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الجزائر، 1باتنة ة عجام،التجارية وعلوم التسيير و  االقتصاديةالعلوم كلية ،  ب قسم استاذة محاضرة ، مقعاش سامية. 

 الملخص:
الصادرات  األجنيب ادلباشر على االستثمارتدفقات  إىل حتديد أثرالورقة البحثية هتدؼ ىذه 

التكامل ادلشًتؾ  طريقة باستعماؿ وذلك والكمي ذلذه العالقة، الوصفي التحليلُت على ادلاليزية، معتمدة
 1995 بُت ما ادلمتدة للفًتة أثر تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر على الصادرات ادلاليزية يف قياس

 اختبار فمن خالؿ ىذه التدفقات تؤثر إغلابا على الصادرات. أف الدراسة إىل توصلت ىذهلقد  .2014و
تبُت  األجنيب والصادرات ادلاليزية، كما االستثمار بُت األجل طويلة عالقة يوجد ادلشًتؾ تبُت أنو التكامل

 يف يساىم يف ظلو الصادرات ادلباشر األجنيب االستثمار أف اخلطأ تصحيح ظلوذج تقدير من نتائج أيضا
 يف% 1 طويل أكثر من مساعلتو يف األجل القصَت، إذ أف  زيادة االستثمار األجنيب ادلباشر بػال األجل

  .%5  أما يف األجل القصَت فالصادرات تزيد بنسبة ،%13 األجل الطويل يودي إىل زيادة الصادرات بنسبة

 .ادلشًتؾالتكامل  ماليزيا، الصادرات، االستثمار األجنيب ادلباشر،: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This paper aims to determine the impact of foreign direct investment flows on 
the Malaysian exports, based on the descriptive and quantitative analyzes of this 
relationship, using the  Co-integration method of measuring the impact of the foreign 
direct investment flows on the Malaysia's exports for the period between 1995 and 2014. 
This study concluded that these flows positively affect of the  exports. The Co-
integration test shows that there is a long-term relationship between The foreign 
investment and The exports of Malaysia, also it shows the results of  the estimation of 
error correction model that The foreign direct investment contributes to the growth of 
The exports in the long term more than its contribution in the short term, As the 
increase of foreign direct investment by 1% in the long term leads to increased exports 
by 13%, while in the short-term Exports will increase by 5%. 

Keywords: Malaysia, Exports, Foreign Direct Investment, Co-integration. 
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 :المقدمة
موارد طبيعية وطاقات دلا دتلكو من  دتّكنت من حتقيق هنضة تنموية، باستغالذلا الدوؿ اليت تُعد ماليزيا من

مستواىا االقتصادي. ويتضح  اقتصادية ناجحة ساعلت يف الرفع من إسًتاجتياتبشرية واعتمادىا على سياسات و 
لقد . خترج من شرنقة التخلف والتبعيةذلك جليا من خالؿ تتبع مؤشراهتا االقتصادية. وهبذا استطاعت أف 

ساعلت مجلة من العوامل يف التحوؿ السريع دلاليزيا من دولة زراعية زلدودة ادلوارد إىل قوة صناعية 
 ا من التدفقات ادلالية األجنبية. ودولية من أبرزىا استفادهت إقليمية  وجتارية

األسواؽ  اندماجتحرير، وما يفرضو من واسعة من اليشهده االقتصاد العادلي من موجة  وبالنظر إىل ما
ادلالية احمللية بالعامل اخلارجي من خالؿ عملية تفكيك القيود على حركة رؤوس األمواؿ، أدركت ماليزيا أنو أصبح 
لزاما عليها مواكبة التطورات العادلية الستغالؿ الفرص ومواجهة التحديات اليت يفرضها ىذا الوضع. ولذلك، 

أماـ االستثمار  فتح اجملاؿفقامت ب ،د على رأس ادلاؿ األجنيبإسًتاتيجية تنموية فحواىا االعتمااعتمدت على 
 للتكيف مع ادلستجدات يف الساحة الدولية. والصناعية، الزراعية األجنيب يف سلتلف قطاعاهتا

وىو ما أّىلها  ،ومن خالؿ ىذه اإلسًتاتيجية دتكّنت ماليزيا من حتقيق قفزات ىامة يف التنمية االقتصادية
النمور اآلسيوية. وشلا ال شك فيو أف التطور الذي حققتو ماليزيا يف رلاؿ استقطاب االستثمار لتصبح ضمن فريق 

كاف نتيجة تضافر رلموعة من العوامل يعود البعض منها إىل الوفرة األجنيب ادلباشر والرفع من حجم صادراهتا  
وخاصة تلك  ية اليت طبقتها احلكومة،النسبية للموارد الطبيعية والبشرية، وبعضها اآلخر إىل السياسات االقتصاد

 .الستيعابو البيئة ادلناسبة باالستثمار األجنيب ادلباشر، سعيا منها جلذب أكرب قدر منو وهتيئة ادلتعلقة
سعت ماليزيا إىل بناء اقتصاد متكامل من خالؿ تبٍت عدة اسًتاتيجيات من بينها إسًتاتيجية  إشكالية الدراسة:

األجنبية  وتشجيع االستثماراتحركية رؤوس األمواؿ  تحريروعلى إثر ذلك قامت ب األجنيب،رأس ادلاؿ استقطاب 
بدائل عديدة وخيارات متنوعة من أجل تلبية حاجياهتا الدوؿ تتيح  االستثماراتىذه  وإذا كانت الوافدة إليها.

يدة تصيب ادلتغَتات حتدث اضطرابات شدو يف الوقت ذاتو قد تفرز مشاكل أخطر،  فإهنامن رؤوس األمواؿ، 
 االستثمارات تدفقاتشكالية التالية4 مما ىو أثر ميكن طرح اإل، ومن ىذا ادلنطلق. االقتصادية للدوؿ ادلستقطبة

 يف ماليزيا. الصادراتعلى  ادلباشرة األجنبية
االستثمار  تدفقات أف "مفادىا وبناًء على ما سبق، فإف ىذه الورقة تسعى لتأكيد فرضية رئيسيةفرضية الدراسة: 

على أربع زلاور  الضوء تسليط مت األجنيب ادلباشر تؤثر إغلابا على الصادرات يف ماليزيام. ومن أجل ذلك فقد
 أوال4 نظرة على اقتصاد ماليزيا؛  ػػػػػػػػ   :ىي

 ثانيا4 تطور قطاع الصادرات يف ماليزيا؛ -
 ثالثا4 االستثمار األجنيب ادلباشر يف ماليزيا؛ -
 القة بُت االستثمار األجنيب ادلباشر وتطور حجم الصادرات يف ماليزيا.رابعا4 قياس الع -
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 األول: نظرة على اقتصاد ماليزيا المحور
سجلت ماليزيا مؤشرات جيدة، مل تقتصر على ادلؤشرات االقتصادية فحسب )مثل معدؿ ظلو الناتج احمللي 
اإلمجايل، معدؿ التضخم، ونصيب الفرد من الدخل(، بل مشلت أيضا ادلؤشرات االجتماعية )مثل ادلعدؿ العاـ 

 االستهالكية للسلع مصدرة دولة إىل األولية ادلواد تصدير على تعتمد دولة من تتحوؿللفقر(، وىذا ما جعلها 
 . والصناعية

 أوال: المقومات االقتصادية لماليزيا
موارد طبيعية ومنتجات أولية وطاقات بشرية إضافة النجاح الذي دتّكنت ماليزيا من استغالؿ ما دتلكو من 

إغلابا على النمو االقتصادي الذي  االقتصادية ادلنتهجة، وىذا ما  انعكس سًتاجتياتحققتو السياسات واإل
 حققتو ىذه الدولة. 

 اإلمكانات الطبيعية لماليزيا -أ
 أما مواردىا الطبيعية .زراعيا بلدا كوهنا إىل إضافة الغنية بادلوارد الطبيعية والنفط من الدوؿ ماليزيا تعترب

 فتتمثل يف الزيوت الزراعية منتجاهتا الطبيعي. أما النحاس، األخشاب، وادلطاط النفط، فتتمثل يف القصدير،
من  %93و من إمدادات العامل من ادلطاط الطبيعي، %14 ماليزياوفر وت واألرز. والتوابل والكاكاو واألخشاب

 1ن القصدير.م %93من زيت النخيل و %93األخشاب الصلبة، و
والعقود  2،الفًتة االستعمارية السمة البارزة القتصاد خالؿاعتماد ماليزيا على مواردىا الطبيعية لقد كاف 

اليت تلت االستقالؿ، إذ كانت مزارع ادلطاط واستخراج ادلعادف من القطاعات االقتصادية الرئيسية دلاليزيا، كما  
كانت ادلوارد الطبيعية وادلنتجات الزراعية حتتل ادلرتبة األوىل يف صادراهتا. وعلى الرغم من أف ماليزيا بدأت مع 

ت من القرف العشرين يف تنفيذ خطة واسعة النطاؽ تبنت خالذلا سياسات التصنيع، إال أف  هناية السبعينيا
  3استغالؿ ادلوارد الطبيعية وتصديرىا استمرت يف لعب دور رئيسي يف اقتصادىا.

وألف النفط والغاز ومصادر الطاقة تعد مبثابة قوة دفع أساسية ألي اقتصاد، فقد أولتها ماليزيا اىتماما 
ونتيجة ذلك، فقد أدت صناعة النفط والغاز احمللية دورا حامسا يف ظلو االقتصاد ادلاليزي. وكاف إنتاج النفط  .بالغا

والغاز يشكالف الدعامة األساسية اليت حفزت النمو الذي شهدتو ماليزيا خاصة منذ تأسيس الشركة البًتولية 
 3002واليت أعطت زمخا حيويا يف تطوير االقتصاد ادلاليزي. ففي سنيت  4331( سنة PETRONAS)بًتوناس 

بينما   4على التوايل، %43و %33 كانت نسبة مساعلة صناعة النفط والغاز يف الناتج احمللي اإلمجايل تقدر بػ 3003و
رب منتج للنفط يف منو، وتعترب ماليزيا ثاين أك 15% مثلت قطاعات النفط والغاز والطاقة ما مقداره 2014 يف سنة

  5جنوب شرؽ آسيا بعد اندونيسيا.
ونظرًا ألعلية القطاع الزراعي يف أي اقتصاد، بالنظر إىل ما يوفره من أمن غذائي وخلق للثروة ودعم 
للتنمية االقتصادية. تويل ماليزيا اىتمامها هبذا القطاع، وتركزت على احملاصيل النقدية، مثل زيت النخيل وادلطاط، 

وعلى الرغم من أف نسبة مساعلة  6و، واحملاصيل الغذائية مثل األرز والفلفل وبساتُت الفاكهة واخلضار.والكاكا
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 %3...) إذا ما قورنت بقطاع اخلدمات والصناعة التحويلية( %3.4) ىذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل ضئيلة

التوايل(، إال أف ماليزيا تتبٌت سياسة زراعية مفادىا تعظيم الدخل يف قطاع الزراعة، من خالؿ  على %..31و
االستخداـ الفعاؿ للموارد احمللية والًتكيز على زيادة اإلنتاجية واختيار احملاصيل ذات العوائد العالية باإلضافة إىل 

   7توظيف تكنولوجيات أكثر كفاءة يف ىذا القطاع.
 .2013: تكوين الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات في ماليزيا لسنة 1 الشكل رقم

 
Source: International Monetary Fund, IMF Country Report No, 15/59, MALAYSIA, )March 2015(, p. 

3. 
 

الغذائية، إضافة العديد من السلع  لقد دتّكنت ماليزيا من حتقيق االكتفاء الذايت أو قاربت من ذلك يف 
 إىل الدواجن والبيض األمساؾ وىذا ما يوضحو اجلدوؿ التايل4

 .2012- 2009 مستويات االكتفاء الذاتي في ماليزيا من السلع الغذائية للفترة :  1 الجدول رقم

         )بالنسبة المئوية(                                                                                                                                 
 السنوات     

 المنتجات
2009 2010 2011 2012 

 73.5 73 71.4 70.4 األرز
 60.5 60.1 65.8 64.7 الفواكو

 53.3 58 41.2 39.2 الخضروات
 134.2 123.7 101.7 100.1 األسماك
 131.4 131.4 127.9 122.2 الدواجن
 131.6 130.6 115.4 114.7 البيض

 Source: WTO, Trade Policy Review, Report By the Secretariat, Malaysia, (27 January 2014), p. 84. 
 

مهماً، فهي تقع  يف قلب شرؽ آسيا  إسًتاتيجياإضافة إىل ىذه اإلمكانات الطبيعية فماليزيا حتتل موقعا 
وىذا  .وتطُل عليها العديد من الدوؿ اجملاورة ادلهمة يف اجملاالت التجارية واالقتصادية،  كالصُت والياباف وسنغافورة

 ما جعلها مركزا جتاريا وماليا جذاباً على ادلستويُت اإلقليمي والعادلي. 
 اإلمكانات البشرية لماليزيا -ب

حتقيق أىداؼ اإلسًتاتيجية  بو يف تساىم دلا أساس أي هنضة اقتصادية، نظرا البشرية الطاقات تعد
االقتصادي الذي توصلت إليو  النمو لتحقق ماليزيا ادلوارد. ومل تكن باقي تثمُت يف وأيضا دورىا التنموية ادلعتمدة،

5.1% 
7.1% 

8.1% 

24.5% 55.2% 

 بالنسبة المئوية 2013تكوين الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات في ماليزيا لسنة 
 الخدمات الصناعة التحويلية التعدين الزراعة أخرى
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عمل فقد كانت تعاين بعد استقالذلا اليزيا وفرة يف عنصر الإال بتوفَت طاقات بشرية متخصصة يف كل اجملاالت. ودل
من معدالت بطالة مرتفعة بسبب وفرة العماؿ القادرين على العمل خاصة يف ظل حالة الركود اليت كانت 

وكاف معدؿ ظلو القوى العاملة يقدر  ،%..3كاف معدؿ البطالة يف ماليزيا  4330 تواجهها يف تلك الفًتة. ففي سنة
ل كانت يف القطاع الزراعي. ومع هناية السبعينيات تبنت ماليزيا السياسة سنويا، ونصف فرص العم %933 بػ

واليت كانت هتدؼ من خالذلا إىل إحداث حتوؿ ىيكلي من االعتماد على الزراعة  8(،NEP) االقتصادية اجلديدة
إىل النهوض بقطاع الصناعة واخلدمات، فاستغلت ماليزيا ميزة وفرة العمالة يف الصناعات التصديرية كثيفة 

  9العمل.
ة الطلب على لكن ونتيجة للتطور الذي حصل يف ىذا البلد سيما يف رلاؿ الصناعة، أدى ذلك إىل زياد

العمالة ادلاىرة. ورغم اجملهودات ادلبذولة لتأىيل وتنمية القوى العاملة إال أهنا ظلت تعاين من نقص يف القوى 
من القوى العاملة ادلاليزية ذات ( %39.2) مثال، كاف ما يقارب ثالثة أرباع 3040العاملة ذات ادلهارات. ففي سنة 

وذلذا السبب عملت ماليزيا على   10ثل القوى العاملة ذات الكفاءات.مهارات متدنية والنسبة الباقية فقط مي
بشكل خاص من  اجملاورة ومن إندونيسيا البلداف من العماؿ تقـو باستقداـجذب العمالة األجنبية ادلاىرة، إذا 

باألجر حتفيزية منها ادلتعلقة  عدة تدابَت ويف سبيل ذلك تتخذ العاملة. األيدي نقص مشكلة على التغلب أجل
 تكاليف من %32 ضلو بتغطية احلكومة متدنيػة. كما تتكفل وبتكلفة الدولة من مدعومة صحية خدمات وتوفَت
. الرعاية يبُت مؤشرات االعتماد على العمالة  3 واجلدوؿ رقم 11الصحية، باإلضافة إىل اإلعفاء من بعض الرسـو

 األجنبية يف ماليزيا.
.3003 - 3000 على العمالة األجنبية يف ماليزيا يف الفًتة4  مؤشرات االعتماد 3 اجلدوؿ رقم  

 العمالة األجنبية السنوات
عامل( 1000جميع القطاعات )  % من إجمالي العمالة   

3000 203 2.3 
3003 4002 44.3 
3001 4130 41.3 
3000 4203 40.3 
3002 3009 43.2 
3003 4342 40.. 

Source : The World Bank, MALAYSIA /Workforce Development, Saber Country Report 2013, p. 9. 

أصبحت العمالة األجنبية دتثل ما يزيد عن سدس العمالة  3001 من خالؿ ىذا اجلدوؿ يتضح أنو منذ
اإلمجالية يف ماليزيا. ورغم أف ىذه ادلشاركة للعمالة األجنبية ساعلت يف تطوير اقتصاد ماليزيا بشكل ملحوظ، 

. بزيادة ادلعروض من اليد العاملة وختفيف النقص لديها. كما أف وجودىم ساىم يف زيادة النمو االقتصادي دلاليزيا
ومع ذلك، فإف استمرار االعتماد على العمالة األجنبية كانت لو آثار عكسية منها أنو يولد عقلية االعتماد على 

تنمية ادلوارد البشرية للحصوؿ على ب ىذا النموذج عدـ وجود حافز لتنمية وتدريب القوى العاملة واالىتماـ
يا إىل البلداف ذات األجور ادلرتفعة مثل الياباف مهارات عالية، كما ساعلت أيضا يف ىجرة األدمغة من ماليز 

 12وسنغافورة.
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، ميكن القوؿ أف ماليزيا صلحت يف رفع مستواىا االقتصادي إىل مصاؼ الدوؿ الصناعية  وعلى العمـو
ومرد ذلك مجلة من العوامل، منها وفرة مواردىا الطبيعية وخاصة ادلطاط الطبيعي وزيت النخيل والقصدير. أما 

البشرية فرغم أف ماليزيا تفتقد إىل اليد العاملة ذات ادلهارة والكفاءات، إال أهنا استطاعت التغلب على الطاقات 
ىذه ادلشكلة من خالؿ اعتمادىا على إسًتاتيجية هتدؼ إىل احلصوؿ على العمالة من خارج ماليزيا وذلك باختاذ 

 التدابَت التحفيزية الضرورية. 
 ادرات في ماليزياالمحور الثاني: تطور قطاع الص

حققت التجارة اخلارجية دلاليزيا ظلوًا كبَتًا منذ النصف الثاين من القرف العشرين، زادت من سرعة انتعاش   
اقتصادىا نتيجة لتوسع صادراهتا، وىو ما أسهم يف زيادة معدؿ ظلوىا. ونتيجة النتهاجها سياسة االنفتاح 

االقتصاد من زراعية إىل صناعية ازداد ارتباط االقتصاد ادلاليزي التجاري على العامل اخلارجي وحتّوؿ قاعدة 
باالقتصاد الدويل عرب قناة التجارة اخلارجية حىت أف ماليزيا أصبحت من الدوؿ الرائدة يف ىذا ادلضمار، إذ حتتل 

 صادرهتا مكانة رفيعة يف السوؽ العادلي.
وىذا يدؿ على ، 3049 احمللي اإلمجايل يف عاـمن حجم الناتج  %493 يقدر حجم جتارة ماليزيا بنحو

دوؿ جتارية يف العامل. وبلغت قيمة  .3مدى االنفتاح التجاري القتصاد ىذه الدولة. وىي مصنفة ضمن أفضل 
رينجيت(. وىذا يعكس قوة  9.4 دوالر يعادؿ 4) 3049،13 تريليوف رينجت ماليزي  يف عاـ 4.1إمجايل جتارهتا  

نشاط اقتصادىا احمللي وقدرتو التصديرية، إضافة إىل مساعلة التجارة اإلقليمية واالنتعاش يف البيئة االقتصادية 
، بعد سنغافورة. وقد تغَت (Asian)اخلارجية. وتعترب ماليزيا ثاين أكرب دولة جتارية يف رابطة دوؿ جنوب شرؽ آسيا 

تشجيع ىل حد كبَت خالؿ عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرف العشرين نتيجة ظلط جتارهتا اخلارجية إ
وأىم الشركاء التجاريُت دلاليزيا دوؿ رابطة اآلسياف وخاصة الصُت سنغافورة، والياباف مث  الصناعات التحويلية.

  14.ىل أسًتالياالواليات ادلتحدة األمريكية وبعض دوؿ اجملموعة األوروبية مثل أدلانيا، باإلضافة إ
ماليزيا تنويع قطاع التصدير وجعلتو أكثر مرونة يتماشى مع التغيَتات اذليكلية لالقتصاد استطاعت 

، الصادرات من السلع األولية مثل ادلطاط والقصدير 4300 الوطٍت وحتديات البيئة العادلية. فبينما كانت يف سنة
 لالقتصاد، أصبح قطاع الصناعات التحويلية يساىم بنسبةواألخشاب والبًتوؿ وزيت النخيل الدعامة األساسية 

أما تركيبة الصادرات فتمثل  3049.15 سنة %30.3 لَتتفع إىل، 4330 من يف إمجايل الصادرات يف عاـ 2.3%.
ادلنتجات الكهربائية واإللكًتونية نسبة كبَتة من إمجايل صادرات ماليزيا، تليها صادرات الصناعة غَت اإللكًتونية 

النفط والغاز وادلطاط الطبيعي وىذه كلها ادلواد الكيماوية وادلعادف و كهربائية ادلتمثلة يف الصادرات من السلع و وال
 – 3049 ميثل تركيبة صادرات ماليزيا لسنة 9شهدت ارتفاعا نتيجة زيادة الطلب العادلي عليها. واجلدوؿ رقم 

3041.  
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 .2014 – 2013:  تركيبة صادرات ماليزيا لسنة 3الجدول رقم 
 السنوات                                    

 المنتجات             
2013 

 )مليون رينجت(
2014 

 )مليون رينجت(
% من إجمالي   

  2013الصادرات
% من إجمالي   

  2014 الصادرات
 42.7 43.0 143.996 130.184 المنتجات الكهربائية واإللكترونية

 57.3 57.0 193.178 172.575 المنتجات غير اإللكترونية والكهربائية
 12.8 11.5 43.102 34.918 المنتجات النفطية

 8.7 9.1 29.345 27.493 المواد والمنتجات الكيميائية
 5.2 5.1 17.446 15.506 اآلالت واألجهزة وقطع الغيار
 4.5 4.8 15.289 14.600 المصنوعات من المعادن
 4.1 3.9 13.831 11.658 المعدات البصرية والعلمية

منتجات المطاط    11.041 10.251 3.6 3.0 
 2.8 2.7 9.324 8.060 األغذية المصنعة
 2.5 2.7 8.462 8.082 المنتجات الخشبية
 2.1 2.0 7.034 5.923 األقمشة والمالبس واألحذية
 2.0 2.0 6.814 5.978 معدات النقل

البالستيكصناعة   5.648 6.284 1.9 1.9 
 1.7 1.5 5.847 4.562 منتجات الحديد والصلب
 1.2 1.6 3.962 4.700 المجوىرات
 1.0 1.0 3.243 3.103 المنتجات المعدنية 
 0.7 0.7 2.312 2.132 المشروبات والتبغ
 0.6 0.7 2.140 2.043 عجينة الورق والمنتجات الورقية 
 2.5 2.4 8.492 7.128 السلع المصنعة األخرى

 100 100 337.174 302.762 المجموع
Source : Malaysia, Ministry of Finance, Economic Report 2014/2015, "ECONOMIC                  
PERFORMANCE AND PROSPECTS", p. 97. 

 
االحتاد األورويب والياباف والواليات شرؽ آسيا أىم األسواؽ التجارية دلاليزيا، كما تعترب أسواؽ دوؿ وتعترب 

كانت الدوؿ العشرة األوىل  2014 فخالؿ األشهر التسعة األوىل من سنة .ادلتحدة األمريكية وجهة مهمة دلنتجاهتا
  ادلستقطبة لصادرات ماليزيا مرتبة كما ىو موضح يف اجلدوؿ أدناه.

                        )بالنسبة المئوية(.جهة ماليزية حسب الو ال : التوزيع النسبي للصادرات4الجدول رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :The Office Portal of Malaysia External Trade Development Cooperation, "Malaysia External 
Trade Statistics", September 2014, p.  5,              

الحصة من إجمالي الصادرات  قيمة الصادرات )مليار رينجت( الدول
% 

 14.2 81.05 سنغافورة
 11.9 67.73 الصين 
 10.8 61.52 اليابان

 8.3 47.16 والواليات المتحدة
 5.2 29.84 تايلندا

 4.9 27.90 ىونغ كونغ
 4.4 25.16 استراليا

 4.2 24.13 الهند
 4.2 24.13 إندونيسيا

 3.5 19.95 كوريا



 مقعاش سامية .د.                                  4152-5991أثر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر على الصادرات الماليزية، دراسة قياسية للفترة: 

 

 2018 / جوان 10العدد                        المدية            -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
12 

اجلدوؿ أف غالبية صادرات ماليزيا كانت باجتاه دوؿ جنوب شرؽ أسيا  يف البيانات الواردة تشَت
 %1.3. ما نسبتو حصة ىذه الدوؿ )سنغافورة، الصُت، الياباف،  تايلندا، ىونغ كونغ، إندونيسيا، وكوريا(، إذ دتثل

 التجاري بُت دوؿ ادلنطقة حيوي دلاليزيا.  التبادؿ حجم أفمن إمجايل صادراهتا. وىذا يعٍت 
 االستثمار األجنبي المباشر في ماليزيا :ور الثالثالمح

عرفت التدفقات الرأمسالية منذ النصف الثاين من القرف العشرين تطورًا نوعيا غَت مسبوؽ يف تاريخ 
البشرية. وإذا كانت الدوؿ ادلتقدمة سباقة إىل االستفادة من ىذه األمواؿ، فإف الكثَت من الدوؿ النامية والناشئة 

 تسعى جاىدة الستقطاب ما أمكن من ىذه األمواؿ، ومن ىذه الدوؿ ماليزيا. منها أصبحت
 التدفقات المالية األجنبية. السياسات الماليزية المحفزة لجلب -1

التدفقات ادلالية األجنبية،  جذب على الًتكيز التنموية اعتمدت عليو ماليزيا يف اسًتاتيجيتها بُت مامن 
 وتقدمي احلوافز الستقطاهبا. وميكن ادلالئم ادلناخ هتيئة على ذلك عملت سبيل ذلا. ويف ادلرافقة ادلزايا من واالستفادة

 احلوافز يف4 أىم ىذه تلخيص
انتهجت ماليزيا سياسة التعديل ادلستمر للحوافز المباشر:  األجنبي باالستثمار الحوافز الضريبية المتعلقة -أ

لية يف ىذا اجملاؿ، كما ركزت على االستثمار يف الصناعات تفضي الضريبية فقد عملت على تقدمي مزايا
التكنولوجية والصناعات كثيفة رأس ادلاؿ، هبدؼ زيادة القدرة التنافسية لالقتصاد ادلاليزي، فمنحت حوافز ذلذا 

 16وعموما ميكن عرض أىم ىذه احلوافز وادلتمثلة يف4 النوع من االستثمار.
سنوات لالستثمار يف صناعات إحالؿ الواردات كاألغذية وبعض  . إىل 3 إعفاءات ضريبية لفًتة من -

 .43.2الكيماويات، وذلك مبوجب القانوف الصادر سنة 
من  %10 إىل %.3  سنوات واقتطاعات ضريبية تًتاوح بُت 40 إىل 3إعفاءات من ضريبة األرباح تًتاوح بُت - 

 .4302ذلك مبوجب القانوف الصادر سنة تكلفة رأس ادلاؿ لالستثمار يف صناعات كثيفة رأس ادلاؿ، و 
ادلباشر يف قطاع االلكًتونيات  األجنيب ويف السبعينيات أنشأت ماليزيا عشر مناطق حرة جلذب االستثمار- 

 على األرباح. والضريبة اجلمركية والنسيج منحتها إعفاءات من الرسـو
يف الثمانينيات، وهبدؼ جذب أكرب قدر من االستثمار األجنيب ادلباشر، وضعت احلكومة حوافز ىامة مبوجب  -

، والذي ساىم يف ظلو تدفق االستثمار األجنيب ادلباشر 4320، الصادر سنة (PIA)االستثمار  تشجيعقانوف 
ليو ىذا القانوف تقدمي إعفاءات ومن بُت ما نص ع 4330.17و 4320 بُت عامي %92.3 مبتوسط معدؿ سنوي قدره

ضريبية للشركات اليت تنتج منتجات زلددة وفقا ذلذا القانوف، إضافة إىل اإلعفاء من بعض الضرائب ادلستحقة 
على الدخل للشركات العاملة يف رلاؿ التصدير. كما مت تقدمي حوافز ضريبية لقياـ ادلستثمرين بعمليات البحث 

 18وات لتشجيعها على التوطن يف ماليزيا.سن .والتطوير وإعفائها دلدة 
يف التسعينيات واستجابة حلجم التدفقات الضخمة عدلت احلكومة ىيكل احلوافز بالًتكيز على نوعية  -

( مبراجعة شاملة لسياسة احلوافز وذلك بتقليص نطاؽ اإلعفاءات الضريبية، 4334االستثمار، إذ قامت )يف سنة 
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تقليل احلوافز ادلقدمة  .433 تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العادلية. ومت سنةوإلغاء بعض احلوافز اليت 
  19االستثمارات كثيفة االستخداـ لعنصر العمل والًتكيز على االستثمارات الرأمسالية.

، 3009، أصدرت احلكومة حزمة جديدة من حوافز االستثمار. ففي سنة 4333 وبعد جتاوز ماليزيا أزمة سنة -
، كانت أىم احلوافز ادلقدمة موجهة إىل قطاعات التصنيع والزراعة والسياحة. وتضمنت ىذه احلوافز إعفاءات مثال

 20مؤقتة أو زلدودة أو كاملة من الضرائب.
 األجنبية FIC، قامت ماليزيا بإزالة اإلجراءات التوجيهية اليت كانت دتارسها جلنة االستثمارات 3003ويف عاـ   -
(Foreign Investment Committee) على ادلعامالت ادلتعلقة بعمليات االستحواذ، وعمليات الدمج على ،

الشركات احمللية من قبل أطراؼ زللية أو أجنبية، إذ مت السماح بتنفيذ ىذه العمليات دوف احلصوؿ على موافقة 
 ..0 ن قبل األجانب بقيمة أكربىذه اللجنة، يف حُت أبقت على معامالهتا ادلتعلقة بشراء العقارات التجارية م

 21مليوف دوالر.
 الشركات: في الملكية بحقوق الحوافز الخاصة -ب

 حيث مسحت للمستثمرين األجانب الشركات، يف ادللكية حبقوؽ اخلاصة قامت ماليزيا بتحرير القيود
 تلك منتجات من فأكثر 80% بتصدير بشرط قيامهم شركاهتم يف ادللكية حقوؽ من %400 نسبة على باالستحواذ

من منتجاهتا بتملك نفس النسبة من حقوؽ ادللكية يف  %33 إىل 4. الشركات، والسماح للشركات اليت تّصدر من
من منتجاهتا. أما الشركات اليت ال تستطيع تصدير  %0. إىل 30 للشركات اليت تصدر ما بُت %4. الشركة، ونسبة

 مع االستثمار ضماف اتفاقيات بتوقيع ادلاليزية احلكومة قامت . كما%90فنسبة ملكيتها ال تتعدى  %30 أكثر من
اإلجباري، وإمكانية جلوئها إىل قانوف فض ادلنازعات  التأميم من األجنبية الشركات حبماية تتعلق سلتلف الدوؿ

 22الدولية للحصوؿ على التعويضات القانونية.
 .2014 -1995 الفترةتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في ماليزيا خالل  -2

باعتباره وسيلة ىامة لتعزيز النمو االقتصادي، واستطاعت أف ادلباشر شجعت ماليزيا االستثمار األجنيب 
بُت العوامل اليت ساعدهتا يف ذلك، توفر االستقرار السياسي فيها، والبيئة االقتصادية  حتقق نتائج ىامة. ومن

ادلواتية، اليت خلقت مناخا جاذبا لرأس ادلاؿ األجنيب، فقد سعى صانعو القرار يف ماليزيا للحفاظ على ظلو 
ات التحرير االقتصادي، اليت االستثمار وختفيف تقلباتو واحلفاظ على ادلناخ ادلالئم الستقطابو. وتعترب إجراء

  23باشرهتا ماليزيا عامال مهما يف تفسَت النمو ادللحوظ يف حجم االستثمار األجنيب ادلستقطب.
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  2014 - 1995: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في ماليزيا  للفترة 2الشكل رقم 
(مليار دوالر أمريكي)           

     
 . 3المصدر: مستخلص من المعطيات الواردة الملحق رقم 

اليت  4333 كاف حجم االستثمار األجنيب ادلباشر مستقرا يف السنوات اليت سبقت أزمة ادلالية اآلسيوية
 4332 مليار دوالر يف 3.40 إىل 4333 مليار دوالر يف عاـ 49.. أثرت سلبا عليو إذ سجل اطلفاضا ملحوظا من

 نتيجة، لكن سرعاف ما ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر يف السنة ادلوالية (57.89% انكماش بنسبة)
حتقيق ظلو تدفقات رؤوس األمواؿ دورا مهما يف  أدت زمة من التدابَتح بإصدارقياـ البنك ادلركزي ادلاليزي 

عدة أسباب منها ركود التجارة ، أين عرؼ اطلفاضا نتيجة تضافر 3004 واستمرار ذلك إىل غاية عاـ 24األجنبية.
العادلية، واألزمة الناجتة عن ادلضاربة يف األسهم والسندات ادلستثمرة يف قطاع اإلنًتنيت اليت أطلق عليها فقاعة 

، وخالؿ ىذه  إذ كاف ذلا انعكاس على مجيع فئات األصوؿ مبا فيها االستثمار األجنيب ادلباشر. 25الدوت كـو
نيب ادلباشر ادلتدفق إىل ماليزيا منحصرا يف االستثمارات ذات القيمة ادلضافة العالية يف السنة كاف االستثمار األج

قطاع اخلدمات. إضافة إىل سبب آخر يتمثل يف ادلنافسة ادلتزايدة على االستثمار األجنيب ادلباشر يف ادلنطقة من 
  26قبل اقتصاديات الدوؿ الناشئة، وخاصة الصُت واذلند.

االستثمار األجنيب ادلباشر لالرتفاع مرة أخرى قبل أف تتعرض ألكرب صدمة  باطلفاضها احلاد عادت تدفقات 
 %20 يف ذروة األزمة ادلالية العادلية حيث بلغ معدؿ االطلفاض يف االستثمار األجنيب ادلباشر أكثر من 3003 يف

ن تضررىا بسبب أزمة أكثر م 2008 ، وميكن القوؿ أف ماليزيا تضررت بسبب أزمة3002 مقارنة بعاـ
4332.27  

 ETP سلسلة من ادلبادرات، منها برنامج التحوؿ االقتصادي احلكومة ادلاليزية بإطالؽقامت  3040يف سنة 
(Economic Transformation Program) الذي كاف يهدؼ إىل الًتكيز على تدابَت السياسة العامة لتحسُت ،

منطقة اقتصادية رئيسية يف ماليزيا لتسريع النمو االقتصادي وجتاوز آثار أزمة  43القدرة التنافسية واالستثمار يف 
. قامت احلكومة ادلاليزية يف ىذا الربنامج بتشجع االستثمار األجنيب واحمللي يف قطاعات زلددة منها4 3002
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 (مليار دوالر أمريكي) 2014 - 1995في ماليزيا  للفترة  المباشر األجنبياالستثمار تدفقات  
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عدد القطاعات الكهرباء وااللكًتونيات، األجهزة الطبية ومعدات النفط والغاز. واستهدفت أيضا النمو يف 
، وىو ما 3044خاصة يف سنة ضخمة اخلدمية منها الفرعية النقل، فكانت النتيجة إنشاء مشاريع  استثمارية 

 28ساىم يف االرتفاع الكبَت  لالستثمار األجنيب ادلباشر يف ماليزيا يف ىذه السنة.
 قياس العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر وتطور حجم الصادرات في ماليزيا. :المحور الرابع

يتم يف ىذا اجلزء إجراء دراسية قياسية من أجل حتديد إف كاف لالستثمار األجنيب ادلباشر يف ماليزيا أثر 
الستعانة بالربرلة وبا (Cointegration)ادلشًتؾ  التكامل طريقة على إغلايب على صادراهتا، وذلك باالعتماد

كما مت االعتماد على البيانات ادلشًتؾ.   التكامل اختبارات مراحل سلتلف إلجراءم Eviews 8م اإلحصائية
من تقارير البنك الدويل، وتقارير وزارة ادلالية دلاليزيا، وىي عبارة عن سالسل زمنية سنوية تغطي فًتة  ادلستخرجة

  .3041 - .433 الدراسة
 بالمتغيرات التعريف

 علا4 متغَتين من ظلوذج نستخدـ سوؼ الدراسة ىذه يف
 .(Exp)وادلراد تفسَت سلوكو من خالؿ النموذج، ىو الصادرات  المتغير التابع:

    .(fdi) تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشروىو4  المتغير المستقل:

 التالية4 الرياضية الصيغة النموذج ويأخذ
 Exp = F(fdi)   

  Expt= +  fdit +    …… (*)  
 :حيث
تعكس تأثَت مجيع ادلتغَتات التفسَتية اليت مل تؤخذ بعُت االعتبار يف الدالة، كدور أسعار الصرؼ والتضخم : 

 مثال، أو االستثمار احمللي.
القاعدة  نتيجة تغَت تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر. وحسب (Exp) دتثل مقدار التغَت يف الصادرات4 

 النظرية، فإف التوقعات تشَت إىل أف أثر االستثمار األجنيب ادلباشر على الصادرات يكوف موجبا. 
 اخلطأ العشوائي.4 دتثل 

 :السلسلتين استقرارية دراسة :أوال
 سكوف أو بافًتاض استقرار االستثمار األجنيب ادلباشرو  الصادرات بُت العالقة تقدير صحة ترتبط

 أوالً  متسي وعليو القياسي، حتديد النموذج يف أخطاء إىل سيؤدي استقرارعلا عدـ ألف ذلك الزمنيتُت، السلسلتُت
اختبار  بتطبيق وذلك(، Unit Root Test)الوحدة  جذر اختبار ذلك ويتطلب السلسلتُت استقرارية اختبار
  (Dickey Fuller test) فولر -ديكي
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 للسلسلتين. االستقرارية اختبار : نتائج5 الجدول رقم
 االحتمالية القيم الجدولية القيم المحسوبة النموذج المتغير

 المستوى
Level 

 األول التفاضل
1st 

Difference 

 المستوى
Level 

 األول التفاضل
1st 

Difference 

 المستوى
Level 

 األول التفاضل
1st 

Difference 
Expot 3.68 1.42 األول-  1.95-  1.95-  0.95 0.0006 

-0.59 الثاني  4.45-  3.00-  3.00-  0.85 0.003 
-2.55 الثالث  4.29-  3.60-  3.60-  0.30 0.016 

Fdi 0.7 األول-  5.29-  1.95-  1.95-  0.39 0.0000 
-2.04 الثاني  5.28-  3.00-  3.00-  0.26 0.0006 
-3.35 الثالث  3.40-  3.60-  3.60-  0.08 0.08 

 .Eviews 8مخرجات  المصدر: من                  
 من لكل  ADF إلحصائية اجلدولية  القيم من أكرب احملسوبة القيم أف نالحظ للجدوؿ بسيطةال قراءةالمن 

 تدؿ اليت العدـ فرضية نقبل أي الثالثة، النماذج واالستثمار األجنيب ادلباشر عند ادلستوى يف متغَت الصادرات
مستقرتُت، وبتطبيق إسًتاتيجية  غَت السلسلتُت أف أي  5% ادلعنوية مستوى عند وذلك الوحدة جذر على وجود

 .DS فولر فالسلسلتُت غَت مستقرة من نوع –ديكي
 الزمنيتُت السلسلتُت أصبحت األوىل الدرجة من الفروقات إجراء كما نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أيضا أنو وبعد

 .5% ادلعنوية مستوى عند وذلك ،(Unit Root)الوحدة  جذر ختلواف من مستقرتاف

 عند نفس الدرجة تُت الزمنيتُت دلتغَتي الدراسةبعد التأكد من تكامل السلسل  اختبار التكامل المشترك: :ثانيا
ادلتغَتين يف ادلدى الطويل باستخداـ طريقة ادلربعات الصغرى العادية سوؼ يتم تقدير العالقة اليت تربط  (4)

 ىستو ادلغلب أف تكوف بواقي االضلدار مستقرة عند   Exp،fdiولكي تتحقق عالقة التكامل ادلتزامن بُت ادلتغَتين 
، فإنو يوجد تكامل مشًتؾ. وإذا  لسلة البواقي مستقرة عند ادلستوىباستخداـ اختبار ديكي ػ فولر، فإذا كانت س

 كاف ىناؾ جذر وحدة، فال توجد عالقة تكامل مشًتؾ بُت ادلتغَتين.
  البواقي إستقرارية إختبار -1

 البواقي ىذه فولر على  –نقـو بإجراء اختبار ديكي  (stability test of the residuals) إستقرارية البواقي لدراسة     
 .  (Level) ادلستوى عند

 البواقي. إستقرارية نتائج : اختبار6الجدول رقم 
 المستوى في االختبار

 عام اتجاه ال و ثابت بدون
(none) 

 بثابت
(Intercept) 

 عام واتجاه بثابت
( Trend and intercept) 

ADF test 
Critical values 

5% level 

DF test 
statistic 

ADF test 
Critical 

values 5% 
level 

ADF test 
statistic 

ADF test 
Critical values 

5% level 

ADF test 
statistic 

1.95-  2.65-  3.00-  2.58-  3.60-  2.72-  
 .Eviews 8مخرجات  المصدر: من                                     
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اختبار سكوف البواقي على خلو البواقي من جذر الوحدة حيث أف القيمة احملسوبة جلذر  تدؿ نتيجة
. وعليو، نرفض فرض عدـ السكوف ونقبل الفرض %.الوحدة للبواقي أقل  من القيمة احلرجة عند مستوى ادلعنوية 

عٍت وجود تكامل بُت ، فهي متكاملة من الدرجة صفر، وىذا يىستو ادل عندالبديل أف سلسلة البواقي متكاملة 
 الصادرات وتدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر وىو ما يعٍت وجود عالقة توازنية بينهما يف ادلدى الطويل.

 ECM (Error Correction Model.) نموذج تصحيح الخطأ -2
الفروؽ  يف ادلستوى وساكنة عند ساكنة غَت الدراسة ظلوذج دلتغَتات الزمنية أف السالسل من التأكد بعد
بُت  األجل طويلة توازنية عالقة ىناؾ أف يتضح مشًتكا، تكامال متكاملة مجيعا أهنا من التحقق مث األوىل، ومن

 اليت ادلتغَتات ، فإفEngle and Grangerالصادرات وتدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر. وبالتايل، فإنو حسب 
 (ECM) اخلطأ تصحيح ظلوذج نطبق أف ينبغي وعليو، األجل. طويلة توازنية تعكس عالقة ادلشًتؾ التكامل حتقق
 أنو كما النموذج، متغَتات بُت والطويل القصَت ادلدى يف العالقة وتقدير اختبار إمكانية ينطوي على الذي

 اخلطأ تصحيح ظلوذج باستخداـ تقدير نقـو الزائف. وسوؼ االرتباط عن النامجة القياسية يتفادى ادلشكالت
 وجراصلر. ألصلل اخلطوتُت بطريقة

 تقـو: (Engel-Granger two step method) تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة الخطوتين ألنجل وقرانجر -
 مرحلتُت4  ىذه الطريقة على

 ادلشًتؾ. التكامل اضلدار الطويل، ويسمى ادلدى على التوازنية العالقة ظلوذج تقدير :األويل -
 اجتاه حوؿ ادلدى قصَت التذبذب القصَت أو ادلدى يف العالقة ليعكس اخلطأ تصحيح ظلوذج تقدير الثانية4 -

 الطويل ادلدى اضلدار يف ادلقدرة البواقي ادلدى بإدخاؿ قصَت النموذج ىذا تقدير ويتم البعيد، ادلدى يف العالقة
 ىو4 الطويل ادلدى على العالقة التوازنية وظلوذج. واحدة لفًتة مبطأ مستقل كمتغَت

Expt= +  fdit +                   

 يف ادلقدرة البواقي باستخداـ اخلطأ تصحيح ظلوذج ، بتقدير وجراصلر الثانية حسب طريقة اصلل اخلطوة يف ويتم
  (ECTt ): ويرمز ذلا ادلشًتؾ، التكامل اضلدار

           (           )  
 واحدة يف لفًتة مبطأ مستقل كمتغَت ، ويضاؼ(Error Correcting Term)  حبد تصحيح اخلطأ ECTt ويسمى

 :يلي كما الساكنة، غَت األخرى ادلتغَتات فروؽ جبانب القصَت ادلدى عالقة ظلوذج

         ∑            ∑   

 

   

       

 

   

            

 
 القصَت ادلدى يف التفاعل احلركي االعتبار يف يأخذ ، ألنوويسمى ىذا النموذج بنموذج تصحيح اخلطأ

معلمة تعديل القيم الفعلية      اخلطأ تصحيح حد معامل بُت الصادرات واالستثمار األجنيب ادلباشر وميثل والطويل
، اليت (t-1) السابقة الفًتة يف التوازف اختالؿ نسبة تقيس وحتديداالقيم التوازنية من فًتة ألخرى،  باجتاهللصادرات 

1


2
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، وقد مت تقدير ظلوذج العالقة التوازنية، وإدراج البواقي ادلقدرة مبطأًة لفًتة t يتم تصحيحها أو تعديلها يف الفًتة
 واحدة يف ظلوذج ادلدى القصَت، ليتم بعدىا تقدير ظلوذج تصحيح اخلطأ.

 الصغرى المربعات بطريقة النموذج وإختبار تقدير -أ
 (44بطريقة ادلربعات الصغرى أعطت النتائج التالية )انظر ادللحق رقم (*)  إف تقدير ادلعادلة

Expt = 80.776 + 13.525 fdit        
t=(4.854( (2,612) (5.914)  
Prob = (0,000  (  (0,000)   

= 0.66    
 إشارهتا حيث 3..49 لػ مساوية الطويل األجل يف تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر معلمة أف نالحظ

 من كما نالحظ، > Prob  5%ألف إحصائياً  معنوية ىي كذلك االقتصادية، الناحية من مقبولة أهّنا تعٍت ادلوجبة
 التغَت باقي تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر أما سببها الصادرات تغَتات من %00 أف التحديد معامل قيمة

 . النموذج يف مدرجة غَت أخرى متغَتات إىل يعود 11%
 :النتائج وتحليل األخطاء تصحيح نموذج -ب

 (34أعطت النتائج التالية )انظر ادللحق رقم  األخطاء تصحيح ظلوذجبطريقة (*) إف تقدير ادلعادلة  
 Expt = 3.110 + 0.382 Expt-1 +5.72 fdit        
 T =  (0.996( (2,395) (6.749)   
  Prob = (0,335  (  (0,003) (0.000)      

= 0.72  
 DW = 2.41                                                                                                                 

 كتقييم حيث النموذج متغَتات معنوية على دلت اليت اخلطأ تصحيح ظلوذج تقدير نتائجتوضح 
جزء من التغَتات  تفسر االستثمار األجنيب ادلباشرتدفقات  أف على 0.33 ادلعدؿ التحديد معامل ّدؿ إحصائي

 وكذلك ، 5%فقد كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى  الكلية ادلعنوية عن أما احلاصلة يف صادرات ماليزيا؛
تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر،   دلعلمة ادلوجبة اإلشارة من خالؿ االقتصادية النظرية مع متوافقة كانت النتائج

 ىناؾ أف إىل السالبة اإلشارة تشَتو  ، %40 الداللة مستوى عند اخلطأ معنوية تصحيح حد معلمة أف يتضح كما
 النمو أف إىل (-4.43 )اخلطأ  تصحيح حد معامل قيمة تشَت كما ادلقدر. يف النموذج ادلدى طويلة توازنية عالقة

 تعادؿ( t-1)  الفًتة من ادلتبقي التوازف اختالؿ من بنسبة زمنية فًتة كل يف التوازنية ضلو قيمتو يتعدؿ االقتصادي
44.3% . 
  Expt أف نستنج وبالتايل وإغلايب، معنوي Expt-1  ادلتغَت ، 5%مستوى معنوية وتوضح النتائج أيضا أنو عند   

  السابقة. للسنوات الصادرات بقيم إػلابيا تأثر الصادرات عن يعرب الذي
 وادلتغَت  ادلفسر ادلتغَت بُت عالقة وجود يفسر ما وىذا 0.33يقدر بػ   (R) االرتباط نالحظ أيضا أف معامل    

 وىذا(   2.5من وأصغر 2 من أكرب) جدا قوي(  Durbin Watson stat) DWمؤشر داربن واتسوف  التابع، كما أف

R
2

R
2
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 نتائج ىي عليها احملصل فالنتائج وبالتايل،  (No Spurious Regression)زائف غَت ىو ادلقدر االضلدار أف يفسر ما
 .التابع وادلتغَت ادلفسر ادلتغَت بُت متزامن تكامل عالقة وجود وتؤكد جيدة

 النظرية لتوقعات موافقة اليت جاءت ادلعلمات وأخَتا ميكن القوؿ أف ىذه الدراسة تؤكد من خالؿ إشارة
 يف مرنة أهنا مع اإلشارة إىل االستثمار األجنيب ادلباشر،طرديا بتدفقات  الصادرات ادلاليزية يتأثر أف ظلو االقتصادية

يودي إىل  الطويل األجل يف  1%االستثمار األجنيب ادلباشر بػ زيادة القصَت، حيث باألجل مقارنة الطويل األجل
 .%. بنسبة تزداد فالصادرات سوؼ القصَت األجل يف أما ،%49بنسبة  زيادة الصادرات

 الخاتمة
خالؿ فًتة زمنية وجيزة اخلروج من قائمة الدوؿ النامية واللحاؽ بركب الدوؿ ادلتقدمة،  استطاعت ماليزيا

وساعدىا يف ذلك عدة عوامل منها السياسات االقتصادية اليت تبنتها، وخاصة تلك ادلتعلقة بدعم وتشجيع تدفق 
 رؤوس األمواؿ األجنبية وتوفَت البيئة االستثمارية ادلالئمة ذلا.

 نظاـ ظل يف الدولية التجارة يف موقعها تقوية صادراهتا من أجل وتطوير ترقيةيا إىل لقد سعت ماليز 
 الصادرات أف تنمية التجارية. إذ اعتربت والقيود العراقيل كافة وإزالة الدويل حرية التبادؿ دويل يدعو إىل  جتاري

رؤوس األمواؿ  على ىذا اذلدؼ االعتماداالقتصادي، ومن بُت االسًتاتيجيات اليت تبنتها لبلوغ  النمو قاطرة دتثل
 .األجنبية واالستثمار األجنيب ادلباشر حتديداً 

السياسة اليت تبنتها ماليزيا إلسهاـ االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف ترقية صادراهتا آتت أُكلها، حيث  إف
مت ن حجم صادراهتا. فقد صلحت ىذه األخَتة يف استقطاب رؤوس األمواؿ األجنبية واالستفادة منها للرفع م

متغَتا مستقال والصادرات باعتبارىا  االستثمار األجنيب ادلباشر قياس العالقة بُت تدفقات خالؿ التوصل من
أف تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر  3041إىل غاية  .433ادلمتدة من  الفًتة خالؿاليت دتثل ادلتغَت التابع  ادلاليزية

 ثَت إغلايب على الصادرات، وىو ما يؤكد صدؽ الفرضية الرئيسية ذلذه الدراسة، إذ أظهرتيف ماليزيا كاف ذلا تأ
اليت  جزء من التغَتات القياسي أف تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر استطاعت تفسَت النموذج تقدير نتائج

 الصادرات ادلاليزية. يف حتدث
 ادلستخلصة من ىذا البحث يف النقاط التالية4ضوء ما تقدـ ميكن إغلاز أىم النتائج وعليو، وعلى 

  بتػػػػدفقاتمػػػػدى فعاليػػػػة اإلجػػػػراءات ادلتبعػػػػة وادلتعلقػػػػة بالًتتيبػػػػات اخلاصػػػػة تبػػػػُت مػػػػن خػػػػالؿ ىػػػػذه الدراسػػػػة 
يف احلصػػوؿ علػػى تػػدفقات مهمػػة، بسػػبب ىػػذه األخػػَتة صلحػػت  ، إذاالسػػتثمار األجنػػيب ادلباشػػر يف ماليزيػػا

 تقدميها جملموعة من احلوافز جعلت منها منطقة جذب استثماري تضاىي الدوؿ ادلتقدمة. 
 إذ ةيف ىػذه الدولػ لصػادراتل زلفػزاً  عػامالً  تعػد األجنػيب سػتثماراال تػدفقاتأف  ىػذه الدراسػة أيضػا بّينػت ،

حتػػػل زلػػػل الػػػواردات مبػػػا يضػػػمن  نتػػػاج السػػػلع الػػػيتإو  ذلػػػا ةاإلنتاجيػػػ طُت األظلػػػاحتسػػػويف  تنميتهػػػا  سػػػاىم يفت
   .تقليل قيمتهاال
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إليهػػا يف ىػػذه الدراسػػة، ميكػػن تقػػدمي مجلػػة مػػن  الػػيت مت التوصػػلعلػػى مػػا سػػبق، وعلػػى ضػػوء النتػػائج  تأسيسػػاً    
كمػا   وىػي ،ادلباشػر األجنػيباالسػتثمار  جتربػة ماليزيػا يف رلػاؿ اسػتقطابمػن يريػد االسػتفادة مػن كػل إىل   ادلقًتحػات

 :يلي
 للتكنولوجيا نقلتنمية الصادرات و  من لو من منافع ادل، ادلباشر األجنيباالستثمار  تدفق حتفيز على العمل 

 .االقتصاد دتويل على التأثَت، و ادلاؿ رأس تراكم يف وإسهاـ احلديثة
 االستثمار توطُت فأل ،ادلباشر األجنيباالستثمار تشجيع تدفق من أجل مالئم  استثماري مناخ توفَت 

 العوامل أىم من يعتربادلستقر  والسياسي واالجتماعي االقتصادي فالوضعتنافسي،  مناخ توفر يتطلب
 ادلستثمرين األجانب؛ قرارات يف ادلؤثرة

  لتنمية احمللية ل ةولويواألذات األعلية وضع نظاـ للحوافز يشجع االستثمارات األجنبية حبسب القطاعات
البنية التحتية اليت تساعد على ختفيض التكاليف وحتسُت األداء اإلنتاجي ذلذه ، وتدعيم لدولةاالقتصاد 

 ؛االستثمارات
  توفَت احمللي االقتصاد على بغلادلباشر، بل  األجنيباالستثمار وأخَتًا ال يكفي النجاح يف استقطاب 

  االستثمارات الوافدة، من مؤسسات وكوادر وغَتىا. الستيعاب الالزمة القدرات
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 المالحق
 

 الصغرى المربعات المعادلة بطريقة تقدير: 1الملحق 
Dependent Variable: EXPORT   
Method: Least Squares   
Date: 40/28/43   Time: 17:23   
Sample: 1995 2014   
Included observations: 20   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 80.77558 16.64131 4.853919 0.0001 
FDI 13.52535 2.287003 5.914005 0.0000 
     
     R-squared 0.660220     Mean dependent var 163.2870 
Adjusted R-squared 0.641343     S.D. dependent var 67.73601 
S.E. of regression 40.56571     Akaike info criterion 10.33836 
Sum squared resid 29620.39     Schwarz criterion 10.43794 
Log likelihood -101.3836     Hannan-Quinn criter. 10.35780 
F-statistic 34.97545     Durbin-Watson stat 0.928130 
Prob(F-statistic) 0.000013    

     
 األخطاء تصحيح نموذجبالمعادلة  تقدير: 2الملحق      

 
Dependent Variable: D(EXPORT)   
Method: Least Squares   
Date: 40/28/43   Time: 19:54   
Sample (adjusted): 1997 2014   
Included observations: 18 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.110619 3.120571 0.996811 0.3358 
D(EXPORT(-1)) 0.382400 0.159654 2.395174 0.0312 
D(FDI) 5.725066 0.848278 6.749043 0.0000 
ECT(-1) -0.123382 0.078457 -1.572604 0.1381 
     
     R-squared 0.772073     Mean dependent var 8.539222 
Adjusted R-squared 0.723232     S.D. dependent var 20.92982 
S.E. of regression 11.01092     Akaike info criterion 7.828782 
Sum squared resid 1697.365     Schwarz criterion 8.026643 
Log likelihood -66.45904     Hannan-Quinn criter. 7.856064 
F-statistic 15.80774     Durbin-Watson stat 2.417379 
Prob(F-statistic) 0.000090    
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 )مليار دوالر أمريكي(. 2014-1995: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر وتطور الصادرات في ماليزيا للفترة 3الملحق 

 السنوات تدفقات االستثمار األجنبي المباشر  الصادرات 
83,581 4,17 1995 
92,354 5,07 1996 
93,447 5,13 1997 
83,568 2,16 1998 
96,016 3,89 1999 

112,369 3,78 2000 
102,435 0,55 2001 
109,221 3,2 2002 
117,854 2,47 2003 
143,927 4,62 2004 
162,048 3,92 2005 
182,517 7,69 2006 
205,488 9,07 2007 
229,656 7,57 2008 
184,897 0,11 2009 
230,988 10,88 2010 
264,777 15,11 2011 
265,526 9,73 2012 

259,01 11,58 2013 
246,06 11,31 2014 

Source:  - World Bank, http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx.   
                                      Malaysia, Ministry of Finance, Economic Report  2014/2015, Available on the site4 
                                    http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=262&Itemid=2478&lang=en. 
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 إدارة المخاطر ودورىا في خلق القيمة بالبنوك
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   الجزائر -المدية– فارس يحيىجامعة ،العلوم التجارية وعلوم التسيير   يةاإلقتصادالعلوم كلية ،   ل م د طالبة دكتوراه،  مختفي حميدة ، .                       

 الملخص:
 يف القيمة خلق عملية يف ادلخاطر إدارة تلعبو الذي الدور توضيح الدراسة ىذه خالؿ من حاولنا       
 حوؿ مدخل تناولنا مث وأمهيتها مراحلها، أساليبها، ادلخاطر، بإدارة التعريف خالؿ من وذلك البنوؾ،
 ادلنهج باستخداـ القيمة وخلق ادلخاطر إدارة بُت العالقة ربديد إىل وصوال البنوؾ، يف القيمة وخلق القيمة

 مفردة، (50) تعدادىا وبلغ العينة، أفراد من البيانات مجع لغرض استبانة استخداـ طريق عن اإلحصائي،
 احلسابية ادلتوسطات على اعتمادا االستبانة، بيانات لتحليل (SPSS) االحصائية الرزمة استخداـ ومت

 البنوؾ يف القيمة خلق عملية يف ادلخاطر إلدارة دور ىناؾ أف إىل الدراسة ووصلت االضلدار، ومنوذج
 ٪.70 بنسبة

 .القيمة خلق القيمة، ادلخاطر، إدارة: الكلمات المفتاحية

Abstract/résumé 

      In this study, we tried to clarify the role of risk management in the 

process of creating value in banks, by introducing risk management, its 

methods, stages, and importance. Then we approached the entrance about 

value and value creation in banks, Using the statistical method, using a 

questionnaire for the purpose of collecting data from the sample members, 

the total population was (50). The statistical package (SPSS) was used to 

analyze the questionnaire data, based on the arithmetic mean and the 

regression model, The study found that there is a role of risk management 

in the process of creating value in banks 

Keywords/ Mots clés : risk management, value, value creation. 



 .حميدة مختفي: د.ط                   .المدية بمدينة البنكية الوكاالت من مختارة بعينة ميدانية دراسة:  بالبنوك القيمة خلق في ودورىا المخاطر دارةإ
 

 

 2018/ جوان  10العدد                                  المدية -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
26 

 تمهيد:

 زلاولة إىل البنك يسعى ما فغالبا ادلطروحة، ادلواضيع أبرز بُت من البنوؾ يف القيمة خلق مسألة تعترب
 استجابة القيمة خلق موضوع برز ولقد قيمتو، وتعظيم للمسامهُت ثروة تكوين جلأ من وأرباح تعظيم

 ظل ويف إضافية قيمة ربقيق إىل سعيو ظل يف أنو إال للبنك، مهم أمر ديثل  وأصبح اجلديدة اإلدارية للممارسات
 زيادة ومع واستمرارىا، وجودىا هتدد اليت ادلخاطر حجم وارتفاع ادلالية وادلؤسسات البنوؾ بُت ادلنافسة احتداـ

 طريق عن ادلخاطر ىذه إدارة ضلو التوجو وادلالية ادلصرفية ادلؤسسات على لزاما كاف وتنوعها، ادلخاطر ىذه
وبالتايل خلق قيمة مضافة.  منها التحوط أو فيها التحكم منها، للتقليل جديدة مالية وتقنيات أساليب ابتكار

وبناء على ما سبق جاءت إشكالية الدراسة واليت تقضي بالبحث عن أمهية إدارة ادلخاطر يف البنوط ودورىا يف 
 ق القيمة في البنوك؟لما الدور الذي تلعبو إدارة المخاطر في عملية خخلق القيمة دبعٌت 

العلـو ادلالية  أدبيات تأكيدات من مشتقة فلسفة على احلالية للدراسة الفرضي البناء يقـو: الدراسة فرضيات
واليت تقضي بأف إدارة ادلخاطر يف البنك ذلا دور فعاؿ يف استمرار نشاط البنك، وبالتايل خلق قيمة مضافة لو 

 :التالية الفرضيات على دراستنا نبٍت وعليو

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة اتذ فروؽ يوجد (0.05 =α  )بدراسة دور إدارة  البنوؾ لقياـ
 ادلخاطر يف خلق القيمة يف البنوؾ.

