
وذلك من خالل قسمة نسبة التدفقات النقدية  ،وودهتا كلما اقًتبت األرباح احملاسبية من النقد كلما ارتفعت

التشغيلية إلمجايل األفول على نسبة األرباح إلمجايل األفول، وكلما اقًتبت النسبة من الواحد فحيح كلما  
 ( 51)كانت وودة األرباح أعلى وىي موضحة كما يلي:

 

ىي إمجايل  TA لية، وىي التدفقات النقدية التشغي OCF ىي وودة األرباح احملاسبية، و EQ حيث أن
 ىي فايف الربح احملاسيب. NI األفول، و

ومن ادلقاييس ادلعتمدة أيضا لتقييم وودة األرباح من خالل التدفقات النقدية صلد نوعية ادلستحقات اليت 
يتم حيث ( 52)يقصد هبا الفرق بُت التدفقات النقدية ادلتأتية من األنشطة التشغيلية واألرباح احملققة من النشاط 

 ( 53)العالقة:  تقييمها من خالل

نوعية ادلستحقات = 
األرباح التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 متوسط إمجايل األفول

 ادلفصح عنها، والعكس بالعكس.وودة أرباح ارتفاع يف دل ذلك على  كلما اطلفضت قيمة نوعية ادلستحقاتو 
ومن ووهة نظر أخرى يتم االعتماد على النسب ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية يف قياس وودة 

 ( 54)األرباح، وؽلكن إبراز تلك النسب باآليت: 
  نسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، وتقاس من خالل قسمة التدفقات النقدية الداخلة

 على التدفقات النقدية اخلاروة من األنشطة التشغيلية.من األنشطة التشغيلية 
  نسبة دليل النشاط التشغيلي، وتقاس من خالل قسمة فايف التدفق النقدي التشغيلي على فايف الربح

 التشغيلي.



  باصور رضوان/أ                                                                         المؤسسة أداء على كمؤشر األرباح جودة لتقييم المالي التحليل أساليب

 

 2012 جانفي/09العدد                     المدية                    -يحيى فارس  جامعة-المستدامة التنمية المحلية مخبر-والتنميةمجلة االقتصاد 

   
276 

 .نسبة التدفق النقدي التشغيلي، وتقاس من خالل قسمة التدفق النقدي التشغيلي على فايف ادلبيعات 
 النقدي التشغيلي إىل األفول، وتقاس من خالل قسمة فايف التدفق النقدي  نسبة فايف التدفق

 التشغيلي على األفول الكلية.
  نسبة حصة السهم العادي من التدفق التشغيلي، وتقاس من خالل طرح التوزيعات النقدية لألسهم

 روح لعدد األسهم.ادلمتازة من فايف التدفقات التشغيلية ومن مث قسمة الرقم الناتج على ادلتوسط ادل
 ج. عدم وجود ممارسات إدارة األرباح: 

حيث أن بعض اإلدارات ادلالية يف بعض ادلؤسسات تسعى على التالعب يف أرقام قائمة الدخل وقائمة 
ادلركز ادلايل من خالل إدارة األرباح باستخدام بعض ادلمارسات احملاسبية فقد تقوم بعض ادلؤسسات على سبيل 

أرباح ومصروفات يف غَت سنة حدوثها وىذه تعد من أكثر فور التجاوز انتشارا يف احملاسبة ادلثال بتسجيل 
ومن ىنا ؽلكن قياس وودة  خلوىا من شلارسات إدارة األرباح، ووودة األرباح احملاسبية تتحقق يف حال، (55)ادلالية

وقد قامت العديد من الدراسات  ادلؤسسةاألرباح من خالل اختبار مدى ووود شلارسات إدارة األرباح يف 
باستخدام ىذا ادلفهوم لتطوير مقاييس جلودة األرباح، وذلك من خالل االعتماد على مفهوم إمجايل ادلستحقات 
ونسبة ادلستحقات االختيارية منها. وكلما كانت شلارسات إدارة األرباح أقل )ألن تكون ادلستحقات التقديرية 

 .(56)اح أعلىمنخفضة( كلما كانت وودة األرب
ؽلكن استخدام "نسبة ميلر" الكتشاف التالعب يف األرباح، إذ تكون قيمتها ففر يف حالة عدم ووود 
تالعب، أما إذا اختلفت قيمتها عن الصفر فإن ىذا يكون مؤشرا على ووود تالعب يف رقم األرباح وربتسب 

 :(57)وفق ادلعادلة اآلتية
(Δ WC / CFO) t-1  EM= ( Δ WC / CFO) t-0 – 

التدفق النقدي من األنشطة  CFOالتغَت يف فايف رأس ادلال العامل،   Δ WCإدارة األرباح،  EMحيث أن: 
 السنة السابقة. t-1، السنة احلالية t-0التشغيلية، 

عن الصفر كان ذلك مؤشرا على ووود تالعب يف رقم األرباح  EMووفق العالقة السابقة فإن إذا اختلفت قيمة 
 ادلعدة وفقا ألساس االستحقاق.

" اليت تعرب عن Accuralsومن ووهات النظر لقياس شلارسات إدارة األرباح اليت تعتمد مفهوم ادلستحقات "
 ،(58)ية خالل فًتة النشاطرلموع اإليرادات وادلصاريف ادلسجلة يف قائمة الدخل واليت مل تنتج عنها تدفقات نقد

حيث أن إدارة ادلستحقات تكون يف إطار ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها وادلقبولة قبوال عاما، واليت رباول أن 
ذبعلها غامضة أو قناعا لألداء االقتصادي احلقيقي، أما أنشطة التالعب فإن معظمها يكون خارج إطار ادلبادئ 

ادلقبولة قبوال عاما يف زلاولة منها للتأثَت على سلروات النظام احملاسيب وادلتمثلة احملاسبية ادلتعارف عليها و 
يتم قياس وودة األرباح من خالل اختبار تأثَت ادلستحقات غَت الطبيعية يف وودة و ، (59)بالكشوفات ادلالية

األرباح، إذ أن األرباح ربتوي على كل التدفقات النقدية وادلستحقات، وتتطلب ادلستحقات ووود عمليات تقدير 
العالية نسبيا، وادلستحقات  معينة، وإذا كانت ىذه األرباح تتكون من النقدية فقط فإن ىذه األرباح سبتاز بادلوثوقية
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غَت الطبيعية كمقياس جلودة األرباح يستند إىل فكرة أن ادلستحقات غَت الطبيعية ىي ادلستحقات اليت تقع ربت 
 .(60)سيطرة إدارة ادلؤسسة وبالتايل ارتفاع قيمة ادلستحقات غَت الطبيعية دليل على ووود إدارة األرباح

 :ةــــــــــــــــاتمـالخ
نا من خالل ىذه الدراسة أن التحليل ادلايل يوفر األساليب ادلالئمة لتقييم الوضع واألداء ادلايل تبُت ل

دلؤسسة معينة باستخدام عدد من األساليب الفنية، دلساعدة مستخدمي القوائم ادلالية على ازباذ قرارات سليمة دبا 
حليل الرحبية، ذلك أن الرحبية يف حقيقة األمر يوافق أغراضهم، ومن أىم الطرق اليت يستخدمها ما يتم تعريفو بت

فايف زلصلة نتائج جملموعة كبَتة من السياسات والقرارات ادلالية وغَت ادلالية، حيث أهنا تفسر العالقة بُت األرباح 
ادية اليت ربققها ادلؤسسة واالستثمارات والعمليات وادلوارد اليت ساعدت للوفول إليها، إذ تسمح بتقييم القوة اإلير 

ألهنا تستخدم للحكم على صلاح اإلدارة ومدى كفاءهتا يف استخدام ادلوارد ادلتاحة، كما تعطي الثقة للمالك ضلو 
حصوذلم على مستوى عائد مناسب على استثماراهتم، وكذلك احلال للمقرضُت لضمان حصوذلم على الفوائد 

وين العالقات بُت األرباح وادلبيعات من وهة، وبُت احملددة، ويعترب أسلوب النسب ادلالية األكثر استخداما يف تك
 األرباح واألموال ادلستثمرة يف ادلؤسسة لتمويل أفوذلا من وهة أخرى.

يعترب ربقيق الربح أفضل ادلقاييس الكمية ادلعمول هبا للحكم على مدى صلاح أو فشل ادلؤسسات، ويتم 
ألخَت يطرح من اإليرادات الكلية التكاليف الكلية دبا فيها التفريق بُت الربح احملاسيب والربح االقتصادي، فهذا ا

الضمنية اليت ال تقابلو مدفوعات ظاىرية؛ ومن الضروري قراءة التفصيالت اليت تتضمنها األرفدة الوسيطية 
 ، وال يعترب الربح قيمة حقيقية ما مل تكسب بالدروةشكل من خالذلا الربحللتسيَت حىت يتسٌت فهم ادلراحل اليت ت

الكافية اليت تؤىلها لتغطية تكاليف الديون اليت عليها، وتكاليف الفرفة البديلة الستعمال رأس ادلال، وىو بذلك 
 ػلقق خلق الثروة الذي يعرب عنو بالقيمة االقتصادية ادلضافة.

غلب أن تتصف ادلعلومات احملاسبية خبصائص أو مسات نوعية معينة كي تكون مفيدة دلستخدميها، حبيث 
ميز بادلالءمة، ادلوثوقية، ادلوقوتية، الدقة، القيمة التنبؤية، الكفاءة وادلرونة، وبالنسبة جلودة األرباح فهي اليت تعرب تت

عن فدق وواقعية األرباح احلقيقية للمؤسسة واليت ؽلكن هبا تقييم األداء االقتصادي احلايل وادلستقبلي للمؤسسة، 
ز بووود نقدي فعلي أو متوقع، حبيث تكون متكررة وناذبة من النشاط ودبعٌت آخر ىي تلك األرباح اليت تتمي

الرئيسي للمؤسسة، وىي تتأثر بعدة عوامل منها ما يتعلق بادلعايَت احملاسبية وتأثَتاهتا على الطرق احملاسبية، ومنها 
 يف قيم النتائج، ومدى ما يتعلق بطبيعة ادلالك ورللس اإلدارة، باإلضافة إىل ووود شلارسات إدارة األرباح للتأثَت

 ربقيق اإلفصاح احملاسيب.
يتم قياس وودة األرباح من خالل تقييم استمرارية األرباح الذي يتعلق دبدى ارتباط األرباح احلالية باألرباح 

يار معكما يستخدم ادلستقبلية، حبيث أن األرباح ادلستمرة تتميز خبافية القدرة التنبؤية وتعترب أرباحا عالية اجلودة،  
ية التشغيلية إلمجايل التدفقات النقد أنو من ادلهم أال تتباعد قيمة االقًتاب من النقد كمقياس جلودة األرباح حبيث

من الضروري تقييم شلارسات إدارة ، وبذلك ترتفع وودة األرباح، وأيضا األرباح إلمجايل األفولعن قيمة األفول 
 ا عكسية على نوعية األرباح.األرباح وإدارة ادلستحقات اليت تكون تأثَتاهت
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  الملخص:
التعرف على اإلطار النظري للمحاسبة اإلبداعية، مع تبيان أىم أساليب شلارساهتا وأثرىا على هتدف ىذه الدراسة إىل زلاولة    

مع زلاولة  مصداقية القوائم ادلالية، وكذا التعرف على االذباىات واألساليب احلديثة للكشف عن ىذه ادلمارسات واحلد منها،
التأثري السليب للمحاسبة اإلبداعية على مصداقية القوائم ادلالية،  لتحجيمإبراز الدور الذي تؤديو كل من آليات وركائز احلوكمة 

وقد اعتمدنا يف دراستنا من أجل اإلجابة على اإلشكالية  ادلطروحة على ادلنهج الوصفي التحليلي وىذا بالنظر لطبيعة ادلوضوع 
اإلبداعية زبتلف باختبلف اذلدف منها  وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج أذنها: أن أساليب احملاسبة، زلل الدراسة

والظروف والفرص ادلتاحة أمام إدارة الشركة دلمارستها، كما أن كل من آليات و ركائز حوكمة الشركات تلعب دور مهم وزلوري 
سيب دلفهوم نشر الوعي احملا ويف األخري مت تقدًن بعض االقًتاحات أذنها: ضرورة، ةيف احلد من األثر السليب للمحاسبة اإلبداعي

احملاسبة اإلبداعية، والسعي إلرناد اآلليات ادلناسبة لتبليف تأثرياهتا السلبية، وكذا ضرورة تفعيل آليات تطبيق حوكمة الشركات 
 ألذنيتها يف زيادة عمليات الشفافية واإلفصاح وبالتايل ربجيم شلارسات احملاسبة اإلبداعية.

حوكمة الشركات، آليات حوكمة الشركات، ركائز حوكمة الشركات، مصداقية القوائم احملاسبة اإلبداعية،  الكلمات المفتاحية:
 ادلالية.

Abstract: 
The aim of this study is to try to identify the conceptual framework of creative 

accounting, to show the most important methods of its practices and its impact on the 

credibility of the financial statements, as well as to identify the new trends and 

methods to detect and limit these practices, while trying to highlight the role played by 

each of the mechanisms and pillars of governance to limit the negative impact For 

creative accounting on the credibility of the financial statements, and we have adopted 

in our study in order to answer the problem of the analytical descriptive approach, and 

this in view of the nature of the subject under study.The results of the study are as 

follows: The methods of creative accounting vary according to the objective, the 

conditions and the opportunities available to the company's management, and the 

mechanisms and pillars of corporate governance play an important role in reducing the 

negative impact of creative accounting .Finally, a number of suggestions were made, 

including: the need to raise the accounting awareness of the concept of creative 

accounting, to find the appropriate mechanisms to avoid negative impacts, and the 

need to activate the mechanisms of applying corporate governance to its importance in 

increasing transparency and disclosure. 

Keywords: Creative Accounting, Corporate Governance, Corporate Governance 

Mechanisms, Corporate Governance Pillars, Financial Statements Reliability. 
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 :مقدمة
إن انتشار ظاىرة تعثر شركات ادلساذنة والبنوك العادلية وتزايد حاالت االهنيارات ادلالية يف الشركات الكبرية 
يف كافة الدول ادلتقدمة والنامية على حد سواء وثبوت تورط مدققي احلسابات فيما نسب إليهم من سلالفات، كل 

ادلعلومات احملاسبية الصادرة عنهم، ومثال ذلك االهنيارات اليت ذلك أدى إىل فقدان الثقة بالقوائم والتقارير ادلالية و 
( وكذلك أزمة شركة وردكوم Enronحدثت يف عدد من دول شرق آسيا وأمريكا البلتينية، وأزمة شركة إنرون )

(Worldcom وغريذنا من الشركات األخرى، حىت وصلت إىل اهنيار شركة التدقيق الشهرية آرثر أندرسن )
(Arthur Anderson.) 

وترجع ىذه االهنيارات يف رلملها إىل الفساد اإلداري وادلايل إلدارات تلك الشركات وافتقارىا إىل ادلمارسة 
ادلالية السليمة ونقص الشفافية واإلفصاح، حيث يستطيع احملاسب وبناءا على رغبة اإلدارة أن يتبلعب يف القوائم 

( بقصد ذبميل الصورة Creative Accountingبداعية )ادلالية، وذلك من خبلل ما يعرف باحملاسبة اإل
اليت تعكسها األرقام ادلوجودة يف تلك القوائم على نتيجة أعمال الشركة ومركزىا ادلايل، ويف ظل تنامي ظاىرة 
احملاسبة اإلبداعية كان البد من التفكري يف حلول للكشف عن ىذه ادلمارسات واحلد منها، شلا أدى إىل بروز 

من اآلليات والوسائل اليت من شأهنا الكشف عن مثل ىذه ادلمارسات واحلد من أثارىا السلبية مثل جلان العديد 
 ادلراجعة وخفض رلال اختيار البدائل....

ويف ظل اإلطار السابق، ظهر ما يعرف بنظام حوكمة الشركات كنظام متكامل للرقابة على الشركة، الذي 
نفسها  يف أعمال الشركات اليت تسعى لتجنب الفشل ادلايل، فضبل عن أصبح أحد أىم ادلواضيع اليت فرضت 

 توفريه  دلعايري أداء كفيلة بالكشف عن حاالت التبلعب يف القوائم ادلالية وحاالت الفساد وسوء اإلدارة.
 يف ظل النقاط السابقة سبت صياغة إشكالية البحث على النحو التايل:

 ة الشركات في تحجيم اآلثار السلبية للمحاسبة اإلبداعية على كيف تساهم كل من آليات وركائز حوكم
 مصداقية القوائم المالية؟

 ويتفرع السؤال الرئيسي إىل األسئلة الفرعية التالية:
 ما ىي أىم أساليب شلارسات احملاسبة اإلبداعية ادلستخدمة يف القوائم ادلالية؟ 
  اإلبداعية )على القوائم ادلالية(؟دلاذا تلجأ الشركات إىل تطبيق شلارسات احملاسبة 
 كيف تعمل ركائز حوكمة الشركات يف التقليل من اآلثار السلبية للمحاسبة اإلبداعية؟ 
 ما ىي أىم اإلجراءات واالختبارات اليت ينفذىا ادلدقق لتحجيم اآلثار السلبية للمحاسبة اإلبداعية؟ 

 فرضيات الدراسة
 يلي:ما كحور الفرضية الرئيسية للدراسة  تتم 

إن ركائز احلوكمة الثبلث وادلتمثلة يف إدارة ادلخاطر، اإلفصاح والرقابة، شنكنها التقليل من اآلثار السلبية  -
 للمحاسبة اإلبداعية حىت وإن مل تتفاعل فيما بينها.
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 أهداف الدراسة
 تسعى ىذه الدراسة إىل ربقيق األىداف التالية: 

 اإلبداعية؛التعرف على اإلطار النظري للمحاسبة  -
 تبيان أىم أساليب شلارسات احملاسبة اإلبداعية وأثرىا على مصداقية القوائم ادلالية؛ -
 التعرف على االذباىات واألساليب احلديثة للكشف عن شلارسات احملاسبة اإلبداعية واحلد منها، -
 ربديد دور حوكمة الشركات يف ربجيم التأثري السليب للمحاسبة اإلبداعية. -

 الدراسةأهمية 
اإلبداعية من اىتمام كبري من طرف الباحثني  احملاسبة تنبع أذنية الدراسة من خبلل ما زنضى بو موضوع

 أساليبها باستخدام الشركات إدارات قيام ظل يف كبرية السيما مشكلة سبثل كوهنا واحملاسبني وادلدققني واحملللني،
 حساب على ذلك كان ولو األجل والطويلة القصرية افهاأىد زنقق ادلايل الذي وادلوقف النشاط نتيجة إلظهار
 أيضاً  الدراسة ذهھ ميةھأ تكمن حصول الكثري من ادلشاكل واألزمات، وكذلك إىل ما أدى وىو األخرى الفئات

 التأثري من ،ألن احلد اإلبداعية احملاسبة شلارسة اتساع من احلد إىل تؤدي اليت دور حوكمة الشركات بني الربط يف
 مصداقية القوائم ادلالية. من يزيد سوف ذلذه األخرية السليب

 منهج الدراسة
 االعتماد ادلطروحة مت اإلشكالية على ولئلجابة الدراسة دبوضوع جوان دبختلف واإلحاطة اإلدلام أجل من

وىذا ما فرضتو طبيعة ادلوضوع زلل الدراسة، من خبلل عرض سلتلف ادلفاىيم  الوصفي التحليلي، ادلنهج على
 .ادلرتبطة باحملاسبة اإلبداعية واحلوكمة وزلاولة الًتكيز على دور احلوكمة يف احلد من شلارسات احملاسبة اإلبداعية

 الدراسات السابقة
اإلبداعية وشلارساهتا وأساليب  احملاسبة دبوضوع اليت اىتمت واألجنبية العربية الدراسات من ىناك العديد
 ىذه نذكر: بني احلديثة، من ادلوضوعات من كونو احلايل القرن بدايات يف احلد منها، السيما

 )Gowthorpe, Catherine and Amat, Oriol, "Creative Accounting: Some Ethical  Issues 

of Macro – and Micro- Manipulation", Journal of Business Ethics: Mar , part 1, Vol 57, 

Espagne, 2005  (:  

 اصطبلحا األول النوع حيث وصف التبلعيب، السلوك من رئيسني نوعني ربليل إىل ىدفت ىذه الدراسة
 خبلل من سلطتها ادلنظمات وإضعاف يف التأثري لوصف (macro-manipulation)الكلي  بالتبلعب

اجلزئي  بالتبلعب الثاين النوع كما وصف ادلالية، القوائم معدي مصاحل مع تتفق تعليمات إلصدار عليها الضغط
(micro-manipulationللتعبري ) متحيزة  نظر وجهة عنها ينتج اليت احملاسبية األرقام معاجلة عملية عن 

 أن إىل أخبلقي، وتوصلت منظور من التبلعب حاالت من حالتني بتحليل الدراسة وقامت الشركة، لصاحل
 مالية قوائم إعداد إىل إذ يؤدي ادلالية القوائم معدي قبل من احلسابات يف لئلبداع زلاولة يعد بنوعية التبلعب

 .مستخدميها دلنفعة وليس معديها أغراض ربقق
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  ،الماليين والمحللين والمدققين المحاسبين إدراك "مدىدراسة )ميساء محمد سعد أبو تمام 
، رسالة ماجستير، النقدي" التدفق قائمة على اإلبداعية المحاسبة لممارساتالمالية  البيانات ومستخدمي

تخصص محاسبة، قسم المحاسبة والتمويل، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، غير منشورة، 
 النقدية، وذلك التدفقات قائمة يف اإلبداعية احملاسبة نطاق على التعرف إىل الدراسة ىذه ىدفت (:2013

 يف ميدانية دراسة خبلل من يف ىذه القائمة، وذلك ادلستخدمة اإلبداعية احملاسبة وأساليب على شلارسات لتعرفبا
 اإلبداعية على احملاسبة وأساليب شلارسات الستخدام تأثري وجود إىل الدراسة الصناعية، وتوصلت الشركات
 واحملللني احملاسبني وادلدققني لدى إدراك يوجد أنو تبني النقدية، كما التدفقات قائمة بيانات ومبلئمة موثوقية
 النتائج ضوء النقدية، وعلى قائمة التدفقات على اإلبداعية احملاسبة ألساليب ادلالية البيانات ومستخدمي ادلاليني
 احملافظة بغية وذلك والدراسة، االىتمام تستحقو من ما اإلبداعية احملاسبة إجراءات إيبلء بضرورة الدراسة أوصت

 دفع سندم دبا وتوجيهها أمواذلا وحفظ ادلالية قوائمها يف للشركات والواردة ادلالية والبيانات ادلعلومات سبلمة على
 كشف على تساعد اليت احلازمة والتشريعات القوانني من ادلزيد وإصدار النمو واالزدىار حنو االقتصاد عجلة

 الذين يقومون الصناعية للشركات ادلالية القوائم معدي على ةالشديد العقوبات وفرض اإلبداعية، شلارسات احملاسبة
 نسبها. اختلفت ومهما إشكاذلا بكل اإلبداعية احملاسبة دبمارسات

  دراسة )أمينة فداوي فريد، "دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية–
"، المجلة الجامعة، المجلد -SBF 250دراسة عينة من الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر 

 حوكمة ركائز دور على التعرف إىل الدراسة ىذه ىدفت(: 2014، جامعة باجي مختار، عنابة، 16، العدد 1
 خبلل من وذلك اإلبداعية، اسبةاحمل شلارسات من احلد يف والرقابة اإلفصاح إدارة ادلخاطر، يف ادلتمثلة الشركات

 خبلل الفًتةSBF 250 دبؤشر مسجلة فرنسية مساذنة شركة 50 من مكونة عينة على النظرية إسقاط الدراسة
 ادلستحقات قيمة خبلل تقدير من اإلبداعية احملاسبة قياس شلارسات مت حبيث ،2009إىل  2007 من ادلمتدة

 يف ادلتمثلة الشركات حوكمة جودة ركائز قياس مت ادلعدل، كما  "Jones ،1995 دنوذج " باستخدام االختيارية
 Dummy"الوذنية  ادلتغريات طريقة العينة ادلدروسة باستخدام لنفس والرقابة اإلفصاح ادلخاطر، إدارة

Variables"حوكمة ركائز تلعبو الذي الدور ليعكس الباحثة طرف من ادلقًتح الدراسة دنوذج اختبار مث ، ومن 
داللة  ذات مؤشرات تواجد إىل الدراسة وتوصلت اإلبداعية، احملاسبة شلارسات من يف احلد ادلدروسة العينة شركات

 تواجد عدم حني يف احملاسبة اإلبداعية، شلارسات من احلد يف واإلفصاح ادلخاطر إدارة ركيزيت دور على إحصائية
 بعدد الفصل لعدم ذلك ويرجع ادلمارسات، تلك احلد من يف الرقابة ركيزة دور على إحصائية داللة ذات مؤشرات

 .التنفيذي وادلدير رللس اإلدارة رئيس بني منصيب ادلدروسة العينة شركات من معترب
  ،المحاسبة ممارسات من الحد في للحوكمة المحاسبية اآلليات "أثردراسة )طالل سليمان جريره 

، الخارجيين" الحسابات ومدققي األردن في العامة المساهمة الشركات الصناعية نظر وجهتي من اإلبداعية،
 ىدفت (:2015، الجامعة األردنية، األردن، 2، العدد 11المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد 
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 يف اإلبداعية احملاسبة دلمارسات السلبية اآلثار من للحد للحوكمة احملاسبية اآلليات أثر بيان إىل ىذه الدارسة
احملاسبية  لآلليات اعتماد الشركات أن إىل الدارسة وتوصلت األردن، يف العامة الصناعية ادلساذنة اتالشرك

جودة  على إرنابيا سينعكس شلا اإلبداعية احملاسبة شلارسات عن الكشف يف كبري سيسهم بشكل للحوكمة
 الدراسة بينتها اليت القصور أوجو بعض على التغلب شريطة وىذا يتحقق ادلراقبة، عملية وفاعلية ادلالية التقارير
 الشركات وحث للحوكمة احملاسبية تعزيز اآلليات وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة اآلليات، ىذه لبعض
شلارسات  من على التقليل يساعد الذي األمر واإلفصاح، الشفافية زيادة يف دور من ادلقًتح ذلذا دلا تطبيقها، على

 أجل إدارة من اخلارجي والتدقيق اإلدارة ورللس الداخلي التدقيق بني التنسيق أذنية إىل باإلضافة اإلبداعية، احملاسبة
 عليها. والرقابة ادلخاطر

السابقة اليت تناولت موضوع احملاسبة  الدراسات استعراض بعد :السابقة الدراسات عن الدراسة هذه يميز ما
وشلارساهتا، واألساليب واالذباىات احلديثة للحد  اإلبداعية احملاسبة دراسة على دبجملها ركزت أهنا يتضح اإلبداعية

 أهنا دراستنا عن سابقاهتا  شنيز ما ولكن، ادلعلومات ادلالية موثوقية على اإلبداعية للمحاسبة السليب من التأثري
ري احملاسبة الدولية يف احلد دو ركل من ركائز وآليات حوكمة الشركات وادلدقق ورللس إصدار معاي دراسة تناولت

 من شلارسات احملاسبة اإلبداعية بشكل مرتبط عكس الدراسات السابقة اليت تناولتها بشكل منفصل.
 تقسيمات الدراسة

 يف ضوء ما سبق مت تقسيم ىذا البحث إىل احملاور اآلتية:
 اإلطار النظري للمحاسبة اإلبداعية؛ 
 شلارسات احملاسبة اإلبداعية وبعدىا األخبلقي واالذباىات واألساليب احلديثة للكشف عنها واحلد  أساليب

 منها؛
 .دور حوكمة الشركات يف احلد من شلارسات احملاسبة اإلبداعية 

 أوال: اإلطار النظري للمحاسبة اإلبداعية
بسيطة من خبلل التطرق إىل كل  يف ىذا احملور سيتم تقدًن اإلطار النظري للمحاسبة اإلبداعية بطريقة

 مفهومها وخصائصها وأشكاذلا، مع اإلشارة إىل أىم العوامل اليت ساعدت على ظهورىا ودوافع استخدامها.
I. ماهية المحاسبة اإلبداعية 

 يف ىذا العنصر سيتم التطرق إىل كل مفهوم احملاسبة اإلبداعية وخصائصها وأشكاذلا.
 مفهوم المحاسبة اإلبداعية .1

( أو احملاسبة االحتيالية كما يطلق CREATIVE ACCOUNTING)اإلبداعية  احملاسبةتعد 
 حدثـا من مواليد الثمانينات، ومن احملتمل أن تكون قد بدأت عندما واجهت الشركات صعوبات يفعليها البعض 

ن قت الذي كان ميف الو ك ضغط إلنتاج أرباح أفضل لكان ىناحيث  فًتة الركود اليت حدثت يف بداية الثمانينات، 
فقط دبا ال تستطيع  وعندما اكتشفت الشـركات بأن القـوانني زببـركآخر،  رباح ومن أي نوعتلك األالصعب إرناد 



 حمزة العرابي، د/نبيلة قدور/ط.دالشركات في تحجيم التأثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على مصداقية القوائم المالية            دور آليات وركائز حوكمة

 

 2018/جانفي09العدد                             المدية           -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
286 

تستطيع  ااألرباح فإهن إذا كانت ال تستطيع أن تكسبوذلذا فقد رأت الشركات بأهنا فعـلو وليس ما تستطيع فعلـو! 
يد من الباحثني والكتاب وادلختصني وضع تعريف دلفهوم احملاسبة ، وقد حاول العداألقل أن تبتدعها على

اإلبداعية، ونظرا الختبلف توجهات ىؤالء الباحثني والكتاب فقد ظهرت العديد من التعريفات ذلذا ادلفهوم، وقد 
 تباينت تلك التعريفات كل حسب وجهة نظر من وضعها، وفيما يلي رلموعة من التعاريف:

ربويل أرقام احملاسبة ادلالية عما ىي عليو فعبل تعرف احملاسبة اإلبداعية على أهنا عبارة عن : "التعريف األول:  .أ 
أو ذباىل بعضها و/أو /إىل ما يرغب فيها دلعدون من خبلل استغبلل أو االستفادة من القوانني ادلوجودة و

 1."مجيعها
معاجلة األرقام احملاسبية باستغبلل ادلنافذ ادلوجودة يف ادلبادئ وادلعايري " كما تعرف على أهنا:التعريف الثاني:  .ب 

 احملاسبية والبدائل اليت تتيحها، بغرض ربويل القوائم ادلالية شلا رنب أن تكون عليها
 2إىل ما ىي معدة من أجلو".

أهنا: "العملية اليت  تعرف احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر احملاسبني األكادشنيني على التعريف الثالث: .ج 
 3يستخدم فيها احملاسبون معرفتهم بالقواعد احملاسبية للتبلعب باألرقام ادلعروضة يف حسابات منشآت األعمال".

نشاط دوافعو تضليل ادلستثمرين أو تغيري انطباعاهتم بقيام اإلدارة وتعرف أيضا بأهنا عبارة عن: ": رابعالتعريف ال .د 
 4".ادلستثمرين وبتقدًن الصورة اليت يرغبوهنا مثل شكل الربح ادلتزايد أو ادلستقر بعرض ما تريد رؤيتو من جانب

 من التعاريف السابقة مت استخبلص النقاط التالية: 
 احملاسبة اإلبداعية شكل من أشكال التبلعب واالحتيال؛ 
 واقعية؛ شلارسات احملاسبة اإلبداعية تعمل على تغيري القيم احملاسبية إىل قيم غري 
 شنتلك شلارسو احملاسبة اإلبداعية قدرات مهنية عالية سبكنهم من التبلعب بالقيم ادلالية وربويلها إىل الشكل ادلرغوب؛ 
 .تنحصر شلارستها يف إطار ادلبادئ وادلعايري والقواعد احملاسبية ادلتعارف عليها، وبالتايل فهي شلارسات قانونية 

ات أو ىي عبارة عن عملياآليت للمحاسبة اإلبداعية: " يف ضوء ما سبق مت استنتاج التعريف الشامل
استخدام معرفتهم بالقواعد والقوانني احملاسبية دلعاجلة  احملاسبونات حديثة ومعقدة ومبتكرة يقوم من خبلذلا شلارس

 ".الشركات أو التبلعب هبا، بقصد ربقيق أىداف زلددة األرقام ادلسجلة يف حسابات
تتميز المحاسبة اإلبداعية بعدة خصائص التي تبين لنا بدورها  :خصائص المحاسبة اإلبداعية .2

 5الخصائص التي يتميز بها المحاسب المبدع والمتمثلة في:
 قدرة احملاسب على التحليل والتجميع؛ 
 قدرة احملاسب على التخيل واحلدس؛ 
 أن يتمتع احملاسب بالشجاعة والثقة بالنفس؛ 
 على احلقائق العلمية وليس التعليمات ادلستمدة من ادلراكز اإلدارية؛ اعتماد احملاسب على التعليمات ادلبنية 



 حمزة العرابي، د/نبيلة قدور/ط.دالشركات في تحجيم التأثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على مصداقية القوائم المالية            دور آليات وركائز حوكمة

 

 2018/جانفي09العدد                             المدية           -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
287 

  النقد الذايت، فاحملاسب ادلبدع ىو الذي يستطيع تطوير ذاتو من حيث النقد والتهذيب، والتقوًن لؤلفكار
 وادلعلومات ووسائل التحليل اليت يستخدمها.

 :أشكال المحاسبة اإلبداعية .3
باحلسابات وتتباين تصنيفاهتا تبعا لرؤية دارسي ىذه الظاىرة، وفيما يلي تتعدد أشكال وأنواع التبلعب 

 6عرض ألساليب التبلعب باحلسابات وأشكاذلا:
ىي اإلصرار على اختيار وتطبيق أساليب  (:Aggressive Accountingالمحاسبة النفعية ) .أ 

أكانت ادلمارسات احملاسبية ادلتبعة سوء  زلاسبة زلددة لتحقيق أىداف مرغوبة منها سواء ربقيق أرباح عالية،
 مستندة إىل ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها أم قانونية.