 ويندرج ضمن ىذه الفرضية رلموعة من الفرضيات كالتايل:

 للمخاطر اليت هتدد البنك على خلق قيمة مضافة لو. إحصائية داللة ذو أثر يوجد 
 قيمة للبنك إدارة ادلخاطر على خلق وجود لضرورة إحصائية داللة ذو أثر يوجد. 
 دلدى التزاـ البنك بعوامل خلق القيمة على خلق قيمة لو إحصائية داللة ذو أثر يوجد. 
 إلدارة ادلخاطر على خلق قيمة للبنك. إحصائية داللة ذو أثر يوجد 

 الوصفي ادلنهج انتهاج مت ادلوضوع طبيعة وحسب منهجي طابع ذات دراستنا تكوف حىتالمتبع:  المنهج 
 ادلخاطر ادلصرفية بإدارة ادلرتبطة وادلفاىيم القيمة، خلق بعملية ادلتعلقة ادلفاىيم دبختلف لإلدلاـ التحليلي

 دور خيص فيما كبَتة بدرجة الدراسة يف الكمي التحليلي ادلنهج، والقيمة خلق عملية يف تلعبو الذي والدور
 قبل من تعبئتو جيري استبياف باستخداـ اجلزائرية، البنوؾ يف القيمة خلق عملية يف ادلصرفية إدارة ادلخاطر

 دلفهـو إدارة ادلخاطر ودورىا يف عملية خلق القيمة. إدراكهم مدى دلعرفة البنوؾ يف ادلسؤولُت

مت استعماؿ االستبانة كأداة رئيسية للدراسة، كوهنا أداة مالئمة نستطيع من خالذلا  :البيانات جمع أدوات
 بادلوضوع زلل الدراسة، حيث قسمت االستبانة إىل ثالث أجزاء:احلصوؿ على معلومات مرتبطة 



 .حميدة مختفي: د.ط                   .المدية بمدينة البنكية الوكاالت من مختارة بعينة ميدانية دراسة:  بالبنوك القيمة خلق في ودورىا المخاطر دارةإ
 

 

 2018/ جوان  10العدد                                  المدية -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
27 

 :اجلنس، يف وادلتمثلة للمبحوثُت والوظيفية الشخصية البيانات على زءاجل ىذا اشتمل الجزء األول 
 .العملية اخلربة سنوات وعدد التعليمي ادلستوى السن،

  :أما الثاين  البنك، ذلا يتعرض اليت باألخطارواشتمل ىذا اجلزء على زلورين، األوؿ يتعلق الجزء الثاني
 يتعلق بإدارة ادلخاطر البنكية.

 :خلق يف ادلخاطر إدارة تلعبو الذي والدور القيمة خلق على البنك قدرة مدى وتناوؿ الجزء الثالث 
تعلق ، أما الثاين فيالبنك يف القيمة خلق بعوامل االلتزاـ دى،واشتمل على زلورين، األوؿ يتعلق دب القيمة

 .البنك يف القيمة خلق يف ادلخاطر إدارة دورب

تربز أمهية الدراسة من منطلق أف كل بنك ربدؽ بو رلموعة من األخطار، وبالتايل فإدارة  :الدراسة أىمية
بل ضرورة حتمية السيما يف ظل البيئة التنافسية اليت تشهدىا ادلنظومة البنكية،  ادلخاطر مل تعد عملية اختيارية

خاطر عنصر مهم حلفاظ البنك على حصتو السوقية واستمرار نشاطو وبالتايل خلق قيمة أصبحت إدارة ادلحيث 
 مضافة لو.

 بغية اإلجابة على اإلشكاؿ ادلطروح قسمت الدراسة إىل أربع زلاور: :الدراسة ىيكل

 .التأصيل العلمي إلدارة ادلخاطر 
 .خلق القيمة: نظرة عامة 
 .خلق القيمة: نظرة متأنية 
 .الدراسة ادليدانية 
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 التأصيل العلمي إلدارة المخاطر.أوال: 

إف التطورات اليت شهدهتا الصناعة ادلصرفية وكذا االنفتاح على األسواؽ ادلالية ساىم يف زيادة ادلخاطر 
ادلخاطر واحلد أو شلا دفع بالباحثُت يف اجملاؿ ادلصريف إىل زلاولة اجياد تقنيات للتحكم يف ادلصرفية وتفاقمها، 

 التقليل منها وىو ما يعرؼ بإدارة ادلخاطر.

 مفهوم إدارة المخاطر: .1
، تعرؼ إدارة ادلخاطر على أهنا تنظيم متكامل يهدؼ إىل رلاهبة ادلخاطر بأفضل الطرؽ والوسائل وأقل التكاليف

ىذه الوسائل لتحقيق  وذلك عن طريق اكتشاؼ اخلطر وربليلو، قياسو وربديد وسائل رلاهبتو مع اختيار أنسب
 1اذلدؼ ادلطلوب.

 مراحل إدارة المخاطر: .2
 2ىناؾ أربع مراحل يف إدارة ادلخاطر البنكية وىي:

 فمخاطر اإلقراض قد ال تكوف نتيجة سبب مباشر يتعلق  :تحديد المناطق التي قد تنتج عنها المخاطر
اد الوطٍت أو يف القطاع الذي ينتمي بادلقًتض وشروط القرض، بل قد تكوف نتيجة ظروؼ عامة تؤثر يف االقتص

 إليو ادلقًتض.
 :ويًتاوح القياس عادة بُت تقوًن وضع عميل معُت، وتقوًن سلاطر صناعة أو قطاع  قياس درجة الخطر

 معُت يف االقتصاد، وكذلك تقوًن عرض قرض، وطبيعة مشروع سيموؿ.
 وىذا يتطلب موازنة بُت ادلخاطر وادلردود. :تحديد مستوى المخاطر التي يمكن القبول بها 
 وىذا يتطلب التأكد من وجود نظاـ مناسب للموافقة، الرقابة  :إدارة العمل بمستوى مقبول من المخاطر

 وادلتابعة، مع تفويض الصالحيات للعناصر األكثر كفاية ضمن السياسات العامة ادلوضوعة.
  أساليب إدارة المخاطر: .3

ر وربديد مستواه ديكن استعماؿ واحد أو أكثر من األساليب التالية للتعامل بعد التعرؼ على اخلط
 3معو:

 .ذبنب ادلخاطر ويتحقق ذلك من خالؿ ذبنب الدخوؿ يف عملية معينة 
  السيطرة على اخلطر: ويتم ذلك من خالؿ بذؿ جهود من قبل اإلدارة لتقليل احتماالت حدوث

  لو وقعت بعد ذلك. اخلسارة، كما يتضمن يتم ربديد ادلخاطر حىت
  :ربويل اخلطر: ويعٍت ذلك نقل النتائج ادلالية ادلتوقعة عن اخلسارة إىل جهة تقبل بنقل ادلخاطر إليها مثل

 شركات التأمُت، كما يف حالة الصادرات والتغطية ادلستقبلية فيما يتعلق بالعمالت.

 

 أىداف إدارة المخاطر: .4
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ستوى البنوؾ أو ادلؤسسات االقتصادية إىل ربقيق مجلة من األىداؼ هتدؼ إدارة ادلخاطر سواء على م
 4ندرجها يف اآليت:

  :ككياف ادلنظمة وجود استمرارية وضماف البقاء ىو ادلخاطر إلدارة األوؿ اذلدؼالبقاء واالستمرارية 
 البنك، إف أىداؼ ىـرفػي  مسػاند بدور القياـ ىي ادلخاطر إلدارة الرئيسية الوظيفية تكوف ادلعٌت عامل، وهبذا

 ضماف تكن، بل مهما األخرى البنك فػي أىداؼ مباشػر بشكل ادلسامهة ليس ادلخاطر إلدارة الرئيسي اذلدؼ
 األكثر اذلدؼ إف ىذا ،ويعٍت البحتة ادلخاطر بسبب تنشأ قد اليت اخلسائر لػن سبنعو األخػرى األىداؼ بلوغ أف

 ىو ادلخاطر إلدارة الرئيسي اذلدؼ إف بػل ،بنكال ربح يف اإلسهاـ أو حد أدىن إىل التكاليف تقليل ليس أمهية
و ل التشغيلية الفاعلية على واحلفاظ األعماؿ بيئة يف وجوده يفػرض اقتصادي ككياف بنكال بقاء على احلفاظ

 ."اإلفالس تفادي" يف ادلتمثل األبسط اذلدؼ إىل اذلدؼ ىذا ترمجة ديكن ادلنظمػات دلعظم وبالنسبة
 :تنتج اليت الدخل يف التباينات خبفض بنكلل اإلمجايل األداء يف ادلخاطر إدارة تسهم استقرار األرباح 

 فاف ذلك إىل باإلضافة ذاتػو، حػد فػي مرغػوب ىدؼ وىو مستوى قلأ إىل البحتة بادلخاطر ادلرتبطة اخلسائر من
 الضرييب العبء جيعل ،شلا األرباح على الضػرائب تقليل يف يساعد أف أيضا ديكن الدخل يف التباين خفض
 .الوقت دبرور مستقرة األرباح تكوف عندما قلأ يكوف بنكلل ادلدى الطويل
 اذلدؼ يكوف ىنا ادلخاطر، إلدارة األىػداؼ أىػم حػدأ االقتصاد يعترب:التكاليف تخفيض)االقتصاد 

 وىو ادلخاطر إلدارة الرئيسي اذلدؼ مع سباشيا شلكن مسػتوى أدىن إىل ادلخاطر مع التعامل تكلفة زبفيض ىو
 Hedges&Mehr حسػب للخسػارة سػابق ىدؼ بأنو االقتصاد ىدؼ تصنيف مت نوأ ورغم ،واالستمرارية البقاء
 ويتم أيضا للخسارة الحػق ىدؼ" ادلخاطرة مع التعامل تكلفة" االقتصاد فيها يكوف أف ديكن حاالت فهناؾ
 ذلا يكوف أف ديكن الوقت ىذا يف ازباذىا يتم اليت والقػرارات وقوعها بعد اخلسارة خفض تدابَت من الكثَت تنفيذ
 وعلى تكلفة التعامل مع ادلخاطرة. للخسارة النهائية التكلفة على تأثَت
 لو يشَت الذي والقلق التوتر تقليل هبدؼ يقصدالقلق:  تقليل Hedges&Mehr النـو" ىدؼ نوأب 
 للظػروؼ للتصػدي ادلناسبة التدابَت كافة وضع مت قد نوأ معرفة من نامجةال الباؿ راحة ، دبعٌت" ليال اذلػادئ

 فإف ال، أـ ادلعاكسة للظروؼ التصدي مت قد إذا ما اإلدارة تعرؼ وال محاية دوف لبنكا ظلي فعندما ،ادلعاكسة
 القصوى احلاالت ويف األخرى االعتبارات عػن اإلدارة انتبػاه يصػرفا أف ذلمػا ديكن الذىٍت والقلق التأكد عدـ
مديري  ورفاىية صحة على ضار تأثَت بنكال بقاء خبصوص التأكػد عػدـ منأ ينش الذي للقلق يكوف أف ديكن
 أكثر بشكل توظف أف واألحسن األجدر من يكوف هتدر اليت الطاقة ىاتو ىائلة طاقة يسػتنزؼ القلقف ،البنك

 جيدة ادلخاطر إدارة اسًتاتيجية سبنحػو الذي األماف من تأيت اليت الباؿ راحةف أخرى، أمور يف وجدوى إنتاجيػة
 .والرحبية النمو ضلو طاقتهم بتوجيو للمديرين يسمح والتنفيذ التصميم
  :يف األخرى للوظائف النهائي اذلدؼ نفس ىو ادلخاطر إلدارة النهائي اذلدؼ إفخلق )تعظيم( القيمة 

 الذين ادلػديرين وىػدؼ عموما اإلدارة ىدؼ أف dohtry Neil ويرىؤسسة، ادل قيمة تعظيم وىو مؤسسة أي
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 القيمة تعكس اليت ىي القيمػة ىذه فأل القيمة، تعظيم ىو( ادلخاطر مدير فيهم دبا) ادلسؤوليات ذلم فوضت
 ما دلعيار ووفقا ادلخاطر إدارة قرارات تقيػيم ينبغي ىذه النظر لوجهة ووفقا للمؤسسة، العادية لألسهم السوقية

 .ال أـ القيمة تعظيم يف تسهم كانت إذا

 خلق القيمة: نظرة عامة.ثانيا: 

  مفهوم القيمة: .1

 كتب ويف عامة بصفة االقتصاد كتب يف يًتدد ما كثَتا مصطلح مفهـو توضيح ضروريال من
 التخصصات، باختالؼ خيتلف القيمة مفهـو أف إىل ونشَت القيمة، وىو أال خاصة اإلدارة ادلالية بصفة

 فقد وىدفها الدراسة طبيعة باختالؼ خيتلف ادلالية، كما يف عنها خيتلف التسويق يف القيمة فمفهـو
 باختالؼ خيتلف القيمة فتعريف بالتايلو ، 5وواسعة عامة بصفة يستعمل أو ومضبوطة دقيقة بصفة يستعمل

 تناولت اليت التعاريف ألىم عرض يلي االستعماؿ، وفيما واسع مفهـو فالقيمة التعريف، صاحبة اجلهة
 :القيمة مصطلح

 األداء لكفاءة كمقياس القيمة: 
 الدخل عن للتعبَت عليها ادلتعارؼ االقتصادية ادلفاىيم أحد األداء لكفاءة كمقياس القيمة مفهـو يعترب        
 ديكن حىت أنو على ادلتبقي الدخل مفهـو ويستند. ادلؤسسة يف ادلستثَمر ادلاؿ رأس تكلفة تغطية بعد ادلتبقي
 ربقيق إىل تؤدي بصورة لديها ادلتاحة ادلوارد استخداـ ادلؤسسة إدارة على جيب فإنو األسهم حلملة القيمة ربقيق
 أمواؿ أو شللوكة أمواؿ كانت سواء األمواؿ ىذه على احلصوؿ تكلفة من أكرب ادلستثمرة األمواؿ على عائد

 األمواؿ تكلفة خصم بعد الربح صايف احلسباف يف يأخذ الذي احملاسيب الربح مفهـو من العكس وعلى. مقًتضة
 كانت سواء األمواؿ على احلصوؿ تكلفة إمجايل اعتباره يف يأخذ ادلتبقي الدخل فإف ،(الفوائد) فقط ادلقًتضة

 .مقًتضة أمواؿ أو شللوكة أمواؿ
 بعد التشغيل ربح صايف قيمة بُت بالفرؽ عنو التعبَت ديكن مؤسسة ألي ادلتبقي الدخل فإف ادلفهـو ذلذا وطبقا

 6.ادلؤسسة يف ادلستثَمر ادلاؿ لرأس ادلتوسطة التكلفة وقيمة الضرائب
 للثروة كمقياس القيمة: 

 محلة أو للمالؾ ثروة من األعماؿ وحدات تدره ما مقدار إىل وتشَت للثروة، مقياس بأهنا القيمة تعرؼ        
 خالؿ من وذلك ادلؤسسات ألداء االقتصادي القياس ادلالية االدارة رلاؿ يف احلديثة االذباىات وتتبٌت األسهم
 7.القيمة مقياس تطوير
 المضافة االقتصادية القيمة: 
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 قابلة قيم من معُت إنتاج على اقتصادي نشاط أي يضيفو أف ديكن ما أنو على القيمة تعريف ديكن        
 أولية مادة استعماؿ يتطلب سلعة كل إنتاج فإف. التسويق أو التصنيع مراحل خالؿ من وذلك النقدي، للتقييم

 . للبيع جاىزة كبضاعة النهائي بشكلها تصبح أف قبل تصنيعية مراحل عدة يف السلعة ىذه إنتاج ودير أكثر أو

 كل يضيف حبيث أشخاص عدة تدخل يقتضي كما واخلدمات ادلواد تستلـز معينة إنتاج عملية بأف فيتضح
 ادلواد قيمة بُت الفرؽ من يتكوف للقيمة االقتصادي التحديد فإف لذلك. معينة قيمة ادلنتجة السلعة على منهم

 8.السلعة ىذه إنتاج يتطلبها اليت واخلدمات االستهالكية ادلواد من ادلشًتيات وقيمة ادلنتجة

 االستثمارية المضافة القيمة: 

 النفقات من كالً  تدمج بأهنا ادلؤشرات بقية عن ادلضافة القيمة تتميز االستثمارية الناحية من أما        
 تتم حيث. ادلايل الربح حالة يف كما واإليرادات النفقات بُت تعارض حيدث فال واحد كياف يف واإليرادات

 وأنشطة نفقات فإف ىنا ومن زلاسبية وليست استثمارية نظر وجهة من ادلضافة القيمة طريق عن بينهما ادلوازنة
 وتوضع مستقبلية آثار ذلا استثمارات أهنا على وتعامل أمهيتها ذلا والتطوير والبحوث والتدريب والًتويج التسويق

 9.تقليصها يستحسن نفقات اعتبارىا من بدالً  تقديرية مالية قيم ذلا

 التنافسية القيمة أو االستراتيجية القيمة: 

 وتركيب اختيار خالؿ من يتم ىنا القيمة وخلق بيئتها مع ادلؤسسة لعالقات نتيجة ىي التنافسية القيمة        
 النشاطات سلسلة أو القيمة سلسلة مفهـو استخداـ اقًتح(  1986)  بورتر. تنافسية ميزة خلق هبدؼ األنشطة
 اللوجستية واخلدمات اإلنتاج، الداخلي، واإلمداد النقل) األساسية األنشطة حيث. تنافسية ميزة على للحصوؿ
 وتطوير البشرية، ادلوارد وإدارة التحتية، البنية) الدعم وأنشطة( اخلدمات والبيع، التسويق عمليات الصادرة،

 زبلق الشركة لبورتر، ووفقا. األقصى اذلامش إىل التوصل أجل من موارد تستهلك( وادلشًتيات التكنولوجيا،
 من القيمة سلسلة يف حلقة كل ورصد لتقييم مصلحة لديها فهي ولذلك. ودرايتها خربهتا خالؿ من القيمة
 10.جديدة أخرى تطوير أو التنافسية مزاياىا تعزيز اجل

 التشاركية والقيمة التساىمية القيمة: 

 جيب ادلؤسسة فمسَتي(. السهم قيمة) للمسامهُت مالية قيمة ىي ادلالية النظرية حسب التسامهية القيمة        
 .القيمة خلق طريق عن للمسامهُت األرباح تعظيم ىدؼ حسب التصرؼ عليهم

 يتدخل أين البورصة وأسواؽ اإلدارة رلالس ادلؤسسات، مسَتي بُت عالقات رلموعة إىل ترجع التسامهية والقيمة
  .ادلسامهُت
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 التسامهيُت أو ادلسامهُت سلتلف يضم إذ التسامهية للقيمة كبديل طرحف التشاركية القيمة مفهـو أما        
 ادلتضافرة القوى يف ولكن ادلسامهُت طرؼ من اؿادل رأس عائد يف فقط يكمن ال القيمة خلق أف وتبياف الىتماـ

..(. العامة السلطات الباطن، من متعاقدين مأجورين، موردين، مسامهُت،) ادلصاحل أصحاب أو ادلشاركُت لكل
 11.ادلصلحة أصحاب وكل بادلسامهُت تتعلق ادلشًتكة فالقيمة

 :القيمة الجوىرية 

 ذلك يف دبا احلقيقية لقيمتو أساسي تصور على بناء األصل أو للشركة الفعلية القيمة ىي اجلوىرية لقيمةا        
 القيمة نفس تكوف ال أو تكوف قد القيمة ىذه. ادللموسة وغَت ادللموسة العوامل حيث من العمل، جوانب مجيع

 12.احلالية السوقية

 مفهوم خلق القيمة:  .2

 مستوى قياس مت وعليو ادلاؿ، رأس مفتوحة وادلؤسسات ادلاؿ بسوؽ أساسا القيمة خلق مفهـو ارتبط        
 .األسهم أرباح تقييم على اعتمادا وذلك ادلسامهُت ثروة تعظيم دبدى خلق القيمة

 يف الدراسات سلتلف اىتماـ زلور وىو األخَتة ىذه سًتاتيجيةال األساسي اذلدؼ يعترب ادلؤسسة قيمة تعظيم إف
 وذلذا هبا ترتبط اليت األطراؼ دلختلف القيمة زبلق أف ادلؤسسة على البد قيمتها ولتعظيم ،االسًتاتيجية رلاؿ

 األخَت ىذا بات كما االقتصادية علـوال رلاالت سلتلف يف التداوؿ شائع أصبح القيمة مصطلح فإف السبب
 .ادلقاربات كل يضم موحد مفهـو إجياد دوف ادلختلفة وادلقاربات الرؤى من رلموعة موضوع

 اسبية،احمل القيمة ،القتصاديةا القيمة، ادلالية القيمة فنجد ومتشعب طاغ حبضور القيمة خلق مفهـو يظهر وبالتايل

 القيمة خلق للزبوف، القيمة خلق، االسًتاتيجية القيمة للمسامهُت، القيمة خلق، اجلوىرية القيمة التنافسية، القيمة
 القيمة، سلسلة القيمة، خللق اخلارجي التحليل القيمة، خللق الداخلي التحليل للعماؿ، القيمة خلق للموردين،

 13:ادلوايل الشكل ديثلو ما وىو القيمة خبلق متعلقة مفاىيم وكلها. القيمة شبكة القيمة، ورشة
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 : المفهوم المتشعب لخلق القيمة.(01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهادة لنيل مقدمة ادلؤسسة، أطروحة ادلعرفة داخل إدارة خالؿ من القيمة بن محودة يوسف، خلق المصدر:
 .92، ص: 2015بالشلف، اجلزائر،  بوعلي بن حسيبة االقتصادية، جامعة العلـو يف علـو دكتوراه

 

 اذلدؼ األساسي للبنك: خلق القيمة

 طبيعة القيمة اليت يتم خلقها
 :ادلنظور ادلايل واحملاسيب

القيمة ادلالية. 
القيمة احملاسبية. 
القيمة االقتصادية. 

 ادلنظور االسًتاتيجي:

.القيمة اجلوىرية 
.القيمة التنافسية 
القيمة االسًتاتيجية 

يتم خلق القيمةدلن   

 :مقاربة األطراؼ اآلخذة

.خلق القيمة للعمالء 
.خلق القيمة للعماؿ 
 خلق القيمة

 االجتماعية.

 :ادلسامهُتمقاربة 

 خلق القيمة
 .مسامهُتلل

 

 

.ربليل عمليات خلق القيمة  

 :اخلارجي خللق القيمةالتحليل 

منوذج سلسلة القيمة 
منوذج ورشة القيمة 
منوذج ش 

 بكة القيمة

 :التحليل الداخلي خللق القيمة

 تدنية تكاليف عوامل
 اإلنتاج

ادلدرسة الكالسيكية 
 ادلدرسة
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 احليازة تاريخ بُت ما ادلستثمر قبل من احملققة الرحبية أو ادلاؿ رأس مكاسب أنو على القيمة خلق ويعرؼ
 بعُت األخذ مع. الدراسة قيد للفًتة السنوي العائد معدؿ متوسط أساس على احتساهبا ويتم. ادللكية نقل وتاريخ

 ويتم االنقساـ، وعمليات رلانية أسهم وتوزيع ادلاؿ، رأس وزيادة األسهم، أرباح توزيع بعد ادلكاسب االعتبار
 14ادلعدؿ. السعر أساس على الداخلي العائد معدؿ احتساب

 القيمة، يف فائض خلق على اتهوقدر ادلالية اتهاحتياجا سبويل على ادلؤسسة قدرة دبدى وثيق ارتباط ىناؾ وبالتايل
 مالية، إيرادات إىل ادلالية اإلمكانيات تلك ربوؿ دبدى مرتبط ادلالية االحتياجات سبويل يف الكفاءة ألف ذلك
 تلك أو باالستغالؿ، ادلتعلقة تلك سواء التكاليف سلتلف خصم بعد وذلك ادلؤسسة، ثروة األخَت يف تكوف

 .التمويل بتكلفة ادلتعلقة

 أصوؿ منو أي جديدة، استخدامات يف الفائض ىذا توظيف إىل يؤدي القيمة يف الفائض ربقيق إف
 يف القيمة خلق على ادلؤسسة قدرة زيادة إىل يؤدي النمو ىذا وربقيق سبيزه، أو نشاطها وتنوع ادلؤسسة
 15.ادلستقبل

 من ادلضافة القيمة حلساب تقييمها أجل من للمؤسسة ادلايل األداء على االعتماد يتم كاف السابق يف
 األولية ادلواد تكلفة منو مطروحا البيع سعر ىي ادلضافة فالقيمة األرباح، ربقيق على ادلؤسسة قدرة دراسة أجل

 أداء يف ادلساعدة األخرى وادلواد اخلاـ ادلواد بُت تفصل ألهنا نظرا ناقصة كانت ىذه التقييم وطريقة ادلشًتاة،
 مباشرا سببا تكوف قد واليت ومورديها ادلنشأة بُت االرتباطات اقتصاديات على الضوء تلقي ال أهنا كما النشاط،

 .ادلنتج سبيز زيادة أو التكلفة تقليل يف

 ذلا أصبح اليت ادلختلفة ادلعنوية الدوافع خالؿ من يتجسد أصبح ادلؤسسات يف القيمة فخلق اليـو أما
 لكل احلامسة ادلالية غَت القيمة مصادر تتفاوت حُت ويف صناعاهتا، يف للمؤسسة القيمة ربسُت يف فاعل دور

: منها للشركات القيمة خلق يف تساىم واليت ادلعنوي لألداء احلرجة األصناؼ بعض على االستقرار مت صناعة
 .واالجتماعية البيئية اجلوانب اإلدارة، وكفاءات قدرات التجارية، العالمة قيمة العميل، مع العالقة االبداع،

 والبيئة ادلسامهُت ضلو األديب وااللتزاـ االجتماعية ادلسؤولية واحًتاـ األخالقية األطر أف فيو الشك شلا إذف
 األجل يف الرحبية زيادة إىل تؤدي فهي القيمة، ربسُت يف االحياف معظم يف تسهم عموما واالنساف واجملتمع
 .الطويل

 ىذه بل فقط، احملقق الربح أو ادلايل رصيدىا على احلكم خالؿ من يتم ال للمؤسسات النهائي التقييم أف كما
 الطابع ذات العوامل ىي أمهية تقل ال أخرى وعوامل مادية عوامل لتفاعل نتاج الواقع يف ىي احملققة القيمة

 16.للمؤسسة القيمة خلق يف مسامهتها درجة وربديد كميا قياسها الصعب من األخَتة ىذه أف غَت ادلعنوي،
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 ظهور مصطلح خلق القيمة:  .3

 لألداء معياري كمؤشر نفسو وفرض البنوؾ سلتلف إدارة يف أساسيا زلورا القيمة خلق مفهـو أصبح لقد
 ىدفا طويلة ولفًتة القيمة خلق مفهـو شكل ولقد. بنكلل االسًتاتيجية القرارات صلاعة دلدى شامل ومقياس
 على يقاس كاف أين النيوكالسيكية ادلدرسة إىل القيمة خلق مفهـو أصوؿ وتعود للبنوؾ، ادلايل لالتصاؿ أساسيا
 ادلفهـو ىذا ذلك بعد ليتطور. لتمويلها ادلخصصة ادلوارد بتكاليف مقارنة ادلستثمرة األمواؿ رؤوس مردودية أساس
 17.األسواؽ تلك على وتأثَتىم ادلسامهُت لقوة ادلتنامي االذباه طياتو يف ويدرج ادلالية واألسواؽ العودلة بفعل

سبيزت عموما بوجود  اجلديدة وادلالية االقتصادية البيئةوالقى ىذا ادلفهـو رواجا كبَتا يف تسعينيات القرف ادلاضي، ف
مسامهُت يتسموف بادلهنية وأكثر تطلبا من السابق، شلا أجرب مسيَتي البنوؾ على تبٍت موقف جديد وتوجيو 

أصبح مصطلح خلق القيمة   قليلة سنوات غضوف يفو  تسيَتىم ضلو الًتكيز على خلق قيمة مضافة للمسامهُت،
كمؤشرا لكفاءة األداء ومقياس عادلي ألمهية القرارات االسًتاتيجية، وبالتايل أصبح جزء ال يتجزأ من ثقافة إدارة 

 18البنوؾ.

 اإلبداع ادلعرفة، كالتعلم، مادية وغَت معقدة لعوامل نتاجا بنكال أداء فيو أصبح الذي الوقت ويف أنو إال    
 البشرية وخصوصا ادلوارد وذبنيد اإلبداع على الداخليةتو قدر  على أكثر يعتمد أصبح البنك صلاح فإف وغَتىا

 مفهـو ظهر وىنا ،التنافسي والتموقع القيمة كسلسلة التقليدية التنافسية العوامل على اعتماده من بدال ،منها
 القائمة التنافسية القيمة إىل باإلضافة أنو إىل ادلفهـو ىذا يشَت حبيث الرؤية ذلذه كاستجابة اجلوىرية القيمة خلق
 ادلوضوعة العمليات جبودة متعلقة تنظيمية قيمة داخليا لقخي البنك أيا األخَت ىذ فإف البنك دبحيطو عالقة على
 األنشطة وتوفيق اختيار ىو الرؤية ىذه حسب القيمة خلق فإف وعليو ،الزبائن إرضاء أجل من التنفيذ حيز

 االسًتاتيجية ادلوارد على اعتمادا وذلك ،ادلستدامة التنافسية ادليزة ربقيق من ديكن الذي باألسلوب ادلختلفة
 والقيمة ادلالية القيمة بُت العالقة وربليل إبراز إىل اديةادل غَت بادلوارد ادلتزايد االىتماـ أدى ولقد ىذا بنكلل

 19.أخرى جهة من االسًتاتيجية القيمة وبُت جهة من احملاسبية

 ثالثا: خلق القيمة: نطرة متأنية.

 المصرفي القطاع في القيمة خلق منطق .1

 خلق لكيفية األساسية ادلبادئ نفهم أف الضروري من ؤسسةادل مستوىعلى  قيمةال خلق ربليل يف
 ،(1985 بورتر،) القيمة سلسلةوىي  القيمة لتكوين متميزة عامة مناذج ثالثة اقًتاح مت. لعمالئها قيمة ؤسسةادل

 تصنيفات على القيمة تكوينات وتستند. القيمة وشبكة (1998 وفجلدستاد، ستابيل) القيم )ورشة( متجر
 . والتكنولوجيات ادلتوسطة كثفة،وادل طويلة األجل( 1967) تومبسوف
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اليت  األنشطة ىي الرئيسية األنشطة. وأخرى داعمة أوليةاألنشطة إىل  تصنيف على القيمةسلسلة يستند ربليل 
 األنشطة من خاصة رلموعة لو قيمة تكوين كل. للعمالء واخلدمات ادلنتجات ونقل إنشاء يفمباشرة  تشارؾ
 ادلوارد وإدارة التكنولوجيا، تطوير ادلشًتيات، وتشمل، األولية األنشطة أداء ربسن الدعم أنشطةأما . األولية

  .(1985 بورتر،) .الثابتة التحتية والبنيةالبشرية 

 خالؿ من نتجات،م إىل ادلدخالت ليربو  ىو القيمة خللق األساسي ادلنطق القيمة سلسلة منوذج يف
  .العمالء قيمة مصدر ىي الصلة ذات واخلدمات ادلنتج تقييم. متتابعة عمليات

 بتكلفةذات جودة  نتجاتم إلنتاجطويلة األمد  تكنولوجيا باستخداـ التجميع خط ذلك على األمثلة ومن
 اللوجستية واخلدمات والعمليات، الواردة، اللوجستية اخلدمات ىي القيمة سلسلةل األنشطة االبتدائية. منخفضة
 ات.واخلدم وادلبيعات، والتسويق الصادرة،

 من القيمة إنشاء يتم. ادلشاكل حل ىو القيمة خللق األساسي ادلنطق القيم )ورشة( متجر منوذج يف
 قيمة ترتبط ال(. 1998 فجلدستاد،و  ستابيل) العمالء زبص معينة مشكلة حلل واألنشطة ادلوارد تعبئة خالؿ
 .وادلستشارين األطباء القيمة متاجر أمثلة ومن .ادلشكلة حل قيمةب ولكن نفسو، احللب العميل

 االختيار كل،ادلش حل حتوائها،وا ادلشاكل إجياد يف تصاعدية أو دورية عملية ىي القيم دلتجر الرئيسية األنشطة
 .التقييم/  والسيطرة التنفيذ

 أف ديكن القيمة، خلق وبالتايل العمالء، ربط ىو القيمة خللق األساسي ادلنطق القيمة شبكة منوذج يف
 من مرتبط ولكنو آخر بعميل مباشرة مرتبط غَت العميل يكوف عندما مباشر غَت أو عميلُت، بُت مباشرا يكوف
 .ادلستقلُت العمالء لربط الوساطة تكنولوجيا على القيمة شبكات تعتمد. عدد من العمالء ذبمع خالؿ

 التحتية البنية عمليات اخلدمات، توفَت العقود، وإدارة الشبكة تعزيز يف القيمة لشبكة الرئيسية األنشطة وتتمثل
 واختيارىم الزبائن باجتذاب تتعلق أنشطة من العقود وإدارةلتعزيز الشبكة  الرئيسية نشطةاأل وتتكوف. للشبكة
 20اخلدمات والتسعَت. توفَت بإدارة ادلتعلقة العقود والسيما العمالء، مع العالقة وإدارة

 خلق القيمة وثقافة البنك: .2

يؤدي السعي اجلماعي خللق القيمة إىل بث روح التعاوف وتعزيز الثقة بُت سلتلف األطراؼ الفاعلة 
العاـ وادلصاحل ادلشًتكة على ادلصاحل الفردية، وىذا ما ينتج عنو التقليل من يف البنك، وتغليب الصاحل 

النزاعات والصدامات ادلًتتبة عن تعارض مصاحل األطراؼ اآلخذة، وتشجيع العمل اجلماعي ادلبٍت على الثقة 
 21والتعاوف يف سبيل ربقيق الربح اجلماعي والفائدة الشاملة.
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 خلق القيمة واستراتيجية البنك: .3

يعترب خلق القيمة واحلفاظ عليها من األىداؼ االسًتاتيجية ألي بنك، وذلك من خالؿ منح ىذا 
األخَت أفضلية تنافسية سبكنو من بلوغ ىذا اذلدؼ، لكوف القدرة التنافسية تعترب من عوامل خلق القيمة، وعليو 

 ويتناوؿ يزاوذلا اليت األنشطة من نشاط للك بالنسبة الرئيسية االسًتاتيجيات وتقييم ربديد البنك إدارة على يتعُت
  :يلي ما التحليل ىذا

 بالنسبة البنك يتناوذلا اليت اخلدمة اسًتاتيجية دبعرفة وىذا :نشاط لكل التسويقية االستراتيجية ، 
 قطاعات وبكل خدمة بكل اخلاص النمو ومعدؿ السوقية واحلصة السوؽ حبجم االدراؾ وكذلك

 وائتماف، وإعالف وترويج ونوعية وتسعَتة مداخل من اجلديدة للخدمات ادلتبعة وبالسياسات العمالء،
 .ادلنتظرة واألىداؼ اجلديدة األوضاع دلواجهة قيةيالتسو  الربامج وتعديل تطوير يف السرعة وكيفية

 فيو، ادلستخدمة والطاقات الفعلية األعماؿ وحجم عدد وتشمل :بالعمليات الخاصة االستراتيجية 
 كل يف احلايل التوظيف وحجم ادلاؿ، رأس من ادلوظف وادلستوى ادلختلفة، مكاتبهاو  كالبن فروع وموقع

 وادلقدمة، ادلدفوعة واخلدمات النسبية والقروض ادلدفوعة والرواتب األجور ومستوى مكتب أو فرع
 البيئية الظروؼ مع التكيف على وقدرتو احلوافز ظاـنو  اخلدمة، إنتاج عناصر من عنصر كل وتكلفة
 .البنكي السوؽ يف السائدة

 البنك يقدمها اليت اجلديدة البنكية اخلدمات أي: الجديدة البنكية الخدمات وابتكار تطوير 
 .رواتبهمو  ومؤىالهتم والتطوير البحوث رلاؿ يف العاملُت وعدد عليها، تنفقها اليت ادلالية وادلخصصات

 ادلالية، التدفقات وحجم األصوؿ على العائد حيث من بنكلل ادلايل األداء وتعٍت :المالية االستراتيجية 
 ادلتولدة النقدية السيولة ومقدار األرباح ومقدار األرباح ومعدؿ القروض، خبدمة ادلرتبطة اخلسارة ومعدؿ

 توظيف عملية ربسُت على منها كل مرونة مدى و ادلالية وااللتزامات التمويل ومصادر عملية أية عن
  22أمواذلا.

 خلق القيمة وتنافسية البنك: .4

 فإف واالتصاالت ادلعلومات وثورة العودلة إطار يف خاصة العادلية التجارة وربرير ادلنافسة احتداـ ظل يف
 خبلق الكفيلة السبل إجياد مدى على جوىريّا يرتكز اصبح االقتصادية عامة والبنوؾ خاصة ادلؤسسة اىتماـ زلور
  مستداـ. بشكل عليها واحملافظة البنك لدى تنافسية ميزة

 التحديات من العديد ادلسَتين أماـ تطرح أصبحت للبنوؾ التنافسية البيئة يف وادلتالحقة السريعة التغَتات أف غَت
 متزايد اىتماـ من توليو وما ادلتعلمة البنوؾ وبروز ادلعرفة باقتصاد يعرؼ اصبح ما إىل التحوؿ ظل يف خاصة
 23.والكفاءاتالبشرية  بادلوارد
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فالبنك الذي ال ينجح يف الرد على تطلعات عمالئو أو زبائنو أو ادلسامهُت فيو من غَت احملتمل أف حيقق ميزة 
تنافسية على منافسيو، لذلك تتوقف البنك بشكل أو بآخر على مدى خلقو القيمة لعمالئو خاصة وللمسامهُت 

  24فيو عامة.

 .الدراسة الميدانية: رابعا

يف دراستنا ادليدانية مت استخداـ االستبياف من نوع ليكارت اخلماسي كأداة، أي أف آراء ادلبحوثُت كانت 
 مقسمة بُت موافق بشدة، موافق، زلايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة. 

 الدراسة: مجتمع وعينة .1

 َت واالحتياط، بنكالصندوؽ الوطٍت للتوف اجلزائري، الوطٍت بالبنك العاملُت من الدراسة رلتمع يتكوف
 60 من مكونة عشوائية عينة اختيار مت وقد ادلدية والية الريفية وبنك التنمية احمللية وكاالت والتنمية الفالحة

استبانة وبذلك تكوف نسبة االسًتداد  50العينة، ومت اسًتجاع  مفردات مجيع على االستبانات توزيع موظفا، ومت
83٪. 

 (: alpha de cronbachصدق البيانات )اختبار  اختبار .2
 : اختبار ثبات عبارات االستبيان.(01الجدول رقم )

 
 
 
 
 

 SPSS20 برنامج سلرجات على بناء الباحثة اعداد من: المصدر

 ( يتضح لنا أف عبارات االستبانة ككل تتميز بالثبات والصدؽ حسب01من خالؿ اجلدوؿ رقم )        
وىي مقبولة، حيث حقق احملور  ٪70والنسبة احملققة ىي  ٪60 االحصائية الداللة يتجوز الذي كرونباخ معامل

 ٪60أما احملور الثاين فكانت النسبة أقل من  ٪71األوؿ والذي خيص ادلخاطر اليت هتدد البنك ثباتا بنسبة 
وخصا مدى االلتزاـ  ٪76وخص ىذا احملور إدارة ادلخاطر البنكية، أما احملورين الثالث والرابع فحققا ثباتا بنسبة 

 ارة ادلخاطر يف خلق القيمة يف البنوؾ على التوايل.بعوامل خلق القيمة ودور إد

 

 ألفاكرونباخ عدد االسئلة احملور
 0.717 04 احملور األوؿ 
 0.583 11 احملور الثاين

 0.764 05 احملور الثالث
 0.760 06 احملور الرابع

 0.706 26 الدرجة الكلية لالستبياف



 .حميدة مختفي: د.ط                   .المدية بمدينة البنكية الوكاالت من مختارة بعينة ميدانية دراسة:  بالبنوك القيمة خلق في ودورىا المخاطر دارةإ
 

 

 2018/ جوان  10العدد                                  المدية -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
39 

 : الدراسة عينة أفراد خصائصوصف  .3

 والوظيفية الشخصية لخصائصهم وفقا الدراسة عينة أفراد توزيع: (02)الجدول رقم 

 (%) النسبة العدد بدائل اإلجابة ادلتغَتات
 

 اجلنس
 72 36 ذكر
 28 14 أنثى

 100 50 اجملموع
 
 

 العمر

 02 01 سنة 25من  أقل
 62 31 سنة 35إىل  25من 
 30 15 سنة 45إىل  36من 

 06 03 سنة 45أكثر من 
 100 50 اجملموع

 
 ادلؤىل العلمي

 6 3 ثانوي
 10 5 بكالوريا

 18 9 تقٍت سامي
 64 32 ليسانس

 2 1 دراسات عليا
 100 50 اجملموع

 
 

 اخلربة ادلهنية

 50 25 سنوات 05أقل من 
 28 14 سنوات 10إىل  05من 

 12 6 سنة 15إىل  11من 
 10 5 سنة 15أكثر من 

 100 50 اجملموع
 SPSS20من اعداد الباحثة بناء على سلرجات برنامج المصدر: 

( يتضح 01إناث ومن خالؿ اجلدوؿ رقم ) 14ذكور و 36مفردة، منهم  50تتكوف عينة الدراسة من 
 .٪28وىي نسبة مرتفعة مقارنة مع نسبة االناث واليت بلغت ، ٪72أف نسبة الذكور تقدر بػ 

 الذين ادلوظفُت عدد بلغ حيث األعمار، سلتلف على موزعوف ادلستجوبُت أف اجلدوؿ نفس من ويتضح
 36 بُت أعمارىم تنحصر الذين ادلوظفُت عدد بلغ بينما٪ 62 بنسبة موظفا 31 سنة 35 عن أعمارىم تقل

 ،٪06 بنسبة موظفُت 03 سنة 45 عن سنهم يزيد الذين ادلوظفُت عدد وبلغ ٪30 موظفا بنسبة 15 سنة 45و
وبالتايل امكانية  العمل على قدرهتم على يدؿ شلا الشباب فئة من ىم الدراسة عينة أفراد غالبية أف يعكس ما

 .خلق قيمة مضافة للبنك
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للمتحصلُت  ٪06، مقابل ٪64كما يتبُت أف غالبية ادلبحوثُت حاصلُت على شهادة الليسانس بنسبة 
على مستوى ثانوي، وىذا شيء اجيايب بالنسبة للدراسة ألف رلمل األسئلة ادلطروحة ال يستطيع اإلجابة عنها إال 

 من ىم يف التخصص.

متبوعة بالفئة ، ٪50سنوات بنسبة  05كما أف أعلى نسبة خربة لألفراد ادلستجوبُت ىي فئة أقل من 
 .٪28سنوات بنسبة  10إىل  05احملصورة ما بُت 

 عرض نتائج الدراسة: .4
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبيان.03الجدول رقم )

المتوسط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه الترتيب

 موافق 04 1.11 2.30 .البنك داخل متداولة كلمة" وكالتكم يهدد خطر" كلمة 01
 محايد 01 1.05 3.14 وكالتكم معرضة لمخاطر.  02
 محايد 03 0.58 2.68 ما ىو مصدر ىذه المخاطر في رأيك. 03
 محايد 02 1.10 2.96 المخاطر التي تتعرض لها وكالتكم: 04

 محايد 01 0.72 2.77 المخاطر التي تهدد البنكمحور 
 موافق 03 0.990 2.40 البيئة التي يعمل فيها البنك تشكل مصدرا للخطر. 05
البنك يأخذ دراسة المخاطر بعين االعتبار في عملية صياغة  06

 االستراتيجية.
وافق م 10 0.771 1.76

 بشدة
 موافق 02 0.973 2.54 البنك بإمكانو التنبؤ وتوقع إشارات الخطر. 07
ىل ترون أنكم تلقيتم ما يكفي من التدريب والتكوين للتعامل مع  08

 أي خطر كان.
 محايد 01 0.975 2.78

 موافق 05 0.722 2.36 ىل تضن أن البنك يقظ في التعامل مع المخاطر المحدقة بو. 09
 موافق 06 0.717 2.34 تعتقد أنكم تواجهون عراقيل في التعامل مع بعض المخاطر. 10
 بإدارة يتعلق ما بكل المعتمدة المركزي البنك قرارات البنك يحترم 11

 .المخاطر
موافق  11 0.745 1.66

 بشدة
 إدارتها على لمساعدتو المخاطر إلدارة لجنة اإلدارة مجلس يعين 12

 .فيها والتحكم
 موافق 07 0.982 2.34

 سالمة تهدد التي االستراتيجية المخاطر مع اإلدارة مجلس يتعامل 13
 يترك وال دوريا بنفسو بمراجعتها ويقوم أولوياتو أىم كأحد البنك
 .المراجعة للجنة ذلك

 موافق 09 0.819 2.32

 موافق 04 0.878 2.38 .العميل مع عالقتو نتيجة يتحملها التي التكلفة بدراسة البنك يقوم 14
 وجود حالة في للبنك التابعة األخرى الوكاالت مع تعاون يوجد ىل 15

 .أزمة
 موافق 08 0.872 2.34

 موافق 02 0.380 2.292 إدارة المخاطر البنكيةمحور 
موافق  04 0.513 1.68 يحدد البنك األىداف المالية المراد تحقيقها مسبقا. 16
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 بشدة
موافق  05 0.819 1.68 يقوم البنك بتقييم األداء المالي لو دوريا.  17

 بشدة
يقوم البنك باستغالل الموارد المتاحة بشكل يعظم من حجم  18

 العوائد
 موافق 03 0.913 2.06

يرسم البنك توجهو االستراتيجي من خالل تحديده للفرص  19
 والتهديدات التي يمكن أن تؤثر على أدائو.

 موافق 02 1.016 2.22

 محايد 01 1.396 3.36 يشجع البنك المبدعين ويتبنى افكارىم االبداعية. 20
 موافق 03 0.69869 2.20 مدى االلتزام بعوامل خلق القيمة في البنك.محور 

ىل تساعد إدارة المخاطر في تحسين إدارة البنك ومساعدة  21
 .المديرين ومجلس االدارة على تطوير استراتيجيات سليمة للبنك

 موافق 03 1.078 2.02

 والجدارة كالكفاءة الموظفين وتعيين اختيار لمعايير البنك احترام 22
 التعرض ويجنبو مستواه ويرفع البنك أداء من يحسن والخبرة
 .للموارد الجيد غير االستغالل أو التسيير سوء لمخاطر

 موافق 02 1.029 2.04

 سياسة إعداد مع المخاطر إدارة واستراتيجية سياسة وضع  ىل 23
 .البنك أداء من يرفع العمل لوحدات داخليا للمخاطر وىيكل

 موافق 05 0.832 1.96

 مع المخاطر إدارة يخص فيما البنك داخل الثقافي الوعي بناء ىل 24
 .للبنك مضافة قيمة خلق الى يؤدي الخطر مواجهة عمليات تطوير

 موافق 04 0.769 1.98

 رفع إلى يؤدي بشكل المخاطر في يتحكم البنك أن ترى ىل 25
 .قيمتو

 موافق 01 0.741 2.32

 وتقديمها البنك لها يتعرض التي المخاطر حول التقارير إعداد ىل 26
 مضافة قيمة خلق شأنو من المصالح وأصحاب اإلدارة مجلس إلى

 .للبنك

موافق  06 0.582 1.78
 بشدة

 موافق 04 0.57661 2.0167 محور دور إدارة المخاطر في خلق القيمة في البنك.
 موافق - 0.593825 2.3196 الدرجة الكلية لالستبيان

 20SPSS برنامج مخرجات على بناء الباحثة اعداد من: المصدر      

وفقا دلا جاء يف اجلدوؿ السابق من نتائج يتبُت لنا أف إدارة ادلخاطرة ذلا دور يف خلق قيمة للبنوؾ زلل 
واالضلراؼ ادلعياري بػ  2.3196الدراسة، وىذا ما يشَت إليو ادلتوسط احلسايب الكلي لالستبياف وادلقدر بػ 

البنوؾ زلل الدراسة معرضة  بأف اإلجابات والذي يقع يف رلاؿ ادلوافقة، كما يالحظ من خالؿ 0.593825
 األوىل. ادلرتبة احملور ىذا بذلك فاحتل 2.77 احملور ذلذا احلسايب ادلتوسط بلغ للمخاطر حيث

 يعد للتعامل مع ادلخاطر والتكوينية الالزمة التدريبية الربامج كما أكدت اجابات ادلستجوبُت بأف تقدًن
 احملور ذلذا احلسايب ادلتوسط خللق قيمة مضافة لو إذ بلغ استغالذلا البنك على جيب اليت ادلهمة القوة نقاط من

 الثانية. ادلرتبة احملور ىذا بذلك فاحتل 2.29
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كما أشارت نتائج احملور الثالث بأف البنوؾ زلل الدراسة ملتزمة بعوامل خلق القيمة، وىذا ما يوضحو 
( 16، ويالحظ أف الفقرتُت )0.69869واالضلراؼ ادلعياري ادلقدر بػ  2.20ادلتوسط احلسايب للمحور وادلقدر بػ  

التزاـ البنك بتحديد أىدافو ادلالية  ( سجلتا أعلى متوسط حسايب يتجو ضلو ادلوافقة بشدة واليت زبص17و)
 مسبقا وتقييم أدائو ادلايل دوريا.

 وأصحاب اإلدارة رللس إىل وتقدديها البنك ذلا يتعرض اليت ادلخاطر كما أف اعداد التقارير حوؿ
ضلو موافق بشدة، أما فيما  كاف اذباه اجابات العينة ادلستقصاة للبنك فقد مضافة قيمة خلق شأنو من ادلصاحل

حيص نتائج احملور الرابع ككل فقد بينت أف إدارة ادلخاطر ذلا دور يف خلق قيمة للبنوؾ حيث بلغ ادلتوسط 
 .0.57661أما االضلراؼ ادلعياري فقد قدر بػ  2.0167احلسايب ذلذا احملور 

 اختبار الفرضيات: .5

 ، واجلدوؿ أدناه يوضح ذلك.( T-Test) اختبار استخداـ للتأكد من صحة وثبوت الفرضيات مت

 لفرضيات الدراسة. اختبار نتائج(: 04) رقم الجدول

 اختبار القبول Sig المحسوبة t t الفرضية
 القبول 0.030 2.923 2.77 الفرضية األولى
 القبول 0.000 13.142 2.29 الفرضية الثانية
 القبول 0.000 8.096 2.20 الفرضية الثالثة

 القبول 0.000 12.059 2.0167 الرابعة الفرضية
 20SPSS برنامج سلرجات على بناء الباحثة اعداد من :المصدر

 احصائية داللة ذات فروؽ يوجد أنو( 03) رقم اجلدوؿ يف الواردة االحصائية النتائج من يتضحالفرضية األولى: 
 يف القيمة خلق التابع ادلتغَت يف ادلخاطر إدارة يف وادلتمثل ادلستقل للمتغَت( α= 0.05) الداللة مستوى عند

كرب من قيمتها اجلدولية، كما أف مستوى ادلعنوية أ وىي 2.923 بػ وادلقدرة احملسوبة t قيمة  إىل استنادا البنك،
(sig=0.03)  وىذا يقضي بقبوؿ الفرضية البديلة ورفض الفرضية 0.05وىو أقل من ادلستوى الذي مت اعتماده ،

 .لو مضافة قيمة خلق على البنك هتدد اليت للمخاطرالصفرية، واليت تؤكد بعدـ وجود فرؽ ذو داللة احصائية 

 قيمتها من أكرب وىي 13.142احملسوبة قد بلغت  tأف قيمة  (03) تبُت سلرجات اجلدوؿ رقمالفرضية الثانية: 
وبالتايل رفض  ،0.05 اعتماده مت الذي ادلستوى من أقل وىو (sig=0.000)اجلدولية، ومستوى ادلعنوية قدر بػ 

 ادلخاطر دارةضرورة وجود إل إحصائية داللة ذو أثرالصفرية وقبوؿ الفرضية البديلة واليت تقضي بوجود  الفرضية
 .للبنك قيمة خلق على
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 بلغ احملسوب الداللة ومستوى 8.096 بلغت احملسوبة t قيمة أف( 03رقم ) اجلدوؿ من : يتبُتالفرضية الثالثة
(sig=0.000 )ادلعتمد الداللة مستوى من أصغر وىو (0.05 =α) البديلة، واليت  الفرضية قبوؿ يعٍت ما وىذا

 .لو قيمة خلق على القيمة خلق بعوامل البنك التزاـ دلدى إحصائية داللة ذو أثرتؤكد على وجود 

وىي أكرب من  12.059 بلغت احملسوبة t قيمة أف( صلد 03من خالؿ نتائج اجلدوؿ رقم ) الفرضية الرابعة:
، (α= 0.05) ادلعتمد الداللة مستوى من أصغر وىو( sig=0.000) قيمتها اجلدولية، ومستوى ادلعنوية احملسوب

 .للبنك قيمة خلق لىع ادلخاطر إلدارة إحصائية داللة ذو أثروىذا يعٍت وجود 

احملسوبة كانت أكرب من قيمتها اجلدولية،   tمن خالؿ النتائج السابقة صلد أنو يف كل فرضية كانت قيمة 
 0.05) ادلعتمد الداللة مستوى من أصغر كاف يف مجيع الفرضيات  (sig)كما أف مستوى ادلعنوية احملسوب 

=α)، وىذا يقضي بقبوؿ للبنك قيمة خلق لىع ادلخاطر إلدارة فروؽ ذات داللة احصائية وجود يعٍت وىذا ،
 الفرضية الرئيسية.

 خاتمة:

 حاولناخلق القيمة يف البنوؾ،  يف ادلخاطر إدارة دور يف وادلتمثل حبثنا دلوضوع النظري اإلطار تقدًن بعد
من خالؿ القياـ بدراسة ميدانية للبنك الوطٍت  رلموعة من البنوؾ على نظرية مفاىيم من لو تعرضنا ما إسقاط

 والية وكاالت احمللية التنمية وبنك الريفية والتنمية الفالحة بنك واالحتياط، للتوفَت الوطٍت الصندوؽاجلزائري، 
 :أمهها نتائج عدة إىل توصلنا الدراسة ىذه من االنتهاء وبعد ادلدية

 عن منهج علمي للتعامل مع سلتلف ادلخاطر اليت يتعرض ذلا البنك؛ إدارة ادلخاطر ىي عبارة 
 خلق القيمة يف البنك ىو نتاج تفاعل عوامل مادية وعوامل معنوية؛ 
 يتم قياس مستوى خلق القيمة دبدى تعظيم ثروة ادلسامهُت، وذلك اعتمادا على تقييم أرباح األسهم؛ 
 الدراسة تغيب فيها فلسفة تكوين وتدريب ادلوظفُت  أظهرت نتائج الدراسة ادليدانية بأف البنوؾ زلل

للتعامل مع ادلخاطر اليت يتعرض ذلا البنك، حيث يرى ىؤالء ادلوظفُت بأف البنوؾ عينة الدراسة معرضة 
 دلخاطر خارجية أكثر منها داخلية؛

  استنادا بينت الدراسة التطبيقية أيضا بأف البنوؾ زلل الدراسة ال تشجع ادلوظفُت ادلبدعُت، وذلك
 وىذا حيد من عملية خلق القيمة؛ 3.36( إذ بلغ 20للمتوسط احلسايب للفقرة )

 كذلك أظهرت أف إدارة ادلخاطر تساعد يف إدارة البنك وتطوير اسًتاتيجياتو؛ 
  كما بينت أيضا أف بناء الوعي الثقايف يف البنوؾ زلل الدراسة فيما يتعلق بإدارة ادلخاطر يؤدي إىل خلق

 للبنك.قيمة مضافة 
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 من مهمة تعترب اليت النقاط بعض على ضوء ىذه الدراسة والنتائج ادلتوصل إليها ديكن اقًتاح التوصيات:
 :خالؿ من إدارة ادلخاطر يف خلق القيمة يف البنوؾ دور تفعيل جلأ

 ضرورة بناء ثقافة اخلطر داخل البنك واجلاىزية دلواجهتو خصوصا يف ظل زيادة ادلنافسة؛ 
  باليقظة ادلصرفية حيث أهنا تبقي البنك على إطالع دائم بكل ما يطرأ يف البيئة ادلصرفية التسلح

 من مستجدات، وبالتايل رصد ادلخاطر والتهديدات شلا خيلق قيمة مضافة للبنك؛
 جودة  وربسُت العماؿ إنتاجية رفع أجل من وربفيزىم العماؿ وتدريب تكوين بنوعية االىتماـ

 باجلامعات واالستعانة التكاليف وخلق قيمة مضافة للبنك، زبفيض التايلوب اخلدمة ادلصرفية،
 التدريب ادلتخصصة؛ ومراكز

 القوانُت والنصوص سن من خالؿ وذلك والتطور ذلا بالنمو يسمح شلا للبنوؾ ادلالئم احمليط توفَت 
 .يف اجملاؿ ادلصريف االستثمار تسهيل عمليات شأهنا من اليت

 :والهوامشالمراجع 
                                                           

 .55: ص ،2007 األردف، احلامد، دار والتأمُت، اخلطر إدارة موسى، نوري سالـ، شقَتي عزمي أسامة:  1
 .273، ص: 2006مفلح زلمد عقل، وجهات نظر مصرفية، اجلزء الثاين، مكتبة اجملتمع العريب، عماف، :  2
 .274عقل، نفس ادلرجع، ص:  زلمد مفلح:  3
 مقدمة ، مذكرة-سعيدة SCISدراسة حالة مؤسسة االمسنت ومشتقاتو –ومكانة إدارة ادلخاطر يف ادلؤسسة االقتصادية  : عبديل لطيفة، دور 4

-58، ص: 2012اجلزائر،  تلمساف، أيب بكر بلقايد، جامعة إدارة األفراد وحوكمة الشركات، يف ادلاجستَت شهادة على احلصوؿ متطلبات ضمن
60. 
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 .70: ،ص2009
 على منشور حبث ،03: ص ،"النظرية ادلزاعم الختبار عملية دراسة" األسهم وعوائد ادلضافة االقتصادية القيمة بُت العالقة الشرقاوي، أشرؼ:  6
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 .76: ،ص2011 اجلزائر، ،-3- اجلزائر جامعة تسويق،: زبصص التجارية، العلـو يف ادلاجستَت شهادة على احلصوؿ

 ادلوقع على متاح ،08:ص ،2010 دمشق، جامعة تسويق، ماجستَت أوىل سنة يف مقدـ حبث التسويق، يف ادلضافة القيمة ماىية درويش، عالء:  8
 :التايل االلكًتوين

 
http://www.tahasoft.com/books/531.docx. 

 .08درويش، نفس ادلرجع، ص:  عالء:  9
 مالية، وىندسة بنك: زبصص االقتصادية، العلـو يف ادلاجستَت شهادة لنيل مقدمة زبرج مذكرة القيمة، خلق إلشكالية ادلعنوي البعد مرًن، بوليمة:  10

 .61-60: ص ص ،2011/2012 اجلزائر، عنابة، سلتار، باجي جامعة
11 : Gérard Charreaux, Philippe Desbrières, Gouvernance des entreprises : valeur partenariale contre 
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 الجزائر غليزان، الجامعي المركز التسيير، علىم و والتجارية االقتصادية العلىم معهد ،" أ" مساعد أستاذ، صالح  هشام 

  ،الجزائرلشلفبا "حسيبة بن بوعلي " كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  ،العاليأستاذ التعليم ، محمد راتول ،. 
 

 الملخص:
زلاولة استخدام أسلوب مونت كارلو للمحاكاة يف اختيار ادلشاريع  مت إعداد ىذه الدراسة هبدف

 ادلتغريات ادلؤثرة على تقييم ادلشاريع،حيث قمنا بتقدير التوزيعات االحتمالية اخلاصة بكل االستثمارية، 
أسلوب مونت كارلو للمحاكاة يف اختيار إنشاء نظام حاسويب يستخدم  أما ىدفنا الرئيسي فتمثل يف

التابع لشركة سوناطراك،  GP1-Zأحد ادلشروعني ادلقًتحني الصلاز ثالث وحدات لتمييع الغاز مبركب 
، أما الثاين فهو خاص بالشركة األمريكية IHI-ITOCHUادلشروع األول خاص بالشركة اليابانية 

PULMAN KELLOG ، وذلك من خالل حساب القيمة احلالية الصافية، والتعرف على ادلخاطر
بينت نتائج الدراسة أّن االختيار قد وقع على ادلشروع األول على احمليطة بكال ادلشروعني ادلقًتحني. 