ىي التبلعب يف الدخل هبدف الوصول إىل ىدف (:Earnings Managementإدارة الدخل ) .ب 
 .دة للعملزلدد بشكل مسبق من قبل اإلدارة، أو متنبأ فيو من قبل زللل مايل، أو ليكون متوافقا مع مسارات زلد

ىو شكل من أشكال التبلعب يف الدخل (:Income Smoothingتلطيف صورة الدخل ) .ج 
يتضمن نقبل لدخل بني الفًتات ادلتفاوتة ادلستوى وذلك بتخفيض الدخل يف السنوات ذات الدخل اجليد ونقلها 

ادلتزايدة يف الدخل إىل السنوات ذات الدخل السيئ، يعد من أشكال التبلعب اليت تعتمد على زبفيض األرباح 
 واالحتفاظ فيها بشكل سلصصات للفًتات الزمنية ذات الدخل السيئ.

يعرف التبلعب  (:Fraudulent Financial Reportingالتالعب بالتقارير المالية ) .د 
بأهنا إظهار بيانات خاطئة بشكل متعمد أو حذف قيم معينة أو إخفائها يف البيانات ادلالية،  بالتقارير ادلالية

 .دف تضليل مستخدمي البيانات ادلالية، وىذا النوع من التبلعب يعترب عمبل سلالفا للقانونهب
يشري  (:Creative Accounting Practicesممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية ) .ه 

Bambooweb Dictionary أن احملاسبة اإلبداعية ىي استخدام أو استعمال ادلمارسات ادلنحرفة عن  إىل
ت احملاسبية القياسية أوادلعيارية أوادلألوفة، وتتميز باستعمال األساليب وادلمارسات احلديثة وادلعقدة وادلبتكرة ادلمارسا

 للحصول على أرباح صورية عن طريق التبلعب يف قيم ادلصروفات واإليرادات.
II.  العوامل التي ساعدت على ظهور المحاسبة اإلبداعية 

 7ىناك عدة عوامل ساعدت يف ظهور احملاسبة اإلبداعية وىي كما يلي:
تسمح القواعد والسياسات احملاسبية للشركة أحيانا أن زبتار من بني حرية االختيار للمبادئ المحاسبية:  .1

سلتلف الطرق احملاسبية اليت تستخدمها يف إعداد قوائمها ادلالية، حيث تسمح العديد من ادلعايري احملاسبية 
يت تتبلءم مع باالختيار من بني البدائل احملاسبية ادلختلفة، وىذا يًتتب عليو اختيار الشركة للطرق احملاسبية ال

أىدافها ورغباهتا واليت ربقق أفضل صورة ألداء الشركة، مثال ذلك أنو يف الكثري من البلدان يسمح للشركات أن 
زبتار ما بني سياسة إطفاء نفقات البحث والتطوير حال حدوثها أو رمسلتها أو إطفائها على مدى فًتة حياة 

 ادلشروع.
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اد بعض العمليات احملاسبية درجة كبرية من التقدير واحلكم يتضمن إعدحرية التقديرات المحاسبية:  .2
الشخصي والتوقع وىذا يتيح لئلدارة التبلعب يف ىذه التقديرات بغرض الوصول إىل األىداف احملددة مسبقا، ففي 
بعض احلاالت مثل تقدير العمر اإلنتاجي للموجودات بغرض احتساب االستهبلكات عادة ما تتم ىذه 

ل الشركة، وىذا يتيح الفرصة للمحاسب ادلبدع التبلعب بشكل غري معلن ومن الصعب اكتشافو، التقديرات داخ
ويتم ذلك عن طريقة صياغة التقرير أو التحيز يف إعداد تلك التقديرات بشكل متفائل أو متحفظ حسب 

 ليل من قيمتها.احتياجات اإلدارة ورغبتها يف التأثري على بنود القوائم ادلالية من حيث التضخيم أو التق
شنكن أن يؤدي التحكم يف توقيت تنفيذ وحدوث بعض العمليات احلقيقية  توقيت تنفيذ العمليات الحقيقية: .3

إىل ربقيق االنطباع ادلرغوب فيو عن احلسابات والقوائم ادلالية للشركة، فإذا ترك لئلدارة احلرية يف تنفيذ بعض 
ل تنفيذ ىذه العمليات أو تعجل من تنفيذىا، وذلك لتحقيق العمليات يف الوقت الذي تراه مناسبا فقد تؤج

أىداف ومكاسب معينة، فمثبل لو أن الشركة لديها استثمار معني بقيمة مليون دوالر وىذا بالتكلفة التارسنية 
شركات وشنكن بيعو اآلن دببلغ ثبلثة مبليني دوالر وذلك بالقيمة احلالية، ففي ىذه احلالة يكون أحيانا أمام مدراء ال

احلرية يف اختيار السنة اليت يرغبون فيها ببيع ىذا االستثمار وىذا بالتأكيد سينعكس على زيادة أو تقليل الربح يف 
 احلسابات اخلتامية. 

III. دوافع استخدام المحاسبة اإلبداعية 
ىناك رلموعة من الدوافع األسباب اليت دفعت مدراء وزلاسيب الشركات بأن يبتدعوا طرق وأساليب 

   8تبلعب باحلسابات ادلالية ومن بني ىذه األسباب:لل
إذ عادة ما تستخدم أساليب احملاسبة اإلبداعية هبدف  التأثير االيجابي على سمعة الشركة في السوق: .1

ربسني القيم ادلالية ادلتعلقة بأداء منشآت األعمال اليت إن مل ربرف ستعكس صورة سلبية عن الشركة أمام 
 .منافسيها

إن تراجع القيم ادلالية دلنشآت األعمال يؤثر سلبا يف لى سعر سهم الشركة في األسواق المالية: التأثير ع .2
أسعار أسهمها يف األسواق ادلالية اليت تتداول فيها األسهم، وإن بقاءىا كما ىي يؤدي بالضرورة إىل اخنفاض تلك 

ظيم ىذه القيم ومن مث ربسني أسعار أسهم األسعار، لذلك فإن استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية هتدف إىل تع
 .تلك الشركات يف األسواق ادلالية

يستخدم العديد من البنوك التجارية مجلة من ادلعايري وادلؤشرات االئتمانية هبدف زيادة االقتراض من البنوك:  .3
ك ادلنشآت إىل تقييم أداء منشآت األعمال كخطوة تسبق ازباذ قرار منح القروض ذلذه ادلنشآت، لذلك تلجأ تل

استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية هبدف ربسني تلك ادلؤشرات وادلعايري، األمر الذي سيؤثر ارنابيا يف عملية 
 . ازباذ القرار االئتماين دبنح القروض

تقوم بعض منشآت األعمال من خبلل زبفيض األرباح واإليرادات وزيادة لغايات التالعب الضريبي:  .4
 .ىوامش االقتطاع الضرييب ادلًتتب عليهاالنفقات بتخفيض 
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تقوم إدارات العديد من منشآت األعمال تحسين األداء المالي للمنشأة بهدف تحقيق مصالح شخصية:  .5
بتحسني قيم ادلنشآت اليت تقوم بإدارهتا لعكس صورة إرنابية عن أدائها لغايات شخصية تتمثل يف ربسني صورة 

 ىذه اإلدارة أمام رلالس اإلدارة.
تتنافس العديد من منشآت األعمال العاملة يف ذات القطاع للحصول على لغايات التصنيف المهني:  .6

ذبريها مؤسسات دولية متخصصة اليت  (Ratingتصنيف متقدم على منافسيها يف عمليات التصنيف ادلهين )
السنوية وربع السنوية اليت تعدىا استنادا إىل مؤشرات ومعايري مالية تستخلص من البيانات ادلالية السنوية ونصف 

 .منشآت األعمال، لذلك تلجأ ىذه ادلنشآت إىل ربسني بعض قيمها ادلالية للحصول على تصنيف متقدم
ثانيا: أساليب ممارسات المحاسبة اإلبداعية وبعدها األخالقي واالتجاهات واألساليب الحديثة للكشف 

 عنها والحد منها 
خبلل ىذا احملور سيتم التعرض إىل كل من أساليب احملاسبة اإلبداعية وشلارساهتا يف القوائم ادلالية  من

وصورىا اخلاصة باإلفصاح، و كذا إىل منظورىا األخبلقي، وتبيان االذباىات واألساليب احلديثة للكشف عن ىذه 
 ادلمارسات واحلد منها.

I. القوائم المالية وصورها الخاصة باإلفصاح أساليب المحاسبة اإلبداعية وممارساتها في 
يف ىذا العنصر سيتم التطرق إىل كل من أساليب احملاسبة اإلبداعية وشلارساهتا يف القوائم ادلالية، وكذا  

 صور شلارستها اخلاصة باإلفصاح.
 أساليب المحاسبة اإلبداعية  .1

ك التعريفات ىو تعريف احملاسبة كما سبق وأشرنا فإن للمحاسبة اإلبداعية عدة تعريفات ومن ضمن تل
ربويل أرقـام البيانات ادلالية شلا ىي عليو اإلبداعية بأهنا عبارة عن "األساليب أو الوسائل اليت تستخدم من اجل 

 فعليا إىل ما يرغب فيو ادلعدون عن طريق استغبلل القواعد احلالية و/ أو إذنال بعضا منها أو مجيعها ".
سنقوم باستعراض أىم تلك األساليب اليت تستخدم يف احملاسبة  اإلبداعية، وىنا  ويف ىذا اجلزء من البحث

البد من اإلشارة إىل أن ىنالك العديد من الوسائل واألساليب ادلستخدمة يف احملاسبة اإلبداعية إال أننا آثرنا 
 9استعراض أىم تلك األساليب وىي كالتايل:

ختيار بني عدد سلتلف من الوسائل احملاسبية، فعلى سبيل ادلثال، يسمح أحيانا تتيح القواعد احملاسبية للشركة اال .أ 
للشركة يف عدد من الدول أن زبتار بني سياسة حذف نفقة التطور كما ربدث واستهبلكها على حساب عمر 

 ة اليت تعطي الصورة ادلفضلة عنها.يادلشروع ادلتعلقة بو، ولذلك شنكن للشركة أن زبتار سياسة احملاسب
استخدام بعض ادلدخبلت يف احلسابات اليت ترتبط بالتقييم أو التنبؤ، ففي بعض احلاالت عند  تقييم عمر  .ب 

أحد األصول من أجل حساب اإلىتبلك فإنو عادة ما تتم ىذه التقييمات داخل العمل وتتاح للمحاسب ادلبدع 
احلاالت األخرى عادة شنكن توظيف خبري الفرصة ألن سنطئ من ناحية احلذر أو التفاؤل يف ىذا التقييم، ويف بعض 

خارجي لعمل التقييمات، فعلى سبيل ادلثال شنكن أن يقوم خبري إحصائي بتقييم االلتزام ادلايل ادلستقبلي للمعاشات،  
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يف ىذه احلالة شنكن للمحاسب ادلبدع أن يتبلعب بالقيمة إما عن طريق الوسيلة اليت يتم بواسطتها وضع رلمل 
 طريق اختيار مثمن أو مقيم  معروف بازباذه اذباىا تفاؤليا أو تشاؤميا حسب رغبة احملاسب. للتقييم أو عن

شنكن إدخال الصفقات االصطناعية إما للتبلعب يف مبالغ ادليزانية أو لتحريك األرباح بني فًتات زلاسبية،  .ج 
ساعدة،  فعلى سبيل ويتحقق ذلك عن طريق الدخول يف صفقتني أو أكثر متصلتني مع طرف ثالث  ميال للم

ادلثال لنفًتض أنو مت عمل ترتيبات لبيع أحد األصول لبنك ما بدال من تأجري ىذا األصل لبقية عمره االفًتاضي 
حبيث شنكن أن يطرح سعر بيع ىذا األصل دبوجب )البيع والتأجري ادلرتد( أعلى أو أقل من قيمة األصل احلالية ألنو 

 طة التأجري ادلنخفض أو الزائد.شنكن التعويض عن فارق السعر بواس
التبلعب يف توقيت الصفقات هبدف ربديد سنة معينة لتحميلها باألرباح أو اخلسائر ألي ىدف يرمي إليو  .د 

 احملاسب وخصوصا يف حال وجود اختبلفات واضحة بني القيمة الدفًتية وبني القيمة السوقية أو القيمة احلقيقية.
 عية في القوائم الماليةممارسات أساليب المحاسبة اإلبدا  .2

تتعدد وتتباين صور التبلعبات باحلسابات بتعدد واختبلف األىداف ادلراد ربقيقها من التأكيد على اختيار 
واستعمال أساليب زلاسبية زلددة، أو ذبميل صورة الدخل للوصل إىل ىدف زلدد مسبقا أو متنبأ بو من طرف 

م ادلالية بإظهارىا سلالفة للحقيقة بشكل متعمد لتضليل مستخدميها زللل مايل، أو القيام بالتبلعبات يف القوائ
معتمدين على ادلمارسات احلديثة وادلعقدة ادلبتكرة لتحقيق أىداف صورية، وسنحاول  من خبلل اجلدول أدناه 

 تقدًن أىم أساليب احملاسبة اإلبداعية ادلستخدمة يف القوائم ادلالية بشكل سلتصر:
 اليب استخدام المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية(: أس01الجدول رقم )

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية قائمة التدفقات النقدية قائمة المركز المالي قائمة الدخل 
تسجيل اإليراد بشكل  1

سريع فيما عملية البيع ال 
 تزال موضع شك.

ادلبالغة يف تقييم بنود األصول غري 
 العبلمات التجارية. ادللموسة مثل

تصنيف النفقات التشغيلية باعتبارىا نفقات 
 استثمارية أو نفقات سبويلية أو العكس.

إجراء تغريات وذنية يف زيادة رأس ادلال 
ادلدفوع أو زبفيضو، وكذلك رأس ادلال  
ادلكتسب ورأس ادلال احملتسب، واليت 
سبارس على إعادة تقدير حجم األخطاء 

اخليارات السابقة السابقة أو خسائر 
 وأرصدة العمبلت األجنبية. 

عدم االلتزام دببدأ التكلفة التارسنية  تسجيل إيراد مزيف. 2
 لؤلصول الثابتة ادلدرجة يف ادليزانية.

تستطيع ادلنشأة دفع تكاليف التطور 
الرأمسايل وتسجلها باعتبارىا تدفقات نقدية 
استثمارية خارجة ونبعدىا عن التدفقات 

 اخلارجية التشغيليةالنقدية 

 

زيادة اإليرادات من خبلل  3
 عائد دلرة واحدة.

التبلعب يف أسعار السوق 
 لبلستثمارات ادلتداولة.

تتوفر كذلك إمكانية التبلعب بالتدفقات 
النقدية التشغيلية هبدف التهرب جزئيا من 

 دفع الضرائب.

 

نقل ادلصاريف اجلارية إىل  4
فًتات زلاسبية السابقة 

 .والحقة

عدم اإلفصاح عن بنود النقد 
 ادلقيدة.

التبلعب بالدخل من العمليات ادلستمرة 
وذلك إلزالة البنود غري ادلتكررة وكذلك من 
خبلل عدم تصنيف األسهم ادلملوكة 

 للمنشأة باعتبارىا أسهم ذبارية
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اإلخفاق يف تسجيل أو  5
زبفيض غري مبلئم 

 لبللتزامات.

الذمم ادلدينة ويتم التبلعب ىنا من 
خبلل عدم الكشف عن الديون 

 ادلتعثرة.

  

نقل اإليرادات اجلارية إىل  6
 فًتة مالية الحقة.

تغيري الطرق احملاسبية ادلتبعة يف 
احملاسبة عن االستثمارات طويلة 

 األجل.

  

ادلًتتبة على  نقل ادلصروفات 7
الشركة مستقببل إىل الفًتة 
ادلالية احلالية لظروف 

 خاصة.

عدم إدراج األقساط ادلستحقة 
خبلل العام اجلاري من القروض 
طويلة األجل ضمن االلتزامات 

 قصرية األجل.

  

إضافة مكاسب زلققة من سنوات   8
 سابقة إىل صايف ربح العام اجلاري.

  

احلصول على قروض طويلة األجل   9
 قبل إعبلن ادليزانية.

  

"دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار ليندا حسن دنر احلليب، من إعداد الباحثني باالعتماد على:  المصدر:
رسالة ماجستري، ، المحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنية"

، ص 2009زبصص زلاسبة، قسم احملاسبة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، األردن، غري منشورة، 
 .49-26ص

من خبلل اجلدول أعبله نبلحظ أن أساليب شلارسات احملاسبة اإلبداعية زبتلف من قائمة ألخرى، وىذا راجع الختبلف 
ة، كما نبلحظ أن التبلعبات تكون بشكل كبري يف كل من قائمة الدخل وقائمة ادلركز ادلايل، وأنو عموما العناصر ادلكونة لكل قائم

 يتم التبلعب بقيم اإليرادات والنفقات والدخل.
 .صور ممارسات المحاسبة اإلبداعية الخاصة باإلفصاح3

اتبعتها إدارة الشركة يف إعداد  يعترب اإلفصاح متمما للقوائم ادلالية حيث يعرض السياسات احملاسبية اليت
القوائم ادلالية وكذلك ربليبل لؤلرقام اإلمجالية ادلعروضة هبذه القوائم، فضبل عن ادلعامبلت ذات الطبيعة اخلاصة 
وغريىا من األحداث اليت تؤثر على الشركة وقوائمها ادلالية، وال تكفي رلرد األرقام ادلعروضة هبذه القوائم لبياهنا، 

تم ادلعايري احملاسبية بوضع حد أدىن دلتطلبات اإلفصاح بالقوائم ادلالية، ومن ناحية أخرى ربدد قوانني ولذلك هت
سوق ادلال وقواعد قيد األوراق ادلالية بالبورصات حدا أدىن دلتطلبات اإلفصاح خببلف القوائم ادلالية مثل تقرير 

متطلبات اإلفصاح بنشرات االكتتاب يف األوراق ادلالية رللس اإلدارة واألحداث اجلوىرية الطارئة، فضبل عن ربديد 
 اليت تصدرىا الشركات.

واذلدف من اإلفصاح بصفة عامة ىو مساعدة ادلستثمر يف األوراق ادلالية يف تفهم العوائد وادلخاطر ادلرتبطة 
 الستثمار.بقرار االستثمار يف ورقة مالية معينة، وبالتايل يساعد اإلفصاح الكايف يف ترشيد قرارات ا

ويبلحظ ىنا أن ادلسؤولني عن بعض الشركات ال يلتزمون ببعض متطلبات اإلفصاح إما نتيجة لنقص 
 الوعي دبتطلبات اإلفصاح، أو لتعمد إخفاء بعض احلقائق عن ادلستثمرين، ويشمل ذلك ما يلي:
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ادلالية بالبورصة أن تقدم تتطلب قوانني وقواعد قيد األوراق عدم كفاية اإلفصاح بتقرير مجلس اإلدارة:  .أ 
الشركة عبلوة على القوائم ادلالية ادلدققة تقريرا من رللس اإلدارة يستعرض فيو ادلوقف ادلايل والتشغيلي للشركة 
وسياساهتا ادلستقبلية وادلخاطر احمليطة بأنشطتها، حيث أن االلتزام دبعايري احملاسبة يف اإلعداد والعرض واإلفصاح 

 قد ال يكون كافيا يف حد ذاتو إلعطاء صورة كاملة عن ادلوقف ادلايل والتشغيلي للشركة.بالقوائم ادلالية 
تتطلب معايري احملاسبة وكذلك القوانني عدم كفاية اإلفصاح عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  .ب 

العبلقة، فضبل عن والقواعد ادلنظمة ألسواق األوراق ادلالية أن تفصح الشركة عن معامبلهتا مع األطراف ذات 
فأكثر من األسهم العادية  %5ادلعامبلت مع أعضاء رللس اإلدارة وادلديرين وأقارهبم وكل مساىم مستفيد شنلك 

لرأس مال الشركة، وعدم كفاية اإلفصاح عن تلك ادلعامبلت قد يكون مؤشرا على وجود ضعف يف نظم الرقابة 
كات، ويف بعض احلاالت قد يقوم ادلسؤولون بالشركات بتنفيذ الداخلية وإجراءات االلتزام دببادئ حوكمة الشر 

معامبلت بقيم غري عادية بني شركتهم وشركاهتم اخلاصة أو شركات أقارهبم ويستولوا من خبلل تلك ادلعامبلت 
 على أموال الشركة وزنققوا منافع خاصة على حساب الشركة وادلساذنني هبا وال يتم اإلفصاح عن ىذه ادلعامبلت.

تقوم بعض الشركات تالعب في إعالن نتائج األعمال باإلصدارات الصحفية قبل نشر القوائم المالية: ال .ج 
بإصدار بيانات صحفية يف هناية كل فًتة زلاسبية إلعبلن نتائج أعماذلا وذلك قبل نشر القوائم ادلالية، ويف ىذه 

ت احملددة دبعايري احملاسبة )رلمل الربح البيانات الصحفية يتم اإلعبلن عن مسميات للربح سلتلفة عن ادلسميا
وصايف الربح( ومن ىذه ادلسميات صايف الربح قبل ادلصروفات غري العادية وصايف الربح قبل خصم اإلىتبلك 
)األصول الثابتة واألصول غري ادللموسة( وقد يًتتب على ذلك التباس يف سوق ادلال نظرا ألن الفرق بني قيمة 

 ادلسميات وصايف الربح طبقا لقائمة الدخل قد يكون جوىريا، ومن أمثلة ذلك ما يلي:األرباح ادلعلنة هبذه 
  أعلنت إحدى الشركات يف بيان صحفي ذلا عن صايف الربح قبل ادلصروفات غري العادية عن الفًتة ادلنتهية، ومل

د أوحى ىذا اإلعبلن إىل أن تعلن أن الربح ادلعلن عنو يتضمن بند من بنود اإليرادات غري العادية دببلغ كبري، وق
الشركة قد حققت أرباحا تفوق توقعات احملللني وذلك على الرغم من أن صايف أرباح الفًتة بقائمة الدخل كان 
أقل من القًتة ادلقارنة من العام السابق، وذلك نظرا لوجود بند مصروفات غري عادية دببلغ كبري مت خصمو بقائمة 

 الصحفي؛الدخل ومل يعلن عنو بالبيان 
  ،قامت إحدى الشركات بإعادة تبويب جزء كبري من مصروفاهتا التسويقية وسجلتها على أهنا مصروف إىتبلك

مث قامت باإلعبلن ىن صايف الربح قبل خصم مصروف اإلىتبلك )األصول الثابتة واألصول غري ادللموسة( يف بيان 
 صحفي ذلا شلا أوحى بتحسن نتائج أعماذلا على غري احلقيقة.

   

II. المحاسبة اإلبداعية من المنظور األخالقي 
(بأهنا نظام ادلبادئ األخبلقية وقواعد ادلمارسة اليت أصبحت معيارا Ethicsتعرف أخبلقيات ادلهنة ) 

للسلوك ادلهين القوًن، فلكا مهنة أخبلقياهتا اليت تشكلت وتنامت تدررنيا مع الزمن إىل أن مت االعًتاف هبا 
 وقانونيا. وأصبحت معتمدة أدبيا
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ونتيجة لذلك برزت احلاجة إىل وضع أنظمة دلمارسة ادلهن ادلختلفة وخاصة العملية منها مثل احملاسبة، 
 حبيث تتضمن ىذه األنشطة األسس والواجبات واحلقوق اليت رنب التقيد هبا عند شلارسة عمل مهين زلدد.

عمال واألنشطة ذبد الشركات نفسها ويف خضم ما يقع من فضائح مالية وما ينتج عنها من قيود على األ
مضطرة إىل وضع مواثيق صارمة لؤلخبلقيات من شأهنا إرشاد سلوك أعضاء رللس اإلدارة وادلديرين وادلوظفني، 
وبرغم أن االىتمام باألخبلقيات كان دوما جزءا من شلارسة العمل إال أن قادة األعمال اليوم بدءوا ينظرون إىل 

موعة من ادلبادئ واإلرشادات السلوكية أكثر من كوهنا رلرد رلموعة من القواعد اجلامدة، األخبلقيات على أهنا رل
ومن ىذا ادلنطلق فإن أخبلقيات العمل ليست رلرد زلاولة لوضع معيار يستطيع دبوجبو مجيع ادلوظفني معرفة ما ىو 

دارة على التفكري وازباذ القرارات متوقع منهم، ولكنها أيضا زلاولة لتشجيع ادلوظفني وادلديرين وأعضاء رللس اإل
 من خبلل منظومة من القيم ادلشًتكة.

يثار التساؤل عما إذا كان احملاسب وىو يقوم بابتداع األرقام والبيانات ادلالية قاصدا بذلك سلادعة  وىنا
اآلخرين على خبلف أخبلقيات مهنة احملاسبة أم أنو يقوم بذلك بدافع احملافظة على مصاحل ادلؤسسة اليت ينتمي 

 إليها؟
االهنيارات اليت حدثت إىل وجود خلل  لقد أظهرت مجيع التحليبلت اليت أجريت للتعرف على أساليب

رئيسي يف أخبلقيات وشلارسة مهنيت احملاسبة والتدقيق، ومن الناحية األكادشنية فقد أشار الباحثني إىل اآلثار السلبية 
إلتباع أساليب احملاسبة اإلبداعية، أما على ادلستوى التنظيمي والتشريعي فقد اىتمت العديد من اجلهات التشريعية 

هنية بأساليب احملاسبة اإلبداعية، وأصدرت العديد من القوانني للتصدي دلمارسات احملاسبة اإلبداعية، كما دفع وادل
 جلان إصدار ادلعايري احملاسبية إىل إعادة النظر يف مدى صبلحية وفاعلية معايري احملاسبة للتصدي لتلك ادلمارسات.

ثري على القوائم ادلالية وخاصة مرحليت سبهيد الدخل وإدارة ويف ادلقابل تعالت األصوات ادلؤيدة ألساليب التأ
معللني ذلك إىل أن اإلدارة قد تلجأ إىل تلك األساليب بغرض توفري  -فيما يعرف بادلنظور اإلعبلمي–األرباح 

معلومات مفيدة عند إبرام التعاقدات جلعلها يف مركز تفاوض أفضل، كما أن ىذا السلوك قد يكون مرغوب فيو 
 اجهة أفعال ادلنافسني.دلو 

وأن  –ورغم أن ىناك تباين واضح يف اآلراء حول مدى سلبية أو إرنابية أساليب التأثري على القوائم ادلالية 
إال أن كل ادلداخل النظرية لعلم احملاسبة ذلا جانب  -كل رأي لو من يدافع عنو ولو وجهة نظره وحجتو ادلؤثرة

 ية وىي:أخبلقي يرتكز على ثبلثة مبادئ أخبلق
 وتعين أن يكون ىناك معايري وأسس عادلة للمعاملة بني كل األطراف. (:Justiceالعدالة ) .1
 وتعين ادلطابقة احلقيقية. (:Truthالصدق ) .2
مجيع فئات ادلستخدمني دون  وتعين القيام بإعداد التقارير احملاسبية بطريقة زبدم (:Fairnessعدم التحيز ) .3

 تغليب فئة على حساب الفئات األخرى.
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إن استخدام معيار التعمد دبا زنملو من نوايا كأساس للحكم على اجلانب األخبلقي ألي تصرف أو 
شلارسة من جانب اإلدارة زنتاج إىل معرفة مسبقة بدوافع اإلدارة وزنتاج إىل إمكانية الفصل والتمييز بني الدوافع 

ختلفة اليت ربكم سلوك اإلدارة، فقد تلجأ اإلدارة إىل تغيري يف القواعد احملاسبية ادلطبقة هبدف ربقيق معلومات ادل
أكثر مبلءمة أو ربقيق دنو واستقرار للوحدة االقتصادية، وبذلك يعترب سلوكا كفؤا، وقد هتدف اإلدارة إىل ربقيق 

قيا، ويؤكد أن افًتاض التعمد سواء مع حسن النية أو سوء أىداف أو مصاحل ذاتية فيعد سلوكا انتهازيا ال أخبل
النية أمر صعب التحديد يشوبو الكثري من الغموض حيث يصعب ربديد نوايا اإلدارة يف ىذا االذباه وخاصة إن 
معظم تصرفات اإلدارة غالبا تتصف بأهنا قانونية وتتفق مع ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها وىي تصرفات يف 

ق صبلحياهتا ومسؤولياهتا، ويف ضوء ذلك شنكن القول أن ىناك رلموعة من اخلصائص رنب أن يتسم هبا نطا
 األسلوب احملاسيب يف احملاسبة اإلبداعية حىت يكون مقبوال من الناحية األخبلقية وىي:

 أال زنتاج األسلوب ادلستخدم إىل القيام بعمليات وذنية مع أطراف خارجية أخرى؛ 
 سلوب ادلستخدم مع ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها؛أن يتفق األ 
 أن تستمر ادلنشأة يف استخدام ىذا األسلوب خبلل رلموعة من الفًتات ادلتتابعة؛ 
  أن زنقق األسلوب ادلستخدم تعديبل يف رقم الدخل دون أن يزج ادلنشأة يف أعمال غري مرغوب فيها

 10مستقببل.
لوك غري أخبلقي دلا ذلا من سلالفات جسيمة ينتهجها احملاسبون يف وعليو فاحملاسبة اإلبداعية تعترب س

مهنتهم، وذلك لتحقيق غايات وأىداف معينة تستفيد منها فئة معينة على حساب باقي الفئات ادلستفيدة داخل 
 ربمد وخارج ادلنشأة، مع العلم أن ىذه االستفادة قد تكون آنية وقصرية األجل وستعود باإلساءة الكبرية واليت ال

عقباىا الحقا على تلك الفئة وباقي أصحاب ادلصلحة، ذلذا رنب التصدي ذلذه السلوكيات وادلمارسات حىت يتم 
 احلصول على بيانات مالية على قدر عال من الشفافية وادلوثوقية.

III. االتجاهات واألساليب الحديثة لكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية والحد منها 
شلارسات احملاسبة اإلبداعية تعترب من األمور الصعبة وادلعقدة، وذلذا فإن على ادلهتمني ال شك أن مكافحة 

يف ىذا اجملال السعي باستمرار دلعرفة التطورات اخلاصة باحملاسبة اإلبداعية وذلك لكشف  تلك ادلمارسات ومن مث 
احلديثة ادلستخدمة للكشف عن  زلاولة احلد منها، وفيما يلي سيتم عرض أىم االذباىات والوسائل واألساليب

 11شلارسات احملاسبة اإلبداعية واحلد منها وذلك كاآليت :
ظهرت فكرة جلان ادلراجعة يف الواليات ادلتحدة بعد اذلزات ادلالية العنيفة الناذبة عن التبلعب يف التقارير ادلالية،   .1

بالتوصية   (SEC)وىيئة سوق ادلال األمريكية  (NYSE)واليت أسفرت عن قيام كل من بورصة نيويورك 
بضرورة إنشاء جلنة بالشركات ادلسجلة هبا مكونة من عدد من األعضاء غري التنفيذيني تكون مهمتها تعيني ادلراجع 
اخلارجي وربديد أتعابو وذلك كمحاولة لزيادة استقبلليتو عند إبداء الرأي يف القوائم ادلالية اليت تصدرىا الشركات، 

مجيع الشركات سواء  1967عام   (AICPA)وذلذا األمر فقد  أوصى ادلعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 
أصدرت ىيئة سوق ادلال األمريكية   1972ادلسجلة يف البورصة أو العامة بضرورة إنشاء جلنة للمراجعة، ويف عام 
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(SEC) ألزمت بورصة نيويورك مجيع الشركات  1978وصيات بإلزام الشركات بإنشاء جلنة للمراجعة، ويف عام ت
 ادلسجلة لديها بضرورة تكوين جلان مراجعة. 