ادلخاطرة، حيث القيمة احلالية الصافية لكال ادلشروعني خالل وأقل درجة من  اعتبار أنو ػلقق أكرب عائد
دينار جزائري،  171050503724.002العمر اإلنتاجي للمشروع أخذت القيم التالية على التوايل: 

 79432851070.346دينار جزائري، أما االضلراف ادلعياري فقد أخذ القيم اآلتية: 137964125470.162

حتليل حساسية ادلشروع الذي وقع عليو االختيار بينت أن لتوايل. كما أّن على ا 79914350901.376، 
حيث أّن الزيادة يف التدفقات  جد حساس للتغري يف التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة،ىذا األخري 

أو االطلفاض يف التدفق النقدي الداخل للمشروع مبقدار أكرب من  %40 من ربالنقدية اخلارجة بنسبة أك
 .غلعل ادلشروع ػلقق قيمة حالية سالبة 30%

 .احملاكاة، األساليب الكمية، ادلخاطرة، تقييم، العائد، اختاذ القرار الكلمات المفتاحية:

 The abstract : 

This study has been prepared for the purpose of trying to use Monte 

Carlo simulation method as a tool for the investment projects selection, 

where we estimated probability distributions of all the variables that affect 
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 مقدمة

جتعل من الضروري على أحد األسباب اليت عملية اختيار ادلشاريع االستثمارية واختاذ القرارات الرشيدة  تعد
أي شركة استعمال األساليب والنماذج العلمية والتقنيات الكمية اليت تساعدىا يف معرفة أىم ادلشاريع ذات 

شاريع اليت تدخل يف إطار تكرير ودتييع الغاز ادلن ادلردودية العالية واليت تتماشى مع األىداف العامة للشركة؛ كما أ
وباخلصوص تلك اليت ترتبط بادلردودية والتكلفة طيلة دورة حياة ادلشروع  ـ،تواجو العديد من حاالت عدم التأكد

"كتكاليف اإلنتاج وسعر الغاز...". واليت غالبا ما تعترب عوامل غري مؤكدة، ونتيجة تعقد ىذا النوع من ادلشاكل 
عوبة توقع التدفقات النقدية اخلاصة هبذا النوع من ادلشاريع مت اختيار ظلوذج مونت كارلو للمحاكاة الذي يعد وص

 من أساليب التفوق اليت تسمح بصياغة تفضيالت متخذ القرار بشكل جيد.
من يعترب ظلوذج مونت كارلو من أىم النماذج ادلمكن استخدامها يف تقييم حاالت عدم التأكد والتقليل 

خطر فرص االستثمار يف مشاريع دتييع الغاز، باعتبار أنو يأخذ مجيع ادلتغريات اليت تؤثر يف تقييم البدائل وذلك 
عن طريق التوزيع االحتمايل، وتتمثل آلية النموذج يف أنو يقوم بتوليف التوزيعات االحتمالية لكل متغري من 

يع احتمايل واحد ؽلثل رحبية البديل االستثماري كوحدة متغريات ادلقًتح االستثماري من أجل احلصول على توز 
 واحدة.

the evaluation of investment projects. However, our main purpose was to 

establish a computerized system that uses Monte Carlo simulation in the 

selection of two projects, in order to accomplish three units to dilute the gas in 

Sonatrach complex GP1-Z, the first project  belongs to the Japanese company 

IHI-ITOCHU, the second belongs to the American company PULMAN 

KELLOG. And that is through the net present value (NPV) calculation and 

identifying the surrounding risks of both the two proposed projects. The 

findings of the study revealed that the selection has been dropped on the first 

project since it achieved the highest return and the lowest degree of risk. The 

NPV of both projects during the useful life of the project took the following 

values respectively: 171050503724.002 DA, 137964125470.162 DA  .While The 

standard deviation had taken the following values respectively: 

79432851070.346, 79914350901.376. Furthermore, The sensitive analysis on the 

chosen project showed its great sensitivity for the changes in the cash inflows 

and outflows. In which, either the increase in cash outflows by more than  40% 

or the decline in cash inflow by more than 30%, it will achieves a negative 

current value for the project. 

Keywords: Simulation, quantitative methods, risk, assessment of return, 

decision-making 
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التالية: يف ظل زلدودية ادلوارد ادلالية وندرهتا وكثرة ادلشاريع  اإلشكاليةيف ضوء ىذه ادلعطيات ؽلكن طرح 
 ادلشاريع ادلالئمة؟ واختيارادلقًتحة، كيف ؽلكن استخدام ظلوذج مونت كارلو للمحاكاة يف تقييم 

جابة عليها سوف نعاجل سلتلف النقاط األساسية اليت حتيط مبوضوعنا من خالل ىذه اإلشكالية واإلولتبسيط 
 احملاور التالية:
 ؛ادلسار الكامل الستخدام ظلوذج مونت كارلو   -
 ؛النموذج عليها وإسقاطتقدمي البطاقة التقنية للمشروعني زلل الدراسة    -
 .حتليل النتائج ادلتوصل إليها   -

التأكد من أن تقييم ادلشاريع يؤدي إىل ترشيد القرارات من خالل حتقيق االستخدام األمثل أهداف الدراسة: 
للموارد ادلتاحة واستخدامها بشكل عقالين، كما يساىم أيضا يف ختفيف درجة ادلخاطرة من جهة وفشل ادلشاريع 

 .إضافة إىل ادلساعلة يف عملية التنمية االقتصادية ،من جهة أخرى
 المسار الكامل لنموذج مونت كارلو للمحاكاة: -1

 ؽلكننا تلخيص مسار أسلوب احملاكاة مونيت كارلو يف ثالثة خطوات رئيسية، كما يلي:
كأول خطوة، غلب توضيح سلتلف العوامل الرئيسية   أ.انشاء توزيع احتمالي لكل معلمة اقتصادية داخلة:

( و تقييم توزيعاهتا opex، النفقات التشغيلية capexستثمارللخطر، واليت تتمثل يف  )اإلنتاج، تكاليف اال
 االحتمالية باستعمال القيم التارؼلية و أراء ادلختصني. 

 التوزيعات ادلعطاة للمتغريات األساسية ىي:
 :؛و بصفة عامة نستعمل توزيع لوغاريتمي طبيعي اإلنتاج 
 تكاليف االستثمارCAPEX: ؛إن التغري يف تكاليف االستثمار دتثل بصفة عامة عن طريق توزيع ثالثي 
 النفقات التشغيليةOPEX :  التغري يف النفقات التشغيلية "التكاليف العملية" بتوزيع ثالثيثل ؽلعموما.  

 .*للتذكري فإن ىذه التوزيعات تستعمل بطريقة متكررة يف الصناعية البًتولية
يكرر ىذا لعدد من ادلرات للحصول على شكل التوزيع ب.القيام بإجراء التجارب على النموذج رياضي: 

 . †دورة 0111و  011االحتمايل للنتائج، علما بان العد ادلطلوب تكراره عادة ما يًتاوح بني 
 توزيع القيمة احلالية الصافية، متوسطها وتباينها.  ج.تسجيل نتائج المحاكاة:

  3.7vجلميع ادلسار أسلوب احملاكاة مونيت كارلو الصيغة احلديثة لربنامج كريستل باليستعمل 
 فرضيات حساب القيمة الحالية الصافية للمشروعات:د.

إن الفرضيات ادلستعملة لتقدير التدفقات النقدية ادلتوقعة بعد حساب الضرائب و حساب القيمة احلالية ىي  
 كالتايل:

                                                           
*
 Fateh BELAID and Daniel DE WOLF, Evaluation de projets d’investissement pétrolier en utilisant la 

simulation de Monte Carlo,p06. 
†
 Law and Kelton,Simulation Modeling and Analysis, McGrawHill, 3rd edition, 2000, p:206. 
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  اإلىتالك اجلبائي«DTS » سنوات، و ىذا مسموح بو   01: ىو إمجايل االستثمار مقسم على
وعند حساب التكلفة بعد الضريبة كإىتالك للسنة األوىل من االستثمار حىت السنة العاشرة، 

 التدفقات النقدية ادلنتظرة من الدخل فإن اإلىتالك يعترب كتخفيض للتكاليف من قبل الشركة؛ و 
  « IBS »؛  %01ركات وتقدر بـ : الضريبة على أرباح لش 
   كميات اإلنتاج معرب عنها بوحدة الطن؛ 
  التدفقات النقدية االمسية ادلقدر حتصيلها )تكاليف و عوائد متوقعة( مت حساهبا من خالل معطيات

 ؛%7.0ادلشاريع بافًتاض نسبة تضخم متوقعة قدرىا 
  دورة؛ 011، و عدد دورات احملاكاة  % 10سعر خصم يقدر بنسبـة 
 ؛اجلزائري سابات معرب عنها بالديناركل احل 

 النموذج عليها وإسقاطتقديم البطاقة التقنية للمشروعين محل الدراسة  -2
من اجل إيضاح كيفية تطبيق أسلوب مونت كارلو يف ادلفاضلة بني رلموعة من ادلشاريع ادلتاحة لدى شركة 

GP1Z
وباستخدام احلاسب اآليل كان البد من أخذ عينة من ادلشاريع ادلقًتحة، ونظر لتعذر وجود رلموعة   *

، أما الثاين IHI-ITOCHUكبرية من ادلشاريع اكتفينا بتقييم مشروعني مقًتحني األول من طرف الشركة يابانية 
 ".trains 7وحدات لتمييع الغاز " 7، وذلك الصلاز PULMAN KELLOGفهو ؼلص الشركة األمريكية 

معطيات "متغريات" اصلاز ىذه الوحدات وادلتمثلة يف التدفقات النقدية الداخلة، التدفقات النقدية اخلارجة، 
االستثمار ادلبدئي، والعمر االقتصادي، سنقوم بتقديرىا بناء على ادلعلومات السابقة لدى ادلركب واليت ختص 

 مييع السابق اصلازىا، إضافة إىل اخلربة اليت ؽلتلكها رلموعة من العمال داخل ادلركب.وحدات الت
 : IHI-ITOCHUالمشروع الخاص بالشركة اليابانية أ.

 :البطاقة التقنية للمشروع 
 مليون طن يف السنة؛ 0.0حجم اإلنتاج "طاقة ادلعاجلة": 

 مًت مكعب؛ 01111حجم التخزين: 
 مًت مكعب؛ 001111حجم التخزين واإلنتاج ادلربد: 

 مًت مكعب 0011حجم التخزين واالنتاج يف احلرارة العادية: 

 :إنشاء التوزيع االحتمالي 
سنحاول بقدر اإلمكان من إنشاء توزيع وبناءا على اجلدوال أدناه بعد جتميع متغريات اصلاز وحدات التمييع، 

 كما يلي:  ل تكرارات ىذه األخرية يف ادلعطيات احملصل عليها من ادلركباحتمايل لكل متغرية، وذلك من خال
                                                           

يقع ادلركب  ،GUMBO-GPLأخر رلمع صناعي تابع لشركة سوناطراك يطلق على يطلق عليو اسم مركب الغاز النفطي ادلميع، كما يلقب باسم  GP1-Zيعترب مركب  *

 .IHI-ITOCHUىكتار، وقد دتا إصلاز ىذا ادلركب من طرف شركة بناءات يابانية  001مبدينة مرسى احلجاج التابعة إداريا لوالية وىران، على مساحة قدرىا 

 



  هشام /  د:راتول محمد استخدام نموذج مونت كارلو للمحاكاة في تقييم المشاريع االستثمارية                                                        أ.صالح

 

 2012/ جوان  10العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -التنميةمجلة االقتصاد و 

 
50 

 ":trains 3يمثل توقعات تكاليف كميات اإلنتاج باستعمال " :10رقم اجلدول 

مجموع تكاليف  تكلفة إنتاج السنوات
 اإلنتاج

 رقم األعمال
 Propaneبروبان  Butane     بوتان

2011 0000880701 0000731111 0010000701 0870700003 
2012 0180000000 0700000111 0038070000 031088000077 
2013 0087080011 0800000001 0773010001 0010080000 
2014 0000300000 0807000000 0707070700 007080088078 
2015 0008011111 0880181111 0010081111 0030080111 
2016 0037311110 0003000001 0070000000 081381300077 
2017 0013011111 0007830111 0010030111 0880000011 
2018 0030008701 0000807007 0030100007 0000030000700 
2019 0308018100 7018030310 0830383300 003100300077 
2020 0800000080 7008308001 0137000710 0733000001700 
2021 0380071818 7000013001 0007178108 000008003070 
2022 0038800300 7703300000 0000003100 0000780830710 
2023 7100881111 7700113701 0700883701 0080070080 
2024 7101070008 7703808811 0708307108 030800131170 
2025 0070107800 7708300000 0000307000 000307707370 
2026 0080001111 7781080111 0700800111 0080088711 
2027 0077030081 7031001111 0010070081 0000778800 
2028 7130008131 7001000010 0000800030 000080381073 
2029 0037080001 7001038301 0077808781 0001000300 
2030 7170380881 7071007011 0031311081 0080070010 

 بناءا على معطيات المركب باحثينمن إعداد الالمصدر: 
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 يمثل توقعات مبيعات اإلنتاج: :10رقم اجلدول 

 المجموع مبيعات كل من: السنوات
 Propaneبروبان  Butane     بوتان

2011 00000108811 00008711111 00001708811 
2012 00800008301 00003701111 010783718301 
2013 00130070111 00078000011 001003300011 
2014 00003000701 00100010701 000030711301 
2015 00300111111 00180001111 000881001111 
2016 00001001301 03000071811 000010000001 
2017 01000111111 00383000701 000000000701 
2018 01300000111 31100000001 071330000001 
2019 00100800011 31008000001 070087130701 
2020 00031000111 30307108011 077777000011 
2021 00010017011 00001070001 008000070001 
2022 00007010011 30018170381 070300000081 
2023 00018011111 30381018111 001788018111 
2024 00303001881 30100301111 001370031881 
2025 00000808001 30807008311 000807810801 
2026 00103011111 30000011111 000030011111 
2027 00703880011 30130111111 078010880011 
2028 03311080811 37070080811 001877037011 
2029 00038880801 30707000011 070000000101 
2030 00078800011 30300101111 070000010011 

 بناءا على معطيات المركب باحثينالمصدر: من إعداد ال
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 توقعات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة سنويا: 17رقم اجلدول 

 بناءا على معطيات المركب باحثينإعداد الالمصدر: من 
بناءا على ما سبق ؽلكن استنتاج توزيع احتمايل لكل متغرية من خالل تكرارات ىذه األخرية يف اجلداول السابقة  

 :كما يلي
 :متغيرات المشروع االستثماري األول وتوزيعاتها االحتمالية 

 االستثمار المبدئي العمر االقتصادي الخارجة سنوياالتدفقات النقدية  التدفقات النقدية الداخلة سنويا
 االحتمال القيمة االحتمال السنوات االحتمال القيمة االحتمال القيمة

00100007011 %20 00000001711 %10 01 %10 31000111111 %60 
80008300011 %50 00300008801 %60 00 1%2 30011111111 %30 
83330300311 %30 01008000011 %30 71 31% 30081111111 %10 

 بناءا على معطيات المركب باحثينالمصدر: من إعداد ال

  :PULMAN KELLOGالمشروع الخاص بالشركة األمريكية ب.
 :البطاقة التقنية للمشروع 

 مليون طن يف السنة؛ 0.0حجم اإلنتاج "طاقة ادلعاجلة": 
 مًت مكعب؛ 01111حجم التخزين: 

 مًت مكعب؛ 711111حجم التخزين واإلنتاج ادلربد: 
 مًت مكعب 0011حجم التخزين واإلنتاج يف احلرارة العادية: 

الفرق بين المبيعات  التكاليف  المبيعات  السنوات
 والتكاليف

IBS  %40  التدفقات النقدية
 الداخلة

التدفقات النقدية 
 الخارجة

2011 00001708811 0870700003 80083080007 7000000080370 0001000000078 7070300010070 
2012 010783718301 031088000077 0308000030373 70137308300718 07707001111700 07330000000778 
2013 001003300011 0010080000 000007710010 45965322203,6 3000000800070 0000081380070 
2014 000030711301 007080088078 00010108387870 00000000070708 30000010080730 00108118103718 
2015 000881001111 0030080111 000018030111 00087008011 30703000011 00000303011 
2016 000010000001 081381300077 00800088010073 03078307078708 30000073880730 07000000100708 
2017 000000000701 0880000011 000103001301 00003100088 81700000170 00018080888 
2018 071330000001 0000030000700 000800007801780 00000303008770 81800308800700 00880731003700 
2019 070087130701 003100300077 00000000000073 01000030000708 80008100007730 00770010801708 
2020 077777000011 0733000001700 000000080830730 0138007030070 8000010000870 03000800030700 
2021 008000070001 000008003070 00070000000870 08008738000700 30000303001700 00033008071780 
2022 070300000081 0000780830710 008000300713700 00000010007708 87010000000780 03830080700707 
2023 001788018111 0080070080 077317030700 0708070100070 8001300303070 0100000000070 
2024 001370031881 030800131170 07010008103070 07010000130780 83003038818700 01700880330700 
2025 000807810801 000307707370 07070003730078 00071010080700 88707003731788 00108100000770 
2026 000030011111 0080088711 070007000311 00003000081 88000070701 00010300081 
2027 078010880011 0000778800 070883001710 0030010100070 8000080013370 0000070010070 
2028 001877037011 000080381073 07000830030377 07083080708700 83000183080718 01710700000700 
2029 070000000101 0001000300 071010080000 0018130000070 8000030070770 0800070300070 
2030 070000010011 0080070010 070301031800 0718000870870 8000107810070 0000801780070 
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 ":trains 3يمثل توقعات تكاليف كميات اإلنتاج باستعمال " :04رقم الجدول 

 رقم األعمال مجموع تكاليف اإلنتاج تكلفة إنتاج السنوات
 Propaneبروبان  Butane     بوتان

2011 0073108111 0030311111 0000308111 0800700011 
2012 0130000011 0011001111 0037100011 0000301031 
2013 0078031111 0800830111 0000000111 0008017711 
2014 0080707701 0800000711 0700003001 0018070007 
2015 0010111111 0800811111 0707811111 0070001111 
2016 0000000781 0000030111 0030307781 0308077100 
2017 0008311111 0007830111 0000030111 0017311011 
2018 0000080111 7110780111 0030008111 0000000011 
2019 0308800111 7010000811 0800000811 0000100701 
2020 0000010011 7780010111 0008010011 0007070330 
2021 0000800111 7000008011 0307030011 0187008771 
2022 0800303711 7030100081 0030800081 0081010000 
2023 0070011111 7000808111 0000708111 0010000011 
2024 0030700181 7707001111 0770080181 0000010080 
2025 0007730001 7010130001 0708000071 008083011070 
2026 7100111111 7007801111 0033801111 0810370111 
2027 0000780111 7703011111 0710080111 0000008001 
2028 7007100711 7700077101 0003080701 0381000003 
2029 7100108311 7000170011 0707107011 0070003300 
2030 7001000111 7038081111 0000000111 3117130811 

 بناءا على معطيات المركب باحثينإعداد الالمصدر: من 
 يمثل توقعات مبيعات اإلنتاج: :10رقم اجلدول 

 المجموع مبيعات كل من: السنوات
 Propaneبروبان  Butane     بوتان

2011 00000108811 00008711111 00001708811 
2012 00800008301 00003701111 010783718301 
2013 00130070111 00078000011 001003300011 
2014 00003000701 00100010701 000030711301 
2015 00300111111 00180001111 000881001111 
2016 00001001301 03000071811 000010000001 
2017 01000111111 00383000701 000000000701 
2018 01300000111 31100000001 071330000001 
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2019 00100800011 31008000001 070087130701 
2020 00031000111 30307108011 077777000011 
2021 00010017011 00001070001 008000070001 
2022 00007010011 30018170381 070300000081 
2023 00018011111 30381018111 001788018111 
2024 00303001881 30100301111 001370031881 
2025 00000808001 30807008311 000807810801 
2026 00103011111 30000011111 000030011111 
2027 00703880011 30130111111 078010880011 
2028 03311080811 37070080811 001877037011 
2029 00038880801 30707000011 070000000101 
2030 00078800011 30300101111 070000010011 

 بناءا على معطيات المركب باحثينالمصدر: من إعداد ال
 توقعات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة سنويا: 03رقم الجدول 

 بناءا على معطيات المركب باحثينالمصدر: من إعداد ال
بناءا على ما سبق ؽلكن استنتاج توزيع احتمايل لكل متغرية من خالل تكرارات ىذه األخرية يف اجلداول السابقة  

 :كما يلي

الفرق بين المبيعات  التكاليف  المبيعات  السنوات
 والتكاليف

IBS  %40 التدفقات النقدية الخارجة التدفقات النقدية الداخلة 

2011 08889301199 3138330099 10821988099 33088890809 00090803039 30303008909 

2012 898312391289 3000209829 02009001009 30920883389 03388910399 33228023009 

2013 889082208899 0081393399 883010312099 30000200809 23088930939 08083801309 

2014 888028399289 0091030033 880903000822 3038030092961 2083013303068 0893389808361 

2015 888119009999 0038009999 880831029999 30300011999 20318328999 08838021999 

2016 883393008089 0231033930 881000801328 3230830331163 2003888183860 0388900033263 

2017 880030800389 0093299099 883930300289 30081818811 19339023938 00088118111 

2018 839228000389 0000000399 883180999989 30080399991 19130800388 00118000391 

2019 838013920389 0833900309 880330990039 09820093028 18392328331 00380029308 

2020 833333833399 0083030220 880280291080 09012113309 18030309009 02398380880 

2021 881080830889 0913831339 888038012209 30988200880 20098338993 00900033330 

2022 833208830819 0319398800 881819233988 0838880209163 1333113102860 0220800020263 

2023 839311091999 0090833399 833118303099 03008030339 10130008009 09900910139 

2024 839233829119 0030890813 833910903000 0303398012163 1289983099860 0981383890863 

2025 838103190109 001012399860 8308900381016

0 

0331822383363 1138893328060 0880003283360 

2026 838020899999 0198238999 830822301999 03329032899 11091808199 08828020899 

2027 831398110899 0080001309 838210889209 08283911399 10012199099 00339200209 

2028 839133023099 0219308302 833903888833 0308883310268 1288838123861 0939829038368 

2029 830038008939 0030832200 839993393810 08998388383 13038880280 01039000900 

2030 830803090399 2993920199 838808139099 08080238839 10321823809 00080191939 
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  االستثماري األول وتوزيعاتها االحتمالية:متغيرات المشروع 
التدفقات النقدية الداخلة 

 سنويا
التدفقات النقدية الخارجة 

 سنويا
 االستثمار المبدئي العمر االقتصادي

 االحتمال القيمة االحتمال السنوات االحتمال القيمة االحتمال القيمة
00001000031 %10 50428901057 %40 01 01% 68203000000 %10 
30173007011 %50 56627433200 %20 00 1%3 71988900000 1%4 
80800817011 %40 60134673552 %40 71 01% 75993780000 %50 

 بناءا على معطيات المركب باحثينالمصدر: من إعداد ال
من خالل ما تقدم سنحاول قدر ادلستطاع تقييم وحتديد أفضل مشروع استثماري من بني ادلشروعني 
ادلقًتحني، وحىت نتمكن من استخدام منهجية مونت كارلو للمحاكاة يف تقييم وادلفاضلة بني البديلني الختيار 

 *:أفضلهما بالنسبة للمركب يتعني علينا إتباع اخلطوات التالية
  قراءة معلمات وثوابت وفروض النموذج، كما يتم قراءة التوزيعات االحتمالية اخلاصة بكل متغري داخلي

 )معطيات وبيانات ادلشروع االستثماري(؛
  دورة  011يتكون ظلوذج مونت كارلو للمحاكاة من عدد الدورات اليت يتم أدائها، واليت سيكون عددىا

 سيتم إجرائها عن طريق احلاسب االلكًتوين؛
 ع يف كل دورة يتم فيها عمل زلاكاة تتولد قيمة لكل متغري داخلي وذلك باالختيار العشوائي من واق

توزيعاهتا االحتمالية، وعلى أساس تلك القيم العشوائية ادلتولدة وقيم الثوابت حتسب قيمة لكل متغري 
خارجي عن طريق استخدام ادلعادلة ادلالئمة، وتوفر كل دورة زلاكاة عينة بادلشاىدات ادلتعلقة بكل متغري 

ع جترييب، وعلى أساس خارجي، وعند جتميع مشاىدات كافة دورات احملاكاة سوف ضلصل على توزي
ذلك ؽلكن حساب اإلحصائيات العادية، ويتم عمل القوائم االحتمالية اخلاصة باحتمال ادلتغري اخلارجي 

 مع األخذ بعني االعتبار قيمتو داخل أي مدى؛   
  يتم ختصيص أرقام عشوائية لكل قيمة من قيم ادلتغريات الداخلة اليت تؤثر يف القرار االستثماري على

(، 1.1واجملال ) 1يأخذ القيمة  00001000031التايل: بالنسبة للتدفق النقدي الداخل  النحو
 80800817011(، أما التدفق النقدي األخري 0.0واجملال ) 0.0.7.0.0تأخذ القيم  30173007011
 %01، %01، %01( وذلك على أساس أن احتماالهتم تأخذ القيم  0.0واجملال ) 0.8.3.0فيأخذ القيم 

أرقام  0تأخذ  30173007011( والقيمة 1تأخذ رقم واحد وىو ) 00001000031التوايل فالقيمة على 
 ويتم عمل ذلك بالنسبة لكافة ادلتغريات.

 
 

                                                           

 * .018، ص:0110، الدار اجلامعية، مصر، دراسة جدوى المشروعات االستثماريةأمني السيد أمحد لطفي،   
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 تخصيص األرقام العشوائية للقيم الممكنة للمتغيرات التي تؤثر في المشروع االستثماري األول: .ج
التدفقات النقدية الداخلة 

 سنويا
النقدية الخارجة التدفقات 

 سنويا
 االستثمار المبدئي العمر االقتصادي

 االحتمال القيمة االحتمال السنوات االحتمال القيمة االحتمال القيمة
00100007011 [0.1] 00000001711 [1.1] 01 [1.1] 31000111111 [0.1] 
80008300011 [0.0] 00300008801 [0.0] 00 [0.0] 30011111111 [8.0] 
83330300311 [0.3] 01008000011 [0.3] 71 [0.7] 30081111111 [0.0] 

 بناءا على معطيات المركب باحثينالمصدر: من إعداد ال
 تخصيص األرقام العشوائية للقيم الممكنة للمتغيرات التي تؤثر في المشروع االستثماري الثاني.د

التدفقات النقدية الداخلة 
 سنويا

الخارجة التدفقات النقدية 
 سنويا

 االستثمار المبدئي العمر االقتصادي

 االحتمال القيمة االحتمال السنوات االحتمال القيمة االحتمال القيمة

00001000031 [1.1] 50428901057 [7.1] 01 [0.1] 68203000000 [1.1] 

30173007011 [0.0] 56627433200 [0.0] 00 [3.0] 71988900000 [0.0] 

80800817011 [0.0] 60134673552 [0.0] 71 [0.8] 75993780000 [0.0] 

 بناءا على معطيات المركب باحثينالمصدر: من إعداد ال
يتم احلصول على أرقام بوسيدو العشوائية عن طريق تطبيق معادلة جربية زلددة ويطلق على ادلعادلة األكثر 

القوة، ويستخدم احلاسب االلكًتوين يف احلصول استخداما وشيوعا طريقة ادلطابق ادلضاعف، أو طريقة متبقي 
 ؛*على األرقام العشوائية

 :  †بناءا على ما سبق ؽلكن حساب القيمة احلالية الصافية للتدفقات النقدية طبقا للمعادلة التالية

  

 

i

i
S

ISFFVAN

n

n

nSE








11

0

   

VAN    القيمة احلالية الصافية؛ :
E

F   التدفقات النقدية الداخلة؛ :
S

Fالتدفقات النقدية اخلارجة؛ : 

                                                           
، دار ادلنـاىج للنشـر والتـوزع، الطبعـة الثانيـة، دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشرروعات، تحليرل نيرري وتطبيقريكاظم جاسم العيساوي،   *

 .0118عمان، سنة 
†
 Mantel, Meredith, Shafer, Sutton, Project management in pratice, Third Edition, Wiley, New York, 2007.   
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n
S دينار لعدد من السنوات 0: القيمة احلالية لتدفق نقدي قدرهn  مبعدل خصمi    ؛

0
I ادلبدئي.: االستثمار 

بعد القيام باخلطوات السابقة نقوم حبساب متوسط القيمة احلالية الصافية لكل مشروع استثماري وذلك 
 بقسمة رلموع نواتج القيمة احلالية الصافية على عدد دورات احملاكاة، 

ظلوذج وضيح كيفية تشغيل يالشكل بياين حساب القيمة الحالية الصافية باستعمال نموذج مونت كارلو :.ه
 احملاكاة بغرض تقييم ادلشاريع االستثمارية، عن طريق اخلرائط التدفق النقدي

 

 6002أمين السيد أحمد لطفي، دراسة جدوى المشروعات ، الدار الجامعية، مصر، سنة  المصدر:
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احملاكاة دلونت كارلو وقد أعددناه من اجل حساب القيمة احلالية الصافية وذلك ىذا النموذج يسمى ظلوذج 
بإدخال متغريات ادلشروع ادلتمثلة يف التدفقات النقدية السنوية الداخلة واخلارجة، االستثمار ادلبدئي، عمر ادلشروع 

 ربنامج كما يلي:،معدل اخلصم وكذا عدد دورات احملاكاة، وبعد الضغط على ملف جديد تظهر واجهة ال

 بالنسبة للمشروع األول:
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 ينالمصدر: من أعداد الباحث

 بالنسبة للمشروع الثاني:
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 ينالمصدر: من أعداد الباحث

 إذن حسب نتائج النموذج فإن القيمة احلالية الصافية للمشروعني ىي كالتايل:

 171050503724.002لمشروع األول: القيمة احلالية الصافية ل

 137964125470.162لمشروع الثاين: احلالية الصافية لالقيمة 

 تحليل النتائج المتوصل إليها -3
إن اذلدف من ىذه الدراسة وىو التعرف على تطبيق منهجية احملاكاة يف التعليق على المخرجات وتفسيرها:أ.

مونت كارلو أفضل ادلفاضلة بني ادلشاريع االستثمارية وذلك باستخدام احلاسب االلكًتوين، حيث يعترب ظلوذج 
أسلوب ؽلكن استخدامو يف ادلفاضلة بني العائد وادلخاطر للمشاريع االستثمارية وعلى أساس تلك ادلفاضلة يتم 

 اختاذ القرارات االستثمارية الرشيدة.
دورة بواسطة احلاسوب وىو عدد مناسب للحصول على نتائج ثابتة وقريبة أكثر من الواقع،  011لقد مت إجراء 
زيادة عد دورات احملاكاة يضمن زيادة دقة النتائج اليت ؽلكن احلصول عليها، فكلما زادت دورات احملاكاة  حيث أن 

 كلما اطلفض وصغر حجم االضلراف أو التباين نسبيا.   
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 يف اجلدول التايل: االستثمارينيكن تلخيص القيمة ادلتوقعة للعائد ومقايي  ادلخاطر ادلرتبطة بكافة ادلشروعني ؽل
 المشروع الثاني المشروع األول *المقياس

      ∑     

 

   

 137964125470.162 171050503724.002 العائد ادلتوقع

 ادلدى          
366265997319.392 352683664586.318 

   ∑   (     )
 

 

   

 التباين
630957782916369 - 10

10
 638630347998823 - 10

10
 

  √∑   (    )
     

 

   

 79914350901.376 79432851070.346 االضلراف ادلعياري

  
 

 
 معامل  التغري

0.464 0.579 

 73573334386,2228- 40637421884,4171 يف احلصول على أكثر من القيمة %00احتمال 

 84934622954,9472 126911973325,279 يف احلصول على أكثر من القيمة %81احتمال 

 99590664342,9158 136791161080,174 يف احلصول على أكثر من القيمة %31احتمال 

 122584517137,982 173531124441,29 يف احلصول على أكثر من القيمة %01احتمال 

 181280753473,775 185584514930,459 يف احلصول على أكثر من القيمة %71احتمال 

 234052351781,689 276768152098,455 يف احلصول على أكثر من القيمة %01احتمال 

 ينالمصدر: من أعداد الباحث
من واقع التوزيعات التجريبية للمتغريات اخلارجة واليت مت احلصول عليها بعد االنتهاء من كافة دورات 
احملاكاة ؽلكن تبيان مدى سلاطر كل مشروع استثماري وذلك عن طريق ترتيب أرقام صايف القيمة احلالية، وعمل 
توزيع تكراري ذلا مع احتمال حتقق كل رقم منها، وإعداد رسم بياين لدالة عينة االحتماالت ادلتجمعة، كما ىو 
موضح يف الشكل أعاله، كما ؽلكن اختاذ القرار االستثماري ادلالئم والذي يعتمد على ادلوازنة بني اخلطر والعائد، 

مة حالية وأقل درجة من ادلخاطر؛ من خالل نتائج وذلك باختيار ادلشروع الذي يعطي اكرب متوسط صايف قي
الدراسة فإن اختاذ القرار يتمثل يف اختيار ادلشروع األول باعتبار أنو ػلقق أكرب عائد أي أن قيمتو احلالية الصافية 
ع أكرب من القيمة احلالية الصافية للمشروع الثاين، والعك  بالنسبة لدرجة ادلخاطرة، فإن االستثمار يف ادلشرو 

الثاين فيو سلاطرة أكرب من األستثمار يف ادلشروع األول، حيث ادلقارنة بني نتائج اجلدول أعاله تؤكد ما توصلنا 
 إليو.
 :ختياراالالمشروع الذي وقع عليه  تحليل حساسيةب.

يف السياق احلايل )التقلب السريع ألسعار الغاز أو األزمات ادلالية(، فإنو من الصعب إغلاد عالقة طويلة 
األمد دتثل تطور أي متغري داخل، وكنتيجة لذلك فإن ظلوذج التنبؤ ؽلكن أن يرفض نتيجة للخطأ، خاصة وأن ىذا 

                                                           
 .083؛ص0110، الوراق للنشر ، عمان، سنة  ، تقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرةمؤيد الفضل *
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اجهة ىذا ادلشكل يف حساب القيمة احلالية من أجل مو و  سنة. 71النوع من ادلشاريع ؽلكن أن ؽلتد ألكثر من 
الصافية، قمنا بتصور رلموعة من السيناريوىات للمتغريات الداخلة مع األخذ بعني األعتبار كل العوامل والظروف 
اإلقتصادية احلالية، وكل احلوادث القابلة للتغري يف ادلستقبل )النمو ادلستمر للطلب العادلي، اكتشاف أبار جديدة، 

 .طاقات بديلة(اغلاد 
دتثل السيناريوىات أداة للتفكري لألفاق ادلستقبلية دون الضغط على ادلفاىيم، فهي تكشف سلتلف الطرق 
ادلمكنة من أجل احلصول على أداة مساعدة ألختاذ القرار الذي تفتقده الطرق التنبؤية التقليدية نظرا حملدوديتها. يف 

النموذج، نقوم بتقييم ادلشروع من خالل حساب القيمة احلالية ىذه ادلرحلة ومن اجل كل سيناريو دلدخالت 
الصافية للمشروع، ونقوم بانشاء جدول للقيمة احلالية الصافية من أجل كل نسبة يتغري هبا أحد متغريات ادلشروع 

لنسبة تكون وادلتمثلة يف التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، األستثمار ادلبدئي وكذا العمر االنتاجي، حيث ىذه ا
 *بالزيادة والنقصان

إن طريقـة سلطـط العنكبـوت ىـي أحـدى : Spiderplotتحليل الحساسية باستخدام مخطط العنكبروت ج.
طـــرق حتليـــل احلساســـية احلديثـــة نســـبيا والـــيت تســـتخدم يف تقيـــيم ادلشـــاريع االســـتثمارية ادلقًتحـــة يف ظـــروف ادلخـــاطرة 

دراســة تــأثري عامــل واحــد علــى احــد مقــايي  االســتحقاق االقتصــادي والالتأكــد ، وتســتند فكــرة ىــذه الطريقــة علــى 
)صايف القيمة احلالية ، معدل العائد الداخلي (، مـع افـًتاض بقـاء العوامـل األخـرى ثابتـة، وطريقـة سلطـط العنكبـوت 

احـد  ىي عبارة عن سلطط بياين يشبو إىل حد مـا شـبكة العنكبـوت ويوضـح تـأثري العوامـل ادلـؤثرة علـى ادلشـروع علـى
؛ واذلـــدف مـــن حتليـــل سلطـــط العنكبـــوت ىـــو إعطـــاء صـــورة عـــن األداء †مقـــايي  االســـتحقاق االقتصـــادي للمشـــروع
 . ‡االقتصادي للمشروع كدالة لعوامل معينة

ويف سلطـط العنكبــوت ىنـاك طريقتــان لقيــاس حالـة الالتأكــد ، يف احملــور األفقـي يقــاس متغــري الالتأكـد ادلتوقــع )عــادة 
وقـــع بنســـبة م،ويـــة (، ويف احملـــور العمـــودي يقـــاس تـــأثري متغـــري الالتأكـــد علـــى مقـــايي  االســـتحقاق يقـــاس التغـــري ادلت

   . §االقتصادي )صايف القيمة احلالية أو معدل العائد الداخلي ( ، أو أي مقياس اقتصادي أخر للمشروع
 فمخطط العنكبوت إذن يقي  ثالثة أشياء ىي:

 . حدود الالتاكد ادلتوقع لكل متغري 
 الالتاكد لكل متغري على مقياس ادلشروع االقتصادي. اثر 
 . إمكانية تغري كل متغري بالنسبة ادلرغوبة 
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ويبــدأ حتليــل احلساســية علــى سلطــط العنكبــوت مــن نقطــة األســاس ، ىــي دتثــل التقــديرات األكثــر احتمــاال دلــدخالت 
القيمـة األكثـر احتمـاال ، مـع تثبيـت بـاقي ادلشروع ، مث نبدأ بتغيري احد مدخالت ادلشروع بنسبة معينة فوق وأسـفل 

 وعالعوامل األخرى ، ومع كل تغري يف قيم ادلدخل سوف نالحظ تغري مقياس االستحقاق االقتصادي للمشر 

 
وادلتمثلة يف ظلوذج العنكبوت ؽلكننا القول بأن ادلشروع أصبح غري السابقة من خالل ادلنحنيات البيانية 

 حلالية الصافية أصبحت أقل من الصفر يف احلاالت التالية:رلدي اقتصاديا أي ان قيمتو ا
شلا أدى إىل اطلفاض القيمة احلالية الصافية إىل  ،50%، 40%، 30% اطلفاض التدفق النقدي الداخل بالنسب

على التوايل، ارتفاع التدفق  (-000033030010.00(، )-070007008008.180(، )-00000017033.0100)
(، -70780038070.7318)شلا أدى إىل اطلفاض القيمة احلالية الصافية إىل ، 50%، 40%النقدي اخلارج بالنسبتني: 

(00003001110.0000-.) 
بالنسبة لباقي حاالت تغري النسب يف ادلتغريين الداخلني التدفق النقدي الداخل واخلارج فإن ادلشروع 

 يبقى رلدي اقتصاديا إىل أن القيمة احلالية الصافية تتفاوت من حالة ألخرى حسب نسبة التغري.االستثماري 
فيما ؼلص ادلتغريين الداخلني العمر األقتصادي واالستثمار ادلبدئي فإن ادلشروع يبقى رلدي اقتصاديا مهما كانت 

 نسبة التغري يف ىذين األخريين.
ادلنحنيات أعاله ؽلكننا القول أن ادلشروع االستثماري جد حساس شلا سبق ومن خالل نتائج ادلتمثلة يف 

للتغري يف التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة أما بالنسبة للمتغريين الباقيني فإن التغري فيهما وبن  صغرية اليؤثر 
االقتصادي  على القيمة احلالية الصافية للمشروع وىو ما يفسر بأن ادلشروع غري حساس للتغري يف نسب العمر

 واالستثمار ادلبدئي.
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 الخاتمة:
إن عملية تقييم ادلشاريع االستثمارية وادلفاضلة بينها ختضع لعدة متغريات ومعطيات، كما تتطلب حتديد 
مجيع ادلتغريات اليت تؤثر على قيمة ادلشاريع، وىذا ما غلعل من الضروري على الشركة استعمال األساليب الكمية 

من أجل معرفة أىم االستثمارات اليت تضمن حتقيق األىداف ادلرجوة أو باألحرى تلك ، العلمية احلديثةو الطرق 
اليت حتقق مردودية عالية، ونتيجة كثرة ادلتغريات وتعقدىا، خاصة تلك اليت تتعلق بعدم التأكد مت اختيار طريقة من 

ية، فضال عن امكانية احلصول على احتماالت العائد طرق التفوق، واليت تتيح امكانية حتليل ادلقًتحات االستثمار 
 ادلتوقع وقياس ادلخاطر احمليطة بتلك االحتماالت.

ؽلكن اعتبار أسلوب احملاكاة دلونت كارلو والذي مت استخدامو من اجل زلاكاة القيمة احلالية الصافية   
ر معلمات غري معروفة  وعليو فإن ىذه للمشروعان، طريقة تقديرية عامة، مرنة وبسيطة للتطبيق، كما تسمح بتقدي

الطريقة تعترب األكثر صلاعة يف حتليل األخطار اليت تواجو ادلشروع، ألنو األسلوب الوحيد الذي ؽلّكن من تكامل 
األبعاد ادلنقسمة دلشكلة معقدة، إضافة إىل ذلك فإن ىذا النموذج يسمح لنا بتصور كل السيناريوىات احملتملة 

ادلشروع من جهة، كما تسمح لنا مبقارنة ادلتغريات التحديدية للمشاريع من جهة اخرى، حيث  لتوزيعات متغريات
انو وفق صالحية ىذا النموذج فان قيم سلتلف ادلتغريات ادلستعملة يف ىذا النموذج ىي مقدرة بشكل صحيح 

صافية ادلعيارية، مع األخذ بعني زلاكاة مونت كارلو إذن  ليست إال إضافة عادية للحالة القاعدية للقيمة احلالية ال
االعتبار أن ادلتغريات ليست معروفة بشكل حتمي، و تستعمل التوزيعات االحتمالية ادلعيارية مثل القانون 

ؽلكن األخذ بعني  كماالطبيعي، القانون اللوغاريتم الطبيعي، التوزيعات ادلثلثية من اجل وصف معلمات الدخول،  
  تغريات، والذي ؽلكن أن يكون أكثر فعالية إذا مت اختبار كل متغري على حدا.االعتبار االرتباطات بني ادل

 فتتمثل يف النقاط التالية: دراسةبالنسبة للنتائج ادلتوصل إليها من خالل ال
 .تزداد أعلية تقييم ادلشروعات بزيادة درجة ادلخاطر وعدم التأكد خاصة يف ظل ادلتغريات السريعة وادلتالحقة 
 ملية االختيار بني ادلشاريع االستثمارية، ال تكمن يف تطبيق ادلعايري ادلتوفرة فحسب، و إظلا يف إن صعوبة ع

مدى دقة ادلعطيات و العناصر ادلستعملة لتطبيق ىذه ادلعايري خاصة مدة حياة االستثمار، و تدفقاتو النقدية، و 
 تكلفة األموال...

  ترجع أعلية ىذه الدراسة و التحليل الدقيق الختاذ قرار االستثمار ، إىل أن األموال ادلخصصة لالستثمار يف
ادلوازنة الرأمسالية عادة ما تكون زلدودة و ذات تكلفة مرتفعة ، و بالتايل غلب أن يتم اختاذ القرارات االستثمارية 

تكلفة احلصول على ادلوارد ادلالية، لذا غلب مراعاة بعض الشروط بطريقة جتعل العائد ادلتوقع من ادلشاريع أكرب من 
يف استثمار ىذه ادلوارد من خالل التخطيط طويل األجل أو ما يعرف بادلوازنة الرأمسالية، اليت هتدف إىل احلفاظ 

 ؛على رأس ادلال 
 إثبات التكلفة الفعلية  البد من مراقبة تنفيذ ادلشروع الذي سبق اعتماده ضمن اخلطة االستثمارية، من خالل

 ورقابتها مع ادلراجعة الالحقة لتكاليف ادلشروع؛   
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    دور ادلعلومات األساسي يف عملية اختيار و تقييم االستثمارات خاصة و أن مجع معلومات ناقصة أو
 تعترب مقياسا خاط،ة يؤثر على نتيجة القرار، و من أىم ادلعلومات ادلستعملة يف ىذه العملية التدفقات النقدية اليت

 يف الوصول إىل معرفة منافع و تكاليف ادلشروع .
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الجزائر، تبسة -العربي التبسي ة عجام،العلوم التجارية وعلوم التسيير و  يةاالقتصادالعلوم كلية ،  "ب"قسم أستاذ محاضر ، دريد حنان. 

 الملخص5
 اميالق ةیديالتقل ادلصارف على یتوجب اليت هتدف ىذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على اإلجراءات

 وأىم التحول، بيوأسال أشكال أىم على ة، والتعرفياإلسالم عةیالشر  أحكام وفق للعمل للتحول هبا
 دبسألة ادلتعلق الشرعي احلكم انيب إىل باإلضافة التحول، ةيعمل تواجو قد اليت ادلتطلبات والعقبات

 .التقليديصرفية اليت قدمها البنك ة دلختلف اخلدمات ادليالفقه ناحيةال من التحول
أما بالنسبة للبنوك اجلزائریة فإن أول عقبة تقف أمامها ىو عدم توفر إطار قانوين وتشریعي  

یوضح عملية التحول أو على األقل ذبربة سابقة دلمارسة أحد البنوك للعمل ادلصريف اإلسالمي لالحتذاء 
إسالمي، ادلصريف يصبح العمل هبا ووضع خطة للتحول ومعرفة احملاور األساسية اليت غلب التخلص منها ل

باإلضافة إىل غياب ادلورد البشري ادلؤىل دلمارسة العمل اجلدید شلا یستدعي التدریب، وعليو البد من 
االستعداد جيدا بالتخطيط والتهيئة لضمان صلاح عملية شلارسة أحد البنوك اجلزائریة العمومية للعمل 

 ادلصريف اإلسالمي.
ية، خطة الصَتفة اإلسالمية، التحول، الضوابط الشرعية للتحول للصَتفة اإلسالم: لكلمات المفتاحيةا

 لبات وعقبات عملية التحول.وزلاور عملية التحول، متط
Abstract 

This study aims to clarify the procedures that traditional banks must undertake to 

become Shari'a-compliant, also the study aims to identify the most important forms and 

methods of transformation, and the most important requirements and obstacles that may face 

the process of transformation, in addition to show the Islamic ruling of the transformation of 

the various banking services provided by the traditional bank from the point of view of 

jurisprudence. 

 The Algerian banks face many obstacles as the lack of legal and legislative 

framework that illustrates the process of transformation or shows the previous experiences of 

Islamic banks to follow them and put a plan for transformation and know the main axes that 

must be eliminated to become Islamic bank, as another obstacle the absence of qualified 

human resources to practice the new work, which must be trained. In order tothe Algerian 

public banks succeed in Islamic banking, it is necessary to prepare well by planning. 

Key words: Islamic banking, transformation, Shari'ah controls of the transformation for 

Islamic banking, plan and axes of the transformation, requirements and obstacles of the 

transformation. 
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 مقدمةال
تعترب ادلصارف اإلسالمية من أبرز التطورات اليت یشهدىا القطاع ادلايل وادلصريف عموما يف كافة أضلاء 

بذلك اجلهاز ادلصريف اإلسالمي  ثبت العامل، السيما يف ظل األزمة ادلالية العادلية اليت شهدىا االقتصاد العادلي، لي
 من انطالقو بسبب وذلك ؛كفاءتو خالل العقود القليلة ادلاضية بالرغم من التقلبات االقتصادیة اليت عاصرىا

 الربا وبيع وربرًن وعطاء أخذا بالفائدة التعامل وعدم العدالة مبدأ ربقيق على القائمة الشرعية االقتصادیة األسس
 وغَتىا. بالدین الدین

وعليو یتفاوت االىتمام بادلصارف اإلسالمية من قبل األفراد وادلؤسسات والدول بُت التبٍت التام للعمل 
ادلصريف اإلسالمي وبُت الرغبة يف الكشف عن ماىية ادلصارف اإلسالمية وآلية عملها واختالفها عن ادلصارف 

رف التقليدیة للتحول جزئيا أو كليا ضلو التقليدیة وأسباب سبيزىا عنها، وىذا بدوره أدى إىل أن تسعى ادلصا
ادلصرفية اإلسالمية زلاولة بذلك جذب شرػلة جدیدة من العمالء أو احملافظة على العمالء احلاليُت لدیها أو كال 
األمرین معا، وهبذا أصبح لزاما على كافة ادلؤسسات ادلالية وادلصرفية اإلسالمية أن تسعى ضلو التميز يف أدائها 

 رلال استقطاب ادلوارد ادلالية وتوظيفها. السيما يف
بالبدء دبمارسة العمل ادلصريف اإلسالمي  7102وعلى غرار ذلك صرح الوزیر األول للجزائر هنایة سنة 

ألول مرة يف اجلزائر، مع العلم أن ىيكل النظام ادلصريف اجلزائري ػلتوي على ستة بنوك عمومية تعمل وفق العمل 
جانب أربعة عشرة بنكا أجنبيا منها ما ؽلارس العمل ادلصريف اإلسالمي بالرغم من أن بعضها ادلصريف التقليدي إىل 

قد شاع عنو التشكيك يف عملو، وعليو ومع غياب ذبربة العمل ادلصريف اإلسالمي يف اجلزائر ومع عدم توضيح 
ياط یتطلب على القائمُت على شكل وأسلوب ربول بنك الفالحة والتنمية الریفية والصندوق الوطٍت للتوفَت واالحت

 ىنا عملية التحول معرفة الضوابط الشرعية الالزمة دلمارسة العمل ادلصريف اإلسالمي ومتطلبات وعقبات ذلك. من
 الدراسة لإلجابة على اإلشكالية اآلتية5  ىذه جاءت قد

عالة لمعالجة ؟ وما هي الحلول الفما هي أهم متطلبات عملية التحول للصيرفة اإلسالمية وعقباتها
  األعمال المصرفية التقليدية وجعلها تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية؟

تبدو أعلية البحث يف كونو یعاجل أحد ادلواضيع اليت اكتسبت جاذبية منذ توقيع اتفاقية ربریر التجارة يف 
وتغَتات يف السوق ادلصرفية اخلدمات بصفة عامة واخلدمات ادلالية وادلصرفية بصفة خاصة، واليت فرضت ربدیات 

البد من التحدي ذلا بتبٍت أساليب تسویقية تتماشى والتطورات العادلية الراىنة، خاصة بعد األزمة ادلالية العادلية 
اليت أطاحت بأكرب البنوك وادلؤسسات ادلالية يف العامل، وبالتايل النظام االقتصادي ككل واليت مل یسلم منها إال 

يها ومواجهة التحدیات ادلستقبلية، ة، بانتهاجها السًتاتيجيات تسویقية مناسبة مكنتها من زبطادلصارف اإلسالمي
ويف ظل تذبذب أسعار البًتول اليت تسبب يف أزمة مالية عاشتها اجلزائر، أصبح االىتمام بالقطاعات االقتصادیة 

قصور واستبعاد بنكي للعمالء وتداول  األخرى ضرورة حتمية، وعلى رأسها النظام ادلصريف الذي ال یزال یعاين من
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أموال كبَتة يف السوق السوداء نتيجة غياب العمل ادلصريف، الذي بإمكانو تعبئة ادلدخرات العائلية خاصة ومواكبة 
التطور الكبَت الذي شهدتو البنوك اإلسالمية، فمن غَت ادلعقول أن یغيب  العمل ادلصريف اإلسالمي يف دولة 

 إسالمية.
خالل ىذه الدراسة إىل وضع إطار اسًتاتيجي وشرعي متكامل یسمح للبنوك اجلزائریة للعمل  وهندف من

وفق الشریعة اإلسالمية من خالل معرفة أىم األسس النظریة للتحول، وأساليب التحول حيث ؽلكنها خاصة يف 
  م اقًتاحا للتحول، مع التأكيد ظل غياب التجربة ادلصرفية اإلسالمية اجلزائریة باألخذ بالتحول ادلرحلي للبنوك اليت

على أنو ال ؽلكن القيام هبذه اخلطوة إال بوضع اإلطار القانوين ادلناسب لذلك وىو ما تقًتحو الدراسة يف كيفية 
التحول ادلناسب. يف ظل غياب ادلوارد البشریة ادلؤىلة وادلشبعة بادلبادئ اإلسالمية وىي من أىم العقبات اليت تقف 

 اح ادلصرفية اإلسالمية.حائال أمام صل
 5 االنتشار العالمي للصيرفة اإلسالميةأوال

یعرف البنك اإلسالمي على أنو مؤسسة مالية تؤدي العمل ادلصريف والتمویلي واالستثماري يف إطار 
 أحكام الشریعة اإلسالمية ویهدف إىل ربقيق الربح واألمان واالستمراریة يف النمو تعميقا دلبادئ العمل ادلصريف

 اإلسالمي وربقيق التنمية االقتصادیة واالجتماعية.
وعليو فإن البنوك اإلسالمية شأهنا شأن البنوك التقليدیة، ولكن بينما تقوم البنوك التقليدیة بدور الوساطة 
ادلالية على شكل اقًتاض أو إقراض بفائدة معلومة مسبقا، يف حُت تقوم البنوك اإلسالمية هبذا الدور من خالل 
اشًتاك ادلدخرین أصحاب األموال بالربح ادلتحقق من قبل ادلستثمرین ادلوظفُت ذلذه األموال، شلا یعٍت أن البنوك 
التقليدیة ملتزمة بدفع تكلفة األموال ادلودعة لدیها سواء حققت رحبا أو خسارة. بالتايل فعملها يف إطار االقتصاد 

  .1يف إطار االقتصاد احلقيقيالرمزي على عكس البنوك اإلسالمية اليت تتعامل 
وىو ما ساىم يف ظلو البنوك اإلسالمية يف العامل خاصة بعد حدوث األزمة ادلالية العادلية اليت مل تتأثر هبا 

وذلك بإنشاء كل من  0421كانت االنطالقة احلقيقية ذلا دبفهومها احلدیث سنة إال بالشكل الطفيف ) حيث  
العربية ادلتحدة، وىو خاص یتعامل مع األفراد، والبنك اإلسالمي للتنمية جبدة  بنك ديب اإلسالمي بدولة اإلمارات

 211إىل ما یزید عن  7102، حيث وصل عددىا سنة يف ادلملكة العربية السعودیة، وىو بنك دويل حكومي( 
 دول مؤسسة يف 711بلدا يف العامل منها  01بنك ومؤسسة إسالمية تتعامل وفق أحكام الشریعة يف أكثر من 

بنكا تقليدیا یقدم خدمات مصرفية  331يف الدول العربية األخرى، إىل جانب ما ال یقل عن  011اخلليج العريب و
. واجلدول أدناه یوضح تطور عدد 2مليون عميل 33إسالمية، ليبلغ عدد عمالء البنوك اإلسالمية حول العامل 

 ادلصارف اإلسالمية يف العامل5
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   2013 -1441 عدد المصارف اإلسالمية خالل الفترة5 تطور (1) الجدول رقم 
 عدد الدول عدد ادلصارف السنة

 يف العامل 000 0440
 يف العامل 020 0442
7110 711 23 
2004 217 48 
 يف العامل 284 2004
2009 400 53 
2010 390 75 
2011 675 – 500 57-55 
 يف العامل 850 2012
 يف العامل 7111 7103

" المصرفية اإلسالمية كبديل لتجاوز األزمة المالية العالمية" ، الملتقى الدولي الثاني حول األزمة االقتصادية العالمية حنان درید، زىية بودیار، المصدر5 
 . 77، ص5 7103جوان  2-0، جامعة تبسة، اجلزائر، الراهنة وتأثيرها على اقتصاديات شمال إفريقيا"

 أیضا5
 2018-4-3-http://www.addustour.com/articles/59844, 17/7/2018 

 

   2020 -52002 تطور حجم أصول المصارف اإلسالمية خالل الفترة (2) الجدول رقم 
 الوحدة5 الدوالر                                                                                                    

 (%نسبة الزیادة )    حجم األصول   السنة
  -  مليار 500   2007
  27,7  مليار639  2008
  28,6  مليار822  2009
  8,9  895مليار  2010
  21,5  1,087تریليون   2011
  1.19  1,1تریليون   2012
  63  1,8تریليون   2013
  55 تریليون 2,8  2015
  تریليون 3,2 7103
  تریليونات 3,3 7177

 .23، ص5 نفس المرجع السابقالمصدر5 
 على الموقع اإللكتروني5وأيضا5 

7cb958899ce-b0ac-4a14-6d21-http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=9cb21af3, 17/7/2018. 

    
، 0431یة ألول مرة يف مصر سنة حيث بدأت ظاىرة فتح فروع أو نوافذ ادلعامالت اإلسالمية بادلصارف التقليد 

عندما حصل بنك مصر ) قطاع عام ذباري مصري( على ترخيص من البنك ادلركزي ادلصري الفتتاح فرع " احلسُت 

http://www.addustour.com/articles/59844-3-4-2018
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=9cb21af3-6d21-4a14-b0ac-7cb958899ce
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=9cb21af3-6d21-4a14-b0ac-7cb958899ce
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للمعامالت اإلسالمية" وتعرف ىذه العملية باسم التحول، ليتزاید بذلك عدد البنوك التقليدیة اليت سبارس العمل 
 یوضحو اجلدول اآليت5ادلصريف اإلسالمي وىو ما 

 
 2012 -52004 عدد المصارف التقليدية التي تقدم خدمات مصرفية إسالمية خالل الفترة (3) الجدول رقم 

  2012 2008 2004 السنوات
  يف العامل 311 مصرف اهنار بسبب األزمة 211 يف العامل 301 عدد المصارف

 .23، ص5 نفس المرجع السابقالمصدر5 

اإلسالمية تلك اليت سبلكها البنوك التقليدیة يف األسواق  ذباوزت قيمة األصول ادلصرفيةوبالتايل فقد 
فمن ادلتوقع أن یصبح التمویل اإلسالمي الصيغة الطبيعية  71023مليار دوالر هنایة سنة  223العادلية دبقدار 

دوالر مع زیادة عدد  تریليون 3.2سنة. لَتتفع حجم قطاع التمویل اإلسالمي إىل ضلو  31للتمویل خالل 
 .71034مليون مع حلول سنة  21مليون إىل أكثر من  33ادلتعاملُت من 
 عادليا اإلسالمية ادلصرفية اخلدمات قطاع يف الدول أكرب كإحدى السعودیة العربية ادلملكة دور ویربز

بنسبة  تلتها ماليزیا العادلية، اإلسالمية ادلصرفية األصول من %00 نسبة السعودیة العربية ادلملكة احتوت حيث
 بنسبة والبحرین %0 ، اندونيسيا %7 تركيا مث ،%3 و  %2 بنسبة وقطر فالكویت ، %1 بنسبة تااإلمار  مث ،3%
 . والشكل اآليت یوضح ذلك55تواليا %01 بنسبة العامل دول وباقي  0%

 العالم حول اإلسالمية المصرفية األصول 5 توزيع(1)الشكل رقم 

 
 :االلكًتوين ادلوقع على ،"العامل حول اإلسالمية والصَتفة التمویل تطورات" العربية، ادلصارف اربادعلى ضوء معلومات المصدر5 

http://www.uabonline.org/en/magazine/158315851575158715751578/15781591160815851575157815751604

15781605/6100/0, 15/11/2017, 14:00. 

 ةتحول البنوك التقليدية إلى المصرفية اإلسالمية5 أسس نظري5 ثانيا
 مفهوم التحول -1

فيعٍت5  اصطالحالغة5 التنقل من موضع إىل موضع آخر، واالنتقال من حال إىل حال. أما  التحولیعٍت 
 .6"االنتقال من وضع فاسد شرعا إىل وضع صاحل شرعا"
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" االنتقال من التعامل احملظور شرعا إىل التعامل ادلباح وادلوافق 5 المصارف التقليدية بتحولوعليو یقصد          
ألحكام الشریعة اإلسالمية، حبيث یتم إحالل العمل ادلصريف ادلطابق ألحكام الشریعة اإلسالمية زلل العمل 

 .7ادلصريف ادلخالف ذلا، حىت تصبح صبيع أعمال ادلصرف وأنشطتو خاضعة لقواعد وأسس الشریعة اإلسالمية"
 أشكال التحول -2

على البنك التقليدي اختيار الطریقة اليت ؽلارس من خالذلا العمل وفق الشریعة اإلسالمية من بُت أشكال 
  8التحول اآلتية5

 التحول الكلي -أ
من خالل اإلحالل الكامل لألعمال ادلتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمية مكان  یتم التحول الكلي     

األعمال ادلخالفة ذلا، ليتوقف بذلك ادلصرف التقليدي عن شلارسة أیة أعمال سلالفة ألحكام الشریعة وعلى رأسها 
ارات، بنك الكویت الربا، ومن ادلصارف اليت نفذت التحول الكلي5 بنك اجلزیرة، مصرف الشارقة، مصرف األم

 الدويل.
 9التحول الجزئي -ب

یتم التحول من خالل اإلحالل اجلزئي لألعمال ادلتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمية باستحداث خدمات      
مصرفية إسالمية وذلك جبانب اخلدمات ادلصرفية التقليدیة أو فتح نافذة، أو ربویل فرع أو أكثر من فروع البنك 

 10صص لتقدًن اخلدمات ادلصرفية ادلتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمية كاآليت5التقليدي ليخ
  یستحدث ادلصرف التقليدي أدوات التمویل اإلسالمية كادلشاركة، اإلجارة، بيع السلم إىل جانب اخلدمات

و زلرم، وقد ادلصرفية التقليدیة دون أن ؽلنحها أیة استقاللية، حبيث تشكل لو مرحبا فقط بُت ماىو مباح وماى
اشتهرت باستخدام ىذا الشكل بنوك دول اخلليج العريب خاصة السعودیة مثل5 البنك السعودي الربیطاين، 

 البنك السعودي اذلولندي وبنك الریاض.
  ینشئ ادلصرف التقليدي نوافذ متخصصة أي ؼلصص جزء أو حيز مستقل مكانيا فقط ؼلتص دبمارسة

الشریعة اإلسالمية داخلو دون منحو االستقاللية ادلالية واإلداریة الالزمة بل  األعمال ادلصرفية ادلوافقة ألحكام
تتبع يف ذلك إدارة باقي األعمال ادلصرفية التقليدیة، وقد شاع استخدام ىذا الشكل ليشتهر بو بنك 

HSBC  ورلموعةCiti Group. 
 الل فروع متخصصة لذلك من یعترب ربول ادلصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشریعة اإلسالمية من خ

أكثر أشكال التحول شيوعا، ألنو ؽلتاز عن سابقيو باالستقاللية ادلكانية ويف بعض احلاالت اإلداریة اليت سبنح 
للفرع الذي  م إنشاءه أو الفروع القائمة واليت  م ربویلها إىل فروع تعمل وفق الشریعة اإلسالمية عن أعمال 

مكانية فصل أعمال ونتائج الفرع عن أعمال ونتائج ادلصرف التقليدي، وقد كان ادلصرف التقليدیة، شلا یتيح إ
، ليتبعو 0424بنك مصر أول مصرف تقليدي قام بإنشاء فروعا تعمل وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمية سنة 

 ادلصرف الوطٍت ادلصري والبنك األىلي التجاري بالسعودیة.
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  إنشاء ادلصارف التقليدیة دلصارف جدیدة تعمل وفق أحكام و من أقل األشكال شيوعا التحول من خالل
الشریعة اإلسالمية، حيث یتم تقدًن أدوات التمویل اإلسالمية من خالل مصرف مستقل بإدارتو وأعمالو إال 
أن ملكيتو أو جزء منو تعود إىل ادلصرف التقليدي، ومن التجارب اليت نفذت ىذا التحول توجد األردن 

عريب بإنشاء البنك العريب اإلسالمي الدويل، ويف السودان قامت رلموعة فرانسبنك مع حيث قام البنك ال
رلموعة من ادلؤسسات الكویتية بإنشاء مصرف استثماري إسالمي ربت اسم كابيتال بنك ويف لبنان قامت 

بإنشاء مصرف رلموعة بنك االعتماد اللبناين بإنشاء ادلصرف اإلسالمي اللبناين كما قام بنك لبنان وادلهجر 
 إسالمي ربت اسم بنك لبنان وادلهجر للتنمية.

 أساليب التحول -3
ػلدد ادلصرف التقليدي طریقة تنفيذ عملية التحول للوصول إىل الشكل الذي قرر من خاللو العمل وفق  

با أحكام الشریعة اإلسالمية، انطالقا من الدافع لذلك؛ فعلى افًتاض أن دافع التحول كان التخلص من الر 
فالتحول كلي، أما إذا كان الدافع ىو ربقيق األرباح وتوسيع رلال العمل ادلصريف سواء كان مباحا شرعا أو زلرما 

فالتحول اجلزئي شكل مالئم لذلك. فتعدد األشكال  -تقدًن أدوات التمویل اإلسالمية إىل جانب التقليدیة –
 11یًتتب عليو تعدد يف األساليب وادلتمثلة يف اآليت5

 التحول دفعة واحدة -أ
یقوم ادلصرف التقليدي بإعداد برنامج شامل على أساس ربدید موعد معُت للتحول دفعة واحدة للعمل  

بأحكام الشریعة اإلسالمية، وعليو فإن إلغاء العمل ادلصريف الربوي سيكون دفعة واحدة ليحل زللو أدوات التمویل 
 اإلسالمية مهما كان شكل التحول.

مل یتم استخدامو يف أي حالة من  –الزمن الذي یستغرقو ربول ادلصرف التقليدي دفعة واحدة  بالرغم من قصر
إال أن تنفيذه یتطلب وجود ذبارب سابقة لالستفادة من أنظمتها وبرارلها وخربهتا وكوادرىا  -حاالت التحول

 تفادیا للمخاطر اآلتية5
 ارتفاع معدل أخطاء العمل؛ 
 رتو على طلبات سحب أصحاب الودائع؛التعرض ألزمة سيولة وعدم قد 
 التعرض للمشكالت القانونية واإلداریة والتدریبية والفقهية وغَتىا؛ 
 اطلفاض معدل األداء من حيث الكم والكيف لعدم تلقي عمالو للتدریب؛ 
 ،العمال يف ادلصرف. واطلفاض الروح ادلعنویة لدى زیادة نفقات العمل وارتفاع حدة اإلشراف 

 المرحلي )التدرج(التحول  -ب
ویعٍت العمل على إخضاع أعمال ادلصرف التقليدي ألحكام الشریعة اإلسالمية وفق خطة متكاملة  

وشاملة لكل أقسام وفروع ادلصرف مع احلرص على جدولة مراحل التحول زمنيا واخلاضعة دلعایَت شرعية وقانونية 
متطلباهتا من التعدیل والتبدیل للوصول شيئا فشيئا إىل واقتصادیة، مع توخي احلاجة الزمنية لكل مرحلة الستيفاء 
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االلتزام التام بأحكام الشریعة اإلسالمية، ويف نفس الوقت التخلص بشكل متناقص من األعمال الربویة طبقا 
 لربنامج مرحلي.

كل ویعترب ىذا األسلوب األفضل على أساس تنفيذ خطة التحول يف صبيع أقسام ادلصرف التقليدي وفروعو بش
متوازن ومتساو، وعلى مراحل زمنية زلددة , حيث یتحقق التكامل للنظام ادلصريف القائم  حىت یتم إحالل أحكام 
الشریعة اإلسالمية والتخلص هنائيا من الربا وكل زلظور شرعي عند تنفيذ آخر مرحلة من التحول. وعلى ىذا 

ضروري لعملية التحول. وعليو فإن أسلوب التحول ىو  األساس فإنو یتجاوز كل مساوئ األساليب السابقة إال ما
 ادلرحلي األنسب للتطبيق العملي.

  خطوات برنامج التحول  -4
  12التايل5 الوجو على البنك ربول خطوات تسَت

 كمشكلة التسویة، ىذه تواجو اليت ادلشكالت حلول وتقدًن البنك، يف القائمة األوضاع تسویة طریقة ربدید -
التخلص من نسبة الربا ادلوجودة دبعٌت زلاولة     الفوائد من تكونت اليت ادلساعلُت وحقوق وادلدینة،الدائنة  الدیون

 .يف رؤوس أموال البنوك الربویة
 .التحویل خطة ضوء يف األساسي البنك نظام تعدیل -
 غَت لعموميةا اجلمعية على لعرضهما سبهيداً  اإلدارة رللس على األساسي النظام ومشروع التحول خطة عرض -

 وتفویض الشرعية، والرقابة للفتوى ىيئة وتكوین ادلقًتح، والنظام اخلطة، على بادلوافقة اجلمعية ىذه لتقوم العادیة،
 والرقابة الفتوى ىيئة إشراف ربت وغَتىم، اجمللس أعضاء من جلنة بواسطةأو  بنفسو اخلطة تنفيذ يف اإلدارة رللس

 .الشرعية
 اآلتية5 اإلجراءات بازباذ اجمللس یفوضو من أو البنك إدارة رللس یقوم-

 .األساسي ونظامو البنك ربول على الرمسية ادلوافقات على ادلختصة اجلهات من احلصول -
 وإدارات قطاعات بإنشاء وذلك اجلدیدة، ووظائفو أنشطتو مع یتناسب دبا إداریاً  البنك ىيكلة إعادة -

 ادلراحبات وقسم العقاري، االستثمار وإدارة ادلباشر، االستثمار كإدارة  جدیدة متخصصة، وأقسام
 .القائمة اإلسالمية للبنوك اذلياكل التنظيمية من االستفادة للبنك وؽلكن واالستصناع،

 االدخاریة كاألوعية ادلتميزة، البنك ألنشطة الالزمة اآليل احلاسب ونظم احملاسبية والقيود ادلعایَت إعداد -
 وإصدار زلافظ وإمساك استثمار وصنادیق ادخار وحسابات وسلصصة مطلقة ودائع من) ادلختلفة
 وادلضاربة واإلجارة واالستصناع والسلم ادلراحبة مثل) وعقود التمویل االستثمار وصيغ (شرعية صكوك

 االستثمار. يف والوكالة وادلشاركة
 13االىتمام بالكوادر البشریة من خالل اآليت5 -

 التحول عملية قيادة من اإلدارة ىذه لتمكُت للبنك العليا لإلدارة متخصصة تدریب برامج إعداد 
 عالية وكفاءة شرعي بوعي
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 خلطة الصحيح التنفيذ على وىي الرقيب القدوة ىي العليا اإلدارة باعتبار العاملُت بقية هبا یهتدي 
 البنك إلدارة متخصصة دورات فأعدت ذلك ادلصارف التحول لبعض خطة راعت وقد التحول،

 .العاملُت بقية تدریب قبل وذلك العليا،
 مستویُت على ذلك و البنك، يف العاملُت صبيع لتدریب برامج إعداد: 

 بصفة الشرعية ادلعامالت ومبادئ وقواعد بأصول لتعریفهم البنك موظفي جلميع عامة برامج :أولهما
 .خاصة بصفة اإلسالمية ادلصارف يف وعقود التمویل االستثمار وصيغ عامة،
 على البنك، ىيكلة إعادة بعد وذلك اإلسالمي، ادلصرف عمل رلاالت يف متخصصة برامج :ثانيهما

 إليها، أسندت اليت ادلهام تناسب اليت الربامج معُت نشاط متخصصة يف رلموعة لكل تقدم أن
 .بكفاءة عالية اذليئة وفتاوى الشریعة ألحكام وفقاً  ادلهام ىذه أداء من لتمكينها

 وصبهور البنك دلوظفي عامة وندوات زلاضرات شكل يف برامج إعداد :البنك وعمالء العاملُت توعية برنامج -
 مصاحل ربقيق يف ودوره اإلسالمي ادلصريف العمل بأعلية ىؤالء لتوعية وذلك شهر، وكل أسبوع كل معو، ادلتعاملُت

 .بالربا التعامل عن الناذبة األزمات أصبع والعامل اإلسالمية األمة وذبنيب واجلماعة الفرد
 اإلسالمي، ادلصريف العمل يف ادلتميزة واخلربات ادلناسبة ادلؤىالت ذوي من اجلدد العاملُت اختيار على اإلشراف -

 وتعاليم بقيم وااللتزام اإلؽلانية اجلوانب على االختيار ىذا يف الًتكيز مع الشرعية، والرقابة الفتوى مع ىيئة بالتشاور
 .اإلسالمية البنوك عمل يف اخلربة عن یقل ال والسلوك فااللتزام قدوة ، ىؤالء یكون حىت اإلسالم،

 حىت التحول، بعد وادلمارسة التدریب عملية متابعة مسؤولية یفوضها اليت التحول جلنة أو اإلدارة رللس على -
 باألداء بل اإلسالمية الشریعة بأحكام اللتزاما يف فقط ليس وصلاحو بنجاح، التحول ویتم التدریب شباره، یعطي
 .ادلرضية والنتائج ادلتميز

 البنك ػلتاجها اليت ادلستندات وبقية التمویل وعقود االستثمار صيغ ظلاذج وإعداد ادلختلفة البنك لوائح إعداد -
 .بالبنك الشرعية والرقابة الفتوى ىيئة إشراف ربت

 اإلسالمي ادلصرف واستثمارات موارد طبيعة مراعاة مع السيولة وإدارة واالستخدامات ادلوارد سياسة إعداد -
 .ادلباشر واالستثمار الشاملة للتنمية بنك باعتباره بو أنيط الذي والدور

وعموما ؽلكن تقسيم خطة ربویل فرع تقليدي ليصبح فرع إسالمي إىل ثالثة مراحل، ىي5 مرحلة ربليل 
تطبيق إجراءات خطة التحول من أنشطة ومهام، ومرحلة ادلتابعة وتقييم الوضع احلايل للفرع ادلراد ربویلو، ومرحلة 

 وتقييم النتائج أثناء التطبيق وبعد االنتهاء من إجراءات التحویل.
فادلرحلة األوىل للتحول تبدأ من صبع بيانات الفرع، وربليل ىذه البيانات، وإعداد اخلطة ذلذه ادلرحلة. فيما 

ة اإلعالن عن التوجو اإلسالمي للفرع عن طریق إبالغ العمالء بتاریخ ربول تتضمن إجراءات تنفيذ ادلرحلة الثاني
الفرع إىل فرع إسالمي، وتوزیع النشرات اإلعالمية بادلنتجات ادلصرفية اإلسالمية وتوفَتىا بالفرع، وتغيَت لوحة الفرع 

ول يف ىذه ادلرحلة كما تشمل إجراءات التح،اخلارجية لتحمل شعار الفرع اإلسالمي وغَتىا من اإلجراءات
تدریب وتطویر ادلوظفُت، وإجراءات تطویع األنظمة التقنية دبا یتوافق مع متطلبات ادلصرفية اإلسالمية، وتعدیل 
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األنظمة احملاسبية دبا یتوافق مع متطلبات ادلصرفية اإلسالمية، وإجراءات صيانة وذبهيز الفرع احملول. وخالل ادلرحلة 
لتحول، فأنو غلب أن تشمل مراجعة وتقييم التقاریر الواردة من اجلهات ادلختلفة يف الثالثة واألخَتة من خطة ا

البنك، وعمل زیارات ميدانية دوریة للفروع احملولة أثناء وبعد تطبيق خطة التحول للتأكد من سَت عملية التحول 
 مع االلتزام التام بالضوابط الرقابية خالل ىذه الفًتة.

لفرع إسالمي جدوال زمنيا وىي سنة مالية ويف بدایتها، على أن تكون الثالثة ویتطلب ربول فرع تقليدي 
أشهر األوىل منها لإلعداد والتحضَت، وتنفيذ خطة التحول واليت تستغرق مدة ثالثة أشهر، وادلتابعة والتقييم واليت 

دة شهر كامل بعد كل تستغرق مدة ثالثة أشهر أخرى، على أن یتخلل ىذه الشهور تقييم بُت كل فًتة وأخرى دل
 .14فًتة زمنية

إال أن ربول ادلصرف التقليدي بأكملو إىل إسالمي یستغرق يف العادة مدة ال تقل عن ثالث سنوات، 
نظرًا لإلجراءات الفنية والقانونية اليت ال ؽلكن للمصرف التقليدي أن یتخطاىا إال خالل عدة سنوات، بل إن 

 .15تب عليو اهنيار ادلصرفزلاولة التحول السریع وادلفاجئ قد یًت 
 5 محاور عملية تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسالميةثالثا

 ىذا خطة بوضع اإلسالمية الصَتفة يف خرباء یقوم أن إسالمي بنك إىل التقليدي البنك لتحویل غلب
 16التالية5 ادلوضوعات عادة اخلطة ىذه وتتضمن تنفيذىا، دلشكالت الشرعية احللول التحول، وتقدًن

 ىذه احلقوق تدخل قبل التحول، قبل قروضو على فوائد البنك تقاضي عن الناذبة ادلساعلُت حقوق تسویة: األول
 .هبا التصدق أو منهم، أخذت من إىل ردىا غلب أو التحول، بعد ادلساعلُت ملك يف

 النافذة القوانُت ظل يف للبنك ليسلعمالئو مقابل فوائد، مع العلم أنو  البنك منحها اليت القروض تسویة: الثاني
 وال .مدتو هنایة إىل القرض إلبقاء مضطر احلالة ىذه يف والبنك أجلو، قبل القرض دین أداء على غلرب ادلقًتض أن
 إىل البنك بإبقائها یلتزم اليت الودائع فوائد منها یدفع وأن القرض فوائد یتقاضى أن احلالة ىذه يف البنك على إمث

 .منها الباقي بالرصيد التصدق مع أصحاهبا رغبة على بناء مدهتا هنایة
التسویة،  تاریخ حىت ادلتأخرة وفوائده الدین هبا یسقط ادلقًتض ادلدین على تسویة یعرض أن البنك على وغلب
 :التالية الصيغ على تقوم التسویة وىذه

مقابل  وادلعدات، اآلالت أو كالعقارات األصل، يف حصة أو أصاًل، ادلدین من البنك شراء: األولى الصيغة
زلددة  مدة عادیة إجارة یؤجره أن للبنك فإن مؤقتة مدة األصل هبذا االنتفاع يف راغباً  ادلدین كان وإن الدین،
 على البنك وػلصل الدین، یسقط وبذلك ذلك، يف البائع ادلدین رغب إذا بالتمليك منتهية إجارة أو معينة، بأجرة
ملكية  لعودة بالتمليك ادلنتهية اإلجارة يف الثابت األجرة قسط على ػلصل مث الفائدة، عن لتعویضو األصل أجرة

التسویة  لقبول مضطراً  ليس ألنو قبوذلا، على للمدین مشجعة التسویة تكون أن بد وال . البائع ادلدین إىل األصل
 بعرض ذلك ویتحقق القائم القرض تكلفة من أقل تكلفتها كانت إذا مشجعة التسویة وتكون القانون، حبكم

 یقل اإلجارة مدة انتهاء بعد ادلؤجر لألصل ادلستأجر لتملك ثابتة، أجرة قسط وعرض الفائدة، سعر من أجرة أقل
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 فإن بيعو بعد باألصل االحتفاظ يف رغبة للمدین یكن مل وإذا . اإلجارة مدة بإطالة وذلك ادلدین، عن قسط
 دراسة تعد أن وینبغي للغَت، بيعو أو تأجَته ليعيد للبنك بعدىا یعود زلددة دلدة لغَته أو لو یؤجره أن للبنك

 . حدة على لكل تسویة جدوى
 مدة وادلعدات، واآلالت والسفن والطائرات كالعقارات إجارة، بعقد معُت أصل منفعة البنك شراء: الثانية الصيغة
غَت  آخر لشخص األصل بتأجَت ادلنفعة، ىذه بيع بإعادة البنك یقوم مث الدین، مقابل معلومة، بأجرة زلددة،
 . األصل هبذا بنفسو االنتفاع يف یرغب مل إذا ادلؤجر،
 دینو، تساوي بصحة ادلدین، ؽللكو قائم استثماري مشروع يف الدین مع شریكاً  البنك دخول: الثالثة الصيغة
 . مشاركتو بنسبة خسائره يف ویتحمل االتفاق، حسب ادلشروع أرباح يف حصة البنك ویستحق الدین، فيسقط
 تكون أن ؽلكن ادلشاركة ىذه أن كما بالتمليك، منتهية أو عادیة إجارة البائع، للمدین حصتو یؤجر أن وللبنك

 . وشریكو البنك اتفاق حسب بالتمليك منتهية أو متناقصة
 جدید على خدمي أو ذباري أو زراعي أو صناعي مشروع يف ادلدین مع مشاركة يف البنك دخول: الرابعة الصيغة

 أن من ىذه احلالة يف مانع وال بدینو، للوفاء سلصصة بعضها أو ادلشروع أرباح من ادلدین شریكو حصة تكون أن
 وفقاً  تأخَت فوائد دون الطریقة هبذه الدین ویسدد مشاركتو، نسبة عن تزید ادلشروع أرباح من البنك حصة تكون

 . مناسبة لًتتيبات
لدى  یكن مل إذا . القائم الدین لسداد إیراداتو وتوجيو اجلدیدة ادلدین وأنشطة مشروعات سبویل: الخامسة الصيغة
 مل یكن أو فيها، ادلشاركة للبنك ؽلكن مشروعات أو الدین، مقابل للبنك منافعها بيع أو بيعها ؽلكن أصول ادلدین
 وأنشطتو االستثماریة مشروعاتو صبيع بتمویل البنك قيام على ادلدین مع االتفاق فيمكن ذلك يف راغباً  ادلدین

 ادلستقبل ادلدین يف موارد توجيو على االتفاق مع للبنك، رلزیة عوائد فيها تتحدد شرعية، سبویل بصيغ القائمة،
 لتسدید ىذه ادلوارد وتوجيو وادلتوقعة، القائمة مشروعاتو منها وؽلول وفوائده الدین أقساط هبا یسدد كان واليت
 اليت اجلدیدة القائمة أو ادلشروعات أرباح يف حصة أو أجرة، أو ربح، ىامش على احلصول ؽلكنو والبنك. دیونو
 بل واحدة، دفعة ال تسقط الصيغة ىذه يف والدیون الدیون، ىذه على یتقاضاىا كان اليت الفوائد عن تعوضو ؽلوذلا

 وادلؤسسات العام احلكومة والقطاع دیون لسداد صيغة أنسب وىذه. ذلا والتخطيط عليها االتفاق یتم مدة خالل
 أقساط وسداد ادلشروعات اجلدیدة لبعض ميزانية مثالً  احلكومة فلدى. ادلتعدد النشاط ذات الكبَتة والشركات

 على مؤجلة دیون یتخلف عنها شرعية، سبویل بصيغ مشروعاهتا صبيع بتمویل البنك قام ما فإذا القائمة، الدیون
 قد اجلدیدة مشروعاهتا دامت ما القائمة، دیوهنا سداد إىل ادليزانية ىذه توجو أن احلكومة استطاعت احلكومة،

 وذبدید وإحالل والطرق وادلطارات األساسية البنية مشاریع على یطبق وىذا . مناسبة آلجال شرعياً  سبویالً  مولت
 إن بل االستخراجية، والصناعات والتعدین والبناء التشييد ومشروعات والصرف، ادلياه وشبكات الكهرباء زلطات

 احلكومة مع البنك یوقعها اليت عقود التمویل أن وواضح. العام خالل واردات احلكومة لتمویل تصلح الصيغة ىذه
 بالنسبة قيل وما. فوائد دون جدولتها اليت أعيدت الدیون عن البنك تعویض فيها یراعى أن ینبغي احلالة ىذه يف
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 البنك دبقتضاىا یتعهد ادلدینة الشركات بروتوكوال مع یوقع أن فللبنك الكربى الشركات يف مثلو یقال للحكومة
 قيام مقابل شرعية، سبویل وعقود بصيغ القائمة واجلدیدة، دلشروعاهتا التمویل من الشركة احتياجات صبيع بتلبية

 . مناسبة ودراسة زمٍت لذلك جدول وػلدد السابقة دیوهنا سداد على مواردىا بتوجيو الشركة
 الدخل لسداد من حصة وزبصيص ومؤسساهتا للحكومة اخلدمية ادلشروعات يف البنك مشاركة: السادسة الصيغة
دیون  لسداد أساساً  تصلح الصيغة ىذه . االتفاق حسب واحلكومة البنك بُت الدخل باقي وقسمة الدیون

بعض  بإدارة دبقتضاه البنك یقوم واحلكومة البنك بُت مشاركة اتفاق بتوقيع الصيغة ىذه وتطبق احلكومة
والكهرباء  والغاز ادلياه وزلطات كادلطارات مقرر، رسم أو أجرة مقابل للجمهور خدماهتا تقدم اليت ادلشروعات

على  قياساً  وذلك ادلشروعات، ىذه دخل من حصة البنك ویستحق وغَتىا، وادلواصالت االتصال ووسائل
 أن یتحمل على اإلنتاج، أو احملصول يف والشجر األرض مالك الزراعي العامل فيها یشارك اليت الزراعية ادلشاركات
 الدابة أو دفع جواز من الفقهاء بعض قرره ما على وقياساً  االتفاق، حسب احملصول إنتاج تكاليف الشریكان

 األصل دلالكو ملكية بقاء مع الناتج، أو الدخل من حبصة فيو یعمل دلن والدكان عليها، یعمل دلن النقل وسيلة
 اليت أو ادلتداولة، الثابتة األصول أن على تدل ادلشاركات من الصور فهذه . انتهائها بعد إليو ورده ادلشاركة مدة
 من مقابل حصة فيها بالعمل یقوم من مع مشاركة لعقد زلالً  تكون هبا، أو فيها أو عليها بالعمل دخالً  تدر

 مدة ادلشاركة، انتهاء بعد إليهم بذاهتا وعودهتا ألصحاهبا، األصول ىذه ملكية بقاء مع الربح، من ال اإلنتاج
 البذر والسماد من الزراعة مدخالت تكون أن غليزون فادلالكية . االتفاق حسب اإلنتاج تكلفة ربمل ویكون

 ذلا شریك ثالث ربمل أو عليها، توزیعها غلوز بل االتفاق، حسب ادلزارع أو األرض مالك من الزراعية، واآلالت
 زیادة النفقات حول اخلالف مشكلة ربل الصيغة وىذه . االتفاق حسب اخلارج من حصتو أخذ مع لبعضها أو

 إذا طریقة احتساهبا يف أو فيها ادلبالغة بشأن والبنك احلكومة بُت النزاع وترفع اخلدمة، لتقدًن الالزمة وادلصروفات
 واجبات وػلدد االتفاق ىذا سهل أمر احملصلة الرسوم اقتسام أن ذلك األرباح، اقتسام أساس على ادلشاركة كانت
 على دیون احلكومة سداد لتيسَت الصيغة ىذه اقًتحت وإظلا . یتحملها اليت والنفقات ادلشاركة ىذه يف البنك
 احلكومة احلصة من جزء زبصيص مع ادلشروع عوائد يف مناسبة حصة البنك دبنح یقضي ادلشاركة عقد أن أساس
 . فوائد أیة تقاضي دون زلددة مدة خالل دیوهنا لوفاء

بعد  وتعامل التحول تاریخ يف العادیة الدیون معاملة تعامل ادلكشوف على السحب تسهيالت: السابعة الصيغة
 . النمر حساب أساس على ادلضاربة دبال مالو خلط يف لو مأذون مضارب الساحب اعتبار أساس على التحول
 : التالية ادلبادئ التحول خطة تبنت وقد التحول عند مشكلة ادلكشوف على السحب یشكل

 . السابقة بالصيغ تسویتو وسبت عادیاً  دیناً  احلصول تاریخ يف ادلكشوف على السحب من ادلدین رصيد اعترب- 
 دبال ادلضاربة، مالو خلط يف لو مأذوناً  مضارباً  والساحب مال رب یعد التحول بعد البنك أن اخلطة اعتربت- 

 ربدید قيمة التسهيل ىذا منح عند ویتم خاص، نشاط أو معُت مشروع لتمویل یسحبها اليت للمبالغ بالنسبة
 یسحبو ادلتعامل ما قيمة تقدیر ویتم الربح، من البنك ونسبة التسهيل، وسقف اخلاص، النشاط أو ادلعُت ادلشروع
 هنایة يف ىذه النمر وصبع مدتو، يف ادلتعامل یسحبو الذي ادلبلغ بضرب وذلك. احملاسبة مدة هنایة يف النمر حبساب
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 یقتضي وىذا .كلها االستثماریة ادلدة يف فتضرب النشاط أو ادلشروع أصول صايف قيمة أما االستثماریة، الفًتة
 اليت والنسبة ومتوسط أرباحو، احتياجاتو، وسقف اخلاص النشاط أو ادلعُت ادلشروع عن موجزة دراسة إعداد

 یتلقى فالبنك هبا البنك، یعمل اليت الطریقة نفس ىي وىذه . ادلتعامل یسحبها اليت ادلبالغ مقابل البنك یأخذىا
 ادلتعامل على رغبة اعتماداً  االستثماریة، الفًتة خالل تنقص وقد تزید قد الودائع وىذه ادلتعامل، من ودائع

 كذلك، حبساب النمر االستثمار يف الودیعة مساعلة حساب ویتم الربح، من البنك نسبة ربدید ویتم واحتياجاتو،
 ادلدة يف ادلساعلُت فتضرب حقوق وأما ادلشًتك، االستثماري الوعاء يف معها تشًتك اليت الودائع بقية مع وذلك

 توزیع ویتم ادلودع، مركز العميل يف البنك ویصَت سباماً، البنك مركز يف مضارباً  العميل یصَت وىنا. كلها االستثماریة
 . أرباحو توزیع يف البنك یتبعها اليت الطریقة بنفس األرباح
التحول، حيث یتم زبيَت ادلودعُت تاریخ التحول بُت  عند القائمة بفائدة التوفَت وحسابات الودائع تسویة: الثالث

 فوائد ذلم یدفع أن احلالتُت يف البنك إبقاء ودائعهم على أساس عقد ادلضاربة الشرعية، أو سحب ودائعهم. وعلى
 ضرورة أو حالة یشكل شلا النافذ، القانون حبكم بذلك ملتزم البنك أن ذلك التحول، بدء تاریخ حىت الودائع ىذه

إجباره  ألمكن اختياریاً  التحول على السابقة الودائع فوائد دفع عن امتنع لو البنك أن إذ. الشرعي بادلعٌت إكراه
فإن  مدهتا هنایة إىل الودیعة بإبقاء التحول بعد البنك یلزم النافذ القانون أن فرض وعلى . قضاء الدفع ىذا على

الفوائد  ىذه یدفع أن البنك یستطيع احلالة ىذه ويف واإلكراه، الضرورة حلالة إعماالً  فوائدىا ویدفع یبقيها أن للبنك
أما إذا كان عقد . فوائدىا دفع مع مدهتا هنایة إىل قروضهم بقاء على یصون الذین ادلقبوضُت من یقبضها اليت

الودیعة ؽلنح للبنك حق فسخ العقد بإرادتو ادلنفردة وجب على البنك فسخ العقد مباشرة إذا رفض ادلودع صيغة 
 عقد ادلضاربة الشرعية.

 ادلعامالت فقو تقدم زلكمة تدریب خطة وضع یقتضي البنك ربول البنك حيث أن يف العاملُت تدریب: الرابع
البنك،  يف للعاملُت مناسبة بطریقة اإلسالمية، البنوك عمل ومبادئ وطبيعة اإلسالمية، الصَتفة وأصول الشرعية
 اإلسالمي البنك یستخدمها اليت التمویل وعقود االستثمار وصيغ االدخاریة، األوعية خصائص بدقة ذلم وتشرح
التخصص  بُت التدریب على القائمون غلمع أن وغلب. ربویة قرض بعقود واستخدامها الودائع قبول عن بدیالً 

 الشرعية ادلناسبة احللول یضع حىت اإلسالمية، البنوك بعمل الكافية العملية واخلربة اإلسالمية، الشریعة يف العلمي
 . التحول مرحلة يف ادلتدربُت خصوصاً  أو مشكالت من اإلسالمي ادلصريف العمل یواجو دلا

 اإلسالمي وصيغ البنك نشاط طبيعة مع تتفق اليت احملاسبية والقيود ادلعایَت وتعدیل مراجعة أو وضع: الخامس
 . ادلستخدمة فيو الشرعية التمویل وعقود االستثمار
خطة  تنفيذ يف وادلعاونة التمویل، وعقود االستثمار صيغ بإعداد تقوم شرعية، ورقابة فتوى ىيئة تكوین: السادس
 . تنفيذىا على واإلشراف التدریب برامج وإعداد التحول،

 ىذه تكون أن العمالء دیون تسویة صيغ كل يف اخلطة راعت لقد :للمدين بالنسبة التسوية جدوى
 : یلي ما دبراعاة ذلم مقبولة تكون وأن حقيقة التسویة



 د5 دريد حنان                                                             إستراتيجية تحول البنوك الجزائرية للمصرفية اإلسالمية للنهوض بالقطاع المصرفي

 

 2013 / جوان 10العدد                         المدية              -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
79 

 ادلشروعحصة  أو ادلنفعة أو األصل ملكية بانتقال وذلك صوریاً، ال حقيقاً  الدین سقوط إىل التسویة تؤدي أن- 
 .وسلاطر تكاليف من ادللك على یًتتب ما مع البنك، إىل
تزید  تسویة یقبل ال الذي ادلتعامل جانب االعتبار يف األخذ مع مناسباً  التسویة من البنك عائد یكون أن- 

 .وحده الدیٍت الوازع على االعتماد وعدم بفائدة، القرض تكلفة على تكاليفها
مدة  عن تقل أال غلب بالتمليك ادلنتهية اإلجارة فمدة تزید، أو القرض دلدة مساویة التسویة مدة تكون أن- 

 .كذلك ادلشاركة ومدة عليو، تيسَتاً  ادلتعامل رغبة حسب تزید بل القرض
یقل  قد بل القرض، قسط حدود يف بالتمليك ادلنتهية اإلجارة يف- الثابتة األجرة- التمليك قسط یكون أن- 

 .التسویة قبول على ادلدین لتحفيز اإلجارة، مدة بتطویل
 5 متطلبات وعقبات تحول البنوك الجزائرية للصيرفة اإلسالميةرابعا

 يف البنك لدى مصداقية من الشكل ىذا یعكسو دلا وذلك الكلي أفضل أشكال التحول، یعترب التحول
الشریعة  بأحكام االلتزام يف احلقيقية الرغبة وجود یعكس إذ اإلسالمية، الشریعة أحكام وفق للعمل التحول احلقيقي

أن  ودبا التطبيق، يف التدرج على القائم ادلرحلي األسلوب ىو التحول لتنفيذ أسلوب أفضل أن   كما اإلسالمية،
طبيعة  فإن ونشاطاتو، وأسسو بفلسفتو االلتزام منها یتطلب اإلسالمي ادلصريف للعمل التقليدیة بنوكال ربول

والعقبات أعلها  ادلتطلبات من العدید مواجهة التحول عملية على تفرض النظامُت كال بُت اجلوىري االختالف
 17اآليت5

 المتطلبات والعقبات القانونية لعملية التحول -1
 المتطلبات القانونية -أ

 :یلي فيما القانونية ادلتطلبات أىم تتمثل
 عادیة یتضمن غَت بصفة یعقد اجتماع عن یصدر والذي التقليدي للمصرف العمومية اجلمعية عن قرار صدور  -

 التحول من اإلسالمية. ومناقشة مستلزمات الشریعة أحكام وفق للعمل التقليدي ادلصرف ربول على ادلوافقة
أعمال  صبيع تكون أن على صراحة ینص األساسي ونظامو ادلصرف تأسيس عقد يف تغيَتات أو تعدیالت
طبيعة  على یدل دبا التأسيس عقد يف ادلصرف اسم تعدیلمع   اإلسالمية الشریعة ألحكام موافقة ادلصرف
  .اآلخری مع تعاملو وأسلوب أىدافو وعلى اجلدیدة أو ادلعدلة ادلصرفية أنشطتو

 األساسي نظامو وتعدیل التقليدي ادلصرف ربول على ادلختصة اجلهات من الرمسية ادلوافقات على احلصول  -
 بطلب عند تقدمو هبا االلتزام البنك التقليدي على غلب ومتطلبات شروطا یضع ادلركزي الذي قد بادلصرف شلثلة

  :یلي ما الشروط ىذه ومن اإلسالمية، الشریعة أحكام وفق للعمل للتحول ادلوافقة على للحصول
 السوق دراسة متضمنة التحول، لعملية جدوى دراسة بإجراء بالتحول البنك الراغب قيام ضرورة -

 كذلك الدراسة وتصور التحول، من األوىل السنوات خالل ادلتوقعة والنتائج العميل، وتوجهات
 .التحول عملية وفرص ادلخاطر أنواع



 د5 دريد حنان                                                             إستراتيجية تحول البنوك الجزائرية للمصرفية اإلسالمية للنهوض بالقطاع المصرفي

 

 2013 / جوان 10العدد                         المدية              -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
80 

 .التحول عملية أجل من إتباعها یتم سوف اليت اإلجراءات متضمنة للتحول زمنية خطة وضع -
 .واخلطوات اإلجراءات دلتابعة التحول بعملية ادلعنية اإلدارات من تتكون جلنة إعداد -
 .إعالمية ضبلة خالل من التحول لعملية العميل هتيئة -
 ىيئة وتشكيل اإلسالمية، الشریعة أحكام بتطبيق االلتزام یتضمن أن على التأسيس عقد تعدیل -

 .ادلال رأس من األدىن باحلد وااللتزام ادلركزي، البنك بقواعد تلتزم شرعية رقابة
 اجلدید العمل طبيعة على ادلوظفُت وتدریب للبنك، التنظيمي اذليكل على تعدیالت إجراء -

 .اجلدید النشاط طبيعة مع یتناسب دبا الوظيفي تدعيم الكادر مع وتأىيلهم
 البنك للعمل بتحول ادلتعلقة القانونية النواحي كافة بدراسة التقليدي البنك يف القانونية الشؤون إدارة تكليف  -

 من كل مع البنك والتزامات حقوق تسویة حيث من عليو ادلًتتبة القانونية واآلثار اإلسالمية الشریعة أحكام وفق
 التحول، عملية تواجو قد قانونية اعًتاضات أي دلواجهة التام واالستعداد األخرى، البنوك أو العمالء أو ادلساعلُت
 وفق التحول للعمل تنفيذ خبصوص ادلختصة اجلهات تفرضها أخرى متطلبات أي تنفيذ متابعة إىل باإلضافة

 .اإلسالمية الشریعة أحكام
 العقبات القانونية -ب

 :یلي فيما القانونية للتحول العقبات أىم وتتمثل
 التحول لقرار العمومية اجلمعية وازباذ جهة، من ادلختصة احلكومية اجلهات موافقة استصدار بُت التوفيق صعوبة -

 قوانُت أو وجود عدم إىل إضافة اآلخر، على منهما كل وتوقف األمرین تالزم بسبب وذلك أخرى، جهة من
 7102للتحول. وىذا ما ػلدث يف اجلزائر إذ  م التصریح سنة  الالزمة القانونية ادلتطلبات تبُت أو تنظم تشریعات

دون توفر قوانُت أو  من قبل الوزیر األول بتقدًن بنك الفالحة والتنمية الریفية والصندوق الوطٍت للتوفَت واالحتياط
 حصوذلما على ادلوافقة شلا یصعب عملية تقدًن اخلدمة ادلصرفية اإلسالمية يف البنكُت.

 یعٍت شلا للتحول، التقليدي البنك وتنفيذ بإعالن وادلتعلقة ادلختصة اجلهات عن النهائية ادلوافقة صدور تأخر -
 تشكيل ادلختصة ضرورة اجلهات على الواجب فإن لذا الشریعة، ألحكام ادلخالفة ادلصرفية التعامالت يف االستمرار

 .شلكن وقت بأسرع الالزم القرار وازباذ التحول طلبات بدراسة تعٌت سلتصة جلان
واإلسالمية وىو ما ػلدث يف اجلزائر إذ تغيب سباما أي مبادرة أو  العربية الدول أغلب يف الوضعية القوانُت ىيمنة -

 يف التعدیل حریة للبنك یعطي ال القانون ألن أي بنك جزائري للعمل ادلصريف اإلسالمي،ذبربة سابقة دبمارسة 
 قرار ازباذ استباق التحول عملية على القائمُت على الواجب فإن لذا األخرى، األطراف موافقة دون العقود

 التحول لدى أعلية دبدى الكافية القناعات إغلادٕ  و اإلسالمية، الشریعة أحكام وفق العمل بأعلية بالتوعية التحول
 الفئات. سلتلف

 المتطلبات والعقبات الشرعية لعملية التحول -2
 المتطلبات الشرعية - أ

 :یلي فيما الشرعية ادلتطلبات أىم تتمثل
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 .اإلسالمية الشریعة ألحكام عقود سلالفةعدم التعامل بالربا وعدم إبرام أي  -
طویلة   خربة وذلم اجملتمع، يف عالية دبصداقية یتمتعون علماء من شرعية تتكون ورقابة فتوى ىيئة تعيُت -

 الشریعة اإلسالمية أحكام وفق للعمل التقليدي ربول البنك تنفيذ یتم حبيث ادلالية، ادلعامالت رلال يف ومتخصصة
 اطالعهم.و  إشرافهم ربت

 سَت ضمان هبدف وذلك وبعده التحول خالل هبم ادلنوطة بادلهام للقيام داخليُت شرعيُت مدققُت تعيُت  -
 .اإلسالمية الشریعة وأحكام یتوافق دبا اإلجراءات

 إحاللو الربا  على ادلشتمل وخاصة وأشكالو صوره جبميع اإلسالمية الشریعة ألحكام ادلخالف التعامل استبعاد -
 :خالل من ذلك ویتم اإلسالمية، الشریعة أحكام مع ادلتوافق التعامل

النقدیة  الودائع :يف تتمثل واليت اإلسالمية الشریعة ألحكام ادلخالفة ادلالية ادلوارد تعدیل أو إلغاء  -
 والقروض بكل أنواعها.

 إلغاء أو تعدیل أساليب استخدامات األموال ادلخالفة ألحكام الشریعة اإلسالمية. -
 ات الشرعيةالعقب - ب

 اليت غلب سليمة، شرعية أسس على ادلبنية الفقهية اآلراء إىل االفتقار يف الشرعية للتحول العقبات أىم وتتمثل
 عمليو لتخطيط ألحكام الشریعة ادلوافقة القرارات ازباذ من یتمكنوا لكي القرارات واضعي متناول يف أن تكون
 .الشرعية احملاذیر من خالية بصورة خطواتو وازباذ مستجداتو، ومعاجلة التحول،

 التحول المتطلبات والعقبات اإلدارية لعملية -3
 المتطلبات اإلدارية -أ

 :یلي فيما اإلداریة ادلتطلبات أىم تتمثل
 مرحلة قبيل البنك، يف العاملة القوة تعریف سبيل يف یتخذىا البنك اليت الًتتيبات وىي صبيع :ادلبدئية التهيئة  -

اإلسالمية، وذلك  الشریعة أحكام مع ادلتوافق ادلصريف للعمل ادلميزة العقدیة بالطبيعة یتعلق ما بكل وأثنائها التحول
 الذي بالعمل التعریف .اإلسالمية الشریعة أحكام وفق للعمل العقدیة بالطبيعة یتعلق ما بكل من خالل التعریف

 .یؤدوهنا اليت اخلدمات وأعلية فيو یعملون الذي اجملال بأعلية التوعية .العمل ىذا أعلية مدى وبيان إليهم، سيسند
 يف الثقة غرس شأنو من ما على العمل .ككل والدولة واجملتمع الفرد ذباه ادلصرف هبا یضطلع اليت بالرسالة التوعية

 التعریف .للمصرف االنتماء روح تنمية على العمل .أنفسهم وذباه العمل رلموعات وذباه ادلصرف ذباه نفوسهم
 ربكم اليت والسياسات والضوابط بالظروف التعریف .وعالقاتو تأدیتو ادلطلوب العمل دبحتوى یتعلق ما بكل

 .بالعمل احمليطة الظروف مستجدات وسرعة مع بسهولة التكيف على مساعدهتم شأنو من ما وكل أعماذلم،
 ادلطلوبة واألعمال بالواجبات للقيام األفراد من ادلالئم والنوع العدد توفَت أجل من :البشریة ادلوارد زبطيط  -

 .أخرى ناحية من وحاجاهتم األفراد متطلبات وربقيق ناحية من البنك أىداف لتحقيق
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 التقليدي البنك وصلاح تقدم يف ودوره ادلوظف وأداء كفاءة اعتماد خالذلا من یتم اليت ادلعایَت يف النظر إعادة -
 التحول. بعد
 بسبب طبيعة وذلك اإلدارة منتسيب وخاصة ادلوظفُت، لكافة التدریبية لالحتياجات وادلتواصل ادلستمر التقصي -

 فإنو یتوجب ذلذا التقليدي، ادلصريف العمل عن زبتلف خاصة احتياجات یتطلب والذي اجلدید ادلصريف العمل
 مع ادلصريف ادلتوافق بالعمل اخلاصة واخلربات للمعلومات ادلوظفُت حاجة مراعاة التحول بعد ادلصرف إدارة على

 :خالل من ذلك ویتم اإلسالمية الشریعة أحكام
 .العمل أدلة أو القرارات ازباذ دبراحل مرتبطة كانت سواء اإلسالمية ادلصرفية اخلدمات عمل نظم توضيح  -
 الصحيح التطبيق لضبط واألساسية الفكریة العناصر أحد باعتبارىا الشرعية الرقابة بأعلية الكافية التوعية  -

 .اإلسالمية الشریعة أحكام وفق للعمل
وبرامج  العمل ورش خالل من األفراد ومهارات معارف يف النقص دلواجهة التطویر وملتقيات برامج تصميم  -

 .الطویل ادلدى يف ادلستمر والتدریب التعليم خطة ووضع القصَت، ادلدى يف التدریس
 العقبات اإلداریة -ب

 :یلي فيما اإلداریة للتحول العقبات أىم وتتمثل
 ازباذ عن أو ادلناسبة، بالسرعة التحول مستجدات مع ادلصرفية اإلدارة ذباوب عدم عن الناصبة اآلثار خطورة -

 ادلشكلة. جوانب صبيع تستويف ال اليت ادلتسرعة القرارات
وتغَت  جدیدة اداراتٕ  و أقسام لظهور نتيجة التنظيمي للبنك، اذليكل تشكيل إلعادة ادللحة احلاجة ظهور -

السلطة  خطوط انسياب واضطراب واإلدارات، األقسام بعض واختفاء الوظائف، أغلب يف الوظيفية ادلهام
 دبا یالءم التنظيمي اذليكل تشكيل إعادة يف للمشاركة التنظيم خرباء استدعاء یتطلب شلا الوظائف، بُت وادلسئولية

 .واستمرارىا التحول ذبربة صلاحوضمان  لو ادلتحول الوضع
 اجلدیدة األعمال دلزاولة وتأىيلهم التحول عملية أثناء الوظيفيةالبنك  كوادر تدریب إىل ادللحة احلاجة ظهور  -

 حيث البنك، إدارة عاتق على ادللقاة األعباء األمر سيزید وىذا لو، ادلتحول الوضع يف دبسئوليتها سيضطلعون اليت
 العمل دلتطلباتادلالئمة  التدریبية الربامج إعداد الوظيفية الكوادر منالبنك  حاجات يف النقص ىذا سد سيتطلب
 من التدریب لوازم التدریبية، وربضَت الربامج تنفيذ مهمة لتويل ادلدربُت واستقطاب إليو، ادلتحول الوضع يف الوظيفي
 القيادیة الكوادر لتخریج التدریبية الربامج تنفيذ متطلبات من ذلك إىل وما وأجهزة، ونشرات وكتب تعليمية وسائل

 اإلسالمية. الشریعة أحكام وفق ادلصريف عملال بفكرة ادلؤمنة والتنفيذیة
 متطلبات وعقبات عامة لعملية التحول -4
 المتطلبات العامة  -أ

 :یلي فيما ادلتطلبات العامة أىم تتمثل
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وذلك  اإلسالمية، الشریعة أحكام وفق للعمل التقليدي البنك ربول عن لإلعالن سبهد إعالمية حبمالت القيام -
أعلية  على واإلعالنات الندوات ىذه وتركز ادلتاحة، اإلعالن وسائل عرب واحملاضرات الندوات عقد خالل من

 اغلابياتو.و  التحول
وأشكال  واستبداذلا دبعامل التقليدي ادلصريف العمل صورة تعكس اليت السابقة واألشكال ادلعامل كافة تغيَت -

 وغَتىا من الدعائية ومواده وإعالناتو وشعاره ادلصرف اسم تعدیل مثل التحول، بعد ادلصريف العمل صورة تعكس
 .اإلسالمية الشریعة أحكام وفق للعمل ربولو عن وتعرب اجلدید للبنك التوجو تربز حبيث الشكلية األمور

خلل  أي حدوث تدارك یتم حبيث التحول تنفيذ وبعد أثناء اخللل مواطن تتبع على تعمل متابعة جلان تشكيل -
لتنفيذ  تباعا تظهر اليت االغلابية النواحي تعزیز على اللجان ىذه تعمل الوقت نفس ويف عالية، ودقة بسرعة

لتحقيق  بالعمل واالستمرار للتفاؤل یدفع بشكل وإظهاره التحول إصلاح يف یساىم الذي األمر التحول، خطوات
 .ادلنشودة األىداف

 صيغ مع تتفق حبيث التحول، البنك بعد ألنشطة ادلالئمة اآليل احلاسب ونظم احملاسبية والقيود ادلعایَت إعداد -
 ادلستخدمة. الشرعية التمویل وعقود االستثمار

 ادلصارف بعض عقود باقتباس سواء اإلسالمي، ادلصريف العمل یتطلبها اليت والسجالت والعقود النماذج تصميم -
 .للغرض زلققة لتكون نفسو البنك عقود تعدیل أو اإلسالمية،

 العقبات العامة  -ب
 :یلي فيما العقبات العامة أىم تتمثل

 تفوق بأعباء وربميلها التحول على البنك والقائمُت إدارة كاىل إثقال إىل التحول متطلبات تنفيذ یؤدي تزامن -
 ضرورة إىل باإلضافة التخطيط خالل من ومالئم مناسب بشكل والواجبات ادلهام توزیع غلب فإنو لذا طاقتها،

 الفریق. بروح العمل
 ادلنجزات يف وتواضع التجربة حلداثة التحول بعد ادلصريف العمل ومتطلبات آليات مع السریع التكيف صعوبة -

 اإلسالمية. الشریعة أحكام مع ادلتوافق ادلصريف للعمل التحول رلال
الشریعة  أحكام مع ادلتوافق العمل ولفكرة خصوصا، التحول لفكرة ادلعارضُت قبل من لالنتقادات التعرض -

أحكام  وفق للعمل التحول على التقليدیة ادلصارف وجدیة دبصداقية ادلشككُت قبل من أو عموما، اإلسالمية
 .اإلسالمية الشریعة

 للعامل وشلارسة اإلرىاب بتصدیر اهتامها من عموما اإلسالمية اجملتمعات ذلا تتعرض اليت الشرسة باذلجمة التأثر -
 وغَتىا اجلماعات اإلرىابية، سبویل خالذلا من ؽلر اليت القناة باعتبارىا خصوصا اإلسالمية ادلصارف على التضييق

 .عام بشكل اإلسالمية ادلصارف صورة تشویو شأهنا من اليت االهتامات من
 الخاتمة

أثبت اجلهاز ادلصريف اإلسالمي كفاءتو يف تسویق منتجاتو اإلسالمية ليس فقط على ادلستوى احمللي وإظلا  
حىت على ادلستوى الدويل والعادلي. فاإلسًتاتيجية اليت یتبناىا ادلصرف اإلسالمي بالنسبة للخدمة ادلصرفية اليت 
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وىذا من خالل احلرص على السَت احلسن لوظيفة  یقدمها للعمالء من أىم العوامل اليت ربدد صلاحو يف السوق،
التسویق فيو وفقا دلبادئ الشریعة اإلسالمية اليت كانت سببا يف كسب ادلصارف اإلسالمية دلصداقية على ادلستوى 

 الدويل والعادلي لتأثرىا الطفيف بتداعيات األزمة ادلالية العادلية .
ة العمل ادلصريف اإلسالمي خاصة أنو أىم سبب الستبعاد كغَتىا من الدول البد من األخذ بتجرباجلزائر  و 

العمالء غياب الشریعة اإلسالمية يف إدارة بنوكها وىي شرػلة كبَتة ؽلكن استغالذلا من خالل فتح بنك إسالمي أو 
 على األقل فتح نافذة يف أحد البنوك كتجربة أولية للتحول ضلو ادلصرفية اإلسالمية، وذبدر اإلشارة أن النظام

ادلصريف اجلزائري یفتقر التجربة، وعليو حاولت ىذه الدراسة وضع إطار متكامل من الناحية القانونية والشرعية 
من خالل ؽلكن على األقل من معرفة اإلطار النظري للقيام بذلك، وؽلكنها األخذ بالعدید من التجارب الناجحة. 

تدرج زمٍت، باإلضافة إىل معرفة أىم متطلبات وعقبات ربدید أشكال وأساليب التحول واخلطة ادلناسبة لذلك وفق 
الصَتفة اإلسالمية وسلتلف احللول ادلقًتحة دلعاجلة اخلدمات ادلصرفية ومن أعلها الودائع والقروض، وقد  م التوصل 

 5 ةاآلتيالنتائج إىل 
 اإلسالمية بل البد من الشریعة بأحكام االلتزام يف التقليدیة ادلصارف على القائمُت قبل من الرغبة ال تكفي -

 يفاليت ستؤثر  ومتطلباهتا، التحول عملية حوتوض وتضبط وتنظ م تسه ل اليت ادلصرفية واألنظمة القوانُت تشریع
 .اإلسالمية الشریعة أحكام وفق للعمل التقليدیة البنوك ربول إمكانية

 عند وخاصة البنوك التقليدیة، على القائمُت لدى التقليدیة ادلصارف بأعمال ادلتعلق الشرعي احلكم توضيح إن -
 .اإلسالمية الشریعة أحكام وفق للعمل التقليدیة ادلصارف ربول إمكانية يف سيساىم فيها، القرار متخذي

 أحكام وفق للعمل التقليدیة البنوك ربول إمكانية يف تأثَتا ادلتغَتات أىم من ادلؤىلة البشریة ادلوارد توفر یعترب -
 الشریعة

تستمد ادلصارف اإلسالمية مراكزىا ادلالية ورحبيتها العالية وتوفر السيولة النقدیة، من انتهاجها ألساليب تسویقية  -
أساسها السالمة الشرعية، لتصبح بذلك اسًتاتيجياهتا التسویقية بدیال شرعيا السًتاتيجيات البنوك التقليدیة 

في ذبسيد ادلفهوم التسویقي يف تقدًن ادلنتجات ادلصرفية بل البد من دلواجهة األزمة ادلالية العادلية، إذ أنو ال یك
 تطبيق الضوابط الشرعية لالقتصاد اإلسالمي القائم على االقتصاد احلقيقي ال االقتصاد الرمزي.

تلتزم ادلصارف اإلسالمية بأحكام الشریعة اإلسالمية كمبدأ أساسي يف تسویق خدماهتا ادلصرفية، وأن كل من  -
تثمار و التمویل قائم على أساس ادلشاركة يف الربح أو اخلسارة، فهي بذلك أوجدت نوعا من التعامل ادلصريف االس

مل یكن موجودا يف القطاع ادلصريف التقليدي وبالتايل استهداف شرػلة ترغب يف اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية، شلا 
 ة زلليا ودوليا.یسمح ذلا بتقدًن صيغ استثماریة عدیدة سبكنها من ادلنافس

 شلا سبق ؽلكن الوصول أیضا إىل التوصيات باآلتية5 
 العمل على تطویر أسواق مالية ومصرفية إسالمية، حىت یتجسد مفهوم السوق ادلصريف اإلسالمي. -
، تضبط آلية عمل ادلصارف اإلسالمية، وتركز على التزام تطبيق قواعد وأحكام تأسيس ىيأة رقابية شرعية -

 اإلسالمية والعمل على التنسيق والتعاون ما بُت ادلصارف اإلسالمية إلغلاد حلول مشًتكة لألزمات.الشریعة 



 د5 دريد حنان                                                             إستراتيجية تحول البنوك الجزائرية للمصرفية اإلسالمية للنهوض بالقطاع المصرفي
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التأكيد على وظيفة التسویق يف ادلصارف اإلسالمية واحلرص على حسن إدارهتا وفقا دلبادئ الشریعة اإلسالمية،  -
 بالتايل وضع اسًتاتيجيات تسویقية خاصة بادلصارف اإلسالمية.

 ضرورة تنمية ادلوارد البشریة وفقا دلبادئ الشریعة اإلسالمية إلدارة ادلصارف اإلسالمية. -
نشر الوعي والًتویج ألعلية تبٍت اسًتاتيجيات تسویقية وفقا دلبادئ الشریعة اإلسالمية اليت كانت سببا يف زبطي  -

 العلمية لتحفيز التحول للصَتفة اإلسالمية. ادلصارف اإلسالمية لألزمة ادلالية العادلية، وعقد ادلؤسبرات والندوات
 

 والهوامش المراجع
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2
- Ernst & Young, "The Transition Begins", World Islamic Banking Competitivness Report 2013-2014. On the 
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  الجزائر  جامعة عمار ثليجي باالغواط ،العلوم التجارية وعلوم التسيير   يةاإلقتصادالعلوم كلية  ، أ   قسم استاذ محاضر،   معمر قربة .                       
  بالمدية، الجزائر "يحي فارس" كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  ،أ  قسم استاذ محاضر  ، سمير بن عمور. 

 

 الملخص:
لى معرفة أقتية دمج التنمية اظتستدنتة يف نشاطات وبرامج اظتؤسسات االقتصادية عيركز ىذا البحث     

ألف اإلدارة الفعالة أحد اصتوانب اظتهمة يف ؾتاح تبٍت التنمية  أدائهاوأثرىا على حتقيق التميز وحتسُت 
البيئة وحتمل مسؤولياهتا  اظتستدامة وتفعيلها يف اجملتمع،حيث يتطلب من اظتؤسسة أف تكوف زتاية

االجتماعية جزءا ال يتجزأ من براغتها التنموية وذلك من خالؿ وضع اآلليات واألدوات الالزمة لدغتها يف 
نشاطاهتا، خاصة مع تنامي رتاعات الضغط يف ػتيطها، لنتوصل يف األخَت إذل أف دمج التنمية اظتستدنتة 

 و التميز يف ػتيطها التنافسي .اظتيزة اإلبداعية ومنيف اظتؤسسة لتقق عتا 
 التنمية اظتستدنتة يف قطاع األعماؿ -البيئة-التنمية اظتستدنتة -االستدامة -التنمية الكلمات المفتاحية:

Résumé: 

      Cette recherche met l'accent sur l'importance d'intégrer le 

développement durable dans les activités et les programmes des 

institutions économiques et leur impact sur l'excellence et l'amélioration 

de leur performance , Parce qu'une gestion efficace est l'un des aspects 

importants du succès de l'adoption et du développement durable de la 

société, l'institution doit protéger l'environnement et assumer ses 

responsabilités sociales comme partie intégrante de ses programmes de 

développement en développant des mécanismes et des outils pour les 

intégrer dans ses activités ; Surtout avec les groupes de pression croissante 

dans ses environs, de conclure que l'intégration du développement durable 

dans l'institution pour atteindre l'avantage créatif et l'excellence dans son 

environnement concurrentiel 

Mots-clés: Développement ; Durabilité ; Développement durable ; 

Environnement ; Développement durable dans le secteur des entreprises 
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 مقدمة :
كانت عالقة اإلنساف يف فجر تارمتو متوازنة مع بيئتو ، ألف أعداده ومعدالت استهالكو وما يستخدمو من      

منتصف القرف العشروف بدأت تظهر اظتشكالت البيئية  ويف وسائل تقنية كانت يف حدود قدرة البيئة على العطاء،
ونتيجة لذلك  ،نتيجة تزايد الناس ، وأصبحت معدالت ىذه الزيادة بالغة حىت وصفت بأهنا انفجار سكاين

تعاظمت معدالت استهالكهم لنواتج التنمية من سلع وخدمات، وتعاظمت تطلعاهتم للمزيد، رافقها تزايد يف  
رج عن نشاطاهتم إذل حيز البيئة، بذلك اختلت العالقة اظتتوازنة بُت اإلنساف والبيئة، وتوج  كمية النفايات اليت خت

الناس خوفا من خطر ذاؾ على مستقبلهم  ؽتا أدى اذل البحث على آليات للتوازف البيئي يف هناية القرف العشرين، 
ر اللجنة العاظتية للبيئة والتنمية الذي نشر حتت وىنا ظهرت فكرة التنمية اظتتواصلة أو اظتستدامة اليت تبلورت يف تقري

بأف فتوذج التنمية اضتارل دل يعد مستداًما بعد ،وأدرؾ الفاعلوف يف غتاؿ اضتياة إدراكا متزايدا عنواف مستقبلنا اظتشًتؾ
بات أف نتج عنو فتط استهالؾ يتميز باألزمات البيئية اطتطَتة مثل فقداف التنوع البيئي، وتقلص مساحات الغا

اظتدارية، وتلوث اظتاء واعتواء، وارتفاع درجة حرارة األرض، والفيضانات اظتدمرة الناجتة عن ارتفاع منسوب مياه 
ولذا كانت الدعوة للبحث على فتوذج تنموي مستداـ لتقق  البحار واألهنار، واستنفاد اظتوارد غَت اظتتجددة،
 ة واستدامتها.االنسجاـ بُت حتقيق األىداؼ التنموية وزتاية البيئ

مة تقع عند نقطة االلتقاء بُت البيئة واالقتصاد واجملتمع، لذلك كاف على اضتكومات أف تعمل اإف التنمية اظتستد    
على جعل سكاف العادل أكثر وعيا واىتماما بالبيئة وباظتشاكل اظتتعلقة هبا، ليمتلكوا اظتعرفة واظتهارة والسبل واضتوافز 

د، أو غتموعات، من أجل إكتاد اضتلوؿ للمشاكل اآلنية واضتيلولة دوف نشوء مشاكل جديدة وااللتزاـ للعمل كأفرا
" إف علينا أف هنتم بأف تبقى على الكرة األرضية بعد مغادرتنا عتا موارد كافية تستجيب 1976يف تصريح بلغراد 

أف يولوا التقدير واالحًتاـ الحتياجات األجياؿ القادمة، لي  ىذا فحسب  بل يقع علينا واجب تعليم األطفاؿ 
للكنوز الطبيعية رغبة يف زتايتها"، وىكذا فقد تزايد االىتماـ بالتنمية اظتستدامة وأصبح ال يوجد شيء على وجو 

ولذا حتاوؿ حركة االستدامة اليـو تطوير وسائل اقتصادية .األرض إال ولو مفهـو أو مدلوؿ يف التنمية اظتستدامة، 
ادرة على تلبية احتياجات اضتاضر وتتمتع باستدامة ذاتية على األمد الطويل، خاصة بعدما وزراعية جديدة تكوف ق

أتضح أف الوسائل اظتستخدمة حالًيا يف برامج زتاية البيئة، القائمة على استثمار قدر كبَت من اظتاؿ واصتهد، دل تعد 
 شركات ومشاريع تتسبب يف إحداث مثل تلك غتدية نظرًا ألف اجملتمع اإلنساين ذاتو ينفق مبالًغا وجهوًدا أكرب يف

األضرار. وىذا التناقض القائم يف اجملتمع اضتديث بُت الرغبة يف زتاية البيئة واستدامتها ودتويل الشركات والربامج 
 اظتدمرة للبيئة يف الوقت نفسو ىو الذي يفسر سبب اضتاجة اظتاسة لتطوير نسق جديد مستداـ. 