بعد االهنيارات االقتصادية واألزمات ادلالية اليت تعرضت ذلا العديد من اقتصاديات دول شرق آسيا وأمريكا  .2
العامل، وكذلك يف ظل انفتاح البلتينية وروسيا يف أواخر القرن العشرين واالهنيارات ادلالية يف العديد من أسواق 

أسواق ادلال العادلية وعودلة األسواق واالعتماد على شركات القطاع اخلاص لزيادة معدالت النمو االقتصادي 
للعديد من دول العامل والتوسع اذلائل يف حجم تلك الشركات أصبحت ىنالك حاجة ماسة إىل وضع أسس 

دبفهوم حوكمة اآلن تلك ادلعايري واألسس األخبلقية ما يعرف  ومعايري أخبلقية مهنية جديدة، وقد أطلق على
وذلك للحد من ظواىر احملاسبة اإلبداعية واألضرار اليت قد تنشأ ( Corporate Governanceالشركات )

 من وجودىا وذلك لعدم وجود الشفافية البلزمة واليت من شأهنا رفع مستوى االقتصاديات العادلية واحمللية.
ختيار البدائل وادلعاجلات احملاسبية عن طريق تقليل من عدد البدائل وادلعاجلات احملاسبية ادلتاحة خفض رلال ا .3

أو ربديد الظروف اليت شنكن أن تستخدم فيها  كل معاجلة، وذلذا األمر فإن جلنة معايري احملاسبة الدولية ويف 
ووضعت معاجلة قياسية يف اغلب معايريىا،   تعديبلهتا األخرية فإهنا قد ألغت يف معايريىا ادلعاجلة البديلة،

وبتخفيض البدائل فإن ذلك سيؤدي إىل  أن الشركة اليت ستختار معاجلة زلاسبية  معينة تنتج من خبلذلا صورهتا 
ادلرغوب فيها يف عام ستجرب فيما بعد على استخدام نفس ادلعاجلة يف الظروف ادلستقبلية الشبيهة تكون فيها 

 ء.النتيجة أقل إرضا
 احلد من سوء استخدام بعض السياسات احملاسبية، ويتم ذلك عن طريق ما يلي:  .4
  سن قواعد تقلل من استخدام بعض السياسات احملاسبية أو حىت إلغائها، ويف ىذا اجملال فإنو عندما اذبو بعض

لبنود اليت يرغبون يف ذبنب زلاسبو الشركات الربيطانية لبلستعانة جبزئية "بند الطوارئ" حلسابات اخلسارة والربح يف ا
تضمينها ربح التشغيل، وذلذا األمر فقد رأت  ىيئة ادلعايري احملاسبية الربيطانية إلغاء "بند الطوارئ" بشكل هنائي 

 حىت ال تستغل بشكل خاطئ؛
  أما الطريقة األخرى فهي عن طريق تفعيل فرضية  "الثبات"، ويقصد بالثبات ىنا ىو الثبات يف استخدام

سات احملاسبية ادلتبعة من قبل معدي البيانات ادلالية، وىذا يعين انو مىت  ما اختارت أي شركة ما سياسة السيا
زلاسبية تناسبها يف أحد األعوام فيجب عليها االستمرار يف تطبيقها يف األعوام البلحقة واليت ردبا قد ال تناسبها 

يعين أنو من غري ادلسموح تغيري السياسات احملاسبية، تلك السياسات كما كانت، وىنا ذبدر اإلشارة إىل أن ال 
لكن ادلقصود ىو عدم تغيري تلك السياسات إال يف حال الضرورة القصوى وشريطة اإلفصاح عن التأثريات ادلالية 

 الناذبة على تغيري تلك السياسات.
 جعة  يف اكتشاف شلارسات احملاسبة أما الوسيلة األىم واألقوى فهي يقظة وكفاءة ادلراجعني وادلراقبني وجلان ادلرا

اإلبداعية اليت يتبعها البعض، ويتم ىذا األمر عن طريق اختيار مكاتب التدقيق ذات الكفاءة وادلصداقية العالية، 
حيث إن ادلراجع الكفؤ وادلتمكن يقوم على تصميم إجراءات ادلراجعة للحصول على تأكيد معقول عن 

 إلبداعية اليت يتم اكتشافها، واليت تعترب جوىرية للقوائم ادلالية الواحدة.التحريفات الناشئة عن احملاسبة ا
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  تنمية الثقافة احملاسبية بني ادلستثمرين وادلهتمني ومستخدمي ادلعلومات ادلالية على سلتلف أطيافهم، ويتم ىذا
ت ادلالية بغرض رفع األمر عن طريق إما التثقيف الذايت الذي يقوم بو بعض ادلستثمرين أو مستخدمي ادلعلوما

مستواىم احملاسيب، أو عن طريق اجلهات ادلعنية بسبلمة وشفافية القوائم ادلالية وما يرد هبا من معلومات سواء  
كانت تلك اجلهات حكومية أو من القطاع اخلاص، وتتم عملية التثقيف عن طريق عرض برامج زلاسبية تثقيفية 

د حلقات نقاشية دلستخدمي ادلعلومات ادلالية تشرح ادلمارسات وتعليمية  أو إرسال رسائل توضيحية أو عق
 اإلبداعية اليت سبارسها بعض الشركات وأىم التطورات يف رلال ادلراجعة واحملاسبة. 

  تفعيل التنظيم ادلهين دلهنة احملاسبة وادلراجعة ووضع ميثاق السلوك ادلهين وتشكيل جلنة األخبلق ادلهين اليت من
 قواعد السلوك اليت رنب أن يلتزم هبا احملاسب وادلراجع ادلعتمد. أىم وظائفها وضع

ثالثا: دور حوكمة الشركات والمدقق ومجلس إصدار معايير المحاسبة الدولية في الحد من ممارسات 
 المحاسبة اإلبداعية

الشركات وادلدقق ورللس إصدار معايري احملاسبة الدولية يف  يف ىذا احملور سيتم التطرق إىل كل من حوكمة 
 احلد من شلارسات أساليب احملاسبة اإلبداعية.

I. دور حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية 
الشركات وآلياهتا احملاسبية يف احلد من  يف ىذا العنصر سيتم التطرق إىل دور كل من ركائز حوكمة 

 شلارسات احملاسبة اإلبداعية.
 12دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية: .1

إن جلوء الشركة إىل شلارسات احملاسبة اإلبداعية سعيا منها حنو تعظيم منافعها الذاتية على حساب مصلحة 
ادلهين غري األخبلقي من جانب اإلدارة بصفتها وكيلة على ادلساذنني، وىذا ما  ادلساذنني يعد نوعا من السلوك

يتطلب تدخل نظام حوكمة الشركات حملاولة احلد من ىذه ادلمارسات، فمن خبلل ركائز احلوكمة، وادلتمثلة يف 
داعية، إذ شنكن إلدارة إدارة ادلخاطر، اإلفصاح والرقابة، شنكننا أن نشكل خطا دفاعيا أمام شلارسات احملاسبة اإلب

ادلخاطر أن ذبنب الشركة الوقوع يف األزمات اليت شنكن أن تسببها شلارسات احملاسبة اإلبداعية، كما أن ربقيق 
متطلبات اإلفصاح احملاسيب يعمل على إرساء الثقة يف البيانات ادلالية للشركة ويعزز مناخ الشفافية، وشنكن للرقابة 

 ا الداخلية واخلارجية أن تضمن لنا مساءلة مستمرة للشركة.احملاسبية الفعالة بآلياهت
إن ركائز احلوكمة الثبلث وادلتمثلة يف إدارة ادلخاطر، اإلفصاح والرقابة، ال شنكنها ربقيق ذلك الدور ما مل 

لداخلية واخلارجية تتفاعل فيما بينها تفاعبل ارنابيا، إذ شنكن اعتبار ركيزة الرقابة واليت تتدخل فيها اآلليات الرقابية ا
لتفعيل ادلساءلة ضرورية إلسبام عملية إدارة خطر احملاسبة اإلبداعية وبالتايل ذبنب األزمات، وضمان حقوق 
أصحاب ادلصاحل، كما تعد ضرورية أيضا إلحكام وضبط عملية اإلفصاح إلرساء مناخ الشفافية، وذبنب حاالت 

الرنايب بني الركائز الثبلث شنكنو تشكيل جدار وقائي للحد من عدم التأكد، وبالتايل شنكن القول أن التفاعل ا
 شلارسات احملاسبة اإلبداعية.
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 13اآلليات المحاسبية للحوكمة للحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية:.2
لتوجيو وترشيد ورقابة سلوك اإلدارة العليا ألدناط القرارات اليت تسهم يف احلد من شلارسات احملاسبة 

 اإلبداعية البد من تطبيق آليات حلوكمة الشركات، وىنا كعدة تصنيفات لآلليات احملاسبية للحوكمة:
  :اآلليات الداخلية واآلليات اخلارجية؛التصنيف األول 
  :ليات احملاسبية واآلليات غري احملاسبية )قانونية ورقابية، إدارية وتنظيمية(.اآلالتصنيف الثاني 

لتحجيم شلارسات احملاسبة اإلبداعية، شلا  وسباشيا مع طبيعة الدراسة سيتم تناول اآلليات احملاسبية للحوكمة
سينعكس بطبيعة احلال على ربقيق الشفافية يف اإلفصاح احملاسيب ومن مث عرض ادلعلومات احملاسبية بعدالة دقة 
أكرب وبشكل سندم األطراف ادلتعاملة يف الشركات أو معها ويؤثر يف قراراهتم ادلختلفة، وبشكل يستند على أساس 

تبادلية بني اآلليات احملاسبية للحوكمة )معايري احملاسبة والتدقيق، التدقيق الداخلي، جلان التدقيق، إرناد عبلقات 
التدقيق اخلارجي( للحد من شلارسات احملاسبة اإلبداعية، وبطبيعة احلال فإن النتيجة النهائية لتفعيل تلك اآلليات 

اسبية ذات فائدة دلختلف األطراف ذات العبلقة احملاسبية للحوكمة بشكل متكامل تسهم يف إنتاج معلومات زل
بادلنشأة، حيث شنكن االعتماد على ىذه ادلعلومات بشكل يعكس ثقة ذوي ادلصاحل بالشركة وٕادارهتا، وفيما يلي 

 :عرض لتلك اآلليات ادلقًتحة
األساسية يف تفعيل  تعد معايري احملاسبة والتدقيق دبثابة العمود الفقري والركيزةمعايير المحاسبة والتدقيق:  .أ 

حوكمة الشركات، فهي سبثل أحد اآلليات اليت ربث الشركات على إتباع القواعد السليمة للمحاسبة وإجراءات 
التدقيق الدورية ادلستقلة دبا فيو صاحل الشركة ككل، حيث لوحظ تطور جودة التقارير ادلالية خبلل فًتة الثمانينات 

يؤكد  والذي Sarbans-Oxleyا أدى إىل صدور تشريع جديد أطلق عليو بسبب ذبميل القوائم ادلالية، وىو م
على أذنية وجود آليات إفصاح وشفافية فعالة، باإلضافة إىل توصية دبراقبة أداء شركات احملاسبة والتدقيق لضمان  

 كفاءة أداء مهامها.
يساعد التدقيق الداخلي ادلنشأة يف ربقيق أىدافها، وتأكيد فاعلية الرقابة الداخلية،  التدقيق الداخلي: .ب 

والعمل مع رللس اإلدارة وجلنة التدقيق من أجل إدارة ادلخاطر والرقابة عليها يف عملية حوكمة الشركات، من 
أة ألعماذلا، ومن مث صحة خبلل تقييم وربسني العمليات الداخلية للمنشأة، دبا يؤكد على جودة شلارسة ادلنش

ادلعلومات احملاسبية اليت تفصح عنها ادلنشأة وذلك نتيجة الستقبلل عملية التدقيق الداخلية وتبعتو الرئيس رللس 
 اإلدارة واتصاذلا برئيس جلنة التدقيق.

 أكدت معظم الدراسات والتقارير اخلاصة حبوكمة الشركات على ضرورة جلان التدقيق يفلجان التدقيق:  .ج 
ادلنشأة اليت تسعى إىل تطبيق حوكمة الشركات، وذلك لدورىا احليوي يف زيادة مصداقية وموثوقية القوائم ادلالية اليت 
تعدىا اإلدارة للمساذنني وادلستثمرين، وكذلك دلساندة اإلدارة العليا للقيام دبهامها ادلنوط القيام هبا بكفاءة 

لي، ومحاية حيادية ادلراجع اخلارجي، فضبل عن ربسني جودة أداء الرقابة وفاعلية، ولتدعيم استقبللية ادلراجع الداخ
 الداخلية، وما سيتبعو من رفع كفاءة أداء عملية التدقيق.
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أصبح دور التدقيق اخلارجي جوىريا وفعاال يف رلال احلوكمة نتيجة دلا يقوم بو ادلراجع التدقيق الخارجي:  .د 
ادلعلومات احملاسبية، وذلك من خبلل إبداء رأيو الفين احملايد يف تقرير  اخلارجي من إضفاء الثقة وادلصداقية على

 .التدقيق عن مدى صدق وعدالة القوائم ادلالية اليت تعدىا ادلنشأة
II.  دور مجلس إصدار معايير المحاسبة الدولية المنبثق من االتحاد الدولي للمحاسبين في الحد من

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية 
لس إصدار معايري احملاسبة الدولية ادلنبثق من االرباد الدويل للمحاسبني إجراء تعديبلت على عندما قرر رل

وتغيريىا لتصبح ( Accounting International Standardsمعايري احملاسبة الدولية اليت يصدرىا )
كان يهدف   (International Financial Reporting Standards) معايري التقارير ادلالية الدولية

 14من وراء ىذا التغيري إىل عدة نقاط من أذنها:
 ( التقارب مع معايري احملاسبة األمريكيةFinancial Accouting Standards Boards؛) 
  تلبية رغبة رللس الوحدة االقتصادية باالرباد األوريب بإصدار معايري زلاسبية جديدة تساعدىا على توحيد

 االرباد األوريب على غرار توحيد العملة األوربية؛ التطبيق احملاسيب بني دول
  األخذ بعني االعتبار التطورات الكبرية والتغريات اليت حدثت وخاصة قيام العديد من دول العامل بإصدار معايري

 زلاسبة زللية تستند بشكل أساسي على معايري احملاسبة الدولية؛
 ض احملاسبني لتلك ادلعايري عرب استغبلذلم لبعض نقاط حدوث بعض التجاوزات واالستغبلل السيئ من قبل بع

 الضعف ادلوجودة بادلعايري واليت كانت احد نتائجها ظهور احملاسبة اإلبداعية.
التعديبلت والتغيريات وذلك رللس إصدار معايري احملاسبة الدولية أدراج بعض ومن ىذا ادلنطلق فقد رأى 

ة، وكذلك للقضاء على أي شلارسات من شلارسات احملاسبة اإلبداعية واليت تبلفيا لبلستغبلل السيئ للمعايري القدشن
 ظهرت يف ظل ادلعايري احملاسبية الدولية القدشنة، ومن أىم تلك التعديبلت:

  العمل على إلغاء غالبية البدائل ) ادلعاجلة القياسية( و)ادلعاجلة البديلة( يف معايري احملاسبة اجلديدة، واالكتفاء
اسبية واحدة وذلك هبدف توحيد ادلعاجلات وعدم فسح اجملال لبلختيار بني عدة بدائل حبيث تستغل دبعاجلة زل

 تلك البدائل يف ذبميل صورة الدخل أو تضخيم األرباح أو التغطية على بعض ادلبلحظات على نشاط الشركة؛
 ر من  وجهة نظر الباحثني من إضافة مرفقات لكل معيار زلاسيب يوضح كيفية التطبيق العملي، ويعترب ىذا األم

أىم التغيريات أو التعديبلت اليت طرأت على معايري احملاسبة الدولية اجلديدة، فقد اتضح أن ىنالك صعوبات 
متعددة يف التطبيق العملي للكثري من فقرات معايري احملاسبة، حيث يصعب على الكثري من ادلتخصصني توضيح 

فقرات داخل ادلعيار األمر الذي قد يستغلو بعض ضعاف النفوس يف القيام كيفية التطبيق السليم لغموض بعض ال
 بعملية تبلعبات أو ربريفات لبعض بنود التقارير ادلالية حبجة عدم الوضوح أو الفهم السليم للمعيار؛

  تلك ادلعايري العمل على إلغاء التناقضات والتعارض ادلوجود بني بعض ادلعايري باإلضافة إىل إزالة أي غموض قد يكتنف
 األمر الذي يغلق الباب أمام من يريد أن يستغل تلك التناقضات أو الغموض الذي يكتنف بعض تلك ادلعايري؛
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 .إدخال التفسريات ادللحقة بادلعايري إىل داخل ادلعايري نفسها بدال من فصلها يف ملحق خاص بكل معيار 
III. اعية والحد من آثارها على القوائم الماليةدور المدقق في مواجهة أساليب وممارسات المحاسبة اإلبد 

على الرغم من اىتمام ادلدقق باكتشاف األخطاء والغش الذي يقع يف الدفاتر والتقارير ادلالية سواء أكان 
يقوم بتدقيق اختباري أم شامل وكذلك اىتمام ادلنظمات ادلهنية والباحثني يف رلال احملاسبة والتدقيق بضرورة إلقاء 

شاف األخطاء والغش اجلوىري على ادلدقق يف مواجهة رغبات اجملتمع ادلايل والقضاء، إال أن ىذه مسؤولية اكت
 األخطاء والغش يف تزايد مستمر حىت اآلن لعدة أسباب أذنها:

 كرب حجم منشآت األعمال واتساع نطاق أعماذلا، واخلدمات اخلاضعة للتدقيق؛ 
  احملاسبة والتدقيق حول ربديد ارتباط مسؤولية اكتشاف األخطاء اختبلف ادلنظمات ادلهنية والباحثني يف رلال

 والغش بالدفاتر والتقارير ادلالية باإلدارة أم ادلدقق؛
  إن ادلعايري والتشريعات ادلهنية اقتصرت مسؤولية ادلدقق عن األخطاء والغش يف حدود نطاق الفحص الذي قام

 . فيو إذا بذل العناية ادلهنية البلزمة
أىم اإلجراءات واالختبارات اليت ينفذىا ادلدقق للحد من آثار استخدام اإلدارة ألساليب  وفيما يلي

  : احملاسبة اإلبداعية حلماية حقوق األطراف ذات ادلصاحل يف الشركة وذلك يف كل من قائميت الدخل وادلركز ادلايل
داعية في قائمة الدخل: اإلجراءات واالختبارات التي يطبقها المدقق للحد من آثار المحاسبة اإلب .1

اجلدول اآليت يتضمن عرضا ألىم إجراءات احملاسبة اإلبداعية ادلتعلقة بقائمة الدخل واذلدف من تنفيذىا 
 واإلجراءات ادلضادة اليت يتوجب  على ادلدقق اخلارجي تطبيقها:

 المضادة التي يتوجب على المدقق الخارجي تطبيقهاإجراءات المحاسبة اإلبداعية المتعلقة بقائمة الدخل واإلجراءات  (:02الجدول رقم )
 اإلجراءات المضادة الهدف من التنفيذ البيان

 رقم المبيعات
 

هتدف اإلدارة دبمارستها ألساليب احملاسبة اإلبداعية ربسني رقم ادلبيعات يف 
قائمة الدخل عن طريق زيادتو دببيعات صورية، ومن ادلؤشرات على ىذه 

 غري االعتيادية يف حجم ادلبيعات عن السنوات السابقة.اإلجراءات الزيادة 

التحقق من فواتري البيع وخصوصا للصفقات ادلنفذة مع األطراف 
 . ذات العبلقة بالشركة كالشركات التابعة والزميلة

 . التحقق من أن صفقات البيع حقيقية وليست صورية هتدف اإلدارة إىل زبفيض تكلفة البضاعة ادلباعة يف قائمة الدخل لزيادة األرباح. تكلفة البضاعة المباعة
هتدف اإلدارة إىل زبفيض مصروفات التشغيل لزيادة األرباح التشغيلية ومن  مصروفات التشغيل

 .مث زيادة صايف األرباح
 . التحقق من مدى توفر شروط الرمسلة يف ذلك ادلصروف

نتيجة األعمال لألنشطة 
 غير المستمرة

تقدير أثر إغبلق اخلط اإلنتاجي على نتيجة األعمال وأخذه بعني  .هتدف اإلدارة إىل احملافظة على مستوى األرباح احلالية أو زيادهتا
 االعتبار.