ظتشاكل البيئية وتقلص نسبة اظتوارد وإضعاؼ قدرهتا على جتديد ذاهتا ،أصبح لزاما على إف تعاظم خطر تلك ا     
 مؤسسات األعماؿ القائمة أف تتعامل مع ىشاشة األنساؽ والعمليات اضتيوية اليت ال نتكن استبداعتا بغَتىا.  
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 و ضمن ىذا السياق يمكن صياغة اإلشكالية التالية : 
مج التنمية المستديمة في لد ما الحاجة البيئية، االستدامة ومتطلبات المستدامة التنمية إطارفي    

 ؟المؤسسة االقتصادية
 ونعاجل ىذا اإلشكالية من خالؿ احملاور التالية :

 .التنمية اظتستدامة 
 يف اصتزائر  البيئة والتنمية اظتستدامة. 
 . دمج التنمية اظتستدنتة يف اظتؤسسة االقتصادية 

 األول: التنمية المستدامة.المحور 

  أوال: مفهوم االستدامة:

ففي مفهومو التنموي استخدـ مصطلح  Ecologyيعود أصل مصطلح االستدامة إذل علم االيكولوجية       
االستدامة للتعبَت عن طبيعة العالقة بُت علم االقتصاد و علم االيكولوجية على اعتبار إف العلماف مشتقاف من 

 1غريقي. وقد جاء فعل استداـ من جذوره دـو ويعٍت يف الشيء طلب دوامو واظتواظبة عليو.نف  األصل اإل
وىو ضماف أال يقل االستهالؾ مع مرور الزمن، ولكن ماذا يلـز لتحقيق ذلك؟ تبُت أف قدرة بلد ما على      

االستدامة مبعٌت أف تدفق االستهالؾ واظتنفعة يتوقف على التغيَت يف رصيد اظتوارد أو الثروة وارتفاع الرفاىية بُت 
ن اآليات الكرنتة واألحاديث النبوية الشريفة اليت تعك  اشتمل ديننا اضتنيف على فيض مواظتوارد على مر الزمن،

 2بشكل مباشر أو غَت مباشر دالالت االستدامة واخًتنا منها:

ػتدودية اظتوارد يف األرض يقوؿ اظتوذل عز وجل: "وإف من شيء إال عندنا خزائنو وما ننزلو إال بقدر  . أ
")اضتجر، االية  (.2معلـو

واضتيلولة دوف فسادىا واستنزافها ألهنا ػتدودة وقابلة للنفاذ وذلك مصادقا ضرورة احملافظة على اظتوارد  . ب
ويف حديث نبوي "  (،77لقولو تعاذل: "وال تبغ الفساد يف األرض إف اهلل ال لتب اظتفسدين" )القصص، االية

خشاش عذبت امرأة يف ىرة سجنتها حىت ماتت فدخلت النار، الىي أطعمتها وسقتها والىي تركتها تأكل من 
األرض")صحيح مسلم(. ويف حديث أخر:" إف قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإف استطاع أف ال يقـو حىت 

 يغرسها فليفعل" )األلباين، األحاديث الصحيحة(.

إدارة اظتوارد واستغالعتا برشد وعقالنية وذلك استجابة لقولو تعاذل:" و ال جتعل يدؾ مغلولة إذل عنقك و ال ت .  
(. ويف أحاديث نبوية " يا عائشة إف أردت اللحاؽ 29كل البسط فتقعد ملوما ػتسورا" )اإلسراء، االيةتبسطها  

يب فليكفيك من الدنيا كزاد راكب وإياؾ وغتالسة األغنياء و ال تستخلفي ثوبا حىت ترقعيو" أيضا" طعاـ الواحد 
 مانية".يكفي االثنُت وطعاـ االثنُت يكفي األربعة وطعاـ األربعة يكفي الث
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التجديد يف البيئة واظتوارد ملك ومسؤولية اصتميع يقوؿ تعاذل: " وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على ث . 
(. ويف حديث نبوي " ال يغرس مسلما غرسا و ال زرعا فيأكل منو اإلنساف وال 2اإلمث والعدواف" ) اظتائدة، اآلية 

 سلم(.دابة وال شيء إال كانت لو صدقة")صحيح م

تشتمل الثقافة العربية الكثَت من األقواؿ  :3*دالالت االستدامة  في المأثور من القول و المثل الشعبي الدارج
 واألمثاؿ الدارجة واظتتداولة وتشَت إذل االستدامة بشكل واضح واخًتنا منها:

قوؿ اظتأثور" غرسوا فأكلنا اظتوارد حق لألجياؿ يف اضتاضر واظتستقبل: فهو واجب ديٍت و أخالقي ويؤكد ذلك ال . أ
 ونغرسوا فيأكلوف".

 األكثر لي  األفضل: واظتثل الشعيب يقوؿ " قليل دائم خَت من كثَت زائل" . ب

العقالنية والرشد يف استخداـ اظتوارد: ىناؾ أمثاؿ شعبية كثَتة تؤكد ذلك "إذا كنت على بَت أنفق بتدبَت"،  . ت
 واللي رقعت ما عريت"."التدبَت نصف اظتعيشة"، "اللي دبرت ما جاعت 

اإلدارة السليمة للموارد: ويقوؿ اظتثل " اظتية يف البَت بدىا تدبَت" و مثل أخر يظهر سوء اإلدارة "سوء التدبَت  . ث
 سبب التدمَت". 

إشباع اضتاجات دوف ىدر وإسراؼ: ويقوؿ اظتثل " نص البطن يغٍت عن مالتو" و يقوؿ أبو الدرداء رضي اهلل  . ج
 معوف ماال تأكلوف وتبنوف ماال تسكنوف"عنو" أما تستحوف جت

اظتستقبل ىو حاضر الغد: وىناؾ أمثاؿ كثَتة منها: " اللي ؼتباش لدىره العصا لظهره"، "من أنفق و دل لتسب  . ح
 كأنك دتوت غدا". ىلك ودل يدري" أيضا " أعمل لدنياؾ كأنك تعيش أبدا و أعمل ألخرتك

ة من منظور التنمية اظتستدنتة يتطلب إكتاد وتطبيق أطر أخالقية وؽتا الشك فيو أف حتقيق نوعية حياة جيد     
 معينة يف غتالُت:

 عالقة الفرد واصتماعة من سكاف نف  اظتنطقة الواحدة أو مع سكاف منطقة أخرى بالعادل. -

 عالقة السكاف باألرض والنبات واضتيواف على مستوى ػتلى وقطري وعاظتي. -

وىذه العالقات اليت حددهتا التنمية اظتستدنتة لتحقيق حياة جيدة ليست غريبة عن الثقافة العربية اإلسالمية،    
 وحتكم ىذه العالقات قيم وأطر أخالقية دقيقة.

 ثانيا: مفهوم التنمية:

بارة عن عملّية تقّدـ تعترب التنمية من العناصر األساسّية لالستقرار والتقّدـ االجتماعي واإلنساين، وىي ع      
وفتو تكوف بشكٍل جزئّي أو شامل باستمرار، تتفاوت بأشكاعتا، وتُرّكز على حتقيق الرقّي والتقدـ يف غتاالت اضتياة 
اإلنسانية، واظتضي قدمًا باإلنساف ؿتو االستقرار اظتعيشي والرفاىية، وتلبية متطّلباتو بكل ما يتماشى مع احتياجاتو 
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اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والفكرية، وُتصّنف التنمية إذل التنمية الطبيعية والتنمية  وإمكانياتو يف كافة
 البشرية،كما أهنا تصنف إذل التنمية الشاملة والتنمية اظتستدامة، والتنمية اظتتكاملة ولتنمية اظتتخّصصة.

على التغيَتات اصتذرية يف غتتمع ما،  إف أوؿ ما أستخدـ مفهـو التنمية كاف يف علم االقتصاد وذلك للداللة    
وذلك هبدؼ إكسابو القدرة على التطور الذايت اظتستمر  بشكل يضمن النمو اظتتزايد لكل أفراد ذلك 
اجملتمع،بالدرجة اليت تؤدي إذل إشباع حاجاتو عن طريق الًتشيد الدائم يف استغالؿ موارده االقتصادية اظتتاحة مع 

النمو زائد التغيَت، والتغيَت بدوره اجتماعي على أهنا  قاموس التنميةويف ىذا االجتاه عرفها  العدالة يف توزيع عائداتو
  .4وثقايف وكذلك اقتصادي، وىو كيفي مثلما ىو كمي، واظتفهـو األساسي ىو التحسُت النوعي ضتياة الناس

لتتاج إذل النمو كبَت يف اإلنتاجية  ىي توفَت عمل ونوعية من اضتياة األفضل صتميع الشعوب وىو ماإف التنمية      
والدخل وتطوير للمقدرة البشرية، وحسب ىذه الرؤيا فإف ىدؼ التنمية لي  غترد زيادة اإلنتاج بل دتكُت الناس 
من توسيع نطاؽ خياراهتم وىكذا تصبح التنمية ىي عملية تطوير القدرات وليست عملية تعظيم اظتنفعة أو 

االرتفاع باظتستوى الثقايف واالجتماعي واالقتصادي، ويبُت ذلك إف حاجات اإلنساف  الرفاىية االقتصادية فقط بل
ليست كلها مادية بل حتتوي أيضا على العلم والثقافة وحق التعبَت واضتفاظ على البيئية وحق اظتشاركة يف تقرير 

 .5شؤوف األفراد بُت األجياؿ اضتالية واظتقبلة

  ثالثا:مفهوم التنمية المستدامة:

 تعترب ضرورية اليت الطبيعية، البيئية اظتوارد استنزاؼ أف  على فلسفة وحيدة مفادىا ترتكز اظتستدنتة إف التنمية    
،وعلى أساس ىذه  عاـ بشكل واالقتصاد التنمية على ضارة آثاراً  لو سيكوف صناعي، أو زراعي شاطن ألي

  استنزاؼ بدوف البيئي والنظاـ االقتصادي النظاـ بُت  اظتوازنة ػتاولة اظتستدنتة وىو للتنمية الفلسفة وضع مفهـو
تعددت تعريفات التنمية اظتستدامة، فهناؾ ما يزيد عن ستوف تعريفا و  ،6البيئي األمن مراعاة مع الطبيعية اظتوارد

 ولكن اظتلفت لالنتباه أهنا دل تستخدـ استخداما صحيحا يف رتيع األحواؿ.

" تلك التنمية اليت تليب حاجات اضتاضر دوف 1987إف أوؿ تعريف ورد يف تقرير اللجنة العاظتية للبيئة والتنمية     
وعرفها غتل  األعماؿ العاظتي للتنمية اظتستدامة على أهنا" اظتساومة على قدرة األجياؿ اظتقبلة يف تلبية حاجياهتم". 

بالتصرؼ أخالقيا واظتساقتة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على االلتزاـ اظتستمر من قبل مؤسسات األعماؿ 
كما عرفتها  ، 7حتسُت نوعية الظروؼ اظتعيشية للقوى العاملة وعائالهتم إضافة إذل اجملتمع احمللي واجملتمع ككل"

إدارة وزتاية  ”دتثل ( على أهنا 1989منظمة األغذية والزراعة )الفاو( التنمية اظتستدامة )الذي مت تبنيو يف عاـ 
قاعدة اظتوارد الطبيعية وتوجيو التغَت التقٍت واظتؤسسي بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء اضتاجات البشرية 
لألجياؿ اضتالية واظتستقبلية. إف تلك التنمية اظتستدامة )يف الزراعة والغابات واظتصادر السمكية( حتمي األرض 

اتية واضتيوانية وال تضر بالبيئة وتتسم بأهنا مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية واظتياه واظتصادر الوراثية النب
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مفهـو التنمية  1992مؤدتر ريودي جانَتو العاـ وجاء يف   .”8 االقتصادية ومقبولة من الناحية االجتماعية
ى ؿتو متساو اضتاجات التنموية اظتستدامة حيث عرفها  بأهنا ضرورة إؾتاز اضتق يف التنمية، حبيث تتحّقق عل

وعرفها وليم رولكز ىاوس مدير زتاية البيئة األمريكية: "تلك العملية اليت تقر  ، 9ألجياؿ اضتاضر واظتستقبل
بضرورة حتقيق فتو اقتصادي يتالءـ مع قدرات البيئة وذلك من منطلق أف التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة 

يست متناقضة" وىي يف معناىا العاـ ال خترج عن كوهنا عملية استخداـ اظتوارد الطبيعية قتا عمليات متكاملة ول
بطريقة عقالنية، وبصفة عامة ىي التنمية اليت تليب احتياجات اضتاضر دوف اإلخالؿ بقدرات األجياؿ القادمة على 

رة عن تفاعل بُت ثالثة: نظاـ حيوي، تلبية احتياجاهتا،كما ذكرىا ػتمد غنيم بأهنا ىي تنمية قابلة لالستمرار وعبا
 10نظاـ اقتصادي ونظاـ اجتماعي.

فالتنمية اظتستدامة ىي المستدامة والمستديمة، وؽتا سبق نشَت إذل أف ىناؾ اختالؼ بسيط بُت مصطلح      
اظتتواصلة بشكل تلك التنمية اليت يدًن استمراريتها الناس أو السكاف، أما التنمية اظتستدنتة فهي اظتستمرة او 

تلقائي، ويف العديد من الدراسات العربية اظتتخصصة استخدـ اظتصطلحاف مًتادفُت فبعضهم قاؿ التنمية اظتستدامة 
، إال أف اظتتفق sustainable development.11واآلخر قاؿ التنمية اظتستدنتة كًترتة للمصطلح االؾتليزي

من التنمية اظتستدامة، واليت تعك  فقط مبدأ استمرارية عملية عليو ىو أف مصطلح التنمية اظتستدنتة أكثر دقة 
التنمية بينما اظتستدنتة تستعمل على مبدأ االستمرارية ويشَت إذل قوى الدفع الذايت عتذه التنمية واليت تضمن 

 استمراريتها. 

 .في الجزائر المحور الثاني: البيئة والتنمية المستدامة
 أوال: البيئة:

 مفهوم البيئة : –أ 

األشياء اّليت من حولنا، وعتا تأّثَت على بقاء الكائنات باظتفهـو البسيط واظتعروؼ عند أي شخص يقصد بالبيئة     
وإذا ما عدنا إذل أصل والكائنات،  واظتناخ، واظتعادف، والًّتبة، واعتواء، وتشمل اظتاء، اضتّية على سطح األرض،

  Ecologyىي البيت أو اظتنزؿ وEcoحيث  Ecologyعود لعلم االيكولوجية اظتصطلح فأصلو كلمة يونانية ت
إف علم البيئة يركز على عملية التوازف بُت الكائنات اضتية، وإذا اختل ىذا  تعٍت دراسة مكونات اظتنزؿ أو البيت.

الكائنات. ومنذ التوازف ظهر اإلخالؿ البيئي لذلك فإف ىذا العلم يهتم باطتصائص اظتختلفة واظتتداخلة بُت 
الستينات بدا االىتماـ باألثر الواسع الذي دتثلو البيئة على اجملتمع، مثل استغالؿ اظتوارد وحتسُت األمن الصناعي 
وظروؼ التشغيل واإلنتاجية وتطوير اجملتمع، حيث البيئة دتثل نظاـ متكامل تعيش فيو اجملتمعات اإلنسانية وىذا 

 12البيئة االصطناعية والبيئة االجتماعية. النظاـ يتضمن البيئية الطبيعية،
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  :13العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة -ب 
"الربيع كتاهبا   1962عاـ  Rachel carsonوكاف ذلك منذ أف نشرت راشل كارسوف       

الزراعة. منذ ، وتناولت فيو األخطار البيئية والطبيعية النارتة عن استخداـ اظتبيدات يف silentsringالصامت"
ذلك اضتُت بدأ االىتماـ بدراسة العالقة اظتتبادلة بُت البيئة والتنمية يزداد ويأخذ حيزا ال يستهاف بو على الصعيد 

 (كوىُت يطرحو بوؿ ما التنموي البيئي مغزاه يف االستدامة ظتفهـو اظتعاصتات أقرب ومن العاظتي واإلقليمي والقطري،
 دوف البيئة من والتجارة الناس احتياجات تلبية فيها نتكن اقتصادية حالة انهبأ منظور اقتصادي من يعرفها حيث
،وما يدلل على عالقة البيئة بالتنمية ىو ما قدمو مصطفى 14ألجياؿ اظتستقبل تقدمو ما على البيئة قدرة إنقاص

 إذل يؤدي ؽتا اظتائية واظتوارد الزراعية لألراضي األمثل االستخداـ ىي التنمية اظتستدامة قاسم حيث يذكر أف
  15.اطتضراء اظتساحة مضاعفة

فالتنمية والبيئة وجهاف لعملة واحدة وىي اضتياة، والعالقة بينهما عالقة أزلية ال نتكن غض الطرؼ عنها         
خصوصا عندما يتعلق األمر حبياة إنساف فوؽ الكوكب وؽتا الشك فيو أف إقتاؿ البعد البيئي يف عمليات التنمية 

العادل إذل الكثَت من اظتآسي لي  على الصعيد البيئي فقط  خالؿ العقود اليت تلت اضترب العاظتية الثانية قد قاد
وإفتا أيضا على الصعيد االقتصادي واالجتماعي، لذلك نتكن القوؿ بأف ما حتققو الكثَت من الدوؿ العادل من 
معدالت فتو اقتصادي دل تعد كافية ظتعاصتة اظتشكالت البيئية النارتة عن حتقيق ىذه اظتعدالت وأصبحت ىذه 

ؿ كالتاجر الفاشل الذي يعيش على حساب رأس مالو اطتاص والذي يتناقص يوما بعد يـو نتيجة االستنزاؼ الدو 
 اظتستمر لو. 

وبالرغم من أف العادل بدأ يصحو متأخرا إذل حد ما، إال أنو زاد اىتمامو بالبيئة وعالقتها مع التنمية وبدأت تظهر 
إلنساف يف بقاع ؼتتلفة من العادل ظتعاصتة اظتشكالت البيئية النارتة الكثَت من األساليب واألدوات اليت يستخدمها ا

عن النشاطات التنموية. وأصبح ىناؾ اقتناع عاـ بأف مشكالت البيئة والتنمية متداخلة ال نتكن فصلها عن 
 بعضها ومنذ ذلك اضتُت ظهر مصطلح التنمية اظتتواصلة او اظتستدامة.

 ي الجزائر :واقع التنمية المستدامة ف –ثانيا 

لقد كاف ػتور برنامج االنعاش االقتصادي الذي : 16 2004-2001للفترة  برامج اإلنعاش االقتصادي -أ 
لدعم اظتؤسسات االنتاجية ودعم األنشطة  جهةحوؿ النشاطات اظتو  2004إذل غاية  2001إمتد من سنة 

إستعراض ػتتوى الربنامج على ؼتتلف القطاعات  ونتكن  .الزراعية وحتسُت اظتستوى اظتعيشي وتنمية اظتوارد البشرية
 :كما يلي

 :الربامج اظترتبطة بػػ حوؿ ويتمحور الفالحية للتنمية الوطٍت اظتخطط إطار يف الربنامج ذاھالفالحة: يندرج  - 1
لتكفل الزراعية، وا اظتنتجات من الصادرات وترقية الؾھتكثيف االنتاج الفالحي خاصة اظتواد واسعة االست
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مكافحة الفقر ومعاصتة ديوف الفالحُت؛ و  الريف؛ يف الشغل مناصب وتوسيع والتصحر؛ اصتفاؼ رةھبظا أحسن
  .الربنامج ذاھمليار دينار جزائري الحتواء  65وقد مت ختصيص مبلغ يفوؽ 

 :دؼ أساسا إذليهمليار دينار جزائري والذي كاف  10الصيد واظتوارد اظتائية: حيث خصص مبلغ يقارب  - 2
معاصتة ديوف  و ؛2001 لسنة اظتالية قانوف اھنشاطات اظتتعاملُت وإدخاؿ حتفيزات جبائية ورتركية تضمن دعم
  .مليار دينار جزائري 2.0شاريع واليت قدرت بػ اظتيُت اظتتعاقدين اظتستفيدين من ظتهنا

تبطة بالطرؽ واظتياه إؾتاز مشاريع البٌت التحتية اظتر  يف سبيل ذلك:التنمية احمللية: تضمن الربنامج  - 3
تشغيل واضتماية االجتماعية ،وخصص لل إؾتاز مشاريع تنموية على صعيد اجملموعات اإلقليميةو واالتصاالت؛ 

منصب شغل دائم، 700000 بتجسيد الربنامج ذاھمليار دينار جزائري، حيث شتح  16غالؼ مارل يقدر بػ 
تعزيز اطتدمات العامة وحتسُت اإلطار و حافلة نقل مدرسي للبلديات احملرومة،  500كما مت ختصيص أزيد من 

 مارلغالؼ بتنمية اظتوارد البشرية باإلضافة إذل مليار دينار جزائري،  210تخصيص غالؼ مارل يفوؽ باظتعيشي 
 والبحث العارل والتعليم ينھاع الًتبية الوطنية والتكوين ادلمليار دينار جزائري والذي خصص لقط  90 وصل إذل 
  .والثقافة والرياضة والصحة العلمي

يف إطار الربنامج مشل :  2002-2005البرنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي في الفترة  -ب 
  :17 ما يليحتقيق التنمية اظتستدامة 

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وصتاف مساعدة مشاريع االستثمار مراجعة قانوف االستثمارات وتفعيل دور  - 1
  .واالنطالؽ الفعلي ظتا يعرؼ بػ' الشباؾ الوحيد' لصاحل اظتستثمر للقضاء على اصتانب البَتوقراطي

تسوية مسألة العقار: حيث مت استكماؿ عملية مسح األراضي على اظتستوى الوطٍت واستكماؿ ؼتططات  - 2
لعمرانية عرب الوطن، وذلك بغرض زيادة العرض من األراضي اظتخصصة لالستثمار، وكذا وضع التشريعات يئة اتهال

  .الالزمة اليت تؤس  لنظاـ االمتياز يف غتاؿ العقار الفالحي

مكافحة االقتصاد غَت الرشتي: من أجل تطوير االستثمار دأبت اضتكومة على وضع القوانُت الالزمة ظتكافحة  - 3
  .اد غَت الرشتي الذي أصبح معرقال لالستثماراالقتص

تثمُت الثروات الوطنية و  .حتسُت إدارة البنوؾ :دؼ يف األساس إذل ما يليو الذي يهاظتنظومة اظتالية:  عصرنة - 4
  ا .ھوتطوير

 بشكل ـھتسا القطاعات ذهھأف  وض بقطاع السياحة والصناعات التقليدية والصيد البحري باعتبارنهال - 5
  .شغل مناصب استحداث يف َتكب

ا االقتصادية واالجتماعية فقد سارعت اضتكومة إذل تهميھدفع التحدي يف غتاؿ اظتوارد اظتائية: بالنظر أل - 6
حشد اظتوارد اظتائية من خالؿ بناء السدود  :ا إذل حتقيق ما يليلهالقطاع ترمي يف غتمبوض نهوضع برامج لل
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ػتطة تصفية للمياه اظتسًتجعة تستعمل يف  33وتطوير برنامج حفر اآلبار؛ مباشرة برنامج وطٍت إلؾتاز أزيد من 
 . تسيَت اظتوارد اظتائية وإؾتاز ػتطات كربى لتحلية اظتياه؛  وقطاع الري؛ 

تلبية  من أجل 2009-2005إطالؽ برنامج مليوف سكن: حيث مت برغتة بناء مليوف سكن خالؿ الفًتة  - 7
 الطلب على السكن، 

 كل على نوعية قفزة حتقيق إذل الربنامج ذاھدؼ يهكاف  :18 2014-2010البرنامج الخماسي  -ت 
 على الربنامج ذاھ مشل وقد النمو طريق يف سائرة دولة قبل من اظتخصصة اظتالية األغلفة أكرب من باعتباره األصعدة
 : مايلي

مليار دوالر،  130مليار دينار أي ما يعادؿ  9700فقد خصص مبلغ إستكماؿ اظتشاريع الكربى اصتارية: 
إطالؽ اظتشاريع اصتديدة: وقد خصص مبلغ - .والذي إرتكز على قطاعات السكة اضتديدية والطرؽ واظتياه

دؼ إذل حتسُت أداء وتنافسية يه كاف ضخم مبلغ وھمليار دوالر و 156مليار دينار أي ما يعادؿ  11500
ة االجتماعية اليت عرفت زيادة معتربة يف بهة اصتجهائري ورفع اظتستوى اظتعيشي للفرد اصتزائري وموااالقتصاد اصتز 

  .اظتوظفُت وزيادة يف عدد اظتتمدرسُت يف قطاعي الًتبية والتعليم العارل رأجو 

تعليم %من موارد الربنامج اطتماسي لتحسُت التنمية البشرية، وذلك من خالؿ حتسُت ال 40ختصيص أكثر من 
 يف ؼتتلف أطواره وحتسُت ظروؼ السكن والتزويد باظتياه الصاضتة للشرب واظتوارد الطاقوية 

%من موارد الربنامج اطتماسي ظتواصلة بناء اظتنشآت القاعدية األساسية وحتسُت اطتدمة  30ختصيص أزيد من 
 العمومية

يفية، وكذا ترقية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة دعم وتنمية االقتصاد الوطٍت من خالؿ دعم التنمية الفالحية والر 
 .من خالؿ إنشاء مناطق صناعية ودعم التنمية الصناعية 

ٍت طتركتي ها على خلق مناصب شغل ومرافقة االدماج اظتنهتشجيع اظتؤسسات االقتصادية والسيما اظتنتجة م
من خالؿ دعم البحث العلمي وتعميم ة أخرى تطوير اقتصاد اظتعرفة جهٍت، ومن هاصتامعات ومراكز التكوين اظت

 .التعليم واستعماؿ تكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ...إخل
 : حديات التنمية المستدامة في الجزائرت -ثالثا 

 :19 ىناؾ العديد من التحديات اليت تواجو التنمية اظتستدامة يف اصتزائر، نتكن ذكر أقتها فيما يلي

يعترب ىذا الضعف من أىم اظتؤشرات يف التحليل االقتصادي، والذي  : ضعف معدل النمو االقتصادي -أ 
يتعلق باالرتفاع اظتتواصل لإلنتاج، اظتداخيل وثروة األمة. حيث أف اعتماد اصتزائر لعوائد البًتوؿ كمصدر دتويلي 

  لربامج التصنيع، جعل االقتصاد اصتزائري
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، واليت ال تعترب ػتصلة إنتاج حقيقي للثروة. وقد اختذت يرتبط بتقلبات أسعار ىذه اظتادة وتغَتات احمليط الدورل
اصتزائر عدة إصالحات اقتصادية هبدؼ تصحيح االختالؿ وإعادة توجيو االقتصاد الوطٍت ؿتو اقتصاد السوؽ. 

العمومية للقانوف التجاري يف معامالهتا، وتشجيع  ومن أىم ىذه اإلجراءات التصحيحية إخضاع اظتؤسسات
التصدير من خالؿ اعتماد صيغة ميزانيات العملة الصعبة، باإلضافة إذل مراجعة نظاـ األسعار من اظتؤسسات على 

 السوؽ . خالؿ حتريرىا وجعلها معتمدة على قواعد

لكن وبالرغم من ىذه اإلصالحات، إال أف األوضاع االقتصادية دل تتحسن يف هناية الثمانينات، وعلى وجو 
االقتصادي واليت شهدت معدالت سالبة. إال أف برنامج التعديل اعتيكلي فيما  اطتصوص بالنسبة ظتعدالت النمو

 ـ . 1999 عاـ%4.6إذل ـ1995 عاـ%3.8 بعد أدى إذل رفع معدالت النمو االقتصادي من

ـ، خاصة يف إطار برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي واظتمتد إذل 2001 وبفضل االصالحات اظتتخذة عاـ
 : زائر من حتسُت معدالت النمو االقتصادي، كما ىو موضح يف اصتدوؿ التارلـ، دتكنت اصت2004 غاية

  2012 – 2003( :تطور معدالت النمو االقتصادي للفترة  01الجدول رقم ) 

 2017 2016 2014 2012 2010 2009 2007 2005 2003 السنوات

معدؿ النمو 
 %االقتصادي 

6,8 5,1 4,3 4,2 3,9 3,8 4,1 3,3 1,6 

Source: Banque d'Algérie, Les évolutions économiques et monétaires en Algérie, Novembre 2014  
www.ons.dz, Date de Consultation 20/06/2017 

بأسعار احملروقات والظروؼ  طورغم حتسن مستوى النمو االقتصادي يف اصتزائر إال أف ارتباحسب اصتدوؿ فإنو    
االقتصاد  جههاؼتتلف التحديات اليت يوا جهةمتذبذب وغَت كاؼ ظتوا لوللقطاع الفالحي، جعاظتناخية بالنسبة 

وبفضل اإلصالحات اظتتخذة يف إطار برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي والربنامج التكميلي دتكنت  .اصتزائري
 مداخيل إذل أساسا عترج اظتعدالت ذهھغَت أف ، اصتزائر من حتسُت اظتؤشرات الكلية وحتسُت معدالت النمو 

 تراجع معدؿ النمو االقتصادي . 2014احملروقات فبعد اهنيارىا سنة  قطاع

 : تفشي البطالة -ب 
ـ، وىذا نتيجة االنكماش االقتصادي وقلة اظتوارد اظتالية للدولة، 1985 بدأت مشكلة البطالة تتفاقم منذ     

األمر الذي أدى إذل تقلص االستثمارات اطتالقة ظتناصب العمل، وبالتارل االختالؿ يف سوؽ العمل بُت عارضيو 
ة حملاربة البطالة ودعم التوظيف والتشغيل وذلك ـ، مت اختاذ العديد من اإلجراءات اعتادف1987 وطالبيو. ومنذ عاـ

عن طريق عدة أجهزة ؼتتلفة، حيث شتحت ىذه اإلجراءات بتقليص حجم البطالة. إضافة إذل إقامة اظتنشآت 
القاعدية االقتصادية، وحتسُت مناخ االستثمار اظتشجع لتوفَت فرص عمل كافية وضرورة وجود التنسيق بُت مراكز 
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إذل مداخيل قطاع  ذه اظتعدالت ترجع أساساھغَت أف ،  والتأىيل مع احتياجات سوؽ العملالتكوين والتعليم 
 تزايد معدؿ البطالة و ىذا ما نالحظو من خالؿ اصتدوؿ اظتوارل : 2014فبعد اهنيارىا سنة  احملروقات

 2012 – 2003( :تطور معدالت البطالة للفترة  02الجدول رقم ) 

 2012 2015 2013 2012 2010 2002 2002 2005 2003 السنوات

معدؿ البطالة 
% 

17,7 15,3 13,8 12,4 11,3 11,1 9,8 11,2 11,6 

Source: Banque d'Algérie, Les évolutions économiques et monétaires en Algérie, Novembre 2014  
www.ons.dz, Date de Consultation 20/06/2017 

 : تفاقم الفقر -ت 

تفاقم الفقر من أعظم اظتشكالت االقتصادية واالجتماعية اليت تواجو اصتزائر واستقرارىا، فقد ساقتت يعد     
اإلصالحات االقتصادية اظتتخذة من طرؼ الدولة اصتزائرية سنوات الثمانينيات وبرنامج التعديل اعتيكلي يف 

تصاد اشًتاكي إذل اقتصاد السوؽ ، التسعينيات إذل زيادة ِحدَّة ىذه الظاىرة، خصوصا يف ظل التحوؿ من اق
وظتكافحة الفقر يف اصتزائر، مت اسناد ىذه اظتهمة اصتديدة إذل وزارة التضامن الوطٍت واظتتعلقة أساسا مبحاربة الفقر 

 :واالقصاء االجتماعي، ونتيجة لكل ذلك عَرؼ مؤشُر الفقر حتسنا ملحوظا كما ىو موضح يف اصتدوؿ التارل

  2012 – 2003تطور معدالت الفقر للفترة ( : 03الجدول رقم ) 

 2017 2015 2013 2012 2010 2009 2007 2005 2003 السنوات

معدؿ الفقر 
% 

17,7 15,3 13,8 12,4 11,3 11,1 9,8 11,2 11,6 

Source: Banque d'Algérie, Les évolutions économiques et monétaires en Algérie, Novembre 2014  
www.ons.dz, Date de Consultation 20/06/2017 

 التضخم : –ث 
بعودة اضتياة اإلقتصادية والراحة اظتالية للبلد، كنتيجة موضوعية للزيادة يف  2014 - 2003الفًتة من  دتيزت    

الطلب العاظتي على اظتواد الطاقوية وتسجيل اطتزينة العمومية ظتوارد مالية ضخمة مت ضخ جزء ال يستهاف بو منها يف 
%بسبب  5.3ضخم قليال معدؿ التاـتفض قنوات اإلنتاج واإلستثمار، بداية من اظتخطط التنموي األوؿ، حيث 

، حيث أصبحت ميزانية الدولة تسهم يف تكوين اإلدخار الوطٍت مقارنة بفًتة التسعينات زيادة اإلنفاؽ العمومي
إذل سياسة نقدية تًتكز على وضع حدود لنمو  باإلضافة،  2000من خالؿ الفائض الذي حققتو بداية من سنة 
لذلك   % 4.6ليصل إذل 2004  يفمعدؿ التضخم لَتتفع  ، ادالكتلة النقدية وتقييد توزيع القروض لإلقتص



 معمر قرية/ د. سمير بن عمورد:                                                                          أىمية دمج التنمية المستديمة في المؤسسة االقتصادية

 

 2012 / جوان 10العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
97 

فمن الصعب القوؿ أف معدؿ التضخم سيبقى يف حدود دنيا، خاصة مع التوسع يف اإلنفاؽ العمومي. مث عرؼ 
،رغم أف بداية سنة  2008%عاـ  4.4و 2007عاـ  %3.5بسبب الصرامة يف تطبيق السياسة النقدية، 

%وىو  6ببلوغو نسبة تقًتب من  2009ضخم إرتفاعا بلغ أوجو خالؿ عاـ كما عرؼ معدؿ الت .، 2008
معدؿ  تراوحفقد  2017 - 2010 يف الفًتةأما  ،أعلى معدؿ يسجلو طواؿ العشرية األوذل من القرف اضتارل

 يعك  التوجو اصتديد للسياسة النقدية السابقة و ىوالفًتة ب مقارنةتراجع  أي % 04األقل من حدود التضخم يف
-10%الذي تعزز باألمر رقم  03اظتعدؿ اظتستهدؼ ىو "للجزائر اليت أصبح ىدفها النهائي استهداؼ التضخم 

ئي ولو األولوية هنا اظتتعّلق بالنقد والقرض الذي اعترب استقرار األسعار ىدؼ 11- 03اظتعدؿ واظتتمم لألمر  04
ر بإعداد فتوذج للتنبؤ بالتضخم على اظتدى القصَت من ويتطلب حتقيقو توفَت كل الوسائل اظتالئمة، فقاـ بنك اصتزائ

ذلك بتعديل السياسة النقدية على النحو الذي يضمن العودة إذل اعتدؼ و أجل اظتتابعة الصارمة ظتسار التضخم، 
 20خالؿ فًتة معقولة 

 2012 – 2003( :تطور معدالت التضخم للفترة  04الجدول رقم ) 

 2017 2015 2013 2012 2010 2009 2007 2005 2003 السنوات

معدؿ 
 %التضخم 

2,6 3,6 3,5 6,1 3,9 4,5 6,8 3,5 4,8 

Source: Banque d'Algérie, Les évolutions économiques et monétaires en Algérie, Novembre 2014  
www.ons.dz, Date de Consultation 20/06/2017 

 قطاع األعمال.المحور الثالث: تبني التنمية المستديمة في 
إف عملية دمج التنمية اظتستدنتة يف برامج ونشاط اظتؤسسة ضروري ظتا يوفره عتا من عوائد مادية ومعنوية تؤدي      

هبا لتحقيق التميز واإلبداع ، كوف القطاع االقتصادي لو الدور األساسي واألكيد يف ؾتاح التنمية اظتستدنتة أو 
 ويتبُت لنا ذلك من خالؿ العناصر اليت سيتم ذكرىا الحقا. لذا لقيت االىتماـ الكبَت فشلها،

  أوال: حاجة التنمية المستديمة إلى المؤسسة المسئولة:
إف اظتتطلبات االقتصادية و البيئية يف غتاؿ التنمية أصبحت هتتم باظتؤسسة اظتسئولة اليت تبتعد عن طرح      

حل اظتعضالت األخالقية و جتمع العديد من اظتراجع وحىت اظتشكالت يف البيئة،كما يتوجب عليها اظتساقتة يف 
 :21اعتيئات الدولية على أف أىم أقساـ اظتعضالت األخالقية تتمثل يف أساسيُت قتا:

 :معضالت في مجال البيئة  -1
 الطبيعة: تشجيع اظتؤسسات اليت تعمل على تطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة مثل البنزين اطتارل من الرصاص. . أ
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الثقافية واالجتماعية: فهم االختالفات الثقافية و االجتماعية يتطلب من الشركات اظتتعددة اصتنسيات معرفة  . ب
 معمقة والتزاما مبعايَت ثقافة البلد الذي تذىب إليو، ألنو الدافع األكرب لنجاحها.

ذا اإلطار كوهنا تتعامل مع القانونية والسياسية: تثار اظتعضلة األخالقية أما الشركات اظتتعددة اصتنسية يف ى . ت
قوانُت دوؿ ؼتتلفة، فاظتتقدمة فيها قوانُت زتاية كبَتة، والنامية فيها قوانُت أقل أو غَت مطبقة بقوة وقد تكوف 

 منعدمة.

معضالت يف غتاؿ التسويق: تروج مؤسسات اظتنتجات الغازية مثل بيبسي وكوكاكوال منتجاهتا من خالؿ  -2
ضرار اليت تلحقها باظتستهلك، وإف كانت اظتسألة ختتلف بُت دولة متقدمة واليت فيها ذكرىا لفوائدىا بدوف ذكر األ

اظتستهلك واعي، ودولة نامية واليت اظتستهلك فيها دل لتض بالقدر الكايف من التعليم والوعي، ويزداد األمر خطورة 
تتجلى أقتية أف يكوف ىناؾ مسئولوف  أكثر يف ترويج مؤسسات التبغ واظتشروبات الكحولية ظتنتجاهتا يف العادل. ىنا

عن زتاية اإلنساف والبيئة و أف يقوموا مبسؤولياهتم الكاملة مع الدعم اظتتواصل لبناء اظتستشفيات و مراكز البحث 
 و اظتدارس لزيادة الوعي.

 ثانيا: دمج التنمية المستديمة في المؤسسة االقتصادية. 
 يتلخص يف النقاط التالية ::  22ألعمال.ما تطلبو التنمية المستديمة من قطاع ا1 

: يعد من أىم اظتتطلبات يف التنمية اظتستدامة إذ أف العادل يتميز تغيير نمط االستهالك في االتجاه المستدام-أ
بسيادة النزاعات االستهالكية يف دوؿ الشماؿ وأفتاط اإلنتاج الغَت مستدامة واليت تستنزؼ اظتوارد الطبيعية سواء يف 

نتكن أف تدعم استمرار دوؿ الشماؿ أو اصتنوب، ويرى ؼتتصوف البيئة أف القدرة الطبيعية ظتوارد الكرة األرضية ال 
ىذه األفتاط اإلنتاجية واالستهالكية فال بد من تغيَت ىذه األفتاط هبدؼ احملافظة على تلك اظتوارد وجعلها متاحة 

 لكل سكاف العادل للحفاظ على اظتوارد وجعلها متاحة للسكاف اضتاليُت، وضماف بقائها لألجياؿ القادمة. 

: ىذا اجملاؿ من البحث يف جوىره قائم على فكرة م التنمية المستدامةتغيير سلوك قطاع األعمال بما يخد-ب
أف البشر ىم اظتسؤولوف بالدرجة األوذل عن تدىور البيئة خاصة يف شقها الطبيعي، لذا ينبغي تعديل سلوؾ األفراد 

 .23ظتستداـواصتماعات جذريا و ذلك بتوضيح أىم العناصر اليت ترتكز عليها عملية تغَت السلوؾ يف االجتاه ا

من اظتفاىيم اليت تصب يف غتاؿ زتاية البيئة من خالؿ التسويق، ؾتد اظتفهـو األخضر  التسويق األخضر:-ج
للتسويق و اظتفهـو البيئي و االيكولوجي و ما يقدمو كل واحد من اظتنتجات صديقة للبيئة ، باعتبار أف ىذه ىي 

 ىو ىدؼ اصتميع.أضمن وسيلة للحفاظ على اظتوارد إذل جانب الرحبية و 

قبل اظتطالبة بالتزاـ زتاية البيئة البد أوؿ من الوعي  .تدرج التنمية المستدامة في ولوج قطاع األعمال:2
يف ىذا اإلطار سلسل ىرمية من  Van Ringبالظاىرة البيئية اظتطروحة إذل االعًتاؼ بوجود مشكلة ما، اقًتح 
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لسلوكيات البيئية االحًتافية لديو ونتيز ذتانية مراحل دتثل خطوط األعذار اليت نتكن أف يقدمها الفرد عند غياب ا
 الدفاع ومقاومة التغَت احملتمل:

 * جتاىل اظتشكلة أي يعتربىا اظتستهلك كمشكل خاطئ؛ 

 * تغيَت مواقفو ومعارفو دوف سلوكو ؛

 *إلقاء اللـو على عوامل أخرى ؛

 * الوثوؽ واالعتماد على اضتلوؿ التكنولوجية؛

 ة صياغة اظتشكلة والتقليل من االحتماالت الواردة ؛* إعاد

 * قبوؿ افتقاره إذل اضتافز والشعور بالذنب ؛

 * التنقل اظترحلي من أجل التغَتات السلوكية اظتنخفضة التكلفة؛

 * تغيَت السلوؾ. 

 .اعتبارات دمج التنمية المستدامة في السياسة التسويقية:3

اندماج السياسة التسويقية يف مسار التنمية اظتستدامة أو العك  و الذي يشمل قطاع الصناعة واطتدمات على    
 :24حد سواء ال نتكن أف يكوف إال بعد دراسة مفصلة للسوؽ ومراعاة مايلي

 *حتديد اظتواقع األولية للمؤسسة؛

 * معرفة صورة اظتؤسسة عند العمالء؛ 

 سسة اظتكتسبة من اىتماماهتا البيئية السابقة؛*التعرؼ مدى شتعة اظتؤ  

 *معرفة مدى نفوذ العمالء إذل سوؽ اظتؤسسة وما يعكسو من قبوؿ للعروض اطتضراء؛  

 *دراسة توقعات العمالء وسلوكياهتم؛ 

 *إدراؾ العمالء لفوائد اإلنتاج األخضر.

 :ثالثا: التنمية المستدامة ميزة إبداعية للمؤسسة االقتصادية

قد تبادر إذل أذىاف التسويقيُت قبل اظتستهلكُت األفراد أف من اظتهم حىت ال نقوؿ األىم ىو ضماف الربح        
حىت بعد اندماج اظتؤسسة يف مسار التنمية اظتستدامة وىذا منطقي ومقبوؿ بل ومطلوب، ويتجلى ذلك يف النقاط 

 .25التالية



 معمر قرية/ د. سمير بن عمورد:                                                                          أىمية دمج التنمية المستديمة في المؤسسة االقتصادية

 

 2012 / جوان 10العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
100 

ستدامة ال يعٍت تضحية اظتؤسسات االقتصادية باألداء : اعتماد هنج التنمية اظت.التنمية المستدامة مربحة1
االقتصادي خاصة يف اصتانب اظتتعلق بتعظيم األرباح، حيث أف التنمية اظتستدامة مرحبة على اظتدى الطويل وتزيد 

 من قيمة اظتؤسسة، ويتضح ىذا من خالؿ األثار اقتصادية اكتابية للتنمية اظتستدامة على اظتؤسسة.

د والتنبؤ باظتخاطر: معرفة القيود والقواعد اصتديدة االجتماعية والبيئية من شأنو منع اظتخاطر وإتاحة أ.توقع القيو  
 استغالؿ الفرص.

ب.خفض التكاليف: نتكن للمؤسسة حتقيق وفرات كبَتة عن طريق اضتد من استهالؾ اظتوارد الطبيعية الغَت 
 النفايات.متجددة وحتسُت استخداـ اظتوارد والسيطرة على 

ت.االبتكار: اعتماد هنج التنمية اظتستدامة وتلبية تطلعات العمالء يلـز اظتؤسسة بأف تكوف خالقة واف حتظى 
 منتجاهتا باالبتكار من عملية التصميم إذل غاية العرض النهائي.

بتميز نفسها وكذا  ث.دتايز السوؽ وزيادة قيمة العالمة التجارية: اسًتاتيجيات التنمية اظتستدامة تسمح للمؤسسة
 زيادة القيمة اظتتصورة لعالمتها التجارية اليت تصبح واعية أو عالمة جتارية بيئية.

ج.زيادة اظتبيعات: إف اظتؤسسة اظتسئولة تعمل على حتسُت صورهتا لدى الزبائن ؽتا يعطيها نوع من التميز فتزيد 
 نسبة اظتستهلكُت وبالتارل زيادة اظتبيعات.

 Harvard: ىناؾ مقاؿ نشر يف غتلة دامة محرك لإلبداع وليست مجرد نفقات.التنمية المست2
Business Revue  كتعل من التنمية اظتستدامة أمرا ضروريا وإهنا مفتاح االبتكار للمؤسسات وىذا التأكيد

 جاء بعد دراسة ضتوارل ثالثوف فتوذجا شتحت بتحديد ست  خطوات رئيسية لتصبح اظتؤسسة حقا مبتكرة تتمثل
 26يف:

 امتثاؿ اظتؤسسة للقواعد والتنظيمات االجتماعية والبيئية احمللية والعاظتية واعتبارىا فرصة ال قيدا. أ:

 : يطلب يف ىذه اضتالة حتليل دورة حياة اظتنتج وإدخاؿ التصميم الصديق للبيئة.ب

يكوف دمج التنمية اظتستدامة يف قلب العرض، فالتصميم كتب أف يكوف صديقا للبيئة وكذا توظيفها  ت:
 واستخداماهتا.

: وىنا تنتقل إذل اإلبداع اضتقيقي األمر الذي يتطلب القدرة على رؤية جديدة من خالؿ تطوير خدمات ث
 جديدة أيضا.

نظور التنمية اظتستدامة مثل: الشبكة الذكية الناجتة من اكتشاؼ االجتاىات اصتديدة يف نشاط اظتؤسسة من م ج:
 تقاطع اإلعالـ اآلرل مع إنتاج الطاقة دتثل ثروة حقيقية يف صناعة الطاقة.
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دخوؿ التنمية اظتستدامة للمؤسسة يعٍت تغيَت ىذه .مسار التنمية المستدامة يولد مؤسسة أعمال جديدة: 3
مع النظم اإلدارية القائمة واالسًتاتيجيات األساسية واف يكوف عتا تأثَت األخَتة للثقافة بأكملها فتكوف متكاملة 

مباشر يف اطتيارات و االجتاىات، من ىنا تبدأ أوؿ خطوة بإعادة اظتؤسسة اخًتاع نفسها من خالؿ إعادة التفكَت 
 وإعادة حتديد رؤيتها ورسالتها وقيمتها اظتضافة.

 مة :رابعا:تجارب مؤسسات تبنت التنمية المستدي
لقد قطعت غتموعة اإلمارات للبيئة شوطا كبَتا يف غتاؿ جتميع النفايات تجربة مجموعة اإلمارات للبيئة : -1

 2001ألف كيلو غراـ من الورؽ عاـ  78وتدويرىا، وحسب ما تشَت اإلحصائيات الصادرة عنها فقد مت رتع 
، وإذل 2005ألف كيلو غراـ عاـ  500إذل ، وارتفع الرقم ليصل «جتميع الورؽ»إباف إطالؽ اجملموعة ضتملة 

 .2007كيلو غراـ عاـ   1.700.000، ليصل إذل 2006ألف عاـ  800
ؾتاح مثل ىذه اضتمالت قاد إدارة اجملموعة للتفكَت بعملية فصل النفايات دتهيدا إلعادة تدويرىا لتصبح جزء     

ورة إكتاد حاويات ؼتصصة لذلك تنتشر يف من عمل اجملموعة السنوي، وقد فرض تقبل اجملتمع اظتلفت عتا ضر 
شركة تساىم يف ىذه العملية. وباضتديث  450مدرسة و 200أماكن عدة، وحاليا يوجد لدى اجملموعة أكثر من 

 عن تدوير النفايات يلح علينا السؤاؿ ظتاذا ىذه العملية وما اعتدؼ منها أساساً؟
مارات للبيئة، يقصد بإعادة تدوير النفايات ىو فصل ويف ذلك تقوؿ حبيبة اظترعشي، رئيسة غتموعة اإل    

 .النفايات القابلة للتصنيع مرة أخرى ومعاصتتها ليتم حتويلها واستخدامها مرة أخرى
واعتدؼ األساسي منها ىو احملافظة على البيئة من جوانب عدة، فهي حتافظ على اظتصادر الطبيعية الثمينة،    

ات اظتستخدمة يف مكبات النفايات بإعادة تدوير جزء من ىذه النفايات، وتعمل على تقليل التلوث واظتساح
 .وتقليل استخداـ الطاقة واظتياه، واحملافظة على اظتوارد الطبيعية والتنوع اضتيوي، وغَتىا

سنة أف حتقق ؾتاحا ملحوظا يف برناغتها إلدارة  2007وىنا تشَت اظترعشي إذل أف اجملموعة استطاعت خالؿ      
، وأحبار النف ايات الذي يضم ستة برامج فرعية ىي رتع وإعادة تدوير الورؽ، البالستيك، الزجاج، األظتنيـو

 .الطابعات والبطاريات
، ويـو جتميع العلب اظتعدنية، حيث فتت زتالت رتع وإعادة تدوير الورؽ «نظفوا اإلمارات»باإلضافة إذل زتليت 

 ،.%167%، والبالستيك بنسبة 49أحبار الطابعات بنسبة %، وعلب 48%، واألظتنيـو بنسبة 34بنسبة 
 307أسرة و 153مؤسسة أكادنتية، و 78%، وقد حتققت ىذه النتائج بفضل مشاركة 300والزجاج بنسبة 

، حيث شارؾ 2001من حتقيق أكرب ؾتاح عتا منذ انطالقها عاـ « نظفوا اإلمارات»شركة، يف حُت دتكنت زتلة 
موقعًا يف  44طن من النفايات من  133متطوع ساقتوا معًا يف رتع وإزالة أكثر من ألف  23فيها أكثر من 

 27.رتيع أؿتاء اإلمارات

نطرح قضية زتاية البيئة باعتبارىا شرطا أساسيا وجزءا ال يتجزأ من  اىتمام صيدال بالتنمية المستدامة:-2
ماف إدراجها يف إسًتاتيجية اظتؤسسة العامة سياسة صيداؿ اليت هتدؼ إذل توفَت وبشكل دائم الوسائل الالزمة لض



 معمر قرية/ د. سمير بن عمورد:                                                                          أىمية دمج التنمية المستديمة في المؤسسة االقتصادية

 

 2012 / جوان 10العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
102 

القائمة على زتاية البيئة والتنظيم، ما يظهر دور اظتواطنة الذي تلعبو صيداؿ، ذلك أهنا جزء من الرىاف الوطٍت 
 والعاظتي اظتتعلق بالتنمية اظتستدامة.

ماية البيئة يف سياؽ التنمية عمليا تسعى غتموعة صيداؿ يوما بعد يـو لتحقيق إسًتاتيجية طويلة األجل ضت     
اظتستدامة من خالؿ االنتقاؿ من األىداؼ النظرية إذل الًتتيبات العملية، وىو ما يسمح بالتحقيق من حقيقة 
االلتزامات على مستوى رتيع مواقع اجملموعة، واحد من ىذه األىداؼ ىو عقد إدارة البيئي اظتوقع مع ما كاف 

 .28يئة والسياحةيسمى بوزارة هتيئة اإلقليم والب

يف اجملاؿ العلمي دائما مت تنفيذ العديد من اإلجراءات لتقليل و معاصتة التلوث الناجم عن أنشطة اظتؤسسة     
 منها:

 *حتقيق عمليات يف التدقيق البيئي ودراسات للمخاطر اليت تسببها رتيع وحدات اجملموعة. 
 *إجراء حتصيل شهري لتصريف النفايات السائلة.

 *اسًتداد الزيوت والشحـو اظتستعملة.
 *إجراء حتليل أوؿ للجوانب البيئية ظتختلف وحدات غتموعة صيداؿ اليت أثرت يف اجملاالت التالية:

 االنبعاث: الغازية اظتباشرة، من توليد النفايات السائلة، الضجيج، إنتاج الرائحة وتلوث الًتبة.-أ
 ياه واستخداـ اظتواد اطتاـ.اظتوارد: استهالؾ الطاقة، استهالؾ اظت-ب
 النفايات: توليد النفايات اضتاملة واظتبتذلة، توليد النفايات اطتاصة وطرؽ التخلص منها.-ج
 اظتخاطر: اضتوادث وؼتتلف اظتخاطر اظترتبطة باظتنتج الصيدالين.-د

 تجربة شركة سونطراك بالجزائر: -3
يورل أقتية كربى للمسائل البيئية ويظهر ذلك من خالؿ إف قطاع الطاقة واظتناجم استرجاع غازات المشاعل: -أ

قياـ اظتؤسسة بإدماج السياسات اظترتبطة بالبيئة والتنمية اظتستدنتة يف السياسة القطاعية والربنامج اضتكومي. تتمحور 
 29السياسة الطاقوية يف اصتزائر أساسا حوؿ:

 بيعي وغاز البًتوؿ اظتساؿ والبنزين اطتارل من الرصاص.*ترقية وتطوير استعماؿ الطاقة األقل تلويثا وىي الغاز الط

 *ترقية االقتصاد يف الطاقة.

 *تطهَت وإعادة تأىيل اظتناطق اظتلوثة.

 *تطوير الطاقات اظتتجددة.

  *تطوير التسيَت البيئي على مستوى الطاقة واظتناجم.

بيئة والصحة العمومية، لذلك مت اختاذ عدة ومن اظتعروؼ إف نشاطات قطاع الطاقة عتا تأثَتاهتا السلبية على ال   
إجراءات لإلنقاص من حدتو وإخضاع رتيع اعتياكل واالؾتازات لدراسة مدى أثرىا على احمليط، ويف ىذا اإلطار 
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يتم بذؿ جهود معتربة من اجل اسًتجاع غازات اظتشاعل، حيث تقيم شركة سونطراؾ الرائدة يف ىذا اجملاؿ 
اسًتجاع أو إنقاص حجم الغاز اظتصاحب الذي يتم حرقو على مستوى اظتكامد بسلسلة مشاريع هتدؼ إذل 

 البًتولية.

نتيجة استثمار  1980% يف 26% مقابل 07مت إنقاص كمية الغاز احملروقة إذل مستوى  2004ففي سنة      
انبا ، كما اخذ قطاع الطاقة بكل جدية ج2005-2002مليوف دوالر أمريكي خالؿ الفًتة  225ما يقارب 

اليت أطلقها البنك العاظتي  GGFRمن اظتبادرة الشاملة للشراكة العمومية اطتاصة إلنقاص كمية الغاز احملروؽ 
باإلضافة إذل فكرة إنشاء شركة ؼتتلطة يف ميداف البيئة ضتماية البحار واحمليطات من التلوث الناتج عن الكوارث 

 البيئية يف غتاؿ احملروقات.

عملية التقاط و ختزين الكربوف بكل أماف يطلق عليها  لتخزين الغاز مثال يحتذى بو:مشروع عين صالح -ب
عملية" احتجاز الكربوف" وىي تقنية خاصة بالتقاط ثاين أوكسيد الكربوف قبل إفرازه يف اصتو و اظتنبعث من 

الكيميائية ومصانع اظتؤسسات الصناعية والطاقوية على غزار مؤسسة عُت صاحل واحملطات الكهربائية واظتصانع 
التكرير، وبعد التقاطو يضغط  غاز ثاين أوكسيد الكربوف ويضخ بعمق يف األرض من تشكيالت جيولوجية آمنة مث 
تتم مراقبتو بشكل متواصل قصد التأكد من بقائو إذل األبد يف باطن األرض، وتعد مثل ىذه اظتشاريع برىانا قويا 

ادية والتحكم يف البيئة وتأمُت الطاقة من العمل يف انسجاـ وبالتارل خدمة حوؿ الكيفية اليت دتكن التنمية االقتص
 .30التنمية اظتستدامة

لقد أصبحت التجربة اصتزائرية يف غتاؿ مكافحة ارتفاع درجة حرارة األرض من خالؿ اللجوء إذل التقنية اظتسماة    
اظتختصوف، ويعد مصنع "قربشة" الواقع بعُت  " التخزين الباطٍت للغاز" مثاال لتتذ بو يف العادل حسبما صرح بو

صاحل يف أقصى اصتنوب احد اظتشاريع النادرة يف العادل اليت تعتمد على تقنية االلتقاط والتخزين اصتيولوجي لغاز 
 ثاين أوكسيد الكربوف ؽتا لتد من انبعاث ىذا الغاز الضار بالبيئة.

ىو مؤسسة ؼتتلطة بُت " سونطراؾ" و" بريتش  2004 مشروع غاز عُت صاحل والذي أصبح عمليا يف سنة     
"           و" ستاتوبل" وضع النتاج كمعدؿ يومي من النفايات الغازية باطنيا، ما يعادؿ ما نتكن أف   09بًتوليـو

ماليَت من الغاز اظتعاجل و اظتهيأ للسوؽ انطالقا من اضتقوؿ الواقعة بالصحراء الوسطى للجزائر، و ما 5دتتصو غاية
مليار دوالر إال تأكيد على التزاـ اصتزائر  1.7ىذا االستثمار لتخفيض اثر غاز عُت صاحل والذي بلغت تكلفتو 

بعد أف مكن اصتزائر من ختزين 14000عموما جتاه زتاية البيئة، مت التصديق على ىذا اظتشروع بشهادة ايزو 
عادؿ ما نتكن أف دتتصو غابة مساحتها مًت مكعب كمعدؿ يومي من النفايات الغازية باطنيا،ما ي 600000

% يف عمليات اضتد الكلي الضرورية 55إذل  15من غاز ثاين أكسيد الكربوف وما يقابل نسبة من  2كلم200
عتذا الغاز من اجل حتقيق استقرار يف التغَتات اظتناخية خالؿ ىذا القرف، كما يلعب التقاطو وختزينو دورا ىاما يف 
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ة يف غتاؿ احملروقات وبلوغ مستقبل تصبح فيو الطاقة ذات االنبعاث الضعيف لغاز الكربوف تعويض التبعية العاظتي
 .31ضرورية

 الخاتمة : 

لتتل موضوع التنمية اظتستدنتة أقتية كبَتة يف الوقت اضتاضر بسبب اتساع تأثَت اظتؤسسات مبخرجاهتا يف البيئة     
وزيادة النقد اظتوجو عتا يف جوانب ترتبط مبشروعية عملها وآلياتو خاصة يف استنفاذ اظتوارد، واألعماؿ غَت األخالقية 

دمج ات الضغط بسبب انتشار اظتعرفة وسرعة االتصاالت، فرض عليهااظتؤثرة على اجملتمع. ومع تزايد دور رتاع
  التنمية اظتستدنتة يف براغتها التنموية ونشاطاهتا اليومية.

 اقل تستخدـ اليت النظيفة والتقنيات الصناعات عصر إذل اجملتمع تنقل اليت التنمية ىي اظتستدامة التنمية إف    
وتأمُت   البشري بالعنصر من النفايات اظتلوثة، حيث تؤدي إذل االرتقاء األدىن اضتد وتنتج واظتوارد، الطاقة من قدر

احتياجاتو األساسية اليت حتقق لو الرفاىية، وإنطالقا من دور العنصر البشري يف اظتؤسسة كونو ػتور العملية 
كوف التنمية اظتستدنتة ر،  والفاعل فيها، فإف ذلك يؤدي باظتؤسسة اذل حتقيق التميز والقدرة على اإلبداع واإلبتكا

 ػتركا لإلبداع ومفتاحا لالبتكار.
 وؽتا سبق نتكن استخالص النتائج التالية: 

   تزايد االىتماـ بالتنمية اظتستدامة  للشركات أصبح عتا األولوية من حيث حتويل الشركات اذل شركاء يف التنمية
 اظتستدامة.

   حتمل الشركات ظتسؤولياهتا االجتماعية لتقق العديد من الفوائد للمجتمع احمللى والشركات معا واليت تتمثل يف
تقدًن سلع ومنتجات صديقة للبيئة نظيفة خالية من التلوث، وزيادة والء اظتوظفُت ودتتع الشركة باظتصداقية وخلق 

  عالقات جيدة مع اظتساقتُت وغَتىم من أصحاب اظتصاحل.
  بعملية دمج  ككل واجملتمع األفراد والشركات من كل جانب من كافية دراية وعدـ غموض ىناؾ الزاؿ

 التنمية اظتستدنتة يف سياساهتا وبراغتها التنموية، وإدراؾ أقتية وفعالية تبٍت التنمية اظتستدنتة. 
  االجتماعية اظتسؤولية مبدأ لتفعيلوبناء على النتائج السابقة نتكن طرح بعض التوصيات 

  اظتساعدة للمؤسسات على دمج التنمية اظتستدامة يف أنشطتها وبراغتها  التحتية البنية بتوفَت اظتعنية اصتهات قياـ
 التنموية. 

 اظتتبنية التنمية اظتستدنتة يف سياساهتا. الشركات بأداء  اظترتبطة اإلجراءات بتيسَت الدولة قياـ 
  فيدمج التنمية اظتستدنتة يف نشاطاهتا. دتيزىا ضوء على نظامية للشركات ػتفزات توفَت 
 للتنمية اظتستدامة يف  اظتدغتة من قبل الشركات واإلفصاح الشفافية عنصري توفَت سن التشريعات اليت تكفل

 براغتها التنموية.
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 الجزائر. -المدية–التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحي فارس العلوم و  كلية العلوم االقتصادية   ، أستاذة محاضرة قسم "ب"،موزاوي عائشة 

 الملخص:
، %95 تسيطر احملروقات على الصادرات اجلزائرية بنسبة تفوؽ يف كل مراحل تطور االقتصاد اجلزائري    

حيث وصل سعر  2014وبعد الصدمة اليت أصابت أسواؽ النفط العادلية يف ادلنتصف الثاين من سنة 
الربميل الواحد إىل أدىن مستوياتو، وباعتبار اجلزائر من الدوؿ اليت تعتمد على ىذه ادلادة كمصدر أساسي 

عار البًتوؿ، شلا أثر للعملة الصعبة، فقد تأثر اقتصادىا كثَتا من جراء ىذا االطلفاض الذي مس أس
بالسلب على احتياطي صرفها الذي لو دور  مهم يف مواجهة األزمات العارضة أو التقلبات الدورية يف 
ميزاف ادلدفوعات. إف احلاجة إىل تكوين ىذا االحتياطي والبلوغ بو إىل ذلك ادلستوى اآلمن وادلالئم قد 

من أزمات شديدة وضغوطات خارجية كثَتة،  بات اآلف مهمة ملحة يف ظل ما تواجهو الدوؿ النامية
وذلذا السبب على اجلزائر أف تسعى إىل زيادة احتياطي صرفها خارج نطاؽ احملروقات وذلك بًتقية 

 صادراهتا األخرى.
احتياطي الصرؼ، أسعار النفط، العملة الصعبة، السيولة الدولية.: الكلمات المفتاحية  

Abstract: 
The oil sector controls Algerian exports at an all-time high of 95%. 