البنود االستثنائية والبنود 
 غير العادية

هتدف اإلدارة إىل ربسني رحبية الشركة من عملياهتا التشغيلية من خبلل 
 . أنشطة غري تشغيلية

 . استبعاد أرباح تلك البنود من الربح التشغيلي

دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من "زلمد مطر، ليندا حسن احلليب، من إعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر: 
البحث مستل من ، آثار المحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنية"

رسالة لنفس العنوان قدمت ضمن متطلبات التخرج للحصول على درجة ادلاجستري يف احملاسبة من جامعة الشرق األوسط 
 .16، ص2009للدراسات العليا، األردن، 
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ساليب أل من خبلل اجلدول السابق يتضح لنا أن اذلدف الذي تسعى اإلدارة إىل ربقيقو عند تطبيقها 
غري حقيقية وذلك من خبلل  من خبلل إظهار أرباحربسني الربح ىو على عناصر قائمة الدخل داعية احملاسبة اإلب

 .تضخيم ادلبيعات أو زبفيض ادلصروفات أو كليهما معا
اجلدول االختبارات التي يطبقها المدقق للحد من آثار المحاسبة اإلبداعية على قائمة المركز المالي:  .2

إجراءات احملاسبة اإلبداعية ادلتعلقة  بقائمة ادلركز ادلايل اذلدف من تنفيذىا واإلجراءات اآليت يتضمن عرضا ألىم 
 ادلضادة اليت يتوجب على ادلدقق اخلارجي تطبيقها:

إجراءات المحاسبة اإلبداعية المتعلقة بقائمة المركز المالي واإلجراءات المضادة التي يتوجب على (: 03الجدول رقم )
 تطبيقهاالمدقق الخارجي 

 اإلجراءات المضادة الهدف من التنفيذ البيان
 السيولة. احتساب عند ادلقيدة النقدية استبعاد السيولة. نسب على ربسني إىل اإلدارة هتدف النقدية

المتداولة االستثمارات  ادلتداولة األصول قيمة على احملافظة أو زيادة إىل اإلدارة هتدف 
نسب السيولة. لتحسني  

 . ادلستخدمة األسعار صحة من التحقق

المدينة الذمم  
 

بغرض  زيادهتا أو ادلدينة الذمم قيمة على احملافظة إىل اإلدارة هتدف
 السيولة. على نسب التحسني إدخال

 ادلخصص نسبة من والتحقيق ادلدينة بالذمم كشف طلب
 . دلدينةا مالذم إىل إمجايل

السلعي المخزون  األصول قيمة لزيادة السلعي ادلخزون قيمة زيادة إىل اإلدارة هتدف 
السيولة. نسب والتأثري يف ادلتداولة  

 الفعلي الوجود من والتحقق اجلرد كشوفات فحص
 . يف ادلخزن لؤلصناف

 طويلةت االستثمارا
 األجل

 الشركة دفاتر يف االستثمارات حساب يف لتأثريا إىل اإلدارة هتدف
 اخلسائر. دون فقط األرباح يف نصيبها بإظهار ونتيجة أعماذلا القابضة

 احلسابات مدقق تقرير طريق عن التغيري ذلك من التحقق
 ادلايل. ركزدلا و الدخل قائميت يف واآلثار ادلًتتبة

األجل طويلة األصول  أو التقييم إعادة فائض بتضمينو الشركة أرباح ربسني إىل اإلدارة هتدف 
 اإلىتبلك. بتخفيض مصروف

االىتبلك. مصروف وتعديل االستهبلك نسب من التحقق  

الملموسة غير األصول  ادلبلءة نسب لتحسني الشركة موجودات قيمة زيادة إىل اإلدارة هتدف 
 مصروف زبفيض طريق عن الربح رقم ربسني باإلضافة إىل ادلالية
 األصول. ىذه إطفاء

 القيمة وتعديل التقييم يف ادلتبعة األسس صحة من التحقق
 .الصحيحة وفق األسس

 
المتداولة المطلوبات  لتحسني ادلتداولة ادلطلوبات قيمة زبفيض إىل إلدارة هتدفا 

 السيولة. نسب
 ادلتداولة ادلطلوبات ضمن األقساط تلك إثبات من التحقق

 . السيولة نسب وإعادة احتساب
 طويلة المطلوبات
 األجل

 بتضمينها الشركة وأرباح السيولة نسب ربسني إىل اإلدارة هتدف
 .استحقاقها قبل إطفاء السندات مكاسب

 انتهاء قبل األجل طويل قرض على احلصول من التحقق
 لتعديبلت وعمبل ذلك ألجل قصريا قرض السنة لسداد

 ادلايل. الرفع نسب يف البلزمة
المساهمين حقوق  

 
 خاطئ بشكل بتضمينها ادلنشاة أعمال نتيجة ربسني إىل إلدارة هتدفا
 تقلب عن الناذبة اخلسائر سابقة واستبعاد سنوات من زلققة أرباح

 أجنبية. سبت بعمبلت دبعامبلت ادلرتبطة الصرف أسعار

توزيعات  ونسبة فيو ادلرتبطة والنسب اجلاري العام ربح تعديل
 األرباح.

الطارئة االلتزامات  زيادة خبلل من ادلالية النسب على التأثري إىل اإلدارة هتدف 
 وزبفيض ادلطلوبات. ادلوجودات

 ربققها شروط توفر قبل زلتملة موجودات إثبات أثر دراسة
 ادلناسب. بالشكل وتعديلها العبلقة ذات ادلالية على النسب

 .18-17، ص صمرجع سبق ذكرهليندا حسن احلليب، ، زلمد مطرمن إعداد الباحثني اعتمادا على: المصدر: 
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ساليب أل خبلل اجلدول أعبله يتضح لنا أن اذلدف الذي تسعى اإلدارة إىل ربقيقو عند تطبيقها من 
تضخيم قيما  عن طريقوذلك  ،إىل ربسني ادلركز ادلايل للشركة ادلركز ادلايلعلى عناصر قائمة احملاسبة اإلبداعية 

  .ألصول أو زبفيض قيما دلطلوبات أو كليهما معا
 الخاتمة

ما مت التعرض إليو يف ىذا البحث مت استخبلص أن احملاسبة اإلبداعية ال تتوافق مع ادلنظور من خبلل كل 
األخبلقي، حيث من خبلذلا يقوم احملاسبون باستغبلل الثغرات ادلتاحة يف القوانني وادلبادئ وادلعايري احملاسبية 

تخدمي القوائم ادلالية، وكل ىذا الدولية، وذلك إلعطاء صورة غري حقيقية عن وضعية الشركة هبدف تضليل مس
من خبلل عدة أساليب تستخدم يف إعداد القوائم ادلالية، حسب خربة وذكاء احملاسب شلا ينجر عنها بيانات 

 ومعلومات زلاسبية ومالية غري صحيحة وصادقة.
اسبة كما مت التوصل إىل أنو توجد العديد من اآلليات والوسائل اليت من شأهنا الكشف عن شلارسات احمل

اإلبداعية واحلد من أثارىا السلبية مثل جلان ادلراجعة ورللس معايري احملاسبة الدولية، كما شنكن تفديها من خبلل 
تفعيل نظام حوكمة الشركات، حيث أن ركائز حوكمة الشركات تساىم بشكل كبري يف الكشف عن شلارسات 

 .احملاسبة اإلبداعية واحلد منها
 

 اختبار صحة الفرضيات
 :إن ركائز احلوكمة الثبلث وادلتمثلة يف إدارة ادلخاطر، اإلفصاح " مت اختبار صحة الفرضية الرئيسية ادلقدمة

والرقابة، شنكنها التقليل من اآلثار السلبية للمحاسبة اإلبداعية حىت وإن مل تتفاعل فيما بينها"، من خبلل ما مت 
ية خاطئة ألن ركائز احلوكمة الثبلث وادلتمثلة يف إدارة التعرض إليو يف ىذه الدراسة مت إثبات أن ىذه الفرض

ادلخاطر، اإلفصاح والرقابة، ال شنكنها ربجيم األثار السلبية للمحاسبة اإلبداعية ما مل تتفاعل فيما بينها تفاعبل 
االرنايب بني ارنابيا، إذ شنكن اعتبار كل ركيزة ضرورية إلسبام عمل الركيزة األخرى، وعليو شنكن القول أن التفاعل 

 الركائز الثبلث شنكنو تشكيل جدار وقائي للحد من شلارسات احملاسبة اإلبداعية.
 

 النتائج واالقتراحات
 النتائج 

 من بني النتائج اليت نستخلصها ما يلي: 
  تعترب احملاسبة اإلبداعية شكبل من أشكال التبلعب احملاسيب الذي شنارس دون خرق القوانني وادلعايري احملاسبية

حبيث يقوم من خبلذلا احملاسب باستخدام معرفتو بالقواعد والقوانني، ادلبادئ وادلعايري احملاسبية دلعاجلة األرقام 
 انطباع مضلل عن عائد الشركة وسلاطرىا، ويستخدم يف ذلك ادلسجلة يف حسابات الشركات والتبلعب هبا لتقدًن

رلموعة من األساليب أبرزىا: التضخيم والتقليص ادلتعمد لؤلرباح، زبفيف تقلبات الدخل، التخلص من كل 
 اخلسائر يف السنة ادلتعثرة؛
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 ارسة أساليب وطرق احملاسبة سبثل عناصر القوائم ادلالية احملاور الرئيسية اليت تلجأ إليها اإلدارة التنفيذية دلم
 اإلبداعية؛

  إن أساليب احملاسبة اإلبداعية زبتلف باختبلف اذلدف منها والظروف والفرص ادلتاحة أمام إدارة الشركة
 دلمارستها؛

 تلعب حوكمة الشركات دور مهم وزلوري يف احلد من األثر السليب للمحاسبة اإلبداعية؛ 
 احملاسبة اإلبداعية سلوكا غري أخبلقي، دلا ذلا من سلالفات جسيمة ينتهجها احملاسبون يف مهنتهم، وذلك  تعترب

 لتحقيق غايات وأىداف معينة تستفيد منها فئة معينة على حساب باقي الفئات.
 االقتراحات 

عمال نتقدم بناءا على ما سبق وحملاولة التقليل من الصعوبات والعراقيل اليت تواجهها شركات األ 
 باالقًتاحات التالية: 

 نشر الوعي احملاسيب دلفهوم احملاسبة اإلبداعية، والسعي إلرناد اآلليات ادلناسبة لتبليف تأثرياهتا السلبية؛ 
 ن خبلل وضع ضوابط كافية الستخدامالعمل على تقنني قدرة اإلدارة من التبلعب يف القوائم ادلالية، وذلك م 

 ادلتاحة يف رلال القياس واإلفصاح، مع وضع ضوابط كافية الستخدام كل بديل؛البدائل احملاسبية 
  ضرورة تركيز اجلهات احملاسبية ادلعنية على إرناد اآلليات الكفيلة بتعزيز ورفع السلوك األخبلقي، وذلك للحث

 على االلتزام بالقوانني والسياسات وادلبادئ ادلعمول هبا دوليا؛
 الشركات ألذنيتها يف زيادة عمليات الشفافية واإلفصاح وبالتايل ربجيم شلارسات  تفعيل آليات تطبيق حوكمة

 احملاسبة اإلبداعية؛
  ضرورة إرناد آليات جديدة للتعزيز من مبدأ دور أصحاب ادلصاحل يف تقليص ىيمنة رللس اإلدارة واإلدارة

 التنفيذية على عمليات ازباذ القرارات؛ 
  احملاسبني بإقامة دورات متخصصة ألعضائها، تتعلق بتوضيح التأثريات السلبية ضرورة قيام مجعيات ادلدققني و

 ألساليب وإجراءات احملاسبة اإلبداعية على مهنيت احملاسبة والتدقيق؛
  السعي إلرناد عبلقة بني شركات التدقيق على ادلستوى احمللي والشركات الكربى على ادلستوى العادلي، وذلك

 الشركات واإلمكانيات اذلائلة ادلتاحة ذلا؛ لبلستفادة من خربات تلك
  ،إصدار تشريعات تتضمن عقوبات رادعة حلاالت التبلعب والغش اليت قد ربدث يف البيانات ادلالية للشركات

 وذلك للحد من استخدام الوسائل غري الشرعية عند إعدادىا ذلذه البيانات. 
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 المراجع والهوامش
                                                           

، مسابقة البحوث التاسعة "المحاسبة اإلبداعية ودور المدقق في التحقق من ممارساتها ونتائجها"علي زلمود اخلشاوي، زلسن ناصر الدوسري، 1
 .6، ص2008دون بلد، على مستوى مجيع قطاعات ديوان احملاسبة، 

من وجهة نظر الشركات –"أثر اآلليات المحاسبية للحوكمة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية طبلل سليمان جريره وآخرون، 2
عمادة البحث ، 2، العدد 11، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد الصناعية المساهمة العامة في األردن ومدققي الحسابات الخارجيين"

 .321، ص2015العلمي/ اجلامعة األردنية، األردن، 
"دور المحاسبة اإلبداعية في نشوء األزمة المالية العالمية وفقدان الموثوقية في البيانات المالية )من طارق محاد ادلبيضني، أسامو عبد ادلنعم، 3