After the shock that hit the international oil markets in the second half of 

2014, the price of a barrel reached its lowest level. As Algeria is one of 

the countries that depend on this material as the main source of currency 

The economy has been severely affected by the decline in oil prices, 

which has adversely affected its exchange reserves, which have an 

important role to play in the face of occasional crises or cyclical 

fluctuations in the balance of payments. The need to create this reserve 

and achieve it to that safe and appropriate level is now an urgent task as 

the developing countries face severe crises and external pressures, and 

this is why Algeria should seek to increase its reserves outside fuels by 

upgrading its other exports. 

Keywords: exchange reserves, oil prices, foreign exchange, 

international liquidity. 
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 مقدمة:
اعتمدت اجلزائر منذ استقالذلا إىل يومنا ىذا يف جلب احتياجاهتا من العملة الصعبة على تصدير احملروقات       

)النفط(، حيث أصبحت ىذه األخَتة ادلصدر الوحيد واألساسي لتكوين احتياطي الصرؼ الذي يعترب وسيلة أمن 
شهدت  2014النصف الثاين من سنة  اقتصادي دلواجهة الصدمات اخلارجية. ويف السنوات األخَتة وخاصة يف

األسواؽ العادلية اطلفاضا كبَتا يف أسعار احملروقات شلا نتج عنو تدىور ملحوظ يف احتياطي الصرؼ اجلزائري، وىذا 
شلا يعرض احتياطي الصرؼ للتقلبات   ،راجع إلتباع اجلزائر سياسة أحادية الصادرات وعدـ استقرار أسعار النفط

 عنو تراجع معدالت النمو االقتصادي بشكل كبَت. العنيفة والذي ينتج
      التالية:اإلشكالية الرئيسية شلا سبق ؽلكن طرح       
 ما مدى تأثير انخفاض أسعار النفط في األسواق العالمية على احتياطي الصرف الجزائري؟.  -

 أهداف البحث:
 .الدولية والسيولة األجنيب الحتياطيات الصرؼ والفكرية النظرية اجلوانب تأصيل -
 توضيح أعلية احتياطي الصرؼ يف االقتصاد اجلزائري. -
 إبراز سلتلف تأثَتات اليت أفرزىا اطلفاض أسعار النفط على احتياطي الصرؼ اجلزائري. -

 الدراسات السابقة:
زلمدي الطيب أزلمد: "إدارة احتياطي الصرؼ األجنيب يف اجلزائر )الواقع وادلتطلبات("، مذكرة زبرج تدخل   -

ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت يف العلـو االقتصادية زبصص: نقود ومالية، جامعة الشلف، اجلزائر، 
2002 /2002. 

 يف اجلزائر دراسة قياسية للفًتة من  مواكٍت سهيلة، زلددات الطلب على احتياطي الصرؼ األجنيب  -
مذكرة زبرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت يف العلـو االقتصادية زبصص: ربليل  ،2011 -1990

  .2014/ 2013 اقتصادي، جامعة الشلف،
       ولقد قمنا بتقسيم حبثنا ىذا إىل احملاور التالية:     

I: .مفهـو احتياطي الصرؼ والسيولة الدولية 
II: .احتياطي الصرؼ يف اجلزائر وأسعار النفط 

III.خالصة : 
I-  مفهوم احتياطي الصرف والسيولة الدولية: 

باعتباره صماـ أماف ػلتفظ بو البلد ويلجأ إليو عند  ،نظرا ألعلية احتياطي الصرؼ ودوره يف االقتصاد     
سوؼ ضلاوؿ من خالؿ ما يلي التعرؼ عليو وذلك من  .لكي ػلمي نفسو من آثار الصدمات اخلارجية ،الضرورة

 باإلضافة العوامل احملددة للطلب عليو. ،خالؿ ربديد مفهومو، مكوناتو أىدافو
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 1أوال: تعريف احتياطي الصرف
يقصد باحتياطي الصرؼ تلك األصوؿ اليت ترغب احلكومات يف االحتفاظ هبا، ألف حكومات الدوؿ      

 ،األخرى تقبلها يف تسوية الديوف وادلعامالت الدولية، وبناءا على قابلية ىذه األصوؿ للقبوؿ يف ادلعامالت الدولية
الستخدامها كاحتياطات  ،فاظ هبافإف حكومات الدوؿ ادلختلفة تسعى دائما إىل تكوين ىذه األصوؿ واالحت

وطنية يف الفًتات اليت ػلدث فيها عجز طارئ أو مؤقت يف موازين مدفوعاهتا، حىت ال تضطر إلجراء تغَتات 
وؽلكن تعريف احتياطي الصرؼ بأنو ىامش آمن يتم اللجوء إليو من  .وأىدافهاأساسية غَت مرغوبة يف سياساهتا 

وكذلك يتم استخدامو دلواجهة  ،)قيمة العملة( استقرار أسعار الصرؼ للحفاظ على ،طرؼ السلطات النقدية
ولكن ال غلب اإلفراط يف ىذه النسبة ألف ذلك يؤدي إىل ذبميد أمواؿ االقتصاد  ،االختالالت وادلشاكل الظرفية

 وتضييع فرص االستثمار.
 ثانيا: مكونات احتياطي الصرف وأهدافه.

 مكونات احتياطي الصرف. -
    يتكوف احتياطي الصرؼ من ادلكونات التالية:     

 رصيد الدولة من الذىب ادلوجود بالبنك ادلركزي، .1
االحتياطات الرمسية من العمالت األجنبية القوية كالدوالر، اجلنيو اإلسًتليٍت واألورو وغَت ذلك من العمالت،  .2

 وادلوجودة ربت حوزة البنك ادلركزي،
 دوؽ النقد الدويل يف حدود الشرػلة االئتمانية،حق الدولة للسحب من صن .3
 حقوؽ السحب اخلاصة اليت ؼلصصها صندوؽ النقد الدويل للبلد، .4
 اذلبات وادلساعدات بالعملة الصعبة، .5
 طاقة أو قدرة الدولة على االقًتاض اخلارجي،. 6
ويقصد هبا تلك التسهيالت اليت تتم حينما يقبل البلد ادلدين أف يستخدـ البلد الدائن لو  :التسهيالت ادلًتاكمة .7

وادلثل الواضح على ىذه التسهيالت ادلًتاكمة" األرصدة اإلسًتلينية" اليت  ،رصيده يف تسوية مدفوعاتو اخلارجية
 األخَتة.تكونت للمستعمرات والبالد التابعة إلصللًتا يف غمار احلرب العادلية 

ىناؾ ربفظات غلب مراعاهتا، يأيت يف  إال أنو ،قد أحطنا فيما تقدـ بالعناصر ادلختلفة الحتياطي الصرؼو        
مقدمتها أف عناصر االحتياطات اليت غلب أف تؤخذ يف االعتبار ىي تلك العناصر اليت تتسم بأهنا رمسية، أي يف 

ما يف حوزة األفراد من ذىب  وطٍتياطي الصرؼ لالقتصاد الوىكذا نستبعد من نطاؽ احت دائرة سلطة الدولة،
كما نستبعد أيضا أرصدة العمالت األجنبية اليت تتعامل فيها البنوؾ التجارية داخل الدولة   ، وعمالت أجنبية

كما نستبعد من  لتمويل عمليات التجارة اخلارجية،وكذلك القروض ادلصرفية والقروض التجارية اليت تقدـ يوميا 
نطاؽ احتياطي الصرؼ القروض ادلتوسطة والطويلة األجل ادلقيدة اليت ربصل عليها الدولة لتمويل مشروعات 
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وعلية فإف احتياطي الصرؼ لبلد ما يتمثل فقط يف تلك  معينة بذاهتا مثل: القروض ادلقدمة من البنك العادلي.
لكي  ،توضع بسرعة ربت تصرؼ السلطات النقدية العناصر من االحتياطات ادلوضوعة أو اليت ؽلكن أف

أما غَت ذلك من األصوؿ فال ؽلكن حساهبا ضمن  ،تستخدمها يف مواجهة العجز الطارئ يف ميزاف ادلدفوعات
 احتياطي الصرؼ لالقتصاد الوطٍت.

 أهداف احتياطي الصرف: -
االلتزاـ مع صندوؽ النقد الدويل والبنك العادلي ػلرص صناع السياسة النقدية واالقتصادية للبلد، وعلى ضوء       

 على تكوين ىذا االحتياطي لتحقيق األىداؼ التالية:
 استخدامها يف إدارة سعر الصرؼ للبلد واحملافظة عليو عند مستوى معُت، .1
يت أعيدت اللجوء إليو يف ادلستقبل القريب لدفع أعباء الديوف اخلارجية عندما تنتهي فًتة ذبميد الديوف ال .2

 جدولتها،
 سبويل ربويالت وعوائد ادلستثمرين األجانب الذين ذلم مشروعات يف البلد وتنتج للسوؽ احمللي،. 3
 مواجهة موجة الزيادة ادلتوقعة يف الواردات وتزايد العجز يف ادليزاف التجاري بعد ربرير التجارة اخلارجية. .4

ىي حقوؽ الدائنُت وادلستثمرين  األولى تضمن مسألتُت: وشلا سبق نالحظ يف األساس أف ىذه األىداؼ     
 ىي االنفتاح التجاري والثانيةنب األجا
  2ماهية السيولة الدولية وأنواعها ثالثا:

 تعريف السيولة الدولية. -
"أكسفورد فطبقا لقاموس  ،ؼلتلف تعريف السيولة بُت الكتاب واالقتصاديُت وخرباء ادلنظمات الدولية      

تعرؼ السيولة على أهنا "قوة سرعة التحوؿ إىل نقود حاضرة فكلما عظمت سرعة ربوؿ أي أصل من  اإلنجليزي"
ادلبادلة  خاصية أهنا على السيولة كما تعرؼ 3األصوؿ إىل نقود حاضرة كلما زادت درجة سيولة ىذا األصل."

 تتمتع كذلك أوراؽ البنوؾ التجارية،  سيولة ثراألك األصوؿ يى فالنقود شيء، مقابل سلػاطرة وال تكلفة بدوف اآلنية
 األمريكية ادلتحدة الواليات يف لكن زللية، نظر وجهة من وىذا النقدي فضائها حدود يف التامة السيولة بصفة
وربمل ادلخاطر  تكاليف يستلـز العملية إجراءف أمريكي، دوالر بتحويلو إىل وذلك تسييلو غلب سيولة ليس األورو
 خطر الصرؼ. يف ادلتمثلة
صلد أف االحتياطي السائل ىو ذلك األصل الذي ؽلكن استخدامو  ""هارود روي فورفسورو وحسب الرب       

على ذلك فإف االحتياطات  وبناءا .بسرعة يف تسوية ادلدفوعات، وؽلكن اللجوء إليو حينما تنشأ احلاجة لذلك
السائلة إظلا تشمل كافة األصوؿ اليت تتمتع بالقبوؿ العاـ يف الوفاء بااللتزامات وتتميز بإمكانية سرعة اللجوء إليها. 

                                ويضيف بعض الكتاب صفة أخرى يف االحتياطات السائلة وىي سرعة ربوذلا إىل نقود بأقل قدر من اخلسارة. 
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 ن األصوؿ، إظلا يتمثل يف إمكانيةومهما يكن فإف القاسم ادلشًتؾ بُت التعاريف السابقة لسيولة أي أصل م      
واجلدوؿ التايل يبُت عناصر  التحوؿ إىل نقود حاضرة، وبدوف خسارة زلسوسة حينما تنشأ احلاجة إىل ذلك.

 السيولة واحتماالت استخدامها لكياف اقتصادي مفًتض.
 : عناصر السيولة واحتماالت استخدامها لكيان اقتصادي مفترض01الجدول رقم 

 عناصر السيولة احتماالت استخدامها
.مبالغ تسوية الديوف وااللتزامات قصَتة 1

 األجل.
 . التزامات واجبة األداء دبجرد الطلب.2
 .مبالغ الزمة لشراء مواد ضرورية.3
 .مبالغ الزمة لتسوية مدفوعات ال ؽلكن4

 تأجيلها.
 .شراء سلع وخدمات بالكميات ادلعتادة.5
.زيادة شراء سلع وخدمات طبقا دلعدالت ظلو 6

 معينة.

 . األرصدة النقدية احلاصرة فعال.1
 مالية قريبة ادلناؿ واالستخداـ. .موارد 2
.موارد مالية ؽلكن احلصوؿ عليها دبجرد 3

 الطلب.
. موارد نقدية ؽلكن احلصوؿ عليها يف 4

من جراء بيع األصوؿ دوف ربقيق احلاؿ 
 خسارة زلسوسة.

.موارد ؽلكن اقًتاضها بسرعة بشروط 5
 ميسرة.

 (5إلى  1مجموع الموارد )من  (11إلى  6مجموع االستخدامات )من 
 رصيد السيولة = الفرق بين مجموع الموارد ومجموع االلتزامات.

 والنشر للدراسات اجلامعية ادلؤسسة األوىل، الطبعة ،"الدولية االقتصادية العالقات" احلجار، بساـ المصدر:
 .83ص، 2003 بَتوت، والتوزيع

من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف عناصر السيولة تضم تلك ادلوارد النقدية وادلالية ادلتاحة فعال، مثل األرصدة       
مثل األصوؿ ادلالية اليت ؽلكن النقدية احلاضرة، أو تلك اليت ؽلكن احلصوؿ عليها بسرعة حادلا تنشأ احلاجة لذلك، 

احلصوؿ عليها دبجرد الطلب، أو تلك ادلبالغ اليت ؽلكن ربصيلها من جراء بيع بعض األصوؿ دوف ربقيق خسارة 
زلسوسة أو تلك اليت ؽلكن اقًتاضها بسرعة وبشروط معقولة وميسرة أما اجلانب األيسر من اجلدوؿ فيوضح كافة 

داء يف األجل القصَت، مثل مبالغ تسوية الديوف وادلشًتيات الضرورية العادية من السلع االلتزامات احملتمة الواجبة األ
 واخلدمات...اخل.

 :أنواع السيولة -
     ؽلكن تقسيم السيولة الدولية إىل:      

 4السيولة المملوكة والسيولة المقترضة .1
يقصد هبا تلك األصوؿ واالحتياطات الدولية اليت تقع يف حوزة الدولة أي سبتلكها السلطة  . السيولة المملوكة:أ

 ) الشريحة االحتياطية(النقدية ملكية مطلقة، فالذىب ادلوجود يف أقبية البنك ادلركزي، وحجم الشرػلة الذىبية
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هبا الدولة كاحتياطات+ وحدات للدولة بصندوؽ النقد الدويل، فضال عن العمالت األجنبية القوية اليت ربتفظ 
 حقوؽ السحب اخلاصة كل ذلك يدخل يف عداد السيولة ادلملوكة.

تتمثل يف كافة عناصر السيولة اليت ربصل عليها الدولة عن طريق االقًتاض اخلارجي  السيولة المقترضة:ب. 
طلوبة السداد يف غضوف وتستخدـ يف تسوية العجز الطارئ يف ميزاف ادلدفوعات، على أف تلك العناصر تكوف م

فًتة معينة أو عند تاريخ زلدد.كما  أف االقتصاد القومي يتحمل عبئا معينا ىو سعر الفائدة شبنا للحصوؿ عليها. 
والسيولة ادلقًتضة هبذا ادلعٌت إظلا تشمل إمكانات السحب من صندوؽ النقد الدويل خارج حدود الشرػلة الذىبية، 

)السوق األوربية  دولة من احلصوؿ عليها يف أسواؽ النقد يف الدوؿ األخرىفضال عن القروض اليت تتمكن ال
 كما تضم أيضا السحب على التسهيالت ادلتاحة بُت البنوؾ ادلركزية.  ، للدوالر(

 . السيولة المشروطة والسيولة غير المشروطة:2
الدولية الالزمة لسد العجز يقصد هبا إمكانات الدولة يف احلصوؿ على وسائل الدفع .السيولة المشروطة: أ

الطارئ يف ميزاف ادلدفوعات، طبقا لشروط معينة تضعها اجلهة اليت تقدـ ىذه اإلمكانية ومثاؿ ذلك إمكانية  
كما  الدولة للسحب من التسهيالت االئتمانية اليت يقدمها صندوؽ النقد الدويل فوؽ حدود الشرػلة االحتياطية،

 دولة من احلكومات أو من األسواؽ النقدية يف الدوؿ األخرى.تشمل القروض اليت ربصل عليها ال
يقصد هبا تلك األصوؿ واالحتياطات الدولية ووسائل الدفع األخرى اليت ؽلكن .السيولة غير المشروطة: ب

للدولة اللجوء إليها حبرية تامة وبسرعة كافية حينما تنشأ احلاجة لذلك دوف أف يقًتف استخدامها بأي شروط أو 
وىي تشمل على كمية الذىب والعمالت األجنبية القابلة للتحويل، فضال عن حق السحب غَت ادلشروط  قيود

من صندوؽ النقد الدويل+ما يف حوزة الدولة من وحدات حقوؽ السحب اخلاصة وتشكل السيولة الدولية غَت 
اد القومي وؽلكن تقديرىا تقديرا ادلشروطة أىم العناصر يف اذليكل اإلصبايل لالحتياطات الدولية اخلارجية لالقتص

دقيقا نظرا لتواجدىا داخل دائرة السلطات النقدية الوطنية. الشك أف القارئ سوؼ يلحظ اآلف أف شبة تشاهبا 
موجود يف تقييم السيولة الدولية بُت سيولة شللوكة ومقًتضة، وسيولة مشروطة وسيولة غَت مشروطة فاالحتياطات 

السيولة ادلملوكة غالبا ما تكوف يف عداد السيولة غَت ادلشروطة، كما أف عناصر السيولة  الدولية اليت تدخل يف عداد
 ادلشروطة عادة ما تكوف ىي عناصر السيولة ادلقًتضة.
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 : أنواع السيولة الدولية11الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ،1994 ،االحتياطات الدولية وأزمة الديوف اخلارجية، دار ادلستقبل العريب، الطبعة األوىل رمزي زكي، المصدر:

 .96ص
 5مؤشرات ومقاييس السيولة الدولية -

وسنتطرؽ اآلف إىل مناقشة مؤشرات  ،وأقسامهاتعرفنا فيما سبق على ماىية السيولة الدولية ومكوناهتا      
 ومقاييس السيولة الدولية على ادلستوى العادلي وعلى مستوى البلد الواحد.

 أ. مؤشرات السيولة الدولية على النطاق العالمي:
القائمة  تبلورت البحوث والدراسات ادلبكرة يف رلاؿ السيولة الدولية على النطاؽ العادلي يف الربط بُت العالقة     

ويف ىذا اخلصوص استخداـ رقم الواردات يف  .بُت مستوى احتياطي الصرؼ وبُت حجم أو قيمة التجارة العادلية
ذلذا رقم الواردات العادلية يتطابق مع حجم التجارة الدولية.  ،السوؽ العادلي كمرادؼ يعرب عن حجم ىذه التجارة
 السيولة، على النطاؽ  العادلي للصيغة التالية: وىكذا توصلت البحوث والدراسات ادلبكرة إىل قياس

M

R
L  

L.نسبة السيولة الدولية : 

                                                           
 

 السيولة الدولية

 السيولة المملوكة
 )غير مشروطة(
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R: .مستوى االحتياطات ووسائل الدفع الدولية 
M.قيمة الواردات العادلية : 
التجميع ويرى أصحاب ىذه الصيغة، أف ميزهتا تتمثل يف أهنا تتجاوز ادلشكالت اإلحصائية الناصبة عن       

كما أف ىذه الصيغة ؽلكن أف تستخدـ يف البحوث والدراسات ادلستندة على   ، والعالقات ادلتشابكة بُت الدوؿ
وىنا يروف أنو إذا اكتشفت ىذه السالسل  عن وجود اذباه ذلذا النسبة ضلو االطلفاض عرب  .السالسل الزمنية

فاء باحتياجات الدفع يف التجارة الدولية. وأىم االنتقادات الزمن، فإف ذلك يعٍت أف السيولة الدولية غَت كافية للو 
ولكنو طلب  ،الدولية ال يتم بغرض  الوفاء حباجات التعامل االحتياطاتاليت وجهت إليو ىو أف الطلب على 

 يهدؼ إىل تكوين رصيد احتياطي دلواجهة العجز يف ميزاف ادلدفوعات.
 )حالة البالد النامية(: الواحدب. مؤشرات السيولة الدولية على مستوى البلد 

وىذا  ،زبتلف رلموعة الدوؿ النامية عن رلموعة الدوؿ ادلتقدمة يف رلاؿ العالقات االقتصادية الدولية    
االختالؼ ينعكس بالضرورة يف طبيعة ادلؤشر ادلالئم الذي غلب أف يتخذ لقياس وربديد موقف السيولة الدولية 

حيث يغلب على  ،وأىم ىذه االختالفات تتمثل يف طبيعة ىيكل صادرات وواردات ىذه الدوؿ ،بالنسبة ذلا
 .صادراهتا ارتفاع يف درجة تركز الصادرات من السلع وادلواد األولية اخلاـ وغَت ادلصنعة مثل ادلواد الزراعية وادلنجمية

عدد كبَت من الدراسات  اإلنتاجية. وقد كشف أما وارداهتا فتتمثل يف  السلع الغذائية، ادلوارد الوسيطية والسلع
نتيجة لعدـ  ) باستثناء عدد قليل منها(والبحوث عن تدىور معدالت التبادؿ الدويل جملموعة ىذه الدوؿ 

التناسب ادلستثمر بُت التغَت احلادث يف األرقاـ القياسية ألسعار صادراهتا والتغَت احلادث يف األرقاـ القياسية 
وىو  ،باإلضافة إىل ذلك فإف معدالت الواردات تنمو دبعدالت تفوؽ بكثَت معدؿ ظلو صادراهتا .ألسعار وارداهتا

األمر الذي يعرض ىذه الدوؿ لعجز واضح يف موازين مدفوعاهتا. لقياس موقف السيولة يف الدوؿ النامية يفضل 
لة ميزاف ادلدفوعات للبلد الذي عدد من االقتصاديُت الًتكيز على ادلعامالت اجلارية فقط يف صدد احلكم على حا

ومستوى العجز  االحتياطاتينتمي إىل ىذه الدوؿ. وبناءا عليو غلب أف نبحث يف العالقة القائمة بُت مستوى 
 :6احلادث يف احلساب اجلاري أي أف مؤشر السيولة الدولية للبلد يصبح ىنا كما يلي

DC

R
L 

 
 حيث:    

L الدولية.: نسبة السيولة 
R الدولية. االحتياطات: مستوى 

DC: .عجز احلساب اجلاري 
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طبيعة مشكلة الديوف اخلارجية يف وضعها الراىن، من حيث تفاقمها وتزايد أعباء خدمتها  أف ومن ادلعلـو      
ىذه األعباء  بالبالد ادلختلفة فإف األمر يتطلب منا ضرورة أخذ وطٍتوما ربدثو من آثار سلتلفة على االقتصاد ال

 بعُت االعتبار عند حساب مؤشر السيولة الدولية للدوؿ فيصبح ادلؤشر على النحو التايل:

DSDC

R

D

DR
L

C

S





  حيث : 

 DS: .مبالغ أقساط الديوف الواجبة الدفع خالؿ سنة  
للدولة دلواجهة العجز ىذا ادلؤشر يعكس لنا مدى كفاية ومالئمة وسائل الدفع واالحتياطات الدولية ادلتاحة      

دؿ ذلك على  لما اقًتب ىذا ادلؤشر من الواحدفك ،احلادث يف احلساب اجلاري ودفع أعباء الديوف اخلارجية
عناصر السيولة ادلملوكة  بافنظرا ألف ادلفهـو الواسع للسيولة أصبح اآلف يأخذ يف احلسو ربسن موقف السيولة. 

فإف التحليل الدقيق دلوقف السيولة الدولية للبالد النامية يتطلب أف نقسم ادلؤشر  ،وعناصر السيولة ادلقًتضة
 السابق إىل قسمُت:

IIi
LLL  

 حيث:
LΙ: .نسبة السيولة ادلملوكة 
LΙΙ.ومنو: : نسبة السيولة ادلقًتضة 

SC

I

DD

R
L




0 

SC

II

DD

R
L




0

     

 حيث:      
R0:  السيولة ادلملوكة.عناصر  
Rb: .عناصر السيولة ادلقًتضة  

ومن الواضح أنو إذا كانت نسبة السيولة ادلملوكة أكرب من نسبة السيولة ادلقًتضة، فإف ذلك يشكل بالتأكيد      
 وضعا أفضل من احلالة العكسية. 

II- :احتياطي الصرف في الجزائر وأسعار النفط 
وثيق بُت أسعار النفط ومستوى احتياطي الصرؼ األجنيب يف الدوؿ ادلصدرة ال أحد ينكر بأف ىناؾ ارتباط      

ؽلكن إدراكو من خالؿ و  ،للنفط وخصوصا اجلزائر، حيث ػلتل القطاع النفطي موقعا متميزا يف االقتصاد اجلزائري
 ادلؤشرات التالية:
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 ،قطاع النفط قاطرة النمو االقتصادي من حيث موقعو ضمن ىيكل الناتج احمللي اخلاـ ؽلثلىيكل اإلنتاج:  .1
، وىذا بالرغم من %25، وىو يساىم يف النمو االقتصادي اإلصبايل بأكثر من %38حبيث ال تقل مساعلتو عن 

 مصفاة سكيكدة االطلفاض ادلالحظ يف سبييع الغاز والتكرير لبعض السنوات بسبب ادلشاكل اليت مت تسجيلها يف
 .7مليوف برميل يوميا 1,3لقد ارتفعت حصة إنتاج اجلزائر من احملروقات يف منظمة األوبك إىل و ، 2004سنة 

 : القدرة اإلنتاجية للنفط في الجزائر12الجدول رقم 

 الفترة 1990 2003 2020 2030 2040
 القدرة اإلنتاجية 1,3 1,5 1,9 1,8 1,5

 171 ، العدد43 حسُت عبد اهلل، ادلخاطر احمليطة بالدوؿ ادلصدرة للنفط، رللة السياسة الدولية، اجمللد المصدر:
 .36، ص2008 فيفري
، ويف 2020وكما ىو واضح من اجلدوؿ يف ظل اطلفاض القدرة اإلنتاجية للنفط الحقا بعد بلوغ ذروهتا سنة       

كل ىذه    الواردات يف اجلزائر مع توقع معدالت تضخم مرتفعة،ظل غياب مؤشر  أسعار النفط وتزايد قيمة 
الذي ال يزاؿ رىُت كميات وأسعار و يف اجلزائر  األجنيبادلعطيات ستؤثر سلبا على مستويات احتياطي الصرؼ 

 النفط خصوصا.
 سيطرة المحروقات على حجم الصادرات: .2

وىي أىم متغَت يف ادليزاف التجاري، فإف تطور حجم دبا أف الصادرات ىي ادلصدر األساسي للعملة األجنبية      
الذي يعترب أىم متغَت يف احلساب اجلاري دليزاف و  ،احتياطي الصرؼ مرتبط أساسا بتطور وضعية ادليزاف التجاري

 .2011 -2006ويوضح الشكل التايل تطور وضعية احلساب اجلاري واحتياطي الصرؼ يف اجلزائر من  .ادلدفوعات
 الجزائر في األجنبي الصرف واحتياطي الجاري الحساب وضعية تطور: 02الشكل  رقم 

 
: 22p/ 20, 2012,  12 FMI, Rapport du FMI n Source:. 

 حيث،  2006سنة منذ مستمر تطور يف األجنيب الصرؼ احتياطي أف السابق الشكل خالؿ من نالحظ      
 األوىل السنوات ففي دوالر. مليار 182 تقريبا مستواه وصل أين 2011 سنة غاية إىل دوالر مليار 72 تقريبا كاف
 اجلزائر أف إال 2009 سنة يف اجلاري احلساب رصيد اطلفاض رغم لكن ،اجلاري احلساب برصيد مرتبط كاف
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 ادلالية األزمة عن معزؿ يف اجلزائر جعل األجنيب الصرؼ الحتياطي الًتاكم وىذا ،االحتياطيات حيازة واصلت
 . 2008لسنة  العادلية
  سنة من األوؿ السداسي يف دوالر مليار 1,2 قدره عجزا دفوعات اخلارجيةدليزاف ادل اجلاري  احلساب سجل      

 التحويالت اطلفاض أثر ربت ، 2012سنة األوؿ من السداسي يف دوالر مليار 10 قدره فائض مقابل ،2013
8التجاري الفائض يف قوي بتقلص يتميز وضع يف الصافية

. 
 2007:9 -1790األجنبي في الجزائر للفترة  الصرف واحتياطيات النفط أسعار -

 خالؿ السنوات النفط ألسعار ادلتواصل االرتفاع فإف ،احملروقات على أساسا تعتمد اجلزائر صادرات أف دبا      
  .للجزائر الرمسية االحتياطيات زيادة على ساعد األخَتة

قد  ىذه الفًتة القصَتة يف يف اجلزائر األجنيب الصرؼ احتياطيات يف ربققت اليت الزيادة كل أف اإلشارة ذبدر     
 االحتياطيات مكونات باقي أما ي(،األمريك الدوالر )ربديدا األجنبية العمالت من الرمسية يف احليازات ربققت

 عليها تطرأ فلم الدويل النقد صندوؽ لدى االحتياطيات مركز وصايف اخلاصة السحب وحقوؽ الذىيب الرصيد وىي
 .هبا يعتد زيادة

 الجزائر في األجنبي الصرف احتياطيات : تطور03الشكل رقم 
 للنفط العالمي وسعر

 
       :p/ 20, 2012,  12 FMI, Rapport du FMI n Source:28 . 

  سنة منذ ومستمرا ملحوظا اجلزائر عرؼ ربسنا يف األجنيب الصرؼ احتياطي أف الشكل خالؿ من نالحظ      
 .النفط أسعار يف ارتفاع مع االرتفاع ىذا تزامن، و 1994
 حيث دلنطق نظرية ادلرض اذلولندي، يستجيب اجلزائري ذبعلو االقتصاد يف النفط لقطاع إف ىذه اذليمنة      
 الصادرات، عرض يف ظلو إىل تؤدي دولة أي وادلنجمية يف الطبيعية من ادلوارد االكتشافات فأ Gregory توصل

 احمللية للعملة احلقيقي سعر الصرؼ يف ارتفاع إما الفائض ىذا عن وينجم ادلدفوعات، ميزاف يف فائض إىل وبالتايل
 معدؿ التضخم يف ارتفاع أو التجاري سلع التبادؿ ألسعار بالنسبة التبادؿ التجاري خارج سلع أسعار زيادة نتيجة
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 يف النفط قطاع دور من الرغم فعلى األخرى، القطاعات تدىور إىل أدى اجلزائر يف النفطي القطاع احمللي. إف ظلو
 النفط قطاع على االعتماد أدى حيث الفالحة، خاصة األخرى القطاعات تراجع نسجل فإننا االحتياطيات تراكم

  .احملروقات من العائدات بتزايد االستَتاد وتَتة تزايد إىل
حيث أدت إىل  اطلفاض أسعار  ،تأثَت كبَت على االقتصاد اجلزائري 2008لقد كاف لألزمة ادلالية لسنة        

          .دوالرا للربميل يف شهر ديسمرب من نفس السنة 33,87إىل  2008دوالرا للربميل يف شهر فيفري  147البًتوؿ من 
من إصبايل قيمة الصادرات  % 98,01من الناتج احمللي ) الصادرات النفطية سبثل نسبة كبَتة على اعتبار أفو       
شك ، شلا ال% 33,4أي باطلفاض نسبتو  (، إذ يشكل قطاع احملروقات ادلصدر الرئيسي للدخل الوطٍت2007لسنة 

 ستتعثر سلططات التنمية على ادلدىو  فيو أف ىذا االطلفاض احلاد سيؤثر على وضع ادلوازنات العامة القادمة،
تدين إيرادات الدولة من العملة األجنبية واليت يعتمد عليها  ، يرافقوالطويل خاصة إذا طالت مدة األزمةادلتوسط و 

  وؽلكن توضيح ىذه اآلثار يف ادلخطط ادلوايل: .اعتمادا كليا يف سبويل مشاريع البنية التحتية وبرامج التنمية ادلختلفة
 االقتصاد الجزائري: آثار األزمة المالية العالمية على 04الشكل رقم 

 
ادلتوقع لالستثمارات األجنبية  األداءقدي عبد اجمليد/ اجلوزي صبيلة، األزمة ادلالية  الراىنة وتداعياهتا على  المصدر:
وانعكاساهتا على دوؿ  الراىنةالعادلية  ةادلاليكتاب ادللتقى الدويل الرابع حوؿ: "األزمة   -حالة اجلزائر–ادلباشرة 

ادلنعقد يف  اجلزائر،، 03"، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر إفريقيامنطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ 
 .92، ص 2009ديسمرب  9-2الفًتة 

 :2119 بعد ما الجزائر في النفط وأسعار الصرف احتياطي -
 اجلزائرية الصرؼ احتياطيات توظيف عمليات مداخيل أف لكصاسي زلمد اجلزائر بنك زلافظ كشف لقد      
 "الصعب". الدويل ادلايل الظرؼ من بالرغم 2013 يف دوالر مليار 3,155 بلغت
خالؿ مناقشتهم لتقرير بنك اجلزائر  ،وأوضح لكصاسي يف رده على تساؤالت نواب اجمللس الشعيب الوطٍت     

أف نسبة العائد على توظيف احتياطيات الصرؼ  ،قتصادية وادلالية للجزائرالسنوي حوؿ التطورات والتوجهات اال
وىو معدؿ "مقبوؿ جدا" بالنظر دلعدالت الفائدة ادلنخفضة اليت تطبقها معظم البنوؾ  ،%1,66يف اخلارج بلغ 
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ادلركزية األجنبية. وذكر يف ىذا السياؽ بسياسة بنك اجلزائر يف تسيَت االحتياطيات الرمسية للبالد اليت تعتمد على 
مليار دوالر مقابل  194حوايل  2013مبادئ السيولة واألمن والعائد. وبلغت احتياطيات الصرؼ اجلزائرية بنهاية 

بنهاية   . غَت أف االحتياطيات اجلزائرية تراجعت2011ة بنهاي 182,22و 2012مليار دوالر يف أواخر  190,66
بسبب العجز ادلسجل يف ميزاف ادلدفوعات اخلارجية ربت وقع  ،مليار دوالر 193,269  إىل 2014لسنة يونيو 

 مستوى االحتياطيات العايلبأف زلافظ بنك اجلزائر  أوضحتراجع العائدات النفطية واالرتفاع ادلتواصل للواردات. و 
مضيفا أف االحتياطيات احلالية كافية لسد حاجيات  ،"ىامش مرونة" ؽلكن من مقاومة الصدمات اخلارجية نحسيم

شهرا. وقاؿ "إف احتياطيات الصرؼ احلالية تسمح للجزائر دبواجهة  35اجلزائر من السلع واخلدمات ادلستوردة دلدة 
إال أف ىذه القدرة على مقاومة الصدمات  ،توسطالصدمات على ميزاف ادلدفوعات اخلارجية يف األجل القصَت وادل

ؽلكنو إنكار وجود   قد تتآكل لو تبقى أسعار برميل النفط عل مستويات منخفضة دلدة طويلة". وأضاؼ "ال أحد
لكن ؽلكن  ،2015مؤشرات صدمة خارجية بسبب تدىور أسعار النفط الذي ينذر بقدـو ربديات ابتداء من 

بفضل صالبة االستقرار ادلايل  ،يواصل ظلوه دبعدالت مقبولة خالؿ السنوات القادمة لالقتصاد الوطٍت مع ذلك أف
بالنظر حلجم االحتياطيات وفائض السيولة العاليُت". واعترب لكصاسي أنو ال رلاؿ للمقارنة بُت الصدمات السابقة 

اجلزائر دبقومات صالبة حيث تتمتع  ،مع الًتاجع احلايل ألسعار النفط 1998و 1986السيما تلك ادلسجلة يف 
من الناتج احمللي اخلاـ وىو من بُت أضعف ادلعدالت  %8مالية غَت مسبوقة مع مستوى ديوف عمومية ال يتجاوز 

لكن دلواجهة  ،ؽلكن ذباىلو ال يف العامل. وحسبو فإف "مؤشرات االستقرار ادلايل احلالية تعد مكسبا للجزائر
الصدمات يتوجب تطوير استثمارات يف أنشطة اقتصادية متنوعة تكوف قريبة من مستوى ادلؤىالت اليت تزخر هبا 

إىل  2015البالد" حسب السيد لكصاسي. وكشف احملافظ يف نفس السياؽ أف بنك اجلزائر سيلجأ ابتداء من 
يف االقتصاد بدال من امتصاصها مع احلرص على احلفاظ إعادة سبويل ادلصارؼ شلا سيمكن من ضخ السيولة ادلالية 

على مستوى تضخم مقبوؿ. وفيما يتعلق دبكاتب الصرؼ اليت أخذت حيزا ىاما من مناقشات النواب أعلن 
عتمادات اوكذا الشروع يف منح  2015السيد لكصاسي عن مراجعة اإلطار التنظيمي ذلذا النشاط ابتداء من مطلع 

 .10دلكاتب جديدة
 100بأف احتياطات الصرؼ للجزائر ال تزاؿ فوؽ عتبة  أكد زلافظ بنك اجلزائر اجلديد السيد زلمد لوكاؿ     

بينما ، 2015مليار دوالر بنهاية  144,13و كانت ىذه االحتياطات تقدر ب  .2017دوالر مع مطلع سنة  مليار
 .2016سبتمرب  مليار دوالر هناية 121,9مقابل ، 2016ديسمرب  مليار دوالر بنهاية 114,1قدرت ب 

III- :خالصة 
، وىو أكرب 2015مليار دوالر خالؿ شهر جانفي  6,11إف اطلفاض احتياطات النقد األجنيب للجزائر بنسبة       

سنة، بسبب اطلفاض أسعار النفط وتقلص حجم الصادرات من ادلواد  30اطلفاض شهري زبسره اجلزائر يف ظرؼ 
الطاقوية بسبب تضاؤؿ إنتاج حقوؿ الغاز والبًتوؿ يف البالد، وما زاد من خطورة الوضع ارتفاع فاتورة الواردات اليت 
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عار "اطلفاض أس بلغت مستويات غَت مسبوقة، شلا أدى دبحافظ البنك ادلركزي زلمد لكصاسي إىل القوؿ بأف
كما  .النفط يف األسواؽ الدولية أدى إىل تآكل احتياطات الصرؼ األجنبية للجزائر وكذا الوضع ادلايل يف البالد

ف ىذا ادلعدؿ من شأنو أف يؤدي إىل إ، ف2014مليار يف هناية العاـ  179أف تراجع احتياطات الصرؼ إىل حوايل 
وكاف زلافظ بنك اجلزائر، قد سبق البنك الدويل يف  .شهرا فقط 15استنزاؼ احتياطيات النقد األجنيب خالؿ 

إطالؽ صفارة اإلنذار خبصوص الوضعية ادلالية للجزائر بسبب هتاوي أسعار النفط، وأكد أف مرونة الوضعية ادلالية 
للجزائر قد تتضاءؿ بسرعة يف حالة استمرارا ىذه الصدمة، خصوصا وأف ادلستوى ادلرتفع جدا للواردات ال ػلتمل 

 كل خطرا إضافيا دليزاف ادلدفوعات على ادلدى ادلتوسط.ويش
 النتائج:

 بالسيولة، وتتمتع أجنبية شللوكة للسلطات النقدية الصرؼ األجنيب ىي عبارة عن أصوؿ مالية احتياطات إف -
 الصرؼ. وأسعار ادلدفوعات ميزاف أغراض الستعماذلا يف

اذليكلي اليت  والتعديل عن تطبيق برامج التثبيتالصرؼ األجنيب يف اجلزائر ناتج  حجم احتياطي ربسن إف -
 الطبيعة عن أعلية قصوى والناذبة يف البالد النامية االحتياطات األجنبية لقضية إعادة تكوين أعطت

 تاما صلاحا يكوف أف ؽلكن ال ذلك ورغم الربامج، ادلندرجة ربت ىذه االقتصادية للسياسات االنكماشية
 ركود ظل يف ربقق االحتياطيات احلجم من ذلك تراكم ألف اجلزائر يف االقتصادي اإلصالح لسياسات
 .االستثمار معدالت واطلفاض البطالة نسبة وارتفاع مستويات ادلعيشة وتدين اقتصادي

فادلداخيل الكبَتة  إف احتياطي الصرؼ ادلكوف لدى اجلزائر يعتمد بالدرجة األوىل على الصادرات من احملروقات -
 اليت نتجت عن ارتفاع أسعار احملروقات، استنزفت نتيجة اطلفاض ىذا األخَت. من العملة الصعبة

ىناؾ  سياسة جديدة الحتياطي الصرؼ غلب على اجلزائر إتباع أسسها ادلتمثلة يف ربديد مستوى الطلب  -
إلدارة األمثل  للطلب على ىذا االحتياطي، توليفة ىذا االحتياطي ودراسة ادلعايَت العامة اليت غلب إتباعها 

 احتياطي  الصرؼ.
 التوصيات واالقتراحات:

الًتكيز على القطاع الصناعي والزراعي والسياحي حيث أف اجلزائر  سبتلك مقومات صبيع تلك الصناعات من  -
 حيث األيدي العاملة ادلاىرة واألرض اخلصبة وادلقومات السياحية الفريدة جبانب تنوع ادلناخ الفريد.

 االحتياطات وأسعار النفط باعتباره متغَت خارجي يصعب التحكم فيو.فك االرتباط بُت تراكم  -
 وتبٍت السلطات النقدية، لدى األجنيب الصرؼ احتياطيات ومستويات حجم عن واإلبالغ الدوري اإلفصاح -

 .االحتياطيات من إدارة ىذا ادلستوى يف الشفافية
 غلب على اجلزائر وضع إسًتاتيجية واضحة إلدارة االحتياطيات. -
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 دراسة تحليلية لمحددات السلوك الشرائي خالل شهر رمضان المبارك
 المدية.والية  لمستهلكينحو السلع االستهالكية غير المعمرة 
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  ،الجزائر بخميس مليانة، "الجياللي بونعامة" جامعة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ،أ أستاذ مساعدعز الدين نشاد.    
  ،بالمدية، الجزائر "يحي فارس" التجارية وعلوم التسيير، جامعةالعلوم كلية العلوم االقتصادية و   ،أستاذ سليمان بوفاسة. 

 

 الملخص:
والسلع حتليل أىم احملددات األساسية للسلوك الشرائي لألفراد اجتاه السلع االستهالكية عموما  ىدفت الدراسة إذل    

 اجلزائري.اجملتمع  ادلبارك يفادلعمرة خصوصا خالل شهر رمضان  غَت

 االستبانةمفردة ،ومن أجل حتليل نتائج  228مفردة الصاحلة منها  250مت اختيار عينة عشوائية متكونة من   
عالقة طردية بُت  توصلت الدراسة اذل وجود(، 22spssمت االستعانة بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

و قرار الشراء لدى ادلستهلك، وأن العوامل النفسية ىي أىم  ) ثقافية ونفسية واالسرة(االستهالكيزلددات السلوك 
خالل شهر رمضان ادلبارك ضلو السلع  )سكان والية ادلدية(زلدد بالنسبة لقرار الشراء لدى أفراد اجملتمع اجلزائري

 االستهالكية غَت ادلعمرة.

وامل الثقافية ، العوامل النفسية ،العوامل السلع غَت ادلعمرة ، سلوك ادلستهلك ،الع الشراء،قرار : الكلمات المفتاحية
 رمضان. االجتماعية شهر

Abstract: 

     This study aimed to analyse the most important determinants of purchasing 

behavior of individuals towards consumed goods in general and especially non-

durable ones during the holy month of Ramadan in the Algerian society. A random 

sample of 250 individuals was selected, of which 228 were validated; The results of 

the questionnaire were based on the statistical program of social sciences (SPSS 22.0), 

We concluded that there is a positive relationship between the consumer behaviour 

determinants and consumer purchasing decision, and that psychological factors are the 

most important determinants of a purchasing decision towards the non-durable goods 

of the individuals of Algerian society during the holy month of Ramadan. 

Keyword:  purchasing decision, non-durable goods, consumer behaviour, cultural 

factors, psychological factors, social factors, Ramadan. 



 بوفاسة سليمان د/ .أ نشاد عزالدين، أ/                   دراسة تحليلية لمحددات السلوك الشرائي خالل شهر رمضان المبارك
   

 

 2018/ جوان  10العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
123 

 مقدمة
العديد من اجملاالت وارتباطو  معاعلية بالغة لتعلقو وتداخلو  يكتسييعد السلوك الشرائي موضوعا معقد 

اذل العلوم االقتصادية وبالذات يف  وصوالً لم االجتماع وعلم النفس االجتماعي وعلفلسفة كابالكثَت من العلوم  
 بو.يرتبط  ألنورلال التسويق 

 ألفراد، وطبعاباوكما ىو معروف أن ىذا السلوك يتأثر بالعديد من ادلتغَتات اليت حتدث يف البيئة احمليطة 
 كذلك.آخر   قت إذلو ؼلتلف مستوى ىذا التأثَت من شخص آلخر ومن رلتمع آلخر ومن 

ىي بعض  لألفراديف السلوكيات االستهالكية  تغَتاومن بُت ىذه ادلؤثرات اليت ؽلكن ذلا أن حتدث  
بينها األعياد واأليام  الدينية، ومنواليت تكون مصاحبة لبعض ادلناسبات أو ادلواسم  اجملتمع،العادات والتقاليد يف 

 .طبعاً  ادلسلمةوىذا بالنسبة للمجتمعات  ....الدينية وشهر رمضان اخل 
اجملتمع، وخاصة وشهر رمضان ىو مناسبة دينية يغلب عليها الطابع االجتماعي يف أغلب تصرفات أفراد 

 لسلع االستهالكية اليت يصطلح عليها بالسلع غَت ادلعمرة.ل فيما ؼلص الشق ادلتعلق بالسلوك الشرائي
 إشكالية الدراسة

الشرائي ألفراد المجتمع  محددات السلوكما ىي  وىو:االشكال الرئيسي التارل شلا سبق يتضح لنا 
 المعمرة؟الجزائري خالل شهر رمضان المبارك نحو السلع االستهالكية غير 

 الفرعية التالية: التساؤالتوعليو ؽلكن طرح 
  اجملتمع اجلزائري خالل شهر رمضان ادلبارك  الشرائي ألفرادما ىي طبيعة العالقة بُت زلددات السلوك

 الشراء؟ضلو السلع االستهالكية غَت ادلعمرة وقرار 
  ىل يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية حملددات السلوك الشرائي ألفراد اجملتمع اجلزائري خالل شهر

 الشراء؟رمضان ادلبارك ضلو السلع االستهالكية غَت ادلعمرة على قرار 
  وماىي؟شهر رمضان عن بقية أشهر السنة الشرائي خالل  السلوكتميز يىل 
  ذو داللة إحصائية للعوامل الثقافية لدى أفراد اجملتمع اجلزائري خالل شهر رمضان  تأثَتىل ىناك

 الشراء؟ادلبارك ضلو السلع االستهالكية غَت ادلعمرة على قرار 
  النفسية لدى أفراد اجملتمع اجلزائري خالل شهر رمضان  ذو داللة إحصائية للعوامل تأثَتىل ىناك

 الشراء؟ادلبارك ضلو السلع االستهالكية غَت ادلعمرة على قرار 
  تأثَت ذو داللة إحصائية لألسرة لدى أفراد اجملتمع اجلزائري خالل شهر رمضان ادلبارك ضلو ىل ىناك

 الشراء؟السلع االستهالكية غَت ادلعمرة على قرار 
 لدراسةفرضيات ا

 على األسلة السابقة نطرح الفرضيات التالية: ولإلجابة      



 بوفاسة سليمان د/ .أ نشاد عزالدين، أ/                   دراسة تحليلية لمحددات السلوك الشرائي خالل شهر رمضان المبارك
   

 

 2018/ جوان  10العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
124 

  السلوك الشرائي ألفراد اجملتمع اجلزائري خالل شهر رمضان  بُت زلدداتإغلايب  ارتباطىناك عالقة
 ادلبارك ضلو السلع االستهالكية غَت ادلعمرة وقرار الشراء. 

  الشرائي )رلتمعة( ألفراد اجملتمع اجلزائري خالل شهر يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية حملددات السلوك
 .الشراءرمضان ادلبارك ضلو السلع االستهالكية غَت ادلعمرة على قرار 

 وؽلكن تقسيم ىذه الفرضية إذل رلموعة من الفرضيات الفرعية:
 ن ادلبارك ضلو يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية للعوامل الثقافية لدى أفراد اجملتمع اجلزائري خالل شهر رمضا

 .الشراءالسلع االستهالكية غَت ادلعمرة على قرار 
  يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية للعوامل النفسية لدى أفراد اجملتمع اجلزائري خالل شهر رمضان ادلبارك

 .الشراءضلو السلع االستهالكية غَت ادلعمرة على قرار 
 مع اجلزائري خالل شهر رمضان ادلبارك ضلو السلع يوجد تأثَت ذو داللة إحصائية لألسرة لدى أفراد اجملت

 .الشراءاالستهالكية غَت ادلعمرة على قرار 
  األسرة ىي أىم زلدد بالنسبة لقرار الشراء لدى أفراد اجملتمع اجلزائري خالل شهر رمضان ادلبارك ضلو

 .الشراءالسلع االستهالكية غَت ادلعمرة على قرار 
 الدراسةأىمية 

زلاولة إبراز وتبُت مدى تأثر القرار الشرائي بالعوامل النفسية والثقافية وحىت الدور يف  الدراسةتكمن أعلية 
 الذي تلعبو االسرة يف عملية اختاذ القرار النهائي ضلو استهالك السلع االستهالكي غَت ادلعمرة.

 الهدف من الدراسة
يت طرحناىا واالشكال الرئيسي الذي هندف من خالل دراستنا ىذه أن صلد أجوبة مقنعة للتساؤالت ال 

يضعنا يف زاوية أن نبُت مدى التغَت احلاصل يف السلوك الشرائي لألفراد خالل الشهر الفضيل وزلاولة معرفة 
 التغَت ادلفاجئ للفرد اجتاه العملية الشرائية. تأثَت كل من العوامل الثقافية والنفسية واالسرة يف ىمدما 

 منهجية الدراسة
حول  ةيلنظر للدراسة االتحليلي، نستعمل ادلنهج الوصفي  الوصفي ادلنهج اعتمدنا البحث موضوع دلعاجلة 

اجلانب التطبيقي على ادلنهج التحليلي من خالل  يفواعتمدنا وشهر رمضان ادلبارك،  االستهالكيالسلوك 
شهر رمضان ادلبارك ضلو لدى أفراد اجملتمع اجلزائري خالل  االستهالكيدراسة وحتليل تأثَت زلددات السلوك 

 السلع االستهالكية غَت ادلعمرة على قرار الشراء.
 الدراسات السابقة

 طالب والء على المؤثرة للعوامل تحليلية دراسة"اخلضر بعنوان  صاحل دراسة للطالب زلمد     
 ،2005عُت مشس  ماجستَت، جامعةرسالة  المعمرة، غير التسوق لسلع للعالمات التجارية الجامعات

 .التجاريةحيث تناول فيها مجيع العوامل اليت تؤثر يف والء طالب جامعات زلافظة القاىرة الكربى للعالمة 
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 اتجاه بتغير وعالقتها والثقافية االجتماعية العوامل: بعنوان " 2007دراسة لونيس علي 
 ىذه اجلزائر حبيث ىدفت قسنطينة،" جامعة منتوري بسطيف ميدانية الجزائري دراسة سلوك المستهلك

 سلوك ادلستهلك اجتاه وتغَت والثقافية االجتماعية العوامل بُت ادلوجودة العالقة عن الكشف إذل الدراسة
واليت  العلمية والفرضيات التساؤالت من مجلة عن اإلجابة خالل من ،اخلدماتو  للسلع بالنسبة اجلزائري

 .طرحها الباحث على عينة الدراسة
"  االستهالكيبين البعد الديني والسلوك  األضحىعيد "بعنوان 2014 بودارل بن عوندراسة      

العالقة بُت قوة نسق االلتزام الديٍت والسلوك االستهالكي يف عيد ىدفت ىذه الدراسة اذل زلاولة تبيان  ثحي
 والدور الذي يلعبو ىذا األخَت يف توجيو مؤشرات االستهالك من جانب آلخر. األضحى

 الدراسة نموذج
توضيح احملددات اليت افًتضنا أهنا تؤثر بشكل إغلايب على بذلذه الدراسة ظلوذجا قمنا من خاللو  اقًتحنا   

األظلاط السلوكية ألفراد اجملتمع اجلزائري خالل شهر رمضان ادلبارك ضلو السلع االستهالكية غَت ادلعمرة كما 
 يلي

 (: نموذج الدراسة1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 على الدراسة النظرية والدراسات السابقة باالعتماد ناالباحثالمصدر: من إعداد 

 محاور الدراسة
من خالل ما سبق ذكره وطبيعة ادلوضوع ولدراسة اإلشكال الرئيسي واألسئلة الفرعية للبحث ؽلكن ان 

 التالية:نقسم ادلوضوع اذل احملاور 
الطريقة  الثاين:احملور ، أما االستهالكيةالسلع  رمضان،للسلوك الشرائي، صوم شهر  ادلفاىيمياإلطار  األول:احملور 

 ومناقشتها: احملور الثالث: حتليل النتائجو  ادلنهجية واألدوات ادلستخدمة

 العوامل الثقافية

 العوامل النفسية

 عامل األسرة

 المستقل المتغير    
hgمحددات السلوك المستقل 

 اإلستهالكي

 المتغير التابع     

 

 قرار الشراء

 المتغيرات الوسطية

، العمر، المستوى )الجنس
 المهنة، الدخل.التعليمي، 
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 المفاىيمي للسلوك الشرائي، صوم شهر رمضان، السلع االستهالكية األول: اإلطارالمحور 
 أوال: ماىية السلوك الشرائي

لدى االفراد وخصائصو والعوامل ادلؤثرة فيو، كما نقوم بالتعريف  والسلوك الشرائي بتعريف ادلستهلكسنقوم       
 ادلبارك.بفريضة شهر رمضان 

 
 المقصود بالمستهلك وسلوك المستهلك: -1
لالستهالك  واخلدمات السلع يشًتون الذين واألشخاص األسر رلموع يعرف ادلستهلك "على أنو المستهلك: -

 1ثانية ". مرة البيع إعادة بغرض وليس والعائلي الشخصي

 استخدامها الشخصي أجل من وشرائها السلع حبيازة يقومون الذين األفراد رلموعة " األفراد ىم وادلستهلكون
 2ادلنزرل". أو العائلي أو

" الفرد الذي يتصرف بشكل عقالين ورشيد حبيث يعمل على للحصول على أكرب قدر شلكن من  ويعرف بأنو
 3استهالكو ". بتطلبهاادلنفعة واإلشباع لرغباتو بأقل قدر شلكن من التكاليف واجلهود والتضحيات اليت 

ونستنتج من كل ذلك أن ادلستهلك ىو اذلدف الذي يسعى إليو منتج السلعة أو مقدم اخلدمة والذي تستقر       
 عنده السلعة أو يتلقى اخلدمة، أي ىو زلط أنظار مجيع من يعمل يف رلال التسويق.

 :ىناك عدة تعاريف للسلوك ادلستهلك منها المستهلك:سلوك  -
لوك السلوك    4ذي َيْسلكو الفرد يف ختطيط وشراء السلعة، مث استهالكها أخَتًا " .ادلستهلك ىو: "السُّ

ويعرف سلوك ادلستهلك أيضا بأنو: "رلموعة التصرفات اليت تصدر عن األفراد الذين يقومون مباشرة 
 وحتددىاباحلصول على السلع واخلدمات االقتصادية واستخدامها، مبا يعٍت ذلك من قرارات تسبق ىذه التصرفات 

".5 
كما ؽلكن تعريف سلوك ادلستهلك أيضا على أنو "ذلك ادلوقف الذي يبديو الفرد عندما يتعرض دلنبو 

 6داخلي أو خارجي والذي يتوافق مع حاجة غَت مشبعة لديو ".
أما السلوك االستهالكي فإنو يعٍت " ذلك التصرف الذي يربزه ادلستهلك يف البحث عن شراء واستخدام 

مات و األفكار و اخلربات اليت يتوقع أهنا ستشبع رغباتو و حاجاتو و حسب اإلمكانيات السلع و اخلد وتقييم 
 7ادلتاحة " 

لع واخلدمات  وكذلك ىو "األفعال واخلطوات والعالقات اليت َيْسلكها األفراد؛ للحصول على السِّ
 8واستهالكها". 

 العوامل المؤثرة في السلوك الشرائي -2
 غَت مباشر يف السلوك االستهالكي وىي كمايلي : شر أوىناك عدة عوامل ذلا تأثَت مبا
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 بعد جيال وتتوارثها اجملتمع يوجدىا اليت واحلقائق الرموز من رلموعة بأهنا الثقافة تعرف :الثقافية العوامل -
 9األدوات وادلنتجات. مثل ملموسة تكون قد كما والعادات، القيم مثل ملموسة غَت تكون قد الرموز جيل، وىذه

أو قرار يتعلق  النقدي، الذوقوعرفت على أهنا " دتثل رلوعة ادلعارف ادلكتسبة اليت تسمح بتطوير ادلعٌت 
 10بادلعارف الفنية والعلمية اليت دتيز ادلثقف.

فالعامل الثقايف لو تأثَت بالغ يف السلوك الشرائي لألفراد حبكم أن الثقافة اليت يكتسبها الفرد تكون غالبا 
بيئتو ورلتمعو مبختلف ما حتملو ىذه الكلمة من معٌت، وقد تكون ثقافة معينة يف رلتمع ما مقبولة  قد استقاىا من

 الثقافية يف ذاك اجملتمع وبالتارل تكون مرفوضة. مع العاداتيف حُت لدى رلتمع آخر تكون مناقضة دتاما 
شرة يف السلوك االنساين تعد العوامل االجتماعية كذلك من بُت ادلؤثرات ادلباالعوامل االجتماعية:  -

 وؽلكن حصرىا فيمايلي : باخلصوص لألفرادعموما والسلوك الشرائي 
 نظر التخطيط وجهة ومن سكنية، وحدة ىم البعض يف بعض مع ادلرتبطُت األفراد باألسرة ويقصد :األسرة -

 11األفراد. وليس األسرة ىي األساسية االستهالكية الوحدة فإن التسويقي
منها، وعليو فاألسرة تعد ىي ادلدرسة األوذل يف حياة الفرد، فهو يتعلم مجيع تصرفاتو مبختلف أنواعها  

 ضمنها.ذلا دور بالغ األعلية يف التأثَت على القرار الشرائي لو  إذن
 دورة من حيث التسويقي النشاط نواة باعتبارىا مكثف بشكل األسرة دراسة على التسويق خرباء ركز وقد

 لو دور يف فيها فرد كل األسرة، حياة لدورة التصنيفات من العديد ىناك أن الصدد ىذا يف ونشَت األسرة، ةحيا
 12الشراء. قرار على التأثَت

 يؤثر مرجعيا أو إطارا ظلوذجا باختاذىا ادلستهلك بقوم أكثر أو وتعرف على أهنا " فرد :المرجعيةالجماعات  -
 13الشرائية. وقراراتو االستهالكي سلوكو على

وعليو ؽلكن القول أن للجماعات ادلرجعية دور مهم يف قرار الفرد، أما كونو يضع كامل الثقة يف ىذه            
  وأسلوهبم.الفئة من األفراد أو ألنو فرد من أفراد اجملتمع الذي ينتمي إليو وعليو غلب تكوين سلوك يتماشى 

 وؽلكن حصرىا فيمايلي : الشخصية:العوامل  -
حيث وكما ىو معروف فإن حياة الفرد دتر بعدة مراحل عمرية سلتلفة ختتلف معها  العمر ودورة حياة األسرة: -

من مرحلة  مرحلة،معها بالطبع األدوار الشرائية حسب كل  االستهالكي، وختتلفاألساليب والقرارات والسلوك 
 الشيخوخة.الطفولة وحىت مرحلة 

االقتصادية جيدة للفرد كلما زاد  الظروفاالقتصادية للفرد، فإنو كلما كانت : ىي احلالة الظروف االقتصادية -
 االستهالك.

د ذلك " " من خالل الدراسات اليت قام هبا يف أوائل الستينيات، واليت حاول من خالذلا نيومانولقد أكَّ
د  رئيٍس لقرار الشراء، فإن تأكيَد عالقة الدخل بقرار الشراء، فقد وَجد أنو باإلضافة إذل مستوى الدخل كمحدِّ
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ىناك معيارًا أكرب تأثَتًا على قرار الشراء، أاَل وىو مستوى رضا الفرد عن مستواه ادلارل وادلعيشي، وتوقعاتو دلا 
  14ستَ ُؤول إليو ظروفو ادلالية مستقباًل.

" للخصائص االقتصادية واإلحصائية  أنو باإلغلابوكذلك من بُت العوامل اليت تؤثر بالسلب أو 
السكانية أثرًا كبَتًا على قرار الشراء، من حيث تكويُن النيَّة أو الرغبة يف الشراء، واختيار السلعة، ووقت الشراء، إن 
الظروف البيئية والقْدرة على التنبُّؤ هبا تنعكس على السلوك االستهالكي، من منطلق أنَّ ىذه الظروف قد تُعترب يف 

ْخل، ن ات التغَتُّ يف الدَّ اٍت أو عوامَل إغلابيًة أو سلبية تؤثِّر على قرار الشراء، ومثل ىذه ادلتغَتِّ ظر ادلستهلك متغَتِّ
 15وسوق العمل، والبطالة، واالختالف يف خصائص ادلناطق اجلغرافية".

 المسلم:العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك   -3
ة، وقد نتصور وجود  االدِّخار لوقتومن بُت العوامل ادلؤثرة يف سلوك ادلستهلك ادلسلم الدعوُة إذل  الشدَّ

عالقة ارتباطية بُت درجة إؽلان الفرد وبُت إنفاقو يف سبيل اهلل، وعلى ذلك ؽلكن حتديد أوجو اإلنفاق للمستهلك 
 16 ادلسلم على النحو التارل:

 اإلنفاق احلارل، واالدِّخار من أجل اإلنفاق يف ادلستقبل.اإلنفاق الدنيوي: ويشمل  -
 اإلنفاق على الغَت؛ أْي: يف سبيل اهلل هبدف اآلخرة. - 

لع ادلتاحة. شراء اخلبائثاستثناء  –  من ادلنَتجات والسِّ
د وتوجو -  التقوى سلوك ادلستهلك ادلسلم. حتدِّ
د لإلنفاق على الغَت، ىو نصيب -  الزكاة. ىناك حدٌّ أدىن زلدَّ
 يشجع اإلسالم على االدخار مع ضرورة االستثمار؛ حىت ال يتآكل رأس ادلال بدْفع الزكاة منو. -

ومسألة االستهالك يف االقتصاد االسالمي ىي مسألة توجيو االنفاق االستهالكي مبا يتفق وسلم 
حدة دالة الرفاىية أو ما يعرف بو  ،االشباعوحدة سلم وادلصاحل اليت يطلق عليها البعض  األولويات،

 17االجتماعية.
إن الفرد ادلسلم يتصرف يف مجيع مناحي احلياة طبقا دلا دتليو عليو الشريعة االسالمية من خالل ادلعامالت  

 :الشرع منهافعليو ختضع تصرفاتو االستهالكية دلبادئ ونصوص  العبادات،كما يف 
قاعدة "األصل يف األشياء اإلباحة، وقاعدة ادلشروعية )احلالل واحلرام(، وقاعدة الِقَيم اخلُلقية، وقاعدة  

 18االعتدال".
 ثانيا: صوم شهر رمضان المبارك 

 تعريف الصوم:  -1
ًنا  َفِإمَّا  مرًن: سورة، ومنو قولو تعاذل يف 19االمساك لغة:الصوم  تَ َرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر ﴿َفُكِلي َواْشَرِبي َوقَ رِّي َعي ْ

 [26﴾ ]مريم: ٦٢َأَحًدا فَ ُقوِلي ِإنِّي نََذْرُت لِلرَّْحَمِن َصْوًما فَ َلْن ُأَكلَِّم اْليَ ْوَم ِإْنِسيِّا
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إذا وقف  النهار:صام  ويقال:سَت، فهو صائم،  " كل شلسك عن طعام، أو كالم، أو قتيبة:وقال ابن           
 20ك عن العلف وىو قائم ،أو عن الصهيل يف موضعو"وصام الفرس :أمس الشمس،سَت 

وىو االمساك عن األكل والشرب واجلماع من الصبح إذل ادلغرب مع  إمساك،عن  : عبارةاالصطالحوفي 
 21النية.

 22 ىو االمساك عن األكل والشرب واجلماع هنار رمضان. ادلنذر: الصوموقال ابن 

 
 :رمضان صوم فريضة  -2

 بالغ مسلم كل على ذلك وجوب فروضو، ويتحتم من وفرض اإلسالم، أركان من رمضان شهر صوم
 مقيم. قادر عاقل

﴿يَا َأي َُّها الَِّذيَن أدلة القرآن الكرًن قولو تعاذل:  فمن السلف، وإمجاع والسنة بالقرآن ثابت الصوم ووجوب  
ُقونَ  وقولو [  183﴾ ]البقرة: ٣٨١آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

َناٍت ِمَن اْلُهَدى   تعاذل َواْلُفْرقَاِن  َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم  ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآُن ُىًدى لِلنَّاِس َوبَ ي ِّ
ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر  يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيسْ  ْهَر فَ ْلَيُصْمُو  َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ َر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر الشَّ

ُروا اللََّو َعَلى  َة َولُِتَكب ِّ  [185﴾ ]البقرة: ٣٨١َما َىَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
أبي عبد الرحمن عبد  مكلف: فعنومن السنة ادلطهرة ىناك عدة أحاديث تبُت وجوب الصوم على كل 

" بني  :  ))سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول قال:رضي اهلل عنهما  اهلل بن عمر بن الخطاب
شهادة أن ال إلو إال اهلل ، وأن محمدا رسول اهلل ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، اإلسالم على خمس : 

  .البخاري ومسلم رواه "  وحج البيت ، وصوم رمضان
 امرأةمادل يكن مسافرا أو مريضا أو  العاقل،ىذا وقد أمجعت كل ادلذاىب الفقهية على أن ادلسلم البالغ  

 الصوم.حائض وجب عليو 
 السلع االستهالكية غير المعمرة   -3

وىي السلع ذات االستهالك اليومي والواسع وتضم مجيع أنواع مواد التغذية العامة والسلع االستهالكية  
 القصَت.ذات العمر 

قبل ادلستهلك كالصابون  واستخدامها منالسلع بارتفاع معدل تكرار شرائها  اجملموعة منتتصف ىذه  
فإننا صلد ادلستهلك ال يلجأ إذل كثَت من األساليب اليت يستخدمها عندما يشًتي سلعا  لذلك،ومعجون األسنان، 

 23معمرة، كادلقارنات السلعية ادلتعمقة، بل يكون سلوكو يف شرائها أقرب إذل السلوك العفوي.
ام التسويق ما قبل عاىم رواد جامعة ىارفرد األمريكية والذي يعترب من  من-Copelandلقد قدم األستاذ 

طريقة تقليدية لتقسيم السلع االستهالكية، ولقد اعتمد يف تقسيمو على أساس االختالفات يف  – 1932
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العادات الشرائية للمستهلكُت وعلى أساس سلوك ادلستهلكُت جتاه كل نوع على حدة، ووفقا ذلذا التقسيم ىناك 
 24تقسيمات ثالث وىي:

  السلع ادليسرة وسلع التسوق والسلع اخلاصة، ويتصف سوق السلع االستهالكية مبجموعة من   
 25ادلميزات:

  االنتشار اجلغرايف الواسع للمتعاملُت، إن لغة احلديث مع ادلستهلك ادلرتقب تعتمد بقدر كبَت على  
 العاطفية.الدوافع 

   إن قيمة ادلشًتيات قليلة القيمة نسبيا يف ادلرة الواحدة، وال دتثل سوى ىامش ربح قليل. 
 واألدوات المستخدمة:  المحور الثاني: الطريقة المنهجية

بلديات والية ادلدية  سكانعينة عشوائية أخذت من  يف: يتمثل رلتمع الدراسة مجتمع وعينة الدراسة -1
 فرد، 250أفرادىا وىذا عن طريق االستقصاء بتوزيع االستبانة على مجيع فئات اجملتمع ادلختلفة، واليت بلغ عدد 

صاحلة للتحليل أي بنسبة  استبانة 228 اسًتجاعمن مجعو والذي استجاب إذل االستبانة، مّت  اما دتكنوىذا 
مّت اسًتجاعها يف نفس وقت توزيعها  االستباناتأن أغلب  بسببوىي نسبة جيدة  %91.2اسًتجاع قدرت ب 

 مباشرة مع أفراد العينة. 
كمتغَت مستقل،   االستهالكياحتوت الدراسة على متغَتين إثنُت، زلددات السلوك  :الدراسةمتغيرات  -2

 كمتغَت تابع.  وقرار الشراء
يف مجع ادلعلومات والبيانات على سلتلف ادلصادر الثانوية ادلتمثلة  نالباحثااعتمد  :البياناتطرق جمع  -3

يف الكتب وادلراجع العملية ادلختلفة، كما مت احلصول على البيانات األولية اخلاصة باجلانب التطبيقي عن طريق 
 اليت مت إعدادىا ذلذا الغرض.  االستبانة

ول على نتائج دقيقة للعينة ادلدروسة، مت االعتماد : يف إطار العمل ادليداين ومن أجل احلص أداة الدراسة -4
على رلموعة من األدوات ادلنهجية ادلناسبة لكل مرحلة من مراحل البحث ودتثلت يف ادلقابلة واالستبيان، مع 

اد ر برنامج  األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات والوصول إذل نتائج، وقد مت إعداد استبانة موجهة ألف استخدام
عبارة، وقد مت بناؤه باالعتماد على اجلانب  17الدراسة قصد معرفة سلوكهم الشرائي يف شهر رمضان، وضم عينة 

النظري للدراسة وعلى الدراسات السابقة،  أما ادلقابلة فقد مت استخدامها تدعيما لالستمارة يف مجع البيانات 
 وضوع الدراسة.واخلاص مبوىذا عند ما صلد اشخاص غَت ملمُت بادلوضوع بشكل جيد  الالزمة 

مت االستعانة بربنامج احلزمة  االستبانة: من أجل حتليل نتائج األساليب اإلحصائية المستخدمة  -5
على األساليب اإلحصائية التالية: )التكرارات، النسب  اعتمدنا(، كما 22spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

ي، معامل الثبات الداخلي ألفا كرونباخ، معامل ارتباط بَتسون، ادلئوية، ادلتوسطات احلسابية، االضلراف ادلعيار 
 استخدام معامل االضلدار ادلتعدد(.
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واستخالص النتائج مت عرضها على عدد من  االستبيان: قبل مرحلة حتليل صدق وثبات أداة الدراسة -6
 زلتواىا ومدىاحملكمُت ذوي اخلربة والتخصص يف اجملال، وذلك من أجل التحقق من وضوح العبارات وصدق 

 تناسق العبارات مع زلاور الدراسة وأبعادىا.
 لالستمارة ( لألبعاد بالدرجة الكليةPearson Corrélation(: معامالت ارتباط بيرسون )01الجدول رقم )

 
 الدرجة الكلية المحور

**0.72 العوامل الثقافية  
**0.59 العوامل النفسية  

**0.57 األسرة  
**0.83 قرار الشراء  

 22spssباالعتماد على مخرجات  الباحثانالمصدر: من إعداد 
( بُت Pearson Corrélationمدى اتساق العبارات وصدقها، مت حساب معامل االرتباط بَتسون ) ةودلعرف    

درجة كل عبارة بالنسبة للمحور الذي تنتمي إليو وبُت درجة كل زلور باالستمارة ككل أو ما يعرف بصدق 
والذي يوضح أن درجة قيم معامالت ارتباط كل زلور  (01الجدول رقم )االتساق البنائي، وذلك ما يوضحو 

( فأقل، شلا يدل على 0.01ئيا عند مستوى الداللة )من احملاور بالدرجة الكلية لالستمارة موجبة ودالة إحصا
 اتساق وصدق عبارات وأبعاد أداة الدراسة وصالحيتها للتحليل.

  (02والجدول رقم )( ، Cronbach alphaكرونباخ )أما بالنسبة لثبات االستمارة مت حساب معامل ألفا   
 (: معامل الثبات ألفا كرونباخ02الجدول رقم )

ات قرار الشراءمحدد اسم المتغير  االستمارة ككل قرار الشراء 
 17 6 11 عدد العبارات
 0.72 0.85 0.74 معامل الثبات ألفا كرونباخ

 spssباالعتماد على مخرجات  الباحثانالمصدر: من إعداد 
( وىو معامل مرتفع، يف حُت بلغت معامالت الثبات 0.72لكامل االستمارة ادلقدرة ب  ) يوضح قيمة ألفا كرونباخ

( لكال احملورين، وىي قيم تدل على ثبات عارل لالستمارة وؽلكن االعتماد 0.74( و )0.85حملاور االستمارة )
     عليها يف الدراسة.

: هبدف التعرف على توزيع مفردات الدراسة حسب ادلتغَتات الدؽلغرافية، قمنا خصائص عينة الدراسة -7
  (03الجدول رقم )حبساب التكرارات والنسب ادلئوية وكانت النتائج مثلما يوضحها 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية03جدول رقم)
 %النسبة العدد البيان المتغير
 
 اجلنس

 75.9 173 ذكر
 24.1 55 أنثى

 
 العمر

18من سنة إذل أقل من   24 10.5 
35إذل  18من   53 23.2 
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50إذل  36من   112 49.1 
سنة 50أكثر من   39 17.1 

 
 ادلستوى الدراسي

 49.6 113 متوسط وأقل
 27.2 62 ثانوي
 23.2 53 جامعي

 38.2 87 موظف ادلهنة
 31.6 72 أعمال حرة
 13.6 31 عاطل عن العمل
 16.7 38 أخرى

دج 20000أقل من  الدخل  47 20.6 
35000إلى  20001من   73 32.0 
50000إلى  35001من   58 25.4 

دج 50000أكثر من   50 21.9 
 22spssباالعتماد على مخرجات  الباحثانالمصدر: من إعداد 

و  %75.9، وذلك بنسب  55فرد من عينة الدراسة يف حُت بلغ عدد اإلناث  173حيث بلغ عدد الذكور  
على التوارل، أما فيما ؼلص متغَت العمر فقد ُسِجلت أكرب نسبة بالنسبة لألفراد الذين تًتاوح أعمارىم  24.1%

وبُت والذين ينحصر سنهم ما ، كما بلغت نسبة األفراد ادلستج%49.1سنة وذلك بنسبة  50و  36ما بُت 
سنة  35و  18، يف حُت كانت نسبة األفراد الذين يًتاوح سنهم ما بُت %10.5سنة  18بُت سنة واحدة و 

، وبالرجوع لبيانات اجلدول %17.1سنة فقد ُقِدرت نسبتهم  50، ويف األخَت األفراد األكثر من %23.2ب  
، يف حُت بلغت %49.6يهم مستوى متوسط وأقل وذلك بنسبة ( صلد أن أغلبية أفراد عينة الدراسة لد03رقم)

على التوارل، أما فيما ؼلص متغَت  %23.2 و %27.2نسبة ادلستجوبُت ذوي ادلستوى الثانوي واجلامعي 
بالنسبة للفراد الذين يزاولون أعمااًل  %31.6، و %38.2ادلهنة فقد ُقِدرت نسبة األفراد ادلستجوبُت ادلوظفُت 

على التوارل،   %16.7و  %13.6 نسب األفراد العاطلُت عن العمل وباقي أفراد العينة بنسب حرة، مث تأيت
دج ب  20000ويف األخَت وبالنسبة دلتغَت الدخل، فقد قِدرت نسبة ادلبحوثُت الذين يقل دخلهم عن 

-35001( و)35000-20001، يف حُت بلغت نسب األفراد الذين يًتاوح دخلهم ما بُت )20.6%
 ، على التوارل.%21.9، %25.4، %32( ب  50000( و )أكثر من 50000

 ومناقشتها: المحور الثالث: تحليل النتائج
 واالضلرافاتوالذي يوضح ادلتوسطات احلسابية  (05من خالل اجلدول رقم ) :االستبيانتحليل نتائج  -1

ألفراد اجملتمع اجلزائري خالل شهر  االستهالكيالسلوك  تمبحدداادلعيارية لكافة أبعاد احملور األول واخلاص 
فقرة قد بلغت  11رمضان، صلد أن القيمة اإلمجالية العامة لفقرات مجيع أبعاد متغَتات الدراسة، واليت تبلغ 

(، حيث ؽلكن تفسَت ىذه النتيجة على أن أفراد العينة ادلدروسة 0.403( وباضلراف معياري قدره )3.20)
ات ىذا احملور، وإذا الحظنا ادلتوسطات احلسابية لعبارات ادلتغَت صلد أن أقل موافقون بدرجة متوسطة على عبار 

ىناك أسباب نفسية جتعل منك تقوم بالعملية  ،( 04ادلتوسطات احلسابية  قد ُسجلت  يف العبارات  رقم )
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ستهالك (، أقوم بزيادة اال06الشرائية خالل شهر رمضان، يف حُت ُسجل أكرب متوسط حسايب يف العبارة رقم )
خالل شهر رمضان ألين البنية الفيزيولوجية تشعر حباجة اذل الزيادة يف االستهالك ". ىذا وبالرجوع إذل اجلدول 

قرار الشراء لدى الفئة  باختاذ( والذي يوضح ادلتوسطات احلسابية لكافة أبعاد احملور الثاين واخلاص 06رقم )
عبارات قد  6ن القيمة اإلمجالية العامة لفقرات ىذا احملور واليت تبلغ ادلستجوبة من أفراد اجملتمع اجلزائري، نالحظ أ

( من الدرجة القصوى للمقياس، واضلراف معياري 65%درجات، أي بنسبة تُقارب ) 5( من أصل 3.25بلغت )
( شلا يبُت درجة التجانس العالية يف اإلجابات، وىذا ما يفسر أن ىناك موافقة متوسطة عن 0.408يساوي )

 ات ىذا احملور .فقر 
 االستهالكيمحور محددات السلوك  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الدراسة حول05جدول رقم ) 

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرقم

وكمية  والتقاليد االستهالكيةىناك عالقة بُت العادات  1
 الشراء يف رمضان

3.28 1.354 

الدخل الذي احصل عليو واحلالة االقتصادية ىي اليت تؤثر  2
 يف السلوك الشرائي خالل شهر رمضان

4.22 1.047 

تفرض على ان اقوم  فيوثقافة اجملتمع الذي اعيش  3
الثقافية لرئتيهمباالستهالك طبقا   

3.79 1.325 

ىناك اسباب نفسية جتعل منك تقوم بالعملية الشرائية  4
شهر رمضانخالل   

1.93 0.824 

طريقة عرض السلع والعروض ادلقدمة والتخفيضات ذلا دور  5
 يف العملية الشرائية خالل شهر رمضان

2.31 1.274 

اقوم بزيادة االستهالك خالل شهر رمضان الن بنية  6
 الفيزيولوجية تشعر حباجة اذل الزيادة يف االستهالك

4.15 1.098 

االستهالك لطبيعة كون مجيع افراد اجملتمع أقوم بالزيادة يف  7
 تزيد يف االستهالك بدورىا

3.00 1.078 

 1.429 3.42 لألوالد تأثَت يف العملية الشرائية خالل شهر رمضان 8
 1.225 3.07 للزوجة تأثَت يف العملية الشرائية خالل شهر رمضان 9
شهر  لألوالد والزوجة معًا تأثَت يف العملية الشرائية خالل 10

 رمضان
3.72 1.392 

يف العملية الشرائية خالل شهر رمضان كاملة تأثَتلألسرة   11  2.33 1.264 
االستهالكيادلتوسط الكلي حملددات السلوك    3.20 0.403 

 22spssباالعتماد على مخرجات  الباحثانلمصدر: من إعداد ا
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الدراسة حول محور قرار الشراء06) جدول رقم
 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.079 4.09 أنت من يقوم بعملية الشراء طوال السنة 1
خالل شهر رمضان الشراء ككلىناك تغَت واضح يف عملية  2  3.58 1.450 
ىناك تغَت واضح يف عملية الشراء السلع االستهالكية غَت ادلعرة خالل   شهر  3

 رمضان
3.54 1.415 

نسبة كبَتةبيف شهر رمضان تكون  االستهالكزيادة  4  4.20 1.191 
نسبة متوسطةبيف شهر رمضان تكون  االستهالكزيادة  5  2.81 0.956 

منعدمةنسبة بيف شهر رمضان تكون  االستهالكزيادة  6  1.31 0.653 
 0.408 3.25 ادلتوسط الكلي حملددات لقرار الشراء 

 22spssباالعتماد على مخرجات  الباحثانالمصدر: من إعداد 
 

 وقرار الشراء االستهالكي(: تحليل العالقة بين محددات السلوك 07جدول رقم )
(معامل االرتباط  البيان R( معامل التحديد) R2 (  مستوى المعنويةSIG 

محددات السلوك 
 االستهالكي

0.803 0.644 0.000 

 22spssالمصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات 
 

( وىو ما يُفسر أن ىناك عالقة طردية 80,3%أن قيمة معامل االرتباط بُت ادلتغَتين قد بلغت )نالحظ 
 وادلتغَت التابع )قرار الشراء(.( ياالستهالكإغلابية قوية بُت ادلتغَت ادلستقل )زلددات السلوك 

 
 على قرار الشراء االستهالكي(: االنحدار المتعدد الختبار تأثير محددات السلوك 08جدول رقم )

 
R 

 
R2 
 

  المتغيرات المستقلة معنوية النموذج
 Bقيمة 

 
 Tقيمة 

 
SIG 
 

ddl F SIG 

 
 
00803 

 
 
04644 

 
3 

 
 
1354278 

 
 
04000 

 
Constant 

04609 44373 04000 

 04000 44228 04118 عوامل ثقافية
 
224 

 04000 164462 04711 عوامل نفسية
 04000 54712 04247 عامل األسرة

 
 22spssباالعتماد على مخرجات  الباحثانالمصدر: من إعداد 

 
: من أجل اختبار صحة فرضيات الدراسة، سيتم استخدام أسلوب حتليل  اختبار فرضيات الدراسة -2

( وادلتغَت التابع )قرار الشراء(، وأسلوب حتليل االستهالكياالرتباط دلعرفة طبيعة العالقة بُت )زلددات السلوك 
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اء لدى على قرار الشر  االستهالكياالضلدار ادلتعدد دلعرفة درجة تأثَت كل بعد من أبعاد زلددات السلوك 
 ادلستهلك كما يلي:

وقرار الشراء لدى  االستهالكي"توجد عالقة طردية بُت زلددات السلوك  :األولىاختبار الفرضية  -       
 ادلستهلك.

( وىو ما 80,3%( أن قيمة معامل االرتباط بُت ادلتغَتين قد بلغت )07نالحظ من خالل بيانات اجلدول رقم )
( وادلتغَت التابع )قرار ياالستهالكيُفسر أن ىناك عالقة طردية إغلابية قوية بُت ادلتغَت ادلستقل )زلددات السلوك 

ىناك عالقة طردية بين محددات السلوك الشراء(. وىذا ما يُثبت صحة الفرضية األوذل، واليت تنص على أن 
 الشراء لدى المستهلك. وقرار  االستهالكي

( الذي يوضح العالقة بُت 08: نالحظ من خالل بيانات اجلدول رقم ) اختبار الفرضية الثانية -       
ذو داللة إحصائية حملددات السلوك   رلتمعة و قرار الشراء إذل  وجود أثر االستهالكيزلددات السلوك 

وىي أكرب من  (135,278سوبة )احمل Fرلتمعة على ادلتغَت التابع )قرار الشراء(، حيث بلغت قيمة  االستهالكي
بأبعاده الثالثة  رلتمعة قد فسر   االستهالكي(، كما أن السلوك 0,05قيمتها اجلدولية عند مستوى الداللة )

من التغَتات  (64,4%) الفئة ادلستجوبة، شلا يعٍت أن لدى( من التغَتات احلاصلة يف قرار الشراء %64,4)
رلتمعة(، بينما  االستهالكياحلاصلة يف ادلتغَت التابع ) قرار الشراء( مصدرىا ادلتغَت ادلستقل ) زلددات السلوك 

 فمصدرىا متغَتات أخرى غَت واردة يف ىذا النموذج. النسبة ادلتبقية
، )α=0.05(حصائية ىي أقل من مستوى الداللة اإل (SIG=0.000)كما أن مستوى ادلعنوية                

ذو داللة إحصائية   وجود أثروىنا يعٍت رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على 
 مجتمعة على المتغير التابع )قرار الشراء(. االستهالكيلمحددات السلوك 

( الذي يوضح العالقة بُت زلددات 08نالحظ من خالل بيانات اجلدول رقم ) :الثالثةاختبار الفرضية  -     
وجود أثر للعوامل الثقافية على ادلتغَت التابع )قرار الشراء(، إذ بلغت  ، إذلوقرار الشراءرلتمعة  االستهالكيالسلوك 

ما بلغت قيمة ، كα ≥0.05وىي أكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوى داللة  (4,373احملسوبة ) Tقيمة 
( وىذا يعٍت أن الزيادة بقيمة واحد يف بعد العوامل 0,118الذي ػلدد قيمة التأثَت بقيمة ) βمعامل االضلدار 

 .(11,8%) الثقافية يؤدي إذل الزيادة يف مستوى قرار الشراء بقيمة
، وىنا )α=0.05(ىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (SIG=0.000)كما أن مستوى ادلعنوية          

ذو داللة إحصائية للعوامل   وجود أثريعٍت رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على 
 الثقافية على المتغير التابع )قرار الشراء(.

( الذي يوضح العالقة بُت زلددات 08نالحظ من خالل بيانات اجلدول رقم ) :الرابعةاختبار الفرضية  -   
وجود أثر للعوامل النفسية على ادلتغَت التابع )قرار الشراء(، إذ  الشراء، إذل وقرار رلتمعة  االستهالكيالسلوك 

، كما بلغت α ≥0.05وىي أكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوى داللة  (16,462احملسوبة ) Tبلغت قيمة 
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عٍت أن الزيادة بقيمة واحد يف بعد ( وىذا ي0,711الذي ػلدد قيمة التأثَت بقيمة ) βقيمة معامل االضلدار 
 .(71,1%) العوامل النفسية يؤدي إذل الزيادة يف مستوى قرار الشراء بقيمة

، وىنا )α=0.05(ىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (SIG=0.000)كما أن مستوى ادلعنوية        
ذو داللة إحصائية للعوامل   أثر وجوديعٍت رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على 

 النفسية على المتغير التابع )قرار الشراء(.
( الذي يوضح العالقة بُت زلددات 08: نالحظ من خالل بيانات اجلدول رقم ) اختبار الفرضية الخامسة - 

رلتمعة و قرار الشراء،  إذل وجود أثر لعامل األسرة على ادلتغَت التابع )قرار الشراء(، إذ بلغت  االستهالكيالسلوك 
، كما بلغت قيمة α ≥0.05وىي أكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوى داللة  (5,712احملسوبة ) Tقيمة 

ة بقيمة واحد يف بعد عامل ( وىذا يعٍت أن الزياد0,247الذي ػلدد قيمة التأثَت بقيمة ) βمعامل االضلدار 
 .(24,7%) االسرة يؤدي إذل الزيادة يف مستوى قرار الشراء بقيمة

، وىنا )α=0.05(ىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  (SIG=0.000)كما أن مستوى ادلعنوية        
صائية لعامل األسرة ذو داللة إح  وجود أثريعٍت رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على 

 على المتغير التابع )قرار الشراء(.
( الذي يوضح العالقة بُت زلددات 08نالحظ من خالل بيانات اجلدول رقم ) :السادسة  اختبار الفرضية 

العوامل النفسية ىي أىم محدد بالنسبة لقرار الشراء لدى أفراد  وقرار الشراء، أنرلتمعة  االستهالكيالسلوك 
، وىذا ما ينفي الفرضية الجزائري خالل شهر رمضان المبارك نحو السلع االستهالكية غير المعمرةالمجتمع 

 ادلقًتحة على أن األسرة ىي أىم زلدد بالنسبة لقرار الشراء لدى أفراد اجملتمع اجلزائري يف شهر رمضان.
 

 الخاتمة
الشق  يفالباحثُت و بالرغم من الدراسات العديدة وادلتواصلة يف رلال سلوك ادلستهلك من طرف ادلختصُت  

الجتماعي الفلسفي اليزال ىذا ادلوضوع يكتنفو الكثَت من الغموض ايف الشق النفسي و  أوالتسويقي و االقتصادي 
وما ينطوي عليو من تغَت مستمر  للفرد،وجي وىذا دلا ذكرناه آنفا على أنو يتعلق بالسلوك السيكول الدقة،وعدم 

 بالفرد.وعدم االستقرار، وىو خاضع غالبا للظروف احمليطة 
ذلك ؽلكن القول انو يف دراستنا ىذه أننا قد ساعلنا ولو جبزء بسيط يف الكشف  وبالرغم منولكن 

للعوامل الثقافية والنفسية واالسرة فقد بينا أن  لألفراد،وايضاح جانب من اجلوانب ادلرتبطة بالعملية االستهالكية 
 الشرائية،رلتمعة أثر بالغ يف التأثَت على السلوك الشرائي لألفراد خالل شهر رمضان والتغَت ادللحوظ يف العملية 

 ادلعمرة.ضلو السلع االستهالكية غَت  كاالستهالوزيادة كمية 
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خالل شهر رمضان تعود ألسباب نفسية وكذلك خلصنا اذل أن الزيادة الواضحة واجللية يف االستهالك 
بالدرجة األوذل أكثر منها ثقافية أو اجتماعية وحىت أفراد األسرة دل يكن ذلم الدور البالغ يف ذلك، وعليو 

 االستهالك الذي يشهد تغَتا ضلو الزيادة من قبل الفرد غالبا ما يرجع اذل األسباب السيكولوجية النفسية.
 يها ؽلكن أن طلرج جبملة من االقًتاحات التالية:ومن خالل نتائج ادلتوصل إل

 نفسية. حالتوأكثر اذل ما يطلبو الفرد من خالل الشعور الذي ينتج من  االنتباهعلى رجال التسويق  -
بو وخاصة يف ادلناسبات، لذلك وجب على القائمُت على العملية  سال بأكذلك للعوامل الثقافية دور  -

 اجلدية.التسويقية االخذ بعُت االعتبار العادات والتقاليد بنوع من 
غلب األخذ بعُت االعتبار أن الطلب ادلفاجئ والغَت مربر أحيانا خالل ادلناسبات الدينية للسلع  -

 وىذا راجع للفروق الكثَتة والواضحة بُت النوعُت. ادلعمرة،ع االستهالكية غَت ادلعمرة ال ينس الطلب على السل
 المراجعو  الهوامش قائمة
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  الجزائرية دور اقتصاد المعرفة في تحسين أداء المؤسسات االقتصادية
 -دراسة ميدانية –

  بـــــن زكورة العــــونيــــة د  
  سعيدي فاطمة الزىراء/ د     

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           

  التسيير، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكـــر، الجــزائــرعلوم التجارية و و  ، كلية العلوم االقتصاديةقسم أ أستاذة محاضرة، بـــــن زكورة العــــونيــــة 
  الجــزائــريحي فارس ، المديةالتسيير، جامعة علوم التجارية و والعلوم  ، كلية العلوم االقتصادية،قسم أ محاضرةأستاذة  ، سعيدي فاطمة الزىراء ، 
 

معرفة أثر اقتصاد ادلعرفة على األداء يف ادلؤسسات االقتصادية. لذلك هتدؼ ىذه الدراسة إىل  الملخص:
سنحاوؿ حتديد مفهـو اقتصاد ادلعرفة ومؤشراتو، وكذا تقدمي اإلطار النظري لألداء يف  ادلؤسسة  

 ادلؤسسة.  يف األداء االقتصادية ومعايري قياسو، هبدؼ إبراز عالقة  اقتصاد ادلعرفة مبكونات
حوؿ العالقة بني زلددات اقتصاد ادلعرفة، ادلتمثلة يف التعلم والرضا الوظيفي للعاملني، دتحورت دراستنا 

والعمليات الداخلية من إبداع وابتكار، مع  أداء ادلؤسسة. اعتمدنا من أجل ذلك على منهج وصفي 
اقتصاد ادلعرفة يف  حتليلي باالعتماد على برنامج احلـز اإلحصائية يف حتليل البيانات وادلعطيات، إلبراز أمهية

التأثري االجيايب على كفاءة وفعالية العمليات الداخلية للمؤسسة، األمر الذي يسمح بتحقيق الرضا 
 الوظيفي للعاملني والرفع من مستوى أدائهم.

 6 اقتصاد ادلعرفة، أداء ادلؤسسة، الرضا الوظيفي ، معايري األداء.  الكلمات المفتاحية
Résumé :   

Cette étude vise à faire la lumière sur l'impact de l'économie du savoir sur la 

performance des entreprises économiques. Nous essayerons de définir le concept des 

indicateurs d'économie du savoir, ainsi que le cadre conceptuel de la performance dans 

l'entreprise économique et les normes mesurées, en vue de l'accentuation de la relation 

de l'économie du savoir et les composants de performance dans l'entreprise. 

Notre étude s'est concentrée sur la relation entre les déterminants de l'économie du 

savoir, la tâche d'apprentissage et la satisfaction au travail des salariés, les processus 

internes de créativité et l'innovation, avec la performance de l'entreprise. 

Nous avons utilisé l’approche descriptive basée sur le programme SPSS pour mettre 

en évidence l’importance de l’économie du savoir dans l’impact positif sur l’efficacité 

des opérations internes de l’entreprise, qui permet de réaliser la satisfaction au travail 

pour les travailleurs.  

Mots clés: économie du savoir, la performance de l'organisation, la satisfaction au 

travail, les normes de performance. 
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 مقدمة: 
تسعى ادلؤسسة االقتصادية  يف شلارستها لنشاطها  إىل حتسني  أدائها  مع األخذ بعني االعتبار حتديات وتغريات 

توجهت ىذه األخرية إىل تبين ما يسمى باقتصاد ادلعرفة، هبدؼ تدريب وتأىيل رأس ادلاؿ  البيئة احمليطة هبا. حيث
 البشري فيها من أجل إحداث التغيري يف مجيع ادلستويات.

فيها  يسمح اقتصاد ادلعرفة ببناء قاعدة معرفية خاصة بكل مؤسسة ،تستعمل يف تنمية وتطوير عمليات التسيري
وذلك من خالؿ االنتقاؿ باإلنتاج من الدائرة الكمية إىل النوعية باالعتماد على التكنولوجيا لتحقيق اإلبداع 

  واالبتكار.على ىذا األساس يتم طرح اإلشكالية التالية6
   ىل القتصاد المعرفة أثر على أداء المؤسسات االقتصادية  الجزائرية؟

 سمنا الدراسة إىل النقاط التالية6لإلجابة على ىذه اإلشكالية ، ق
 مدخل مفاىيمي حوؿ األداء وعالقتو بادلؤسسة االقتصادية -
 اقتصاد ادلعرفة وعالقتو باألداء -
 دراسة ميدانية لعالقة اقتصاد ادلعرفة على أداء ادلؤسسة -

 أوال: مدخل مفاىيمي حول األداء وعالقتو بالمؤسسة االقتصادية
 للتعبري وظيفي االقتصادية، وتعترب أيضا رلاؿ العناصر بعض وتوليف إنتاج يتم فيها جتميع تعترب ادلؤسسة االقتصادية خلية

 إحداث يف اخلدمات، وذلذا دتثل أداة وتقدمي إنتاج السلع ميداف يف واإلبداعية والتصورية الفكرية والقدرات عن األداء
 كاف. اقتصاد أيّ  يف والتقّدـ التنمية

 رلموعة من ادلتأتية الوظائف من رلموعة وتفاعل اللتقاء منظما إطارا دتّثل احلي كوهنا كائنفادلؤسسة االقتصادية ىي ال 
 نظاـ على أي والتأثر، منطق التأثري إىل دوراهنا يف ختضع وىي الطلب، تلبية سبيل يف البشرية واجلهود ادلادية من الوسائل

وتنفيذىا، من خالؿ أدائها احملقق يف  ادلوارد وختصيص األىداؼحتديد  خيص فيما زليطها مع واالندماج التكّيف عالقات
 ظل ادلعرفة اذلائلة اليت يشهدىا العامل يف رلاؿ االتصاؿ وادلعلومات.  

الذي يدور األساسي والمحور األساسية النواة االقتصادية تعتبر المؤسسة 6 عموميات حول المؤسسة االقتصادية -1
قتصادية اال ،ىدافمجلة من األ حقيقتوظائفها المختلفة إلى بلوغ وؿ من خال هتدؼ حيثحولو أي اقتصاد 

وغريىا. تعددت مفاىيم ىذه األخرية وذلك بتعدد ادلعايري ادلعتمدة يف ذلك، فنجد معيار اذليكل، طبيعة جتماعية ،اال
أسباب االختالؼ يف النشاط، ادلعيار القانوين، عليو فاف اعتماد تعريف ما يرتكز على الغرض من استعماذلا. تتمحور 

 16إجياد تعريف موحد يف 

 ،القانونية وشكلها ، تنظيمها فيما خيصقتصادية اال للمؤسسةالتطور المستمر  -
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وقد ظهرت عدة مؤسسات تقوم بعدة ، باختالؼ أنواعها، قتصاديةاالتشعب واتساع نشاط المؤسسة  -
المؤسسات المتعددة الجنسيات ؿ مختلفة مث كنا أم وفي، أنواع من النشاطات في نفس الوقت

 االحتكارات.و
قتصاديين في النظام االنظرة اخػتالؼ حيث أدى ذلك إلى اإليديولوجية ، قتصادية و االتجاىات اختالؼ اال -
 إلى المؤسسة عن نظرة الرأسماليين .اكي شتراال
 6 تتعدد تعريفات ادلؤسسة االقتصادية فنجد6مفهوم المؤسسة -أ

ة ىي الوحدة االقتصادية اليت دتارس النشاط اإلنتاجي والنشاطات ادلتعلقة بو من ختزين و شراء و ادلؤسسة االقتصادي -
 2بيع من أجل حتقيق األىداؼ اليت أوجدت ادلؤسسة من أجلها.

 أجل من اإلنتاج عوامل دمج ىدفو معنّي، واجتماعي قانوين إطار ماليا يف مستقل اقتصادي نظاـ كلتعرؼ على أهنا   -
 يوجد الذي والزماين ادلكاين احلّيز باختالؼ ختتلف شروط اقتصادية ضمن وىذا مالئمة نتيجة حتقيق بغرض آخر،اإلنتاج 

  3نشاطو. ونوع حلجم وتبعا فيو
ادلؤسسة ىي الوحدة االقتصادية اليت تتجمع فيها ادلوارد البشرية و ادلادية الالزمة لإلنتاج االقتصادي وبيعها بطريقة  -

 4فعالة هبدؼ تلبية رغبات كل من ادلستهلكني وادلالؾ، وهبذا تؤثر على اإلنتاج واإلنتاجية وكذالك الفعالية واألداء. 
ستقلة من حيث امتالكها حلقوؽ و صالحيات أو من حيث واجباهتا و للمؤسسة شخصية قانونية م خصائصها: -ب

 مسؤولياهتا .
 القدرة على اإلنتاج و أداء الوظيفة و حتقيق األىداؼ اليت وجدت من أجلها.  -      
 أف تكوف ادلؤسسة قادرة على البقاء يف ظل دتويل كايف و ظروؼ سياسية مواتية و عمالة كافية باإلضافة إىل -      

 . تغريات احمليطالتجاوب مع 
 .التحديد الواضح لألىداؼ و السياسة و الربامج و أساليب العمل -      
 ادلسطرة . الالزمة لتحقيق األىداؼ ادلوارد ادلالية حتديد -      
لبيئة من ضرورة تأقلمها مع البيئة اليت تعمل فيها حىت تتمكن من حتقيق أىدافها، من جهة، وكذا خدمة ىذه ا -      

 جهة أخرى.
أف دتلك القدرة على تلبية متطلبات العميل ادلتغرية باستمرار و كذا حتقيق تكاملها االقتصادي على الصعيد  -     

 الوطين.
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 عن المؤسسة االقتصادية الجزائرية:تاريخية نبذة  -ج
دتثل ادلؤسسة االقتصادية زلورا للتنمية االقتصادية، لذلك وجب االىتماـ بنشأهتا وكذا أساليب إلدارهتا حىت 

ارتبط ظهور ادلؤسسة االقتصادية يف اجلزائر بعدة تتمكن من حتقيق الدور ادلنوط هبا ، بناءا على ذلك فقد 
 سامهت يف بناء منوذج ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية.مراحل،

،أين مرت إىل حد اآلف 1541ومرحلة ما بعد  1541مرحلة ما قبل ت ادلؤسسة اجلزائرية مرحلتني أساسيتني، عرف
 .5مبجوعة من اإلصالحات خالؿ كل مرحلة 

 

بعد استقالؿ اجلزائر، مت االعتماد على التسيري الذايت للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة اليت خلفها ادلعمورين      
ورائهم، بعدىا مرت اجلزائر مبا يسمى التصحيح الثوري أين مت تكوين الشركات الوطنية اليت اعتربت آنذاؾ أداة 

فكانت ، 1541.أما بعد ادلباشر للدولة يف تسيريىاوذلك من خالؿ التدخل  لتحقيق إسًتاتيجية التنمية الوطنية
وأصبحت ادلؤسسة  اذلدؼ منو ىو إشراؾ العماؿ يف التسيري البداية بتشكيل ادلؤسسة العمومية كنمط جديد

 ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية

1980مرحلة ما قبل   إلى اآلن 1980مرحلة ما بعد  

 مرحلة التسيير الذاتي

 الشركة الوطنية مرحلة

 مرحلة المؤسسة العمومية

 1988مرحلة استقاللية المؤسسات 

 مرحلة اقتصاد السوق

1990 

  

 

   

 األىداف االقتصادية

 األىداف التكنولوجية األىداف االجتماعية األىداف االقتصادية

 تحقيق الربح -
 عقلنة اإلنتاج -
تلبية متطلبات األطراف ذات  -

 المصلحة

 مستوى مقبول لألجور وتأمينهم  -
 تحسين مستوى معيشة العمال -
 تأىيل العمال  -

 تنمية وسائل اإلنتاج-
تطوير العمليات -

 اإلنتاجية
 تنمية وتدريب العمال-
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االشًتاكية التابعة للقطاع العاـ مع مسامهة العماؿ يف التسيري واإلدارة وىو ما يعرب عن النمط االشًتاكي 
 للمؤسسة.

نظرا للفشل الذي تعرضت لو ادلؤسسة العمومية يف اجلزائر نتيجة عدـ الكفاءة يف التسيري وكذا البريوقراطية وضعف 
ادلؤىالت البشرية،كاف لزاما عليها ادلرور إىل إعادة ىيكلتها كإجراء إلعادة النظر يف طرؽ وأساليب تنظيمها 

ائرية ضلو االستقاللية وىي من أىم ادلراحل اليت مرت هبا مرت ادلؤسسة العمومية اجلز ، 1544وتسيريىا. خالؿ سنة 
 .11-51واليت مهدت للدخوؿ يف اقتصاد السوؽ والذي برزت بوادره من خالؿ قانوف النقد والقرض

 األداء في المؤسسة االقتصادية:  -2
 دراسات العديد من ارتبط مفهـو نشاط ادلؤسسة االقتصادية مبستوى أدائها، هبذا احتلت ىذه العالقة مكانة ىامة يف
 الباحثني يف رلاؿ علـو التسيري. فاألداء ديثل الدافع األساسي يف بقاء واستمرارية أي وحدة اقتصادية.

 66اختلف تعريفو باختالؼ العناصر احملددة لو، ومن بني التعريفات صلد مفهوم األداء: - أ
و يرى ىذا ادلفكر باف األداء ىو تأدية عمل أو اصلاز نشاط أو تنفيذ  : A.Kherakhemتعريف األداء حسب  -

مهمة، وىذا يعين القياـ مبجموعة من األعماؿ من اجل الوصوؿ إىل األىداؼ ادلسطرة ، ومن خالؿ ىذا التعريف صلد إف 
 األداء يكمن يف األعماؿ والنشاطات اليت تقـو هبا ادلؤسسة من اجل بلوغ أىدافها. 

يرى ىذاف الكاتباف أف األداء ىو النتيجة احملصلة عن استخداـ ادلؤسسة :  Miller et Bromilyداء حسب تعريف األ -
للموارد ادلالية والبشرية و استغالذلا بكفاءة وفاعلية وعقالنية وبصورة دتكنها من الوصوؿ إىل أىدافها ادلسطرة، ومن ىنا ديكننا 

 اصر والكفاءات اليت دتتلكها. استخالص بأف التعريف اعتمد على عنصرين مها أداء ادلؤسسة يف استغالؿ العن
6 فريى بأف األداء يعرب عن إصدار حكم عن الشرعية االجتماعية  D. Kaisergruber et J. handrieuأما   -

لنشاط معني،وىنا نرى بأف األداء مرتبط بادلعرفة االجتماعية وىذا ما يؤدي إىل اكتساب قبوؿ اجتماعي واسع اجتاه 
 ة.األنشطة اليت تقـو هبا ادلؤسس

ورلموع القيم ادلستهلكة v فريى بأف األداء ديثل الفرؽ بني القيمة ادلقدمة للسوؽ  Ph. LORRINOأما   -
Ci  و ىي تكاليف سلتلف األنشطة ادلعموؿ هبا، فبعض الوحدات تعترب مستهلكة للموارد وتؤثر بالسلب فاألداء

الكلي عن طريق تكاليفها والبعض اآلخر يعترب مراكز ربح بالنسبة لو، ولكن يف نفس الوقت تعترب مصدر عوائد 
 ة التالية6 وتسهم هبامش يف األداء الكلي للمؤسسة، وديكن تفسري ذلك بادلعادل
 تكاليف مراكز التكلفة. –األداء الكلي للمؤسسة = ىوامش مراكز الربح 

 يعتمد نوع األداء عموما، على اذلدؼ ادلسطر من طرؼ ادلؤسسة وهبذا ديكن تقسيمو إىل6أصناف األداء:  - ب
واألنظمة فيها، سواء   يعرب عن النتائج واالصلازات احملققة داخل ادلنظمة نتيجة تفاعل مجيع األنشطةاألداء الكلي:  -

 .7كانت رئيسية أو فرعية  وذلك بالوصوؿ إىل األىداؼ ادلسطرة ضمن إسًتاتيجية ادلؤسسة
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يتجسد على مستوى األقساـ الفرعية للمؤسسة و ىي األخرى تنقسم بدورىا إىل عدة فروع أو  األداء الجزئي: -
  8... وغريىا من الوظائف األخرىتاج.اإلنوظائف و اليت تتمثل يف وظيفة الشراء وظيفة التمويل وظيفة 

 96ديكن تصنيف األداء دلعايري أخرى مثل، ادلصدر، الوظيفة والطبيعة وىذا ما يوضحو الشكل أدناه 
 
 
 
 
 
 
 

 على ىذا فهو ينقسم إىل6 عموما ، أداء ادلؤسسة يعتمد على العالقة بني  ادلوارد ادلتاحة فيها والنتائج احملققة.بناءا
 :يعرب عن مستوى التجانس بني ادلوارد ادلتاحة داخل ادلؤسسة للوصوؿ إىل النتائج   األداء الداخلي

خيتص باالستخداـ األداء المالي ،خيتص باالستخداـ األمثل لالستثمارات.  أداء تقنيادلسطرة، وىو قسماف 
 األمثل للموارد ادلالية.

 :يعرب عن نشاط ادلؤسسة يف ظل زليط تنافسي. أي مدى قدرة ادلوارد ادلتاحة يف ادلؤسسة   األداء الخارجي
 على حتقيق النتائج يف ظل متغريات البيئة .

    ديكن تعريف األداء بالعالقة التالية6
 األداء = الفعالية + الكفاءة

حقيق األىداؼ ادلسطرة. فالكفاءة ىي الكيفية ادلثلى يف استعماؿ ادلوارد ادلتاحة لت :efficacitéالكفاءة  -
 الكفاءة ىي الوسيلة ادلتبعة للوصوؿ إىل النتائج .األىداف والوسائل تربط بني

ىي العالقة بني النتائج احملققة والنتائج ادلقدرة وىي مؤشر القدرة على البقاء،  :efficienceالفعالية  -
 الؿ األمثل للموارد ادلتاحة لتحقيق األىداؼ ادلسطرة.الفعالية ىي االستغالنتائج واألىداف.  فالفعالية تربط بني

تعتمد ىذه األخرية على عالقة ادلؤسسة مبختلف األطراؼ اليت عالقة األداء بالمؤسسة االقتصادية:  -3
 106تتعامل معها وتتضح جليا من خالؿ أسلوب التسيري والنتائج احملققة. ديكن شرح ىذه العالقة بادلخطط التايل

 
 
 

 تصنيفات األداء األخرى

 معيار الطبيعة معيار الوظيفة معيار المصدر

 أداء الوظيفة المالية-
 أداء وظيفة اإلنتاج-
 وظيفة الموارد البشرية أداء-
 أداء وظيفة البحث والتطوير-
-........ 

 

 األداء الداخلي-
 األداء الخارجي-

 أداء اقتصادي-
 أداء اجتماعي-
 أداء تكنولوجي-
 أداء سياسي-
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 ثانيا: اقتصاد المعرفة وعالقتو باألداء
االقتصادية العديد من التطورات، مسحت بتبين مفاىيم وأساليب جديدة. يتعلق األمر بإدارة  عرؼ تنظيم ادلؤسسة    

ادلعرفة يف ادلؤسسة والذي يعترب نظاـ متكامل إلدارة وتفعيل كل أصوؿ ادلشروع مبا يف ذلك البيانات، القواعد 
بادلرور من نظاـ االقتصاد التقليدي إىل نظاـ واإلسًتاتيجيات وكذا مهارات العماؿ وخرباهتم . مسحت عملية إدارة ادلعرفة 

 اقتصاد ادلعرفة.
أي العلم الذي يدرس اخليارات ، Scarcity Science ديكن تعريفو على أنو علم الندرة ماىية اقتصاد المعرفة: -1

االعتماد على يف عامل الندرة وىو يعتمد بشكل كبري على التكنولوجيا. يسمح اقتصاد ادلعرفة بتحقيق الوفرة كوف أف 
التكنولوجيا وال سيما الرقمية منها يؤدي إىل ختفيض التكلفة احلدية، أي أف تكلفة النسخ الالحقة ألي عملية يكوف أقل 
من النسخة األولية حىت أنو يقًتب من الصفر وهبذا يتحقق مبدأ الوفرة.  وردت عدة تعاريف القتصاد ادلعرفة نذكر 

 116منها
  ىناؾ تسميات عديدة أطلقت على اقتصاد ادلعرفة و اليت أشار إليها الباحثThomas كاقتصاد 

 اقتصاد الشبكي، االقتصاد الويب، اقتصاد االفًتاضي،االقتصاد اإللكًتوين، الرقمي، االقتصاد اإلنًتنت،
 .اقتصاد اخلربة الالملموسات،

 وفهم عملية تراكم ادلعرفة وحوافز األفراد الكتشاؼ وتعلم ادلعرفة باركني اقتصاد ادلعرفة على أنو '' دراسة  يعرؼ
 واحلصوؿ على ما يعرفو اآلخروف.

االقتصادية المؤسسة  

 األداء

االتصال الترويجي واألداء  الرقابة التنظيمية
 التسويقي

 إدارة الجودة الشاملة

الرقابة والتنظيم) مبدأ تقسيم العمل، -
 الكفاية اإلنتاجية ومبدأ الحوافز(

العالقات اإلنسانية) الرقابة المرنة، -
 الحوافز واالىتمام بالعنصر البشري(

االعتماد على نظريات التنظيم -
الحديثة) القيادة،استقرار العامل، ورفع 

 روحو المعنوية(

مؤشرات األداء البشري)مدير -
 التسويق، الموزعين...(

قياس النتائج التسويقية ) -
الحصة السوقية، قدرة االبتكار 

 وحجم المبيعات(
 

 مقارنة األداء وتصحيح الثغرات-
ل قياس كفاءة المؤسسة من خال-

 النتائج المحققة
االستخدام األمثل للموارد البشرية -

 والمادية لمواجهة المنافسة 
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  عرفو مؤدتن بأنو االقتصاد الذي يدور حوؿ احلصوؿ على ادلعرفة وتوظيفها وابتكارىا هبدؼ حتسني نوعية احلياة
رة واستخداـ العقل البشري كرأس ماؿ، توظيف البحث مبجاالهتا، باالعتماد على ادلعلومات الثرية والتكنولوجيا ادلتطو 

العلمي وتنظيم احمليط االقتصادي ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع حتديات العودلة والتكنولوجيا وعادلية ادلعرفة والتنمية 
 ادلستدامة.

61998منوذج رومر Romer فسري عملية تراكم ادلعرفة ويعترب من مناذج النمو األكثر واقعية، ينطلق من زلاولة تقدمي ت
والتطور التكنولوجي الذي يدفع بالبحث عن الربح وذلك من خالؿ بيع براءات االخًتاع وتوصل إىل أف تراكم ادلعرفة 
التقنية ىي زلرؾ النمو االقتصادي واف االقتصاد الذي خيصص نسبة كبرية من رأس ادلاؿ للبحث حيقق منو مرتفع على 

 ادلدى الطويل.
لكسواين بأنو6 '' االقتصاد الذي يكوف للتطور ادلعريف واإلبداع العلمي الوزف األكرب يف منوه ، يقـو على تنمية وعرفو ا

ادلوارد البشرية علميا ومعرفيا كي يتمكن من التعامل مع التقنيات احلديثة وادلتطورة معتمدا على ادلعرفة اليت ديتلكها العنصر 
 ًتاتيجية، وكخدمة وكمصدر للدخل القومي.البشري كمورد استثماري، وكسلعة إس

تربز ىذه األخرية يف تنويع وتطوير تقنيات وأساليب  أىمية وفوائد اقتصاد المعرفة في المؤسسة االقتصادية: -2
 إدارة وتنظيم ادلؤسسة االقتصادية شلا يسمح بتحسني أدائها وبالتايل نتائجها.

 126نذكر ما يليأىمية اقتصاد المعرفة:  - أ
استخداـ الوسائل واألساليب التقنية ادلتقدمة اليت بختفيض كلفة اإلنتاج مع يساىم يف حتسني األداء ورفع اإلنتاجية  -

 دلعرفة. يتضمنها اقتصاد 
إسهاـ مضامني اقتصاد ادلعرفة يف زيادة اإلنتاج و الدخل القومي ، اليت تساىم يف توليد دخل لألفراد سواء  -

 بشكل مباشر أو غري مباشر
 خلق مناصب عمل خاصة يف اجملاالت اليت يتم فيها استخداـ التقنيات ادلتقدمة اليت يتضمنها ىذا االقتصاد. -
 بشكل يسمح بنموىا وتطورىا وبالتايل استمراريتها.لنشاطات االقتصادية ا يف يساىم يف إحداث التجديد -
 .      االستثماريساىم يف توفري األساس ادلهم و الضروري للتحفيز على التوسع يف -
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 13:  نذكر مايليفوائد اقتصاد المعرفة:  -ب

 

 

تربز ىذه األخرية من خالؿ مسامهة رأس ادلاؿ عالقة اقتصاد المعرفة باألداء في المؤسسة االقتصادية:    -3
الفكري وادلعريف يف تنمية وتطوير نشاط ادلؤسسة االقتصادية، أي مدى اعتمادىا على ادلهارات الفكرية واإلبداعية 

 ادلتوفرة لدى العنصر البشري فيها لتطوير عملياهتا ونشاطها.

 

 

 

 

 
 
 

 ثالثا: دراسة ميدانية لعالقة اقتصاد المعرفة باألداء في المؤسسة االقتصادية
للتعرؼ على مدى تطبيق اقتصاد ادلعرفة يف حتسني أداء ادلؤسسة االقتصادية،حاولنا إجراء دراسة ميدانية تعتمد 

 على مقارنة مؤسستني اقتصاديتني.

 فوائد اقتصاد المعرفة

تحقيق مخرجات تعليمية 
 جوهرية

تنوع الخيار ومنح الثقة 
 للمستهلك

 تحقيق التبادل 

 توظيفها ونتاجها 

 نشر المعرفة

 التجديد واالبتكار

 

 

 

 
 

 المورد البشري

بداع اإل
 واالبتكار

الممارسة 
 والخبرة

مسايرة 
 التكنولوجيا

 اقتصاد المعرفة

 أداء المؤسسة االقتصادية
 األداء الداخلي

خارجياألداء ال  

 الكفاءة

 الفاعلية
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 ،)مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم برأس  األولى ىي المؤسسة الوطنية للدىن وحدة سيق ) معسكر
ـ. تقـو ادلؤسسة بإنتاج الدىوف 1531دج وىي حتت وصاية الوزارة منذ استقالذلا سنة 120111111ماؿ قدره 

مبختلف أنواعها حبيث تقـو بشراء ادلواد األولية وتقـو بتحويلها إىل منتجات مصنعة ونصف مصنعة، تقدر قيمة 
ن سنويا، لتصل ط15011طن سنويا، أما ادلنتجات نصف تامة الصنع حوايل 30111 ادلنتجات تامة الصنع بػ 

 عامل مندرلوف يف نظاـ التسيري واجلودة.430طن سنويا، ويقدر عماؿ الوحدة 13011القدرة اإلنتاجية إىل 
،)دتارس نشاط صناعي وجتاري يف نفس الوقت، حبيث  الثانية ىي مؤسسة ملبنة األمير تيزي ) معسكر

التجاري يتم من خالؿ بيع وتوزيع منتجاهتا عن يتمثل النشاط الصناعي يف إنتاج احلليب ومشتقاتو، أما النشاط 
يقدر عدد عماؿ ب ،دج 413141111يبلغ رأس ماؿ ادلؤسسة  .طريق ادلوزعني اخلواص على معظم الواليات الغربية

 عامل لكل ادلستويات وتوزع على مجيع أقساـ الوحدة. 412 بػػػػػػػػ
دتحور رلتمع البحث حوؿ مؤسستني اقتصاديتني لتحليل مشكلة مجتمع البحث وعينة الدراسة:  -1

الدراسة،باالعتماد على توزيع نوعني من االستبانة، األوىل كانت موجهة دلديري ادلؤسسة والثانية لعماؿ كلتامها. مت 
 .اإلحصائية توزيع مخسة عشر استبياف وحتليلو بواسطة احلـز

 قسم إىل جزأين تحليل االستبيان: -4
 استبيان موجو للمديرين موجو العمال يضم:استبيان 

 المعلومات الشخصية -
محور األداء) مقومات أداء العاملين،المؤسسة وأداء  -

 العاملين(
 محور أثر اقتصاد المعرفة على الرضا الوظيفي للعاملين -

 المعلومات الشخصية -
 اقتصاد المعرفة)انتاج المعرفة،دور اقتصاد المعرفة ومميزاتها( -
باقتصاد المعرفة)اقتصاد المعرفة والعامل البشري،  عالقة األداء -

 اقتصاد المعرفة والمؤسسة(

مت اعتماد النتائج بناءا على سلرجات برنامج احلـز التحليل اإلحصائي والمقارنة بين المؤسستين:  -3
 spss14 اإلحصائية

 واليت كانت كالتايل6 6 مت التوصل إىل قيمة الثبات من خالؿ معامل ألفاكرومباخقياس الثبات 
 
 
 
 

وىي أكرب  1.352ساوي يمعامل الثبات فومناسب،يتضح أف معامل الثبات جلميع متغريات الدراسة مرتفع         
وىنا ديكن القوؿ بأف االستبياف ثابت بدرجة عالية، ومن أجل معرفة مصداقية ادلعلومات نأخذ جذر  1.21من 

 يؤكد بأف ادلعلومات ادلتحصل عليها دتتاز بنسبة عالية من ادلصداقية. أين 1.454 وىوألفاكرومباخ 
 6 باالعتماد على العالقة بني تحليل أثر اقتصاد المعرفة على أداء العنصر البشري في المؤسستين

 ،األساليب اإلشرافية،سياسة التكوين والتدريب ،التكنولوجيا وادلعلومات مع مقومات األداء.

عدد 
 الفقرات

معامل 
الثبات 

 ألفاكرومباخ

 المصداقية

21 69790 69891 
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 وحللنا العالقة بني مقومات أداء العاملني واقتصاد ادلعرفة باستخداـ معامل االختالؼ  مؤسسة الدىن لسيق: -
ايب واالضلراؼ ادلعياري، وأظهرت النتائج أف عينة الدراسة تويل ىو عبارة عن القيمة ادلوجودة بني ادلتوسط احلس

أمهية كبرية للعنصر األوؿ وىو)تساىم األساليب اإلشرافية يف دفع األفراد إىل الرفع من أدائهم( حيث بلغت قيمة 
يا (، واحتل يف ادلركز الثاين من حيث األمهية العنصر الثالث )تساىم التكنولوج0.311معامل االختالؼ )

( أما ادلركز األخري كاف للعنصر الثاين )سياسة 0.361وادلعلومات يف تسهيل االتصاؿ وتبادؿ ادلعلومات( بقيمة)
(، وىنا ديكن القوؿ بأف أداء العاملني 16324التدريب والتكوين تزيد يف قدرات األفراد داخل ادلؤسسة( بقيمة )

والتكنولوجيا ادلستعملة وىذا من أجل تقدمي أداء أفضل  يعتمد بدرجة أوىل على األساليب اإلشرافية وادلتابعة
 للمؤسسة.

أظهرت أف عينة الدراسة تويل أمهية كبرية للعنصر األوؿ وىو)تساىم األساليب اإلشرافية  ملبنة األمير لتيزي: -
الثاين من (، واحتل يف ادلركز 06369دفع األفراد إىل الرفع من أدائهم( حيث بلغت قيمة معامل االختالؼ )  يف

( أما 16014حيث األمهية العنصر الثاين )سياسة التدريب والتكوين تزيد يف قدرات األفراد داخل ادلؤسسة( بقيمة )
ادلركز األخري كاف للعنصر الثالث )تساىم التكنولوجيا وادلعلومات يف تسهيل االتصاؿ وتبادؿ ادلعلومات( بقيمة 

ملني يعتمد بدرجة أوىل على األساليب اإلشرافية وادلتابعة والتدريب ( ، وىنا ديكن القوؿ بأف أداء العا1.123)
  والتكوين وىذا من أجل تقدمي أداء أفضل للمؤسسة.

  :تحليل المؤسسة وأداء العاملين في المؤسستين 

 
من أجل معرفة دور ادلؤسسة يف أداء العماؿ قمنا حبساب معامل االختالؼ ، أظهرت نتائج  مؤسسة الدىن: -

أف عينة الدراسة تويل اىتماـ كبري ضلو العنصر األوؿ )ادلؤسسة حتفز وتشجع القدرات اإلبداعية للعماؿ( حبيث 
ؤسسة يف توسيع اخلربات لدى ( ويف ادلركز الثاين العنصر اخلامس )تساىم ادل16313بلغت قيمة معامل االختالؼ )

( مث العنصر الثاين 16334( مث العنصر الرابع )توفر ادلناخ التنظيمي ادلالئم للعماؿ( بقيمة )16314العاملني( بقيمة )
( ويف األخري العنصر الثالث )تشجيع 16110)ادلؤسسة ختصص جزء من ر.ـ للبحث وخلق ادلعرفة( بقيمة )

 أداء العاملين المؤسسة

تشجيع مبادرات 
 العمال

توفير المناخ 
 اإلبداعي المالئم

البحث  مخصصات

المعرفةوخلق   

 توسيع الخبرات

 وتشجيعها

 تحفيز القدرات اإلبداعية
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(، ونستنتج من خالؿ ما سبق أف االمتيازات اليت تقدمها 16114بقيمة اختالؼ )ادلبادرات اإلبداعية للعماؿ( 
 ادلؤسسة للعماؿ نتيجة اإلبداع أو ما يقدموه للمؤسسة يلعب دور كبري يف أدائهم.