وإدارية، العدد الثامن، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة ، رللة أحباث اقتصادية وجهة مدققي الحسابات واألساتذة الجامعين("
 .88، ص2010زلمد خيضر، بسكرة، 
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	التجمعات الصناعية الحديثة كآلية لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الصناعي
	دراسة تحليلية وصفية مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجزائر-2004-2016-
	إن اهتمام البحث الأكاديمي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تزايد مستمر بالنظر إلى مختلف التطورات الراهنة والتي مصدرها القوى التنافسية والتحديات الاقتصادية الناشئة عن العولمة، انفتاح الأسواق وتدفقات رؤوس الأموال، كل هذا يحدث في ظل مختلف الأزمات ال...
	الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، القطاع الصناعي، التجمعات الصناعية.
	Résumé:
	L'intérêt académique dans la recherche dans le secteur des petites et moyennes entreprises cesse de croître, compte tenu des divers développements en cours et que la source des forces concurrentielles et les défis économiques découlant de la mondiali...
	Mots clés :
	PME, secteur industrielle, Clusters industriels.
	مقدمة:
	يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية متسارعة، أدت إلى تحول المنافسة من منافسة ما بين المؤسسات إلى منافسة ما بين الدول، إذ استوجب على الدول والمؤسسات تغيير استراتيجياتها الاقتصادية بفعل العولمة الاقتصادية، وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، وتوقيع بعض دول ج...
	من هذا المنطلق جاءت دراستنا لاستعراض موضوع التجمعات الصناعية الحديثة ودورها في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لمساهمة  هذه التجمعات في تطوير القطاع الصناعي، وهذا بهدف التعرف على المزايا النسبية والمقومات الرئيسية للقطاع الصناعي بشكل عام، والا...
	في هذا السياق ولإثراء الموضوع نقوم بعرض الدراسة من خلال الإشكالية التالية:
	ما مدى تأثير تبني تطبيق التجمعات الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الصناعي بالجزائر؟، وما مدى استفادة الجزائر من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا القطاع ؟.
	هدف الدراسة:
	يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في محاولة إبراز أهمية الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار التجمعات الصناعية الحديثة كعامل رئيسي مؤثر في نمو القطاع الصناعي في الجزائر. ويندرج تحت هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية نذكر منها:
	- استعراض أهمية التجمعات الصناعية الحديثة في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من مخاطر المنافسة؛
	- مدى القدرة على الاستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال التجمعات الصناعية من اجل تنمية وتطوير القطاع الصناعي في الجزائر.
	فرضيات الدراسة:
	من أجل تحليل الإشكالية أكثر فإن هذه الدراسة تنطلق من فرضيتين، تعتمد على تحليل مدى نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل عملها تحت غطاء التجمعات الصناعية، حيث تتصف هذه التجمعات في إدارتها بمجموعة من الخصائص والمميزات والتي سنحاول إسقاطها على المؤسسات ا...
	- التجمعات الصناعية لها دور ايجابي في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير القطاع الصناعي في الجزائر؛
	- فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة راجع لعملها بصورة منفردة.
	من أجل معالجة الإشكالية أعلاه قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور، وهي:
	المحور 1: الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر؛
	المحور 2: التجمعات الصناعية الحديثة ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي؛
	المحور 3: التجمعات الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تطوير القطاع الصناعي -حالة المملكة العربية السعودية والجزائر-.
	المحور1: الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
	يعتبر الكثير من الباحثين أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار فيها، من أهم دعائم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من دول العالم، وذلك باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية من جهة، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفق...
	أولا: المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة  في الجزائر.
	1. تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: لقد تم الاعتماد في تعريف هذه المؤسسات في التشريع الجزائري على معياري عدد العمال والجانب المالي، حيث أشارت الجريدة الرسمية الجزائرية في القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لـ: 10جانفي2017 ف...
	المادة الخامسة: تعرف  المؤسسة  الصغيرة  والمتوسطة، مهما  كانت  طبيعتها  القانونية، بأنها  مؤسسة  إنتاج السلع   و/أو الخدمات والتي تشغل من واحد إلى مائتين وخمسين (250) شخصا، ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة (4)  ملايير دج، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها...
	المادة الثامنة: تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين خمسين (50) إلى مائتين وخمسين (250)  شخصا، ورقم أعمالها السنوي ما بين أربعمائة (400) مليون دج إلى أربعة(4)  ملايير دج، أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائتي (200) مليون دج إلى مليار (1)دج.
	المادة التاسعة: تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل ما بين عشرة (10) إلى تسعة وأربعين (49) شخصا، ورقم أعمالها السنوي لا يتجاوز أربعمائة(400)  مليون دج، أو مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز مائتي (200) مليون دج.
	المادة العاشرة: تعرف المؤسسة الصغيرة جدا بأنها مؤسسة تشغل من شخص(1)  واحد إلى تسعة (9) أشخاص، ورقم  أعمالها  السنوي أقل من أربعين (40) مليون دج، أو مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز عشرين (20) مليون دج .
	2. الشراكة الصناعية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تعرف بأنها كل أشكال التعاون مابين مؤسسات أو منظمات لمدة معينة تهدف إلى تقوية فعالية المتعاملين من أجل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها (2).كما تعرف بأنها علاقة قانونية موجودة بين طرفين أو أكثر مرتبطين ت...
	الشراكة هي عبارة عن آلية عمل تستهدف غالبية المشاكل المتعددة والتي تعترض الاقتصاد خصوصا تلك التي تقف أمام تنفيذ المشاريع التنموية والتي لا يمكن تنفيذها من قبل طرف واحد فقط وإنما من خلال إدارة مشتركة تتميز بميزات إستراتيجية في جميع الجوانب.
	3. أهداف الشراكة الصناعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تكمن الأسباب الرئيسية وراء اختيار المؤسسات للشراكة في النقاط التالية:
	أ. تقليل المنافسة وتمكين الأطراف المتشاركة من اكتساب القدرة على مجابهة المنافسة: حيث دائما ما يكون دخول طرفين أو أكثر في الشراكة بغرض الحصول على مهارات إضافية تسمح لهم بمواجهة المنافسة المفروضة عليهم، هذه المهارات تغطي مجالا واسعا من مجالات عمل هذه ال...
	ب. المشاركة في المخاطر المحتملة: مع تزايد المخاطر في ظل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية تعتبر الشراكة وسيلة من وسائل تقليل المخاطر التي تعترض لها هذه الصناعات، خاصة منها المخاطر المرتبطة بتزايد حدة المنافسة وصعوبة اقتحام الأسواق الدولية، فارتفاع ...
	ج. التكامل في الإنتاج: الذي يمكن المؤسسة من الاستفادة من مزايا الإنتاج الواسع) اقتصاديات الحجم ( وتخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي تقديم منتج بأقل سعر ممكن من خلال التخلص من التكاليف غير الضرورية وتحسين قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة السعري...
	د. التغلب على مصاعب وعقبات التسويق : ذلك من خلال تحسين نوعية المنتج التي عادة ما يشتكي منها الزبون في المنتجات المصنعة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وابتكار منتجات جديدة تسمح للشركة باحتلال حيز أكبر في السوق(7).
	ثانيا: الإستراتيجية الصناعية الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
	1. واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في الجزائر: يتميز القطاع الصناعي الجزائري بالتنوع الذي مرده تنوع ووفرة الخيرات الطبيعية التي تزخر بها البلاد من صناعات غذائية، كيميائية، معدنية وأخرى، وبالرغم من هذا التنوع أكدت وزارة الصناعة أن الج...
	أ. الحماية وضعف القدرة على المنافسة: إن حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية يؤدي إلى غياب الحافز لدى المنتجين المحليين على الارتقاء بجودة المنتج وبالتالي تراجع قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية.
	ب. ارتفاع كلفة الإنتاج وعدم ملائمتها للأذواق المستهلكين: ما تزال مسألة التكلفة والنوعية قائمة وتشكل أحد أهم التحديات التي تقف أمامها الصناعة الجزائرية، حيث تعود التكلفة المرتفعة للمنتجات الصناعية الجزائرية عن مثيلتها في الأسواق العالمية إلى عدة أسباب ...
	ج. الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة :إن أحد معوقات الصناعة الجزائرية هو انعدام أو انخفاض مستويات البحث والتطوير الصناعي، فناتج البحث والتطوير يتم إستثماره من الدول المتقدمة صناعيا وما أدخلته من طرق وأساليب حديثة في عملية الإنتاج والإدارة والتسويق وغ...
	د. العملية الصناعية المتجزئة: إن العملية الصناعية بطبيعتها عملية متكاملة متشعبة تشمل جوانب عدة منها: عملية إنتاج نفسها بما فيها من زيادة الانتاج وخفض تكاليفه، عملية نوعية تستوجب تحسين نوعية وجودة الإنتاج وتطويره باستمرار، هذه العملية مسببة لعمليات أخر...
	2. واقع الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي الجزائري: تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أحد أهم مكونات النسيج الصناعي في الجزائر ورغم ما تعانيه من العديد من المشاكل في مجالات: التمويل، التسويق، العقار أو في مجال ا...
	لكن إذا أردنا تحليل مستوى الترابط والتشابك ما بين الطرفين من المؤسسات فإننا نجد نوعا من المزاحمة ونوع من التنافر في طبيعة العلاقات بينهما ويقتصر التعامل بينهما على علاقات سوقية محدودة كما لم تولي السياسات الحكومية المتعاقبة أي اهتمام لمثل هذه الدينام...
	المحور 2: التجمعات الصناعية الحديثة ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي.
	إن عملية الترابط والتشابك ما بين القطاعات في الجزائر وخاصة المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضعيفة جدا لعوامل كثيرة، ولكن في ظل الوضع الجديد الذي يعيشه الاقتصاد الجزائري بصفة عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة ظهرت أهمية هذه التعاو...
	أولا: التكامل الاقتصادي بين القطاعات الاقتصادية.
	تتعدد أشكال الترابط والتكامل من الناحية الاقتصادية بين العديد من المكونات التي تمثل جزءا مهما من النسيج العام الاقتصاد الوطني فيمكن الحديث عن التكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات متعددة ويمكن أن تتقاطع مع أشكال أخرى من التكامل والتشابك...
	إذا تتبعنا طبيعة العلاقة التي كانت تسود ما بين مختلف القطاعات في الجزائر ولفترات طويلة، فنلاحظ أن هناك فجوة وقطيعة وعلاقات من عدم التكامل ميزت العديد من هذه القطاعات ولا زالت لحد الآن تميز النسيج الاقتصادي والاجتماعي فكل قطاع معزول تماما عن القطاع ال...
	ثانيا: التجمعات الصناعية كآلية لتعزيز التكامل الاقتصادي ما بين القطاعات.
	1. مفهوم التجمعات الصناعية الحديثة: يرجع أصل التجمعات الصناعية أو العناقيد الصناعية إلى أعمال "الفرد مارشال" سنة 1990 حول المناطق الصناعية (Industrial Districts) في انجلترا. حيث درس دور الجغرافيا في صنع القرارات الاقتصادية ولاحظ أن الصناعات تميل نحو ا...
	كما كما يمكن نعريف التجمعات الصناعية على أنها عبارة عن تجمعات جغرافية محلية، إقليمية أو عالمية لمجموعة من الشركات والمؤسسات المرتبطة والمتصلة بعضها البعض في مجال معين، مما يجعلها تمثل نظاما متكاملا من الأنشطة اللازمة لتشجيع وتدعيم التنافسية، أو عبارة...
	كما يعتبر مايكل بورتر (Porter Michael) من الأوائل الذين درسوا التجمعات العنقودية في كتابه "الميزة التنافسية للأمم" الذي أحدث ثورة كبيرة في النظريات الخاصة بتوطين الصناعات، ومن خلال دراسته لعشر دول صناعية لاحظ وجود شبكة من العلاقات الأفقية والرأسية بي...
	2. أهم المحاور النظرية للتجمعات الصناعية: يمكن تلخيص أهم المحاور النظرية للتجمعات الصناعية ومهامها في الجدول التالي:
	الجدول رقم 1 : المحاور النظرية المتعلقة بالتجمعات الصناعية.
	Source: P. Morosini: "Industrial Cluster, Knowledge integration and performance” World development, vol 32, n2, 2004, P P 314-316.
	ثالثا: أنواع التجمعات الصناعية.
	يوجد العديد من التقسيمات للتجمعات الصناعية ومن أهمها ما يتعلق بتقسيمها حسب الهيكل الى أربعة أنواع لكل منها نوعية مختلفة من الروابط والعلاقات بالشركات(14):
	1. تجمعات مارشال (Marshallian Clusters) :تتكون من شركات محلية صغيرة ومتوسطة الحجم، تتخصص في الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والحرفية العالية، ويكون التبادل التجاري بينها كبيرا، وتتعاون فيما بينها في مواجهة الصعوبات وتحظى بدعم حكومي كبير لتط...
	2. تجمعات المحور والأذرعة (Hub and Spoke Clusters) :تسيطر عليها شركة أو عدة شركات كبيرة يخدمها عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة الموردة للمدخرات والخدمات. وقد يضم العديد من الشركات التي تستخدم منتجات الشركات الكبرى. وعلاقة التعاون تكون بين الشركا...
	3. تجمعات منصات الفروع (Satellite Platforms) :تتكون من فروع الشركات الدولية متعددة المصانع، وتتميز بضعف التبادل التجاري فيما بين هذه الفروع، كما أن عدد الشركات المنبثقة عن هذه المصانع والمزودين بالمدخرات قليل، ويعتمد نمو فرص العمل على قدرة التجمع على ...
	4. تجمعات المراكز العامة (State-Anchored Industry Clusters) :تنشأ في حال وجود مقدمي الخدمات وموردي المدخلات حول مراكز الأنشطة العامة الكبيرة في الدولة كالجامعات والقواعد العسكرية والمكاتب الحكومية والشركات الاستراتيجية الكبرى، والعلاقة تقوم على علاقة ...
	رابعا: أهم الأطراف ذات العلاقة بالتجمعات الصناعية (Stakeholders) .
	يوجد العديد من الأطراف ذات العلاقة بالتجمعات الصناعية، ومن أهم هذه الأطراف ما يلي(15):
	1. المنشآت: تعتبر المنشآت المحرك الرئيسي للتجمع والعنصر الذي تقوم بدعمه كافة العناصر الأخرى ليقوم بدوره بعمليات الإنتاج وتفعيل الابتكارات وإيجاد فرص العمل وتوطين التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات ورفع القيمة المضافة وزيادة الصادرات، ويشمل عنصر المنشآت ...
	2. القطاع الحكومي: يلعب الدور الحكومي دورا هاما في تأسيس التجمع الصناعي وضمان نجاحه واستمراريته، حيث يقوم بالمساعدة في بناء علاقات التجمع مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والتي يمكن أن تساهم في دعم وتنمية التجمع، إضافة الى تقديم الدعم المادي والفني وغ...
	4. الجهات والمؤسسات الداعمة: تلعب هذه المؤسسات دورا هاما في إقامة جسور التواصل بين المنشآت العاملة في التجمع، ومن أهم هذه الجهات ما يلي: المؤسسات المعنية بالبحث والتطوير، مؤسسات التمويل ومؤسسات التدريب.
	5. مؤسسات خدمات الأعمال: يتمثل دورها الرئيسي في تشجيع التعاون بين المنشآت العاملة في التجمع من خلال التحالفات والمشاريع المشركة والترويج للمنتجات، كما تهدف إلى إيجاد رؤية مشركة للشركات العاملة، وتعمل على تأطير وتنظيم الروابط بين منشآت التجمع ببعضها ال...
	خامسا: العلاقات الصناعية داخل التجمعات.
	1. التعاقد من الباطن "المناولة": يعرف التعاقد من الباطن على أنه جميع العلاقات التعاونية التكاملية التي تنشأ بين مؤسستين أو أكثر خلال مراحل العملية الإنتاجية، بموجبها تقوم مؤسسة مقدمة للأعمال بتكليف مؤسسة أو أكثر )تسمى منفذة  للأعمال أو مناولة أو مجهزة...
	2. التزويد الخارجي: يشير هذا المفهوم إلى قيام الشركة الأم بشراء السلع الوسيطة أو الخدمات المساعدة للعملية الإنتاجية بدلا من إنتاجها داخليا، وفي هذه الحالة تقوم إحدى الوحدات والتي عادة ما تكون صغيرة أو متوسطة بإنتاج تلك المنتجات أو تلك الخدمة لصلح المؤ...
	3. التحالفات الإستراتيجية: تعمل هذه المؤسسات على بناء العلاقات لما توفره هذه الاخيرة من ميزة التشارك في تكلفة الحصول على هذه الخدمات الفنية والتكنلوجية والمعلوماتية وبالتالي تخفيض التكاليف الابتدائية، دون أن ننسى الاستفادة من تنوع الخبرات، قاعدة المعل...
	سادسا: أهداف التجمعات الصناعية.
	للتجمعات الصناعية مجموعة أهداف تحقق على مستوى المؤسسات وأخرى على مستوى الاقتصاد ككل. حيث نلخص أهم هده الأهداف في (19):
	1. على مستوى المؤسسات: تسهيل الحصول على المدخلات، تخفيض تكاليف النقل والاتصال، تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات والمعارف.
	2. على مستوى الاقتصاد ككل: رفع معدلات التوظيف في مناطق وجود التجمعات، تنمية الصناعة والتنمية المتوازنة للاقتصاد ككل.
	سابعا : آليات مواجهة التجمعات الصناعية لمخاطر المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
	ساهمت التجمعات الصناعية في تهيئة الفرص للبقاء والنماء للمشروعات الصغيرة نسبة لما تتميز به من مرونة وحيوية أمام المستجدات والمتغيرات الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية .حيث ترتب على دخول المشروعات الصناعية في تجمعات أو عناقيد مجموعة من المزايا التي ...
	1. آليات مواجهة المخاطر على مستوى المنشآت"المنتجين": يساهم التجمع الصناعي في مواجهة المخاطر على مستوى المنشآت الداخلة في التجمع، تتمثل أهم تلك الآليات في الآتي :
	أ. زيادة الإنتاجية: إن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه أي منشأة صناعية من الدخول في عمليات إنتاجية هو تحقيق  على معدلات إنتاجية، لذا فإن تكوين العنقود الصناعي يساعد المنشآت الصناعية على تحقيق هدف زيادة الإنتاجية،  ذلك بسب تحقيق عدد من العوامل التي تؤدي إ...
	ب. زيادة الحصة السوقية: حيث تسعى المنشآت إلى الانضمام للعنقود من أجل التمتع بمزايا زيادة الطلب المحلي الناجم عن الصناعات المرتبطة، وبالتالي زيادة قدرة المنشأة في الحصول على نصيب أكبر من السوق، مما يزيد من قدرتها على مواجهة المنافسة المحلية أو الخارجية.
	ج. زيادة القدرة الإبتكارية: حيث يساهم العنقود الصناعي في تنمية وتحفيز الطاقات الابتكارية، والتي تمكن المنشآت من حيث الحصول على المدخلات الجديدة، والمنتجات المتنوعة، والتي تتلاءم مع أذواق المستهلكين، كذلك تساعد تلك الطاقة الإبتكارية في انخفاض تكاليف ال...
	2. آليات مواجهة المخاطر على المستوى القومي: يساهم  التجمع الصناعي في تحقيق المزيد من الأهداف القومية التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ومن أهم تلك الأهداف خفض معدلات البطالة والتخفيف من حدة الفقر ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد القومي وزيادته .
	أ. خفض معدلات البطالة والتخفيف من حدة الفقر : يترتب على دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى العناقيد مجموعة من التغيرات التي تؤثر على حياة الفقراء عن طريق تحسين قدرة الأفراد، وطاقاتهم سواء كانوا عمالا أو منتجين بالشكل الذي يمكنهم من تحسين دخولهم وزيادة ...
	حيث تسمح التجمعات لصغار المنتجين باستخدام أفضل للمواد والموارد المتاحة مثل المدخرات صغيرة الحجم أو عمالة الأسرة، وتوليد الدخول، والتي في مثل هذه العوامل لا تنتج أية آثار إيجابية بشكل منفرد إذا تندمج في عنقود، حيث يترتب على دخول المنشآت في عنقود مجموعة...
	تساهم فكرة التجمعات الصناعية والتي يتم فيها التمركز الجغرافي (Geographical Concentration)، لنفس الصناعات والصناعات المرتبطة والداعمة في زيادة فرص العمالة للعمال ذوى المهارات المتشابهة الأمر الذي يؤدى إلى التخفيف من حدة البطالة، ويشجع بذلك سوق العمل ع...
	3. آليات مواجهة المخاطر عن طريق رفع القدرة التنافسية للاقتصاد القومي: تمكن خصوصية العناقيد الصناعية بإيجاد موردين محليين لمدخلات الإنتاج وبتكلفة أقل نسبيا من استيرادها، مما يؤثر على منافسة الصناعة في السوق المحلى والعالمي .وكلما اتجهت الصناعات الداعمة...
	المحور 3: التجمعات الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تطوير القطاع الصناعي -حالة المملكة العربية السعودية والجزائر-. (1)
	تمثل عملية النشاط الاقتصادي للتجمعات الصناعية أهمية بالنسبة للاقتصادات الكبيرة الحجم والإمكانيات، سواء كان الأمر موجها نحو الأسواق المحلية أو موجها للتصدير، حيث يرجع السبب في أهمية هذه التجمعات الموجهة محليا إلى أن التركيز على العولمة يخفي حقيقة أن قط...
	أولا: دراسة تحليلية لدور التجمعات الصناعية في المملكة  العربية السعودية.
	1. آفاق التجمعات الصناعية في المملكة العربية السعودية: سيتم من خلال هذا العنصر محاولة تحديد الصناعات التي يوجد فيها آفاق لإنشاء تجمعات صناعية في المملكة وذلك بالاعتماد على نتائج مؤشر "قدرة الموقع على إيجاد فرص عمل" والذي تعتمد عليه منظمة الأمم المتحدة...
	أ.منهجية اختيار الصناعة التي يتخصص فيها التجمع الصناعي: يوجد العديد من الطرق الكمية التي تستخدم في التحديد المبدئي لإمكانات التجمعات، ومن أهم هذه الطرق طريقة إستخدام مؤشر"قدرة الموقع على إيجاد فرص عمل" لهذه الصناعة، وتدل قيمة المؤشر التي تزيد عن "1" ع...
	قدرة الموقع على ايجاد فرص عمل ={(عدد العمالة في الصناعة "أ" في المنطقة/اجمالي عدد العمالة في المنطقة)}/{( عدد العمالة في الصناعة "أ" في الدولة/اجمالي عدد العمالة في الدولة)}
	جدول رقم 2: المدلول الاقتصادي لقيمة مؤشر قدرة الموقع على إيجاد فرص عمل.
	Source: Wisconsin Economic Development Institute, Evaluation of Forest Products Industry Cluster in Wisconsin and Recommendations for Economic Development Actions, 2004.
	ب.نتائج مؤشر قدرة الموقع على إيجاد فرص عمل حسب المناطق الجغرافية: من خلال تطبيق مؤشر "قدرة الموقع على إيجاد فرص عمل" أمكن التوصل إلى وجود آفاق لتأسيس 26 تجمع صناعي في خمس مناطق في المملكة كما هو وارد في الجدول رقم  3، وبما يدل على وجود آفاق لأن التجمع...
	جدول رقم 3: آفاق التجمعات الصناعية في المملكة حسب المناطق الجغرافية.
	المصدر: دراسة حول آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على التوطين الصناعي في المملكة العربية السعودية، قطاع الشؤون الاقتصادية، مركز المعلومات والدراسات، الغرفة الشرقية، 2014، ص 53.
	ج.أهم التجمعات الصناعية التي يمكن تأسيسها في المملكة: أكدت نتائج مؤشر "قدرة الموقع على إيجاد فرص عمل" على وجود آفاق لنحو  26تجمع صناعي في المملكة، ويمكن تسليط الضوء على بعض أهم هذه التجمعات حسب المناطق الجغرافية على النحو التالي:
	ج.1. المنطقة الشرقية: يوجد آفاق لتأسيس خمسة تجمعات صناعية في المنطقة الشرقية تشمل أنشطة: الفلزات القاعدية، المواد والمنتجات الكيميائية، الخشب ومنتجات الخشب، تشكيل المعادن، الآلات والمعدات.
	ج.2. منطقة الرياض: يوجد آفاق لتأسيس تجمع صناعي مرتبط بتصنيع "المنسوجات والملبوسات"، وذلك نظرا للإرتباط الكبير بين أنشطة هذه الصناعات، ومما يعزز من فرص نجاح هذا التجمع وجود 84 مصنع متخصص في هذه الصناعات بمنطقة الرياض يعمل بها ما يزيد عن 15500 عامل، وبا...
	ج.3. منطقة القصيم: يمكن تأسيس تجمع صناعي مرتبط بصناعة "المشروبات والصناعات الغذائية" في منطقة القصيم، حيث يوجد في المنطقة 55 مصنع متخصص في هذه الصناعات، يعمل بها ما يزيد عن 8700 عامل، وبالتالي توجد فرص كبيرة لتأسيس صناعات تقوم بتوريد متطلبات هذه الأنش...
	ج.4. منطقة مكة المكرمة: يوجد آفاق لتأسيس تجمع صناعي مرتبط بتصنيع "الورق ومنتجات الورق"  في منطقة مكة المكرمة، حيث يوجد بالمنطقة 61 مصنع متخصص في هذه الصناعات يعمل بها ما يزيد عن 10564 عاملا، ويرتبط بنشاط صناعة الورق العديد من الأنشطة والصناعات التي يم...
	ج.5. منطقة المدينة المنورة: توجد آفاق لتأسيس تجمع صناعي متخصص في تصنيع "المعادن اللافلزية" في منطقة المدينة المنورة، حيث يوجد بالمنطقة  53مصنع متخصص في هذه الصناعات يعمل بها 8291 عاملا، ويمكن الاستفادة من التجربة الهندية في هذا المجال حيث يوجد نحو 114...
	بناء على التحليل الأولي السابق فيمكن الإشارة إلى وجود آفاق لتأسيس ثلاثة تجمعات صناعية في المنطقة الشرقية، تركز على الأنشطة الصناعية المرتبطة بكل من تشكيل المعادن والفلزات القاعدية، الخشب والأثاث، والصناعات المساندة للقطاعات الإستراتيجية الكبرى.
	ثانيا: دراسة تحليلية لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الصناعي في الجزائر.
	1.دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الصناعة.
	للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في إنشاء وتحقيق التنمية الصناعية، من أجل ضمان ديمومة لوظائفها، فهي لا تكتفي فقط بإقامة علاقة مع الهيئات التي تقتني منها الخدمات، والتي تبيع منتجاتها، بل تخلق كذلك شبكة مبادلات مع هيئات مختلفة.
	الشكل رقم 1: دراسة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين سنتي 2010 – 2016
	المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على: بيانات وزارة الصناعة والمناجم، تقرير نهاية السنة 2016.
	عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموا متزايدا ومتسارعا في سنة 2010 حيث كان عدد المؤسسات 620 ألف مؤسسة توظف 1.625.686 عامل، ليصل إلى أكثر من  مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 2016 توظف 2.487.914 عامل  بنسبة نمو وصلت إلى 61 %، وهي نسبة معتبرة جدا، كما أن هذ...
	كما نجد في المقابل أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات طابع النشاط الصناعي تمثل نسبة ضعيفة جدا من العدد الإجمالي لهذه المؤسسات (تمثل نسبة 10% وأغلبها مؤسسات مصغرة) وهذا راجع لتوجه المستثمرين لقطاعات نشاط أخرى غير القطاع الصناعي بفعل الفشل الذي قد تو...
	3.أسباب فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير القطاع الصناعي في الجزائر.
	يرجع أسباب فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغالب حسب العديد من الأخصائيين والباحثين إلى أن هذه المؤسسات تعمل بصورة منفردة وهو ما يعمل على مواجهة هذه المؤسسات لجميع الأخطار المحيطة بها، خاصة ما تعلق بمواجهة المنافسة، فحل مشكل التمويل الذي تعاني منه ...
	في الجزائر نسبة فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تقدر بـ 1 % من العدد الإجمالي للمؤسسات سنويا، وهي نسبة معتبرة خاصة إذا ما قارناها مع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشاة في السنة، حيث نجد نسبة بين 15 إلى 20 % نسبة وفيات هذه المؤسسات بالمقارنة مع عدد...
	الجدول رقم 4: عدد المؤسسات المتوقفة عن النشاط بين سنتي 2010-2016.
	المصدر: من إعداد الباحثان، بالاعتماد على وزارة الصناعة والمناجم، تقرير نهاية السنة 2016.
	ملاحظة: هذه المعطيات تشمل الأشخاص المعنويين المسجلين بصفة قانونية لدى CNAS.
	4. واقع القطاع الصناعي في الجزائر.
	حقق القطاع الصناعي  في بداية سنة 1999 نموا  معتبرا  من إجمالي الناتج المحلي، حيث نجد أنه كان يمثل نسبة 6.3 % سنة 2004 والذي يمثل 360.5 مليار دينار، بدأت هذه النسبة بالتراجع إلى غاية سنة 2008 حيث وصلت إلى أدنى نسبة لها 4.7 % وهذا بعد الأزمة المالية ال...
	الشكل رقم 2: القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي بين سنتي 2004– 2015.
	المصدر: من إعداد الباحثان، بالاعتماد على بنك الجزائر، التقرير السنوي سنة 2016.
	إن التطور النسبي لقطاع الصناعة خارج قطاع المحروقات راجع للأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، خاصة بعد أزمة انخفاض أسعار المحروقات سنة 2014 والتي كانت لها آثار عكسية على عوائد الاقتصاد الجزائري، كما أن السياسات المتبعة التي أتت بعد تلك الأزمة بإتباع ...
	ثالثا: دور التجمعات الصناعية في تطوير القطاع الصناعي في الجزائر.
	إن التجمعات الصناعية تعتمد في مبدأها على: التكامل، التخصص والمكان، ولهذا سنحاول في هذا العنصر توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الجغرافي في الجزائر وإمكانية تطبيق التجمعات الصناعية لتطوير هذه المؤسسات.