أف عينة الدراسة تويل اىتماـ كبري ضلو العنصر الثاين )ادلؤسسة ختصص جزء من  ، أظهرت النتائج :ملبنة األمير -
( دلعامل االختالؼ ويف ادلركز الثاين العنصر الثالث )تشجيع ادلبادرات 163341للبحث وخلق ادلعرفة( بقيمة ) ر.ـ

( ويف ادلركز الثالث العنصر الرابع )توفر ادلناخ التنظيمي ادلالئم للعماؿ( 163342اإلبداعية للعماؿ( بقيمة اختالؼ )
تشجع القدرات اإلبداعية للعماؿ( حبيث بلغت قيمة معامل ( مث العنصر األوؿ )ادلؤسسة حتفز و 16321بقيمة )

( يف ادلركز الرابع أما ادلركز اخلامس ىو العنصر اخلامس )تساىم ادلؤسسة يف توسيع اخلربات 16013االختالؼ )
(، ونستنتج من خالؿ ما سبق أف ادلؤسسة ذلا دور كبري يف رفع أداء عماذلا وذلك 16024لدى العاملني( بقيمة )

 صيص جزء معني خللق ادلعرفة وىذا ما يساعد على رفع أدائها.بتخ
  :تحليل أثر اقتصاد المعرفة على الرضا الوظيفي  للعاملين في المؤسستين 

 
 مؤسسة الدىن: -
كل األمهية توىل إىل العنصر الثاين )زيادة الرضا الوظيفي لدى العاملني يف ادلؤسسة( بدرجة أن  النتائج بينت  

( مث يف ادلرتبة الثانية العنصر الرابع )كفاءة العماؿ ورلاؿ قدرهتم الواسع يف 1631أوىل حيث بلغ معامل االختالؼ )
( وحلت يف ادلركز الثالث من حيث األمهية )تقييم أداء العاملني وادلسامهة يف 16311حتقيق األفضل( بقيمة )

( ويف ادلركز الرابع العنصر الثالث )حتفيز العاملني على ادلشاركة 16341تعظيمو( العنصر األوؿ واليت بلغت )
ة أثر إدارة ادلعرفة على (، وحسب ما سبق صلد أف أمهي16043واالنفتاح أكثر من أجل مواجهة التحديات( بقيمة )

    الرضا الوظيفي لدى العماؿ تكمن يف العنصر الثاين وىو زيادة الرضا الوظيفي لدى العاملني يف ادلؤسسة.
كل األمهية توىل إىل العنصر الثالث )حتفيز العاملني على ادلشاركة واالنفتاح أكثر أن ،أظهرت : ملبنة األمير -

( وحلت يف ادلركز الثاين من حيث األمهية )تقييم أداء العاملني 16031من أجل مواجهة التحديات( بقيمة )
( مث العنصر الثاين )زيادة الرضا الوظيفي لدى العاملني يف 16011وادلسامهة يف تعظيمو( العنصر األوؿ واليت بلغت )

ابع )كفاءة العماؿ ( مث يف ادلرتبة الرابعة العنصر الر 16113ادلؤسسة( بدرجة ثالثة حيث بلغ معامل االختالؼ )
( ، وحسب ما سبق صلد أف أمهية أثر اقتصاد ادلعرفة على 16145ورلاؿ قدرهتم الواسع يف حتقيق األفضل( بقيمة )

 

تصاد المعرفةاق األداء  الرضا الوظيفي للعاملين 

 

القدرة على 
 التحفيز على كفاءة العمال األفضل تحقيق

 المشاركة
 الوظيفي الرضا
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واجهة دلالرضا الوظيفي لدى العماؿ تكمن يف العنصر الثالث وىو حتفيز العاملني على ادلشاركة واالنفتاح أكثر 
    التحديات.

وادلتمثلة يف6 يِؤثر اقتصاد ادلعرفة  مبحدداتو ،ادلعرفة وادلعلومات  الفرضية العامة للدراسةمن اختبار الفرضية:  -4
6 حوؿ فرضية الدراسة التطبيقيةحصر ديكن  و العامل البشري، على أداء ادلؤسسة االقتصادية بشكل كبري.

ملني. ذلك دلعرفة العالقة بني و أداء ادلؤسسة من خالؿ الرضا الوظيفي للعا ''ىناؾ  عالقة بني اقتصاد ادلعرفة
 ادلتغري ادلستقل )أثر اقتصاد ادلعرفة على الرضا الوظيفي للعاملني( وادلتغري التابع )أداء ادلؤسسة(.

 ملبنة األمير مؤسسة الدىن تحديد فرضية الدراسة
(: ال يوجد H0فرضية العدم )

عالقة بين أداء المؤسسة وأثر 
اقتصاد المعرفة على الرضا 

 الوظيفي للعاملين.
(: يوجد H1الفرضية البديلة )

عالقة بين أداء المؤسسة وأثر 
اقتصاد المعرفة على الرضا 

 الوظيفي للعاملين.
 

بين أثر اقتصاد   Pearsonتبين قيمة معامل
المعرفة على الرضا الوظيفي للعاملين وأداء 

( وىي قيمة  0.729المؤسسة والتي بلغت )
( وىي 0602احتمالية )كبيرة وايجابية، وبقيمة 

( وىذا ما يدل على أن ىناك 0605أقل من )
عالقة طردية بين المتغيرين وىي معنوية، وىذا 

وقبول   (H0يعني رفض فرضية العدم )
وىي يوجد أثر القتصاد  (H1الفرضية البديلة )

المعرفة على الرضا الوظيفي لدى العاملين على 
 أداء المؤسسات االقتصادية.

 

بين أثر اقتصاد   Pearsonمعاملتبين قيمة 
المعرفة على الرضا الوظيفي للعاملين وأداء 

( وىي قيمة كبيرة 0.678المؤسسة قد بلغت )
( وىي تساوي 0.05وايجابية، وبقيمة احتمالية )

( وىذا ما يدل على أن ىناك عالقة طردية 0605)
بين المتغيرين وىي معنوية، وىذا يعني رفض فرضية 

وىي  (H1ول الفرضية البديلة )وقب  (H0العدم )
يوجد أثر القتصاد المعرفة على الرضا الوظيفي لدى 

 العاملين على أداء المؤسسات االقتصادية

 
  المعرفة على الرضا الوظيفي للعاملين على أداء المؤسسة االقتصادية. اقتصادأثر اختبار 
( وىي قيمة كبرية وذات 1.13قيمة معامل االرتباط بني ادلتغريين ) دتثل أدناه، حسب اجلدوؿ مؤسسة الدىن: -

( أي ىناؾ عالقة طردية بني ادلتغريين وىي معنوية، كما أف معامل 1.11( وىي أصغر من )1.114قيمة احتمالية )
مرتفعة جدا ( وىي قيمة 1634ادلعرفة على الرضا الوظيفي للعماؿ على أداء ادلؤسسة بلغت ) اقتصادالتحديد ألثر 

ادلعرفة على الرضا الوظيفي للعاملني وأداء ادلؤسسة  اقتصاد( احملسوبة للعالقة بني أثر Fإف قيمة ) ومعنوية.
( وىي معنوية أي ىناؾ تناسب طردي بني ادلتغريين، ويكوف 16114( وىي قيمة مرتفعة، وبقيمة احتمالية )10.33)

 تأثريىا من خالؿ الرفع من أداء ادلؤسسة. 
معامل  R2معامل االرتباط  رضيةالف

التحديد
R  

 نتيجة االختبار Fقيمة 
قيمة معامل 

 االرتباط
  P القيمة

 االحتمالية
 Fقيمة 
 المحسوبة

  Pالقيمة
 االحتمالية

المعرفة على الرضا الوظيفي  اقتصادأثر 
 لدى العاملين على أداء المؤسسة

قبول الفرضية  0.002 14.74 0.72 0.002 0.53
H1 
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( وىي قيمة كبرية وذات 1.01قيمة معامل االرتباط بني ادلتغريين )دتثل  أدناه، حسب اجلدوؿملبنة األمير:  -
( أي ىناؾ عالقة طردية بني ادلتغريين وىي معنوية، كما أف معامل 1.11( وىي أصغر من )16111قيمة احتمالية )

( وىي قيمة مرتفعة جدا 1623داء ادلؤسسة بلغت )التحديد ألثر اقتصاد ادلعرفة على الرضا الوظيفي للعماؿ على أ
( 11.04( احملسوبة لعالقة أثر اقتصاد ادلعرفة على الرضا الوظيفي للعاملني وأداء ادلؤسسة )Fقيمة )إف  ومعنوية.

( وىي معنوية أي ىناؾ تناسب طردي بني ادلتغريين، ويكوف تأثريىا 0.005وىي قيمة مرتفعة، بقيمة احتمالية )
 الرفع من أداء ادلؤسسة. ب

معامل  R2معامل االرتباط  الفرضية
  Rالتحديد

 نتيجة االختبار Fقيمة 
قيمة معامل 

 االرتباط
  P القيمة

 االحتمالية
 Fقيمة  

 المحسوبة
  Pالقيمة 

 االحتمالية
المعرفة على الرضا الوظيفي  اقتصادأثر 

 لدى العاملين على أداء المؤسسة
قبول الفرضية  0.005 11.04 0667 0.005   0.45

H1 

 باالعتماد على سلرجات منوذج احلـز اإلحصائية للمؤسستني دراسة المقارنة: -1
 العالقة بين المؤسستين في مؤشر مقومات أداء العاملين 

بالرغم  ،( ادلتوسط احلسايب دلؤسسة الدىن1.05( أكرب من )1613ادلتوسط احلسايب دلؤسسة ملبنة األمري بقيمة )
مؤسسة ملبنة األمري دتتلك مقومات ألداء عماذلا أكرب من مقومات مؤسسة الدىن إال أف ىذه األخرية ،  كرب  من

 رغم كرب حجمها.
 
 
 
 .العالقة بين المؤسستين في مؤشر المؤسسة وأداء العاملون 
 
 
 
 

( كمتوسط حسايب 4.41) مقارنة مع ( وىي قيمة مرتفعة جدا 4.53ادلتوسط احلسايب دلؤسسة ملبنة األمري بقيمة )
 وتبقىدلؤسسة الدىن، وىنا صلد تفاوت كبري يف كال ادلؤسستني من حيث اىتماـ كل ادلؤسسة بأداء عماذلا، 

 مؤسسة ملبنة األمري تويل أمهية كبرية لعماذلا مقارنة مع مؤسسة الدىن.
 
 
 

المتوسط  
 الحسابي

 1649 مقومات أداء العاملين )مؤسسة الدىن( 
 1653 مقومات أداء العاملين )ملبنة األمير(

المتوسط  
 الحسابي

 2.20 المؤسسة وأداء العاملون )مؤسسة الدىن(.       

 2.93 المؤسسة وأداء العاملون )ملبنة األمير(.
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 العاملين.العالقة بين المؤسستين في أثر اقتصاد المعرفة على الرضا الوظيفي لدى 
 ا

 
 
 
وىنا صلد تفاوت  ،( دلؤسسة الدىن 4641( وىي أكرب من )4633دلتوسط احلسايب دلؤسسة ملبنة األمري والذي بلغ )ا

تأثري ، ما يفسر أف اقتصاد ادلعرفة دلؤسسة ملبنة األمري تؤثر وبشكل كبري على الرضا الكبري بني ادلؤسستني يف درجة 
 . رغم كرب حجمهاالوظيفي للعاملني عكس مؤسسة الدىن 

 الخالصة:
د ادلعرفة، ادلتمثلة يف التعلم والرضا العالقة بني زلددات اقتصا مسحت الدراسة النظرية وادليدانية بالتعرؼ على      

 حيث مت التوصل إىل6الوظيفي للعاملني، والعمليات الداخلية من إبداع وابتكار، مع  أداء ادلؤسسة.
حسب عنصر إنتاج ادلعرفة، فادلورد البشري ىو مصدر ادلعرفة يف كال ادلؤسستني، أما بالنسبة لدور اقتصاد ادلعرفة  -

مع االعتماد  األداء، توسيع رلاؿ التعامل شلا يسمح برسم خطة إسًتاتيجية واضحة فيهما يكمن يف رفع مستوى
 .على التجديد واالبتكار

من جهة عالقة اقتصاد ادلعرفة باألداء، فكال ادلؤسستني تتفقاف بدرجات متفاوتة على أمهية العالقة يف إدارة  -
 ادلمتلكات والكفاءات ادلتاحة.

على ىذا، يتضح لنا مدى أمهية اقتصاد ادلعرفة يف التأثري على األداء من خػالؿ ادلوجودات غري ادللموسة  بناءا
لألداء داخل ادلؤسسة االقتصادية كعملية التعلم التنظيمػي، الرضػا الػوظيفي، العمليػات الداخلية...اخل، واليت توازي 

مجيعها فػي حتقيػق األداء ادلتميػز للمؤسسة. عليو يتضح لنا  أو تفوؽ يف قيمتها ادلوجودات ادللموسة اليت تساىم
 جليا أمهية ما يلي6

 اقتصاد ادلعرفة يف تنمية وتطوير أداء ادلؤسسة االقتصادية مبا يتماشى مع تطورات احمليط. -
 ا.التنويع يف مؤشرات قياس أداء ادلؤسسة  ) ادلالية وغري ادلالية( للتعرؼ على مستوى تطورىا ومنوى  -
تنمية التعلم التنظيمي يف ادلؤسسة، ويف حتفيز العاملني، وفػي حتسػني كفػاءة وفعالية العمليات الداخلية وتطوير   -

 عملية االبتكار .
 االعتماد على القدرات الذىنية والفكرية يف إنتاج ادلعرفة ونشرىا، هبدؼ حتقيق التميز. -
 
 
 
 

 المتوسط الحسابي 

أثر اقتصاد المعرفة على الرضا الوظيفي 
 للعاملين)مؤسسة الدىن(

2.20 

أثر اقتصاد المعرفة على الرضا الوظيفي 
 للعاملين)ملبنة األمير(.

2.73 
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 دور محافظ الحسابات في تقييم قدرة المؤسسة االقتصادية على االستمرار في االستغالل
  كريم  د.يرقي                                    -دراسة ميدانية –                                            

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،جامعة يحي فارس المدية ، الجزائر.،ية والعلوم التجارية وعلوم التسيير االقتصادالعلوم كلية  استاذ محاضر قسم ب، د.يرقي كريم 

 الملخص:
إجراءات التدقيق اليت جيب أف يقـو هبا زلافظ احلسابات يف اجلزائر  على التعرؼ إىل الدراسة ىدفت     

عند تقييمو دلقدرة ادلؤسسة االقتصادية على االستمرار يف النشاط، باإلضافة إىل ادلسؤكليات اليت ترتتب 
موزعة  عبارة (14( اربعة عشر استخدـ الباحث استبانة مكونة من اإلطاريف ىذا ك  عن القياـ هبذه ادلهمة.

زلافظي احلسابات عند  دبسؤكليةتتعلق  عبارات )7( سبعة على رلالٌن، حبيث اشتمل اجملاؿ األكؿ على
دبدل تعلقت  فقرات (7)سبعة ، يف حٌن اشتمل اجملاؿ الثاين علىتقييمهم كحكمهم على فرض االستمرار

احلسابات على ادلؤشرات الضركرية من أجل تقييم قدرة ادلؤسسة االقتصادية على اعتماد زلافظي 
، spss))قد قاـ الباحث بتفريغ بيانات الدراسة يف الربنامج اإلحصائي ك  .االستمرار يف نشاطها

توصلت الدراسة إىل أف زلافظي احلسابات  ك ،اإلحصائيةكاالختبارات  ادلقاييسرلموعة من  استخدمم
يتحملوف مسؤكلية احلكم على قدرة ادلؤسسة على االستمرار، كما أثبتت الدراسة أف زلافظي احلسابات 

 ال يستعينوف دكما بادلؤشرات الضركرية عند قيامهم بتقييم القدرة على االستمرارية.

تغالل، المعايير الجزائرية للتدقيق، محافظ الحسابات، استمرارية االس: الكلمات المفتاحية
 المعايير الدولية للتدقيق

résumé 

     Le but de l'étude visait à identifier les procédures d’audits effectués par 

les commissaires aux comptes en Algérie, et leurs responsabilités quand 

ils évaluent la capacité de la continuité d'exploitation. 

     Le chercheur a utilisé un questionnaire composé de (14) paragraphes 

divisé en deux chapitres. Le premier chapitre  contient (7) paragraphe 

concernant la responsabilité des commissaires aux comptes, et Le 

deuxième chapitre contient  (7) paragraphes relatifs aux indicateurs 

nécessaires pour évaluer la capacité de la continuité de l'exploitation. 

    L'étude a conclu que les commissaires aux comptes sont responsables 

de juger la capacité de la continuité de l'exploitation, mais ils n’utilisent 

pas toujours les indicateurs nécessaires dans leurs évaluations. 

 Mots-clés : commissaires aux comptes, la continuité de l'exploitation, 

les normes Algériennes d’audit, les normes internationales d'audit. 
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 مقدمة:
تعد فرضية استمرار ادلنشأة أحد أىم الفركض احملاسبية، حبيث يقـو ىذا الفرض على أساس أف تعد القوائم      

على افرتاض أف ادلشركع مستمر يف أعمالو إىل أجل غًن زلدد ما مل توجد دالئل تشًن إىل  ادلالية للمشركع بناءا
عكس ذلك، كبالتايل فاف ادلنشأة كجدت لتستمر يف نشاطها لفرتة من الزمن تكفي الجناز كعودىا كأىدافها، كال 

 ديكن أف تكوف ادلؤسسة أماـ حاليت االستمرار كالتصفية يف نفس الوقت.
ستمرار ادلؤسسة يف االستغالؿ مطلب لعدة أطراؼ تربطها عالقة بادلؤسسة االقتصادية كذلا مصلحة يف إف ا     

ذلك، ىذه األطراؼ عادة ما تعتمد على ادلراجع اخلارجي يف تقييم مقدرة ادلؤسسة على االستمرار قي النشاط، 
ٌن من أجل تلبية رغباهتم كطمأنتهم على كمن ىنا تنشأ ادلسؤكلية الكبًنة اليت تقع على عاتق ادلراجعٌن اخلارجي

استمرار مصاحلهم يف ادلؤسسة االقتصادية، كمحايتهم من خالؿ إنذارىم كربذيرىم من أم خطر أك شكوؾ قد 
 هتدد استمرارية ادلؤسسة، كبالتايل تعرض مصاحلهم للخطر.

 الدراسة: إشكالية
رار يف االستغالؿ من مسؤكليات زلافظي احلسابات، إف احلكم على مدل قدرة ادلؤسسة اجلزائرية على االستم     

كيف ىذا اإلطار صدرت عدة نصوص قانونية تبٌن اإلجراءات اليت يعتمد عليها زلافظ احلسابات عند تقييمو لقدرة 
ادلؤسسة االقتصادية على االستمرارية، ككذا ادلسؤكليات اليت تقع على عاتقهم، كمن ىنا ارتأينا طرح إشكالية 

 كاآليت:الدراسة  
"ما مدى التزام محافظو الحسابات في الجزائر بواجباتهم عند تقييم قدرة المؤسسة االقتصادية على 

 االستمرار في النشاط؟ "
 فرضيات الدراسة: 

 من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة ارتأينا صياغة الفرضيات التالية:    
 الفرضية األولى: 

 (H0 زلافظو احلسابات ال يعترب :) كف أنفسهم مسؤكلٌن على تأكيد قدرة ادلؤسسة االقتصادية على
 االستمرار.

 (H1.زلافظو احلسابات مسؤكلٌن على تأكيد قدرة ادلؤسسة االقتصادية على االستمرار :) 
 

 الفرضية الثانية:
 (H0 ال يعتمد زلافظو احلسابات دكما  على مؤشرات قياس مقدرة ادلؤسسة على االستمرار يف :)

 النشاط.
 (1H.يعتمد زلافظو احلسابات دكما  على مؤشرات قياس مقدرة ادلؤسسة على االستمرار يف النشاط :) 

 مجتمع الدراسة
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مارسي مهنة ادلراجعة اخلارجية يف اجلزائر دبختلف درجاهتم ادلهنية، ك ادلتمثلٌن يف  يتكوف رلتمع الدراسة من     
 إىل األساتذة اجلامعيٌن ادلتخصصٌن يف  رلاؿ احملاسبة كالتدقيق.اخلرباء احملاسبيٌن كزلافظو احلسابات باإلضافة 

      عينة الدراسة
 فرد موزعة بٌن )121(اعتمد الباحث يف ىذه الدراسة على أسلوب العينة ادليسرة، حبيث مشلت عينة الدراسة      

اإلجابة  ريقة عشوائية من أجلاختيارىم بط األكاددييٌن على مستول الرتاب الوطنٌن، كالذين متسلتلف ادلهنيٌن ك 
 على االستبيانة ادلخصصة ذلذه الدراسة.
 (: اإلحصائيات ادلتعلقة باستمارة االستبانة11اجلدكؿ رقم )

 البياف التكرار لنسبة ادلئوية %
 االستمارات ادلوزعة 120 100
 االستمارات ادلسرتجعة 78 65
 االستمارات غًن ادلسرتجعة 42 35

 االستمارات ادللغات 14 17,95
 االستمارات الصاحلة للدراسة 64 82,05

 منهج الدراسة:
الدراسة كاجلانب النظرم ذلا، كعلى  عينة خلصائص كصفو عند الوصفي ادلنهج أسلوب اعتمد الباحث على     

كقد قاـ الباحث بتفريغ  ،عند عرض نتائج الدراسة ادليدانية كالتعليق عن نتائجها اإلحصائي ادلنهج التحليلي
زمة كاليت تتوافق مع نوع (، كإجراء سلتلف العمليات اإلحصائية كاالختبارات الال(spss  البيانات يف برنامج

 الدراسة
 1(: مقياس لكارت الثالثي12اجلدكؿ رقم )

 التصنيف غًن موافق زلايد موافق
 الدرجة 1 2 3

 ادلتوسط ادلرجح (1,66-1,00) (2,33-1,66) (3,00-2,33)
 .114 ،ص2116،دار كائل للنشر ادلصدر:زلمد عبد الفتاح الصًنيف،البحث العلمي،الدليل التطبيقي للباحثٌن، عماف،

 أوال: اإلطار النظري للدراسة
 مفهوم استمرارية االستغالل. -1

كافة األطراؼ ادلهتمة ألمور ديثل فرض االستمرارية التوقع الطبيعي من الوحدة احملاسبية، فهو يعكس توقعات       
    2ادلنشأة، باعتبار أف احتماؿ التصفية أك التوقف عن مزاكلة النشاط سبثل حالة استثنائية.



 
 د.يرقي كريم                                  -اسة ميدانيةدر  – دور محافظ الحسابات في تقييم قدرة المؤسسة االقتصادية على االستمرار في االستغالل

 

 2018/ جوان  10العدد                          المدية            -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
158 

عند إعداد البيانات ادلالية جيب على اإلدارة إجراء تقييم لقدرة ادلنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، كجيب      
ادلنشأة مستمرة ما مل تكن ىناؾ نية لدل اإلدارة إما تصفية ادلنشأة أك إعداد البيانات ادلالية على أساس أف 

التوقف عن ادلتاجرة أك ليس أمامها بديل كاقعي سول أف تفعل ذلك،  كعندما تكوف اإلدارة على علم أثناء قيامها 
ادلنشأة على  بإجراء تقييمها حباالت عدـ تأكد مادية تتعلق بأحداث أك ظركؼ قد تثًن شكوكان كبًنة يف قدرة

البقاء كمنشأة مستمرة فإنو جيب اإلفصاح عن حاالت عدـ التأكد ىذه، كعندما ال يتم إعداد البيانات ادلالية 
على أساس أف ادلنشأة مستمرة فإنو جيب اإلفصاح عن ىذه احلقيقة كعن األساس الذم مت دبوجبو إعداد البيانات 

 3 مستمرة. ادلالية، كسبب عدـ اعتبار ادلنشأة أهنا منشأة

إف فرض االستمرار ال يعين بقاء ادلشركع بصفة دائمة، ك إمنا يعين أف ادلشركع سيضل موجودا لفرتة كافية      
 4لتنفيذ أعمالو احلالية كادلستقبلية كمقابلة ارتباطاتو القادمة، حبيث يقـو على قاعدة عدـ التصفية. 

فرض االستمرارية فإف حصوؿ ما يهدد قدرهتا على االستمرار يؤدم كدلا كانت القوائم ادلالية مبنية على أساس     
إىل اختالؿ ىذا الفرض، كذلذا كجب على ادلدققٌن عند التخطيط لعملية التدقيق أف يعملوا على كضع اإلجراءات 

ه ادلتعلقة بفرض االستمرارية ضمن خطط التدقيق، ككذلك كضع إجراءات إضافية يرل ادلدقق أهنا مناسبة كتساعد
 5يف تقومي قدرة الشركة على االستمرار يف أعماذلا االعتيادية.

 مسؤولية المدقق في تقييم القدرة على االستمرارية وفق المعايير الدولية للتدقيق. -2
يرتتب على ادلدقق اخلارجي رلموعة من  ( " ادلنشأة ادلستمرة"571كفق ادلعيار الدكيل للتدقيق رقم )     

 يمو لقدرة ادلؤسسة على االستمرار يف نشاطها، كاليت ديكن أف نوجزىا فيما يلي:ادلسؤكليات عند تقي
احلصوؿ على قدر كاؼ من أدلة التدقيق حوؿ مدل مالءمة استخداـ اإلدارة الفرتاض ادلنشأة ادلستمرة  -

  6كما إذا كاف ىناؾ شك جوىرم حوؿ قدرة ادلؤسسة على االستمرار.،  يف إعداد كعرض البيانات ادلالية
استنتاج ما إذا كاف ىناؾ شكوؾ جوىرية تتعلق بأحداث أك ظركؼ ديكن أف تشكل توجها سلبيا على  -

 قدرة ادلؤسسة على االستمرار.
القياـ بإجراءات تدقيق إضافية يف حالة ظهور مؤشرات عن تكهنات سلبية على قدرة ادلؤسسة على  -

 ى أدلة تدقيق إضافية.االستمرار يف نشاطها، كبالتايل سعي ادلدقق إىل احلصوؿ عل
االتصاؿ بادلكلفٌن باحلوكمة من إدارة ادلنشأة، كإبالغهم عن كل ادلؤشرات كالتكهنات السلبية على قدرة  -

 ادلؤسسة على االستمرار يف النشاط.
توثيق شكوكو يف عدـ مقدرة ادلنشأة على االستمرار يف تقريره يف حالة كجود دالئل على ذلك، أما إذا   -

اث سلبية كاليت ال ترتقي إىل أف هتدد استمرارية ادلنشأة فعليو حينها اإلشارة إليها فقط كانت ىناؾ أحد
يف تقريره، كال ديكن اعتبار عدـ إشارة ادلدقق يف تقريره على كجود إشارات سلبية الستمرار ادلنشاة ضمانا 

 حوؿ مقدرة ادلنشاة على االستمرارية يف االستغالؿ.
 في الجزائر في تقييم قدرة المنشأة على االستمرار. مسؤولية محافظ الحسابات -3
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ة جيب عليها أف تعد كشوفاهتا ادلالية على أساس ادلبادئ أكفق النظاـ احملاسيب ادلايل فاف إدارة ادلنش    
، كمن 7احملاسبية ادلتعارؼ عليها، كقد جاء مبدأ استمرارية االستغالؿ من بٌن ىذه ادلبادئ احملاسبية الضركرية

يربز دكر زلافظ احلسابات يف تقييم قدرة ادلنشأة على االستمرار يف نشاطها، كعلى بذؿ العناية ادلهنية ىنا 
الالزمة كربمل مسؤكليتو يف القياـ جبميع اإلجراءات التدقيقية الالزمة كمجع أدلة التدقيق الكافية من أجل 

ات زلافظ احلسابات كفق النصوص كديكن أف نوجز مسؤكلي احلكم على فرضية االستمرار يف االستغالؿ.
 القانونية كما يلي:

( زلافظ احلسابات بإعداد تقرير خاص عن استمرارية االستغالؿ يف حالة مالحظة 11-11ألـز القانوف ) -أ
  8هتديد زلتمل على استمرارية االستغالؿ.

كتشفو أك اطلع عليو، كالذم من إعالـ ادلسًنين كاجلمعية العامة أك اذليئة ادلداكلة ادلؤىلة عن كل نقص قد ي -ب
  9طبيعتو أف يعرقل استمرارية استغالؿ ادلؤسسة.

زلافظ احلسابات رلرب على إتباع إرشادات ادلعيار اخلاص بالتقرير حوؿ استمرارية االستغالؿ، كيف ىذا الصدد  -ج
 10 كجب على زلافظ احلسابات القياـ دبا يلي:

 يت تؤدم إىل التساؤؿ حوؿ إمكانية استمرارية االستغالؿ، حبيث جيب ربليل ادلؤشرات ادلالية كغًن ادلالية ال
على زلافظ احلسابات أف يأخذ بعٌن االعتبار ادلؤشرات ادلالية كادلؤشرات ذات الطبيعة غًن ادلالية عند 

 تقييمو لقدرة ادلنشأة على االستمرارية يف نشاطها.
  تؤثر على استمرارية أف جيب على زلافظ احلسابات أف يطلع على األحداث كالوقائع اليت من شأهنا

االستغالؿ كإذا قدر أف ىذه األحداث تؤثر على استمرارية االستغالؿ، فعليو أف يدرس خطط اإلدارة 
د أك نفي كجود شك دلواجهة ىذه ادلشاكل، كأف جيمع العناصر األساسية ادلقنعة الكافية كادلالئمة لتأكي

 معترب بشأف استمرارية االستغالؿ.
إصدار إنذار مبكر عندما تؤكد الوقائع كاألحداث بناءا على حكمو الشخصي كجود شكا بليغا حوؿ  -د

استمرارية االستغالؿ، كذلك كفق ما نص عليو القانوف التجارم، حبيث إذا مل تلتـز اإلدارة بتقدمي توضيحات 
افظ احلسابات، فانو يطلب من رئيس رللس اإلدارة استدعاء رللس اإلدارة، أك إعداد مقنعة الستفسارات زل

  11.تقرير خاص  يقدمو ألقرب مجعية عامة مقبلة

يراعي زلافظ احلسابات إرشادات تقييم قدرة ادلنشأة على االستمرار ادلنصوص عليها يف ادلعيار اجلزائرم  -ق
 12:ال سيما فيما خيص"استمرارية االستغالؿ"  571للتدقيق رقم 

 .تقدير التقييم ادلنجز من طرؼ اإلدارة خبصوص مقدرة ادلنشأة على االستمرار 
  األخذ بعٌن االعتبار األحداث الالحقة للفرتة احملددة من قبل اإلدارة كاليت من شأهنا أف تؤثر على

 استمرارية االستغالؿ.
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  ؼ اليت من شأهنا أف تثًن شك حوؿ القياـ بإجراءات إضافية عند الكشف عن األحداث أك الظرك
 قدرة ادلنشأة على االستمرار.

 .التطبيق ادلالئم لفرضية استمرار االستغالؿ من طرؼ اإلدارة 
 .التواصل مع األشخاص القائمٌن على احلوكمة يف ادلنشأة 

 
  ثانيا: تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها

 االستبانة صدق -1
 صدق التحكيم 1-1

 الذم للغرض االستبانة مفردات مالءمة مدل من للتأكد احملكمٌن صدؽ بواسطة االستبانة صدؽ اختبار مت     
أجلو، كقد كزعت االستبانة على رلموعة من األساتذة يف اختصاص منهجية البحث العلمي لغرض  من كضعت

األساتذة اجلامعيٌن تصحيح كضبط االستبانة من جانب الشكل كادلنهجية، كما كزعت االستبانة على رلموعة من 
ادلختصٌن يف رلاؿ الدراسة، باإلضافة إىل رلموعة من ادلراجعٌن اخلارجيٌن كذلك من أجل مناقشة زلتول االستبانة 

 كعباراهتا.
 الداخلي االتساق صدق 1-2

 مع اجملاؿ فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامل بإجياد لالستبانة الداخلي االتساؽ صدؽ حساب مت    
 نفسو. للمجاؿ الكلية الدرجة

 (: االرتباط بٌن عبارات احملور األكؿ كالدرجة الكلية للمحور13اجلدكؿ رقم )
t1 

 العبارة
 معامل سبًنماف الداللة

0,000 0,390 
يلتـز زلافظ احلسابات مع األطراؼ ذات العالقة بإصدار حكم نزيو حوؿ -1

 قدرة ادلؤسسة على االستمرار يف االستغالؿ.

0,040 0,212 
زلافظ احلسابات مسؤكؿ عن مجع القدر الكايف من األدلة للحكم على  -2

 استمرارية ادلؤسسة يف النشاط.

0,000 0,567 
يستفسر زلافظ احلسابات عن كل حدث من شأنو أف يؤثر على  -3

 استمرارية ادلؤسسة االقتصادية.

0,000 0,592 
األحداث الالحقة يف احلكم على يأخذ زلافظ احلسابات بعٌن االعتبار  -4

 استمرارية نشاط ادلؤسسة االقتصادية.
من مسؤكليات زلافظ احلسابات القياـ باختبارات إضافية يف حالة كجود  -5 0,572 0,000
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 شك حوؿ قدرة ادلؤسسة على االستمرار.

0,000 0,851 
يف  من مسؤكليات زلافظ احلسابات تقييم التقديرات ادلالية ادلستقبلية -6

 تقييم قدرة ادلؤسسة على االستمرار يف االستغالؿ.

0,000 0,590 
عدـ إصدار إنذار مبكر حوؿ عدـ إمكانية ادلؤسسة على االستمرار يقحم -7

 مسؤكلية زلافظ احلسابات
 الكلية الدرجة مع إحصائية داللة ذا ارتباطا مرتبطة األكؿ اجملاؿ فقرات مجيع ( أف13رقم ) اجلدكؿ من يتضح     

 .األداة صدؽ على يدلل ( كىذا1.15للمجاؿ، كما أف كل قيم الداللة أقل  من )

 (: االرتباط بٌن عبارات احملور الثاين كالدرجة الكلية للمحور14اجلدكؿ رقم )
t2 

 العبارة
 معامل سبًنماف الداللة

0,000 0,431 
يف احلكم يعتمد زلافظ احلسابات على دراسة النسب ادلالية األساسية -1

 على مدل قدرة ادلؤسسة على االستمرار.

0,000 0,523 
يدرس زلافظ احلسابات سياسة سبويل ادلؤسسة كالقدرة على الوفاء  -2

 بديوهنا عند تقييم قدرهتا على االستمرار.

0,010 0,433 
يدرس زلافظ احلسابات عجز ادلؤسسة عن الدفع للدائنٌن عند تكوين  -3

 استمرارية االستغالؿ.حكم حوؿ قدرهتا على 
 يناقش زلافظ احلسابات اإلدارة يف ضعف التمويل الذايت. -4 0,755 0,000
 حيلل زلافظ احلسابات أسباب اخلسائر كتدىور قيمة األصوؿ. -5 0,492 0,000

0,000 0,529 
يتأثر حكم زلافظ احلسابات حوؿ استمرارية االستغالؿ إذا الحظ  -6

 الرئيسيٌن.مغادرة ادلستخدمٌن 

0,000 0,596 
يأخذ زلافظ احلسابات الدعاكم القضائية اليت زبسرىا ادلؤسسة يف -7

 احلسباف عند تأسيس حكم حوؿ القدرة على االستمرار.
 الكلية الدرجة مع إحصائية داللة ذا ارتباطا مرتبطة األكؿ اجملاؿ فقرات مجيع ( أف14رقم ) اجلدكؿ من يتضح     

 .األداة صدؽ على يدلل ( كىذا1.15كل قيم الداللة أقل  من )للمجاؿ، كما أف  
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 االستبانة لمجاالت البنائي االتساق صدق 1-3
 الوصوؿ األداة تريد اليت األىداؼ ربقق مدل يقيس األداة، كالذم صدؽ مقاييس أحد البنائي الصدؽ يعترب    

 .االستبانة ت لفقرا الكلية بالدرجة الدراسة رلاالت من رلاؿ كل ارتباط مدل كيبٌن إليها،

مستول داللة  عند إحصائيان  دالة االستبانة رلاالت مجيع يف االرتباط معامالت مجيع أف (15) رقم جدكؿ يبٌن    
 لقياسو. كضعت دلا صادقة االستبانة رلاالت مجيع تعترب كبذلك ( 1.15)
 االستبانة فقرات ثبات -2

 ربت مرة من أكثر االستبانة توزيع إعادة مت لو النتيجة نفس االستبانة ىذه تعطي أف االستبانة بثبات يقصد    
 تغًنىا كعدـ االستبانة، نتائج يف االستقرار يعين االستبانة ثبات إف أخرل بعبارة أك كالشركط، الظركؼ نفس

 الباحث أجرل كقد معينة، زمنية فرتات خالؿ مرات عدة العينة أفراد على توزيعها إعادة مت لو فيما كبًن بشكل
  .)كركنباخ ألفا (معامل حبساب الثبات خطوات

 (: نتائج اختبار ألفا كركمباخ16اجلدكؿ رقم )
 اجملاؿ عدد الفقرات معامل الفا كركمباخ

 مسؤكلية زلافظي احلسابات يف احلكم على استمرارية االستغالؿ 7 0,665
 االستمراريةاستخداـ زلافظي احلسابات دلؤشرات قياس القدرة على  7 0,661
 مجيع اجملاالت 14 0,782

 (  كىذا1.782مرتفعة ) كانت كركنباخ( )ألفا معامل قيمة ( أف16رقم ) جدكؿ يف ادلوضحة النتائج من كاضح    
 كىذا ما يضفي الدراسة استبانة كثبات صدؽ من تأكد قد الباحث يكوف كبذلك مرتفع، معامل الثبات أف يعىن

 الدراسة .ثقة أكرب على نتائج 
 اختبار التوزيع الطبيعي )كلومغروف سميرنوف( -3

 (: نتائج اختبار مسًن نوؼ كلومو غركؼ 17اجلدكؿ رقم )
 اجملاؿ الداللة
 مسؤكلية زلافظي احلسابات يف احلكم على استمرارية االستغالؿ 0,325
 استخداـ زلافظي احلسابات دلؤشرات قياس القدرة على االستمرارية 0,034

 (: االرتباط بٌن كل زلور  كالدرجة الكلية للدراسة15اجلدكؿ رقم )
T 

 معامل سبًنماف الداللة احملور
 االستغالؿ مسؤكلية زلافظي احلسابات يف احلكم على استمرارية 0,897 0,000
 استخداـ زلافظي احلسابات دلؤشرات قياس القدرة على االستمرارية 0,893 0,000
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( كىي أكرب من مستول 1.325( قيمة الداللة بالنسبة للمجاؿ األكؿ قدرت بػ )17يتبٌن من اجلدكؿ رقم )    
وزعت توزيعا طبيعيا. يف حٌن (، ك ىذا ما يدؿ على أف إجابات أفراد العينة حوؿ اجملاؿ األكؿ ت1.15الداللة )

(، كبالتايل فاف استجابات أفراد العينة 1.15) ( ك ىي أقل من مستول داللة1.134للمجاؿ الثاين ) الداللة بلغت
 حوؿ اجملاؿ الثاين مل تتوزع توزيعا طبيعيا.

 وصف المتغيرات الديموغرافية ألفراد العينة -4
 (: توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية18اجلدكؿ رقم )

 العمر التكرار النسبة %
 سنة 31سنة إىل أقل من  21من  8 12,5
 سنة  41اىل أقل من  31من  56 87,5

 سنة 51اىل أقل من  41من  0 0
 سنة 51أكثر من  0 0

 اجملموع 64 100
سنة، ك ذلك بنسبة  41ك  31يبٌن اجلدكؿ أعاله أف أكرب نسبة شكلتها الفئة اليت متوسط أعمارىا تراكح بٌن     
(، يف حٌن مل نسجل أم فرد من 12.5سنة بنسبة  )% 31(. لتليها الفئة اليت متوسط أعمارىا أقل من 87.5)%

قلة ادلراجعٌن اخلارجيٌن كاألساتذة األكاددييٌن كبار السن،  على سنة، ك ىذا إف دؿ فهو يدؿ 41العينة يفوؽ سنو 
 باإلضافة على عدـ اىتماـ ادلمتهنٌن ادلسنٌن باإلجابة على االستبانة.

 ادلؤىل العلمي (: توزيع أفراد العينة حسب19اجلدكؿ رقم )
 ادلؤىل العلمي التكرار النسبة %

 دكتوراه 16 25
 ماجستًن 12 18,8
 ماسرت 12 18,8
 ليسانس 24 37,5
 اجملموع 64 100

(، كىذا ما 37.5غلب أفراد العينة حيملوف شهادة ليسانس كذلك بنسبة )%أتظهر نتائج اجلدكؿ أعاله أف     
مكاتب ادلراجعة من حاملي شهادات الليسانس. يف حٌن بلغت نسبة احلاملٌن يربز أف اغلبيو ادلمارسٌن يف 

(، اليت سبثل األساتذة احملاضرين، أما  نسبة حاملي شهادة ادلاجستًن فقد بلغت 25)% لشهادة الدكتوراه



 
 د.يرقي كريم                                  -اسة ميدانيةدر  – دور محافظ الحسابات في تقييم قدرة المؤسسة االقتصادية على االستمرار في االستغالل

 

 2018/ جوان  10العدد                          المدية            -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
164 

( 18.8ىي سبثل األساتذة  اجلامعيٌن ادلساعدين ، كما بلغت نسبة حاملوا شهادة ادلاسرت نسبة )%( ك 18.8)%
 من رلموع عينة الدراسة.

 
 
 
 
 
 
 

ادلمارسٌن يف مكاتب ادلراجعة كذلك بنسبة إمجالية بلغت ( أف أغلب أفراد العينة من 11يظهر اجلدكؿ رقم )    
زلافظو احلسابات بنسبة ( ك 37.5توزعت ىذه النسبة على كل من اخلرباء احملاسبيٌن بنسبة )%ك   (، 75)%
 (.25قد بلغ إمجايل نسبة األساتذة اجلامعيٌن نسبة )%(، ك 37.5)%

 
 

  
 
 
 
 
 

الذين  ، أماسنوات 5( ىم من ذكم خربة تقل عن 18.8( أف ما نسبتو )%11أظهرت نتائج اجلدكؿ رقم )    
(، كبالتايل فاف ىاتٌن الفئتٌن تشكالف األغلبية 75سنوات فقد بلغت نسبتهم )% 11إىل  5حيوزكف خربة من 

 (. 6.3سنة نسبة )% 15ك  11خربة بٌن  حيوزكف تتجاكز مل(. ك 93.8الساحقة من رلموع أفراد العينة بنسبة )%
 االستبانةعرض نتائج  -5
 
 

 (: توزيع أفراد العينة حسب ادلركز الوظيفي11) اجلدكؿ رقم
 ادلركز الوظيفي التكرار النسبة %

 خبًن زلاسيب 24 37,5
 زلافظ حسابات 24 37,5
 استاذ جامعي 16 25

 اجملموع 64 100

 نية(: توزيع أفراد العينة حسب اخلربة ادله11اجلدكؿ رقم )
 اخلربة ادلهنية التكرار النسبة %

 سنوات 5من سنة إىل أقل من  12 18,8
 سنوات 11سنوات إىل أقل من  5من  48 75
 سنة 15سنوات إىل أقل من  11من  4 6,3
 سنة 15أكثر من  0 0

 اجملموع 64 100
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 (: نتائج احملور األكؿ12اجلدكؿ رقم )

 اجملموع

 غًن 

 موافق زلايد

 التكرار 

 النسبة % موافق العبارة

    

 التكرار  48 4 12 64
 العبارة االكىل

 النسبة % 75 6,3 18,8 100

 التكرار  56 4 4 64
 العبارة الثانية

 النسبة % 87,5 6,3 6,3 100

 التكرار  48 4 12 64
 العبارة الثالثة

 النسبة % 75 6,3 18,8 100

 التكرار  40 8 16 64
 العبارة الرابعة

 النسبة % 62,5 12,5 25 100

 التكرار  32 16 16 64
 العبارة اخلامسة

 النسبة % 50 25 25 100

 التكرار  32 20 12 64
 العبارة السادسة

 النسبة % 50 31,3 18,8 1007

 التكرار  24 28 12 64
 العبارة السابعة

 النسبة % 37,5 43,8 18,8 100
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 (: نتائج احملور الثاين13اجلدكؿ رقم )

 اجملموع
  

 دائما أحيانا
 التكرار 

 النسبة % أبدا العبارة
    

 التكرار  20 32 12 64
 العبارة االكىل

 النسبة % 31,3 50 18,8 100
 التكرار  36 16 12 64

 العبارة الثانية
 النسبة % 56,3 25 18,8 100
 التكرار  40 20 4 64

 العبارة الثالثة
 النسبة % 62,5 31,3 6,3 100
 التكرار  20 32 12 64

 العبارة الرابعة
 النسبة % 31,3 50 18,8 100
 التكرار  24 24 16 64

 العبارة اخلامسة
 النسبة % 37,5 37,5 25 100
 التكرار  16 24 24 64

 العبارة السادسة
 النسبة % 25 37,5 37,5 100
 التكرار  32 16 16 64

 العبارة السابعة
 النسبة % 50 25 25 100

 
 اختبار فرضيات الدراسة -6
 اختبار الفرضية األولى 6-1

من خالؿ حساب ادلتوسطات احلسابية من أجل معرفة االذباه العاـ ألفراد  األكىل ةفرضيالقاـ الباحث باختبار     
العينة، كذلك بإسقاط قيم ادلتوسط احلسايب على مقياس لكرت الثالثي، كمن أجل تأكيد نتائج اختبار الفرضية 

 (. (one sample test كاحدةت لعينة أضاؼ الباحث اختبار 
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( أف ادلتوسطات احلسابية للفقرات ادلشكلة للمجاؿ األكؿ احنصرت قيمها بٌن 14يتضح من اجلدكؿ رقم )    
( الذم يعرب عن متوسط استجابات 2.81االستجابات على العبارة السابعة ك )( الذم يعرب عن متوسط 2.18)

 -2.33)(، كالذم يندرج ضمن الفئة 2.43) قد بلغ ادلتوسط احلسايب اإلمجايل للمحور قيمةك   العبارة الثانية.
 . "موافق"( دلقياس لكرت الثالثي، كاليت تشًن إىل درجة إجابة 3.11
 (T-Test sur échantillon unique)اختبار  الباحث استخدـ النتيجة ىذه صحة من كللتأكد    

 ( لعينة كاحدةt-test(: نتائج اختبار ) 15اجلدكؿ رقم )
 ادلتغًن الوسط احلسايب اجلدكلية tقيمة  درجة احلرية Tقيمة  مستول ادلعنوية

0,000 7,914 63 1,671 2,430 T1 

 لعينة الدراسة للمحور األكؿ(: االذباه العاـ 14اجلدكؿ رقم )
االذباه العاـ 

 للعينة
 العبارة ادلتوسط احلسايب

 2,56 موافق
يلتـز زلافظ احلسابات مع األطراؼ ذات العالقة بإصدار حكم نزيو -1

 حوؿ قدرة ادلؤسسة على االستمرار يف االستغالؿ.

 2,81 موافق
األدلة للحكم زلافظ احلسابات مسؤكؿ عن مجع القدر الكايف من  -2

 على استمرارية ادلؤسسة يف النشاط.

 2,56 موافق
يستفسر زلافظ احلسابات عن كل حدث من شأنو أف يؤثر على  -3

 استمرارية ادلؤسسة االقتصادية.

 2,37 موافق
يأخذ زلافظ احلسابات بعٌن االعتبار األحداث الالحقة يف احلكم  -4

 على استمرارية نشاط ادلؤسسة االقتصادية.

 2,25 زلايد
من مسؤكليات زلافظ احلسابات القياـ باختبارات إضافية يف حالة  -5

 كجود شك حوؿ قدرة ادلؤسسة على االستمرار.

 2,31 زلايد
من مسؤكليات زلافظ احلسابات تقييم التقديرات ادلالية ادلستقبلية يف  -6

 تقييم قدرة ادلؤسسة على االستمرار يف االستغالؿ.

 2,18 زلايد
عدـ إصدار إنذار مبكر حوؿ عدـ إمكانية ادلؤسسة على االستمرار -7

 زلافظ احلسابات  يقحم مسؤكلية
 ادلتوسط العاـ للمحور 2,43 موافق 
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( t( كىي أكرب من قيمة )7.914( احملسوبة بلغت )T(، اتضح أف قيمة ) لعينة واحدة تاختبار)  من    
 يتم فانو(، كبالتايل .510( أقل من )1.111(. كما أف مستول الداللة احملسوبة )1.671اجلدكلية كادلقدرة بػ )

زلافظو احلسابات ال يعتربكف أنفسهم مسؤكلٌن على تأكيد اليت تنص على ) (H0)العدمية  الفرضية رفض
زلافظو احلسابات )اليت تنص على  (H1) البديلة الفرضية كقبوؿقدرة ادلؤسسة االقتصادية على االستمرار(، 

 (.مسؤكلٌن على تأكيد قدرة ادلؤسسة االقتصادية على االستمرار.
 اختبار الفرضية الثانية -2

( أف أغلب إجابات أفراد العينة حوؿ عبارات احملور الثاين كانت توافق درجة 16نالحظ من اجلدكؿ رقم )    
أحيانا"، كفق (  كالذم يوافق درجة إجابة " 2.20إجابة "أحيانا"، كما أف ادلتوسط احلسايب للمجاؿ الثاين بلغ )

مقياس لكارت الثالثي ادلستخدـ يف الدراسة، أم أف زلافظي احلسابات ال يستخدموف دكما مؤشرات قياس قدرة 
 ادلؤسسة على االستمرارية.

 كالذم يعد أحد االختبارات الالمعلمية. (،binomial)لتأكيد ىذه النتائج قاـ الباحث بإضافة اختبار     
 
 

 االذباه العاـ لعينة الدراسة للمحور الثاين(:  16اجلدكؿ رقم )
 العبارة ادلتوسط احلسايب االذباه العاـ للعينة

 2,12 أحيانا
يعتمد زلافظ احلسابات على دراسة النسب ادلالية األساسية يف -1

 احلكم على مدل قدرة ادلؤسسة على االستمرار.

 2,37 دائما
كالقدرة على الوفاء  يدرس زلافظ احلسابات سياسة سبويل ادلؤسسة -2

 بديوهنا عند تقييم قدرهتا على االستمرار.

 2,56 دائما
يدرس زلافظ احلسابات عجز ادلؤسسة عن الدفع للدائنٌن عند  -3

 تكوين حكم حوؿ قدرهتا على استمرارية االستغالؿ.
 يناقش زلافظ احلسابات اإلدارة يف ضعف التمويل الذايت. -4 2,12 أحيانا
 حيلل زلافظ احلسابات أسباب اخلسائر كتدىور قيمة األصوؿ. -5 2,12 أحيانا

 1,87 أحيانا
يتأثر حكم زلافظ احلسابات حوؿ استمرارية االستغالؿ إذا  -6

 الحظ مغادرة ادلستخدمٌن الرئيسيٌن.

 2,25 أحيانا
يأخذ زلافظ احلسابات الدعاكم القضائية اليت زبسرىا ادلؤسسة يف -7

 حوؿ القدرة على االستمرار  احلسباف عند تأسيس حكم
 ادلتوسط العاـ للمحور 2,20 أحيانا
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 (binomialاختبار )(:نتائج 17اجلدكؿ رقم )
 ادلتغًن t2 % N Modalitéالوسط احلسايب 

2,20 

 1اجملموعة  2أقل أك يساكم  28 44

 2اجملموعة  2أكرب من  36 56

 اجملموع 64 100
( يتضح أف عدد أفراد العينة اليت كانت متوسطها احلسايب أقل من ادلتوسط 17من خالؿ اجلدكؿ رقم )    

من رلموع أفراد العينة، يف حٌن أف عدد أفراد العينة اليت فاؽ  44 %، أم بنسبة 28احلسايب األساس بلغ 
    من رلموع أفراد العينة.  56%، أم بنسبة 36( بلغ 2متوسطها احلسايب قيمة ادلتوسط احلسايب األساس ادلقدر ب )

ال يعتمد محافظو الحسابات دوما  كاليت تنص على "  (H0)على ىذا األساس فإننا نقبل الفرضية العدمية  ك 
(، كاليت تنص H1كنرفض الفرضية البديلة )على مؤشرات قياس مقدرة المؤسسة على االستمرار في النشاط" 

 يعتمد محافظو الحسابات دوما  على مؤشرات قياس مقدرة المؤسسة على االستمرار في النشاط". "على
 نتائج الدراسة -7

كيفية تقييم قدرة ادلؤسسة االقتصادية   ربددزلافظ احلسابات مقيد دبجموعة من النصوص القانونية اليت  -    
 على االستمرار يف النشاط.

 يعرتؼ زلافظو احلسابات دبسؤكليتهم يف تقييم مقدرة ادلؤسسة على االستمرار يف االستغالؿ. -    
ت يقوموف جبمع القدر الكايف من أدلة التدقيق الكافية تتفق عينة الدراسة على أف زلافظو احلسابا -    

 اليت قد تؤثر على استمرارية النشاط دبا يف ذلك األحداث الالحقة. األحداثاالستفسار عن ك 
مل تتفق عينة الدراسة حوؿ قياـ زلافظ احلسابات باختبارات إضافية يف حالة كجود شكوؾ حوؿ مقدرة  -    

يقلص نسبة التنبؤ بإمكانية تصفية ادلؤسسة، كىذا ما يعد  األمر الذمادلؤسسة على االستمرارية يف االستغالؿ، 
ادلتعلق باستمرارية  571زائرم للتدقيق رقم كسلالفا لتوصيات ادلعيار اجل تقصًنا مهنيا من طرؼ زلافظي احلسابات

 االستغالؿ.
ا األطراؼ ادلعنية، األمر الذم يعترب سلالف كإبالغمبكر  إنذارال يلتـز زلافظو احلسابات دكما بإصدار -    

بالتبليغ عن كل شكوؾ جوىرية قد تؤثر على قدرة  تاحلساباالذم جيرب زلافظ ألحكاـ القانوف التجارم ك 
 ية يف االستغالؿ.االستمرار 

ديوهنا عند تقييم ب ادلؤسسةعينة الدراسة على تركيز زلافظ احلسابات على قدرة كفاء  أفرادٌن بىناؾ اتفاؽ  -    
أىم مؤشر لقياس القدرة على  بالديوفقدرة ادلؤسسة على االستمرار يف نشاطها، حبيث يعتربكف عنصر الوفاء 

 االستمرارية.
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سابات اىتماما كبًنا لدراسة النسب ادلالية الرئيسة كسياسة التمويل اليت تتبعها ادلؤسسة ال يعًن  زلافظو احل -    
االقتصادية عند تقييمهم لالستمرارية النشاط، كىذا ما يعترب تقصًن يف أداء مهامهم كمنايف دلا جاء بو القرار 

 الوزارم الذم حيدد زلتول معايًن تقارير زلافظ احلسابات.
زلافظو احلسابات على ادلؤشرات ذات الطبيعة غًن ادلالية بشكل كاؼ عند تقييمهم دلقدرة  ال يعتمد -    

 ادلؤسسة على االستمرارية يف النشاط، حبيث يعتربكهنا عناصر غًن مهمة.
  المراجعالهوامش و قائمة 

                                                           

 .114، ص 2116،عماف، دار كائل للنشر،1زلمد عبد الفتاح الصًنيف، البحث العلمي، الدليل التطبيقي للباحثٌن، ط -1
  .345، ص 1998حلوة، تطور الفكر احملاسيب، مكتبة دار الثقافة للطبع كالنشر كالتوزيع، عماف،  حناف، رضواف -2

.23ادلعيار احملاسيب الدكيل األكؿ، عرض البيانات ادلالية، الفقرة   - 3  

 .23، ص 2116، اجلزائر، دار ىومو، 2، احملاسبة ادلالية كفق النظاـ احملاسيب ادلايل،طيرميدم عبد الوىاب، مسام عل -4
، عاىد عيد سرحاف، دكر مدقق احلسابات اخلارجي يف تقومي القدرة على االستمرارية لدل الشركات ادلسامهة العامة يف فلسطٌن، رسالة ماجستًن -5

 .61، ص 2117، غزة، فلسطٌن، اإلسالميةزبصص زلاسبة كسبويل، اجلامعة 
كلية لرقابة اجلودة كالتدقيق كادلراجعة كعمليات التأكيد األخرل كاخلدمات ذات العالقة، ادلعيار الرباد الدكيل للمحاسبٌن، إصدارات ادلعايًن الدا -6

   547، ص، 2111(، نيويورؾ، 571الدكيل للمراجعة رقم )

 .6 النظاـ احملاسيب ادلايل، ادلادة يتضمن، 11-17، قانوف رقم 2117نوفمرب  74،25ج ج د ش، اجلريدة الرمسية العدد  -7
 

، يتعلق دبهن اخلبًن احملاسيب كزلافظ احلسابات كاحملاسب ادلعتمد، 11-11، قانوف رقم 2111جواف 11، 42ج ج د ش، اجلريدة الرمسية العدد  -8
  .25 ادلادة

اسب ادلعتمد، ، يتعلق دبهن اخلبًن احملاسيب كزلافظ احلسابات كاحمل11-11، قانوف رقم 2111جواف 11، 42ج ج د ش، اجلريدة الرمسية العدد  - 9
 .23ادلادة 

 

10- R.A.D.P, arrêté fixant le contenu des normes des rapports des commissaires aux comptes,24 juin 

2013. 

  

.11مكرر  715، ادلادة 2117نوف التجارم، اج ج د ش، الق- 11  

(، 571، ادلتضمن ادلعايًن اجلزائرية للتدقيق، ادلعيار اجلزائرم للتدقيق رقم )2117مارس  15 ادلؤرخ يف 23ج ج د ش، كزارة ادلالية، ادلقرر رقم  -12
 .استمرارية االستغالؿ
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  .جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم ، الجزائر،العلوم التجارية وعلوم التسيير   يةاإلقتصادالعلوم كلية ، دين مختاريةأ .                       

 الملخص:
اكتسبت السياسة ادلالية يف اآلونة األخَتة أعلية كبَتة وخصوصًا بعد أن ازداد تدخل الدولة يف النشاط 
االقتصادي وكان من نتيجة ذلك زيادة اآلثار اليت زبفلها السياسة ادلالية على االقتصاد ،و لقد ارتبط 

ولة بدءا بالدولة احلارسة )عند مفهوم السياسة ادلالية و دورىا يف النشاط االقتصادي بتطور مفهوم الد
التقليديُت( مث الدولة ادلتدخلة )عند الكنزيُت( مث الدولة ادلنتجة و ادلخططة )عند االشًتاكيُت( وصوال إىل 

فعالية السياسة ادلالية أي مدى قدرهتا على التأثَت يف رلمل النشاط  و، احلديثة( الدولة ادلوجهة )ادلدرسة
كل و األزمات االقتصادية ،و ىذا باستخدام وسائلها ادلختلفة إال أن أعلية االقتصادي و مواجهة ادلشا 

السياسة ادلالية و دورىا يف احلياة االقتصادية و االجتماعية زبتلف حسب النظام االقتصادي و السياسي 
السائد يف اجملتمع و أيضا حسب مستويات التطور و التقدم االقتصادي للبلد ،فالسياسة ادلالية يف 

ألنظمة االقتصادية احلرة زبتلف فعاليتها عن السياسة ادلالية ادلطبقة يف األنظمة االشًتاكية ،و كذا يف ا
 البلدان النامية .

فعالية السياسة ادلالية ،التنمية االقتصادية ،االستقرار االقتصادي ،العدالة :الكلمات المفتاحية
 االجتماعية.

Abstract: 

Recently, the financial policy acquired a great importance especially, 

when the state intervention increased in the economic activity. 

Consequently, this policy has various effects on the economy. The 

concept and the role of the financial policy in the economic activity are 

related to the evolution of the concept of state, at the beginning it was the 

guardian state for the traditionalists, then it became the intervening state 

for the Kinzy, and then the producing and planning state for the socialists 

and finally the guiding state for the modern school. The concept and the 

role of the financial policy are also related to its effectiveness i.e. the 

extent to which this policy can influence the economic activity and face 

the economic problems and crisis. This can be achieved through its 

different means.   

However, the importance and the role of this financial policy in the 

economic and social life vary according to the prevailing economic and 
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 مقدمة :

السياسة ادلالية تعترب رقما مهما يف معادالت التنمية االقتصادية و التنمية الشاملة و ادلستدامة ،دلا ذلا من        
تصادي و االجتماعي ،فيمكن مثال استخدام اإلنفاق العمومي  تأثَتات صرحية و ضمنية يف النسيج االق

واالستدانة العمومية و االقتطاعات الضريبية كوسائل ربفيز أو تثبيط للطلب الكلي فضال عن استخدامها يف 
 تشجيع االستثمارات ادلباشرة و غَت ادلباشرة و كذا دفع حركية األسواق و سبويل اخلزينة العمومية وتتجلى احلاجة

 التنمية ربقيق يف بشكل كبَت للسياسة ادلالية أكثر يف وقت األزمات و االضطرابات االقتصادية علما أهنا تساىم
 تستطيع ،و أخَتا أدواهتا تكييف طريق عن االجتماعية العدالة ربقيق يف أكيدة مساعدة تساعد االقتصادية و

 و ذلذا.االقتصادي وضمان استمرارية عجلة التنمية الستقرارا ربقيق و فعاال يف تلعب دورا رياديا