	الجدول رقم 5: تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التوزيع الجغرافي: بين سنتي 2010 – 2016.
	المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على وزارة الصناعة والمناجم، تقرير نهاية السنة 2016.
	نلاحظ أن تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأشخاص المعنويين "CNAS" في تزايد مستمر بين سنة 2009 إلى غاية سنة 2016* (وزارة الصناعة والمناجم، تقرير نهاية السنة 2016 آخر تحديث للبيانات 31/06/2016) بنسبة وصلت إلى 42 % وهي نسبة نمو معتبرة جدا، ولكن الملاحظ أ...
	أما بالنسبة للهضاب العليا نلاحظ تناقص في نسبة التمركز في هذه المناطق بعدما كانت نسبة التمركز 30% سنة 2009 تناقصت هذه النسبة إلى 22% سنة 2016، وهذا راجع لعدة عوامل، سواء تعلق الأمر بتكاليف الإنتاج الداخلية لهذه المؤسسات بفعل العوامل الخارجية المحيطة به...
	أما بالنسبة إلى مناطق الجنوب فكانت نسبة التمركز فيها الأضعف والتي مثلت تقريبا 10% بين سنتي 2009 و2016 وهي راجعة للظروف الطبيعية البحتة والبعد بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن بعضها البعض بالإضافة إلى ضعف الإمكانات القاعدية كالنقل والطرقات، وتعود نس...
	الجدول رقم 6: توزيع وتمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأشخاص المعنويين "CNAS" على المستوى المناطق بالمقارنة بعدد السكان.
	المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على وزارة الصناعة والمناجم، تقرير نهاية السنة 2016. (1)
	إن تمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوسط الشمالي بنسبة تصل إلى 41% يثبت أن هذه المنطقة تمتاز بتوفر جميع الظروف الملائمة لتطور هذه المؤسسات، وذلك في ظل وجود شركات كبرى قادرة على التعاقد مع هذه المؤسسات في إطار المناولة الصناعية وهذا ما يساعد على حم...
	أما بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري فهي تحتل أدنى مرتبة من حيث توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسب تصل إلى 2% وهي ضعيفة جدا، إذ لا تساعد الظروف الموجودة في هذه المناطق على تنمية وترقية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي  إقامة تجمعات صناعية في ه...
	إن تطبيق التجمعات الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق الجغرافية في الجزائر ممنهج وفق خصائص كل منطقة أو إقليم وتوفر يد عاملة مؤهلة يساعد على التخصص بفعل عوامل التكامل في الإنتاج، فالتجمعات تساهم في التقليل من تكاليف التبادل أثناء المرا...
	شساعة الرقعة الجغرافية واختلاف خصائص كل المنطقة يستوجب وجود حاضنات للأعمال للتسيير الأمثل للموارد المتاحة، وبالتالي التجمعات الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة الجزائرية وهو ما يعمل على تطوير ا...
	رابعا: مقارنة بين واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية.
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	الجدول رقم 7: المقارنة بين الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق إستراتيجية التجمعات الصناعية للمملكة العربية السعودية والجزائر:
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	*تقرير صندوق النقد العربي، الدائرة الاقتصادية والفنية، بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الوضع الراهن والتحديات، أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة، أكتوبر 2017.
	*دراسة حول آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على التوطين الصناعي في المملكة العربية السعودية، قطاع الشئون الاقتصادية ،مركز المعلومات والدراسات، الغرفة الشرقية، 2014.
	خاتمة:
	أكدت هذه الدراسة على أهمية آفاق  تطبيق التجمعات الصناعية بالنسبة للاقتصاد الجزائري عامة وتنمية القطاع الصناعي خاصة، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، زيادة الصادرات، تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودورها في التنمية التكنولوجية، إضافة لجذبها لل...
	أولا: تكمن أهمية التجمعات بالنسبة للمنشآت الصناعية والتي تتوافق مع الفرضية الأولى للدراسة فيما يلي:
	- توفير الظروف الملائمة التي تعمل على تشجيع الاستثمارات ونشاطات الأعمال.
	- خفض تكاليف الإنتاج وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية.
	- الحصول على مستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية، وزيادة الحصة السوقية  على المستوى المحلي والعالمي.
	ثانيا: نسبة مساهمة ضعيفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وهو ما يتوافق مع فرضية الدراسة الثانية، حيث نجد ما يلي:
	- ضعف مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
	- نسبة 1% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتوقف عن النشاط سنويا، وهي نسبة مرتفعة جدا إذا ما قورنت بعدد المؤسسات المنشأة في السنة.
	- ضعف مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إحداث تنمية صناعية شاملة بفعل توجه هذه المؤسسات إلى القطاعات الأخرى الأكثر حماية من القطاع الصناعي.
	- التوزيع اللامتوازن جغرافيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني.
	ثالثا: متطلبات نجاح التجمعات الصناعية في تطوير القطاع الصناعي في الجزائر.
	رغم أن الجزائر لم تتبنى إستراتيجية التجمعات او الصناعية إلا أن الاقتصاد الجزائري يطرح الكثير من  لمجالات التي يمكن أن تمثل مجالا لتطوير عناقيد أو تجمعات صناعية ونذكر على سبيل المثال: الصناعات البتروكيماوية (البلاستيك) تصنيع مواد التغليف، تصنيع مواد ال...
	لقد دلت التجارب الدولية الناجحة في مجال التجمعات الصناعية خاصة منها المملكة العربية السعودية على أن هناك مجموعة من الشروط الضرورية لإنجاح عمليات التكامل والتقارب ما بين القطاعات الاقتصادية في اطار تجمعات صناعية يمكن حصرها في العناصر التالية:
	- العمل على إيجاد الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحفز المقاولون وأرباب العمل على تعزيز رأس المال الاجتماعي مما يساعد على خلق الثقة التي تعمل على تعزيز علاقات الترابط والتشابك والتكامل ما بين مختلف القطاعات الاقتصادية الصغيرة والكبيرة.
	- التوعية بمفهوم التجمعات الصناعية وأثرها في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والورشات على مستوى الوزارات المعنية أو على مستوى غرف التجارة والصناعة في موضوعات التكامل ا 
	- تشجيع الشركات الكبرى من خلال مختلف الإجراءات التحفيزية على دعم الشركات الصغيرة واعتبارها كصناعات مغذية لأنشطتها وخاصة من ناحية السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج.
	- تبني إستراتيجية حكومية لدعم الصناعات المغذية في القطاعات ذات الأولوية وتحقيق نسبة كبيرة من الاندماج الصناعي ما بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة مما يسمح بتعزيز القدرات التنافسية لهذه المؤسسات كما يجب أن تتمتع هذه الصناعات المغذية بمجموعة من الحوافز 
	-  توجيه سياسة التشغيل المتبناة من طرف السلطات العمومية في إطار الإستراتيجية الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي ومعالجة الخلل في طبيعة التمويل حيث يركز كثيرا على المؤسسات المغذية للصناعات الكبيرة.
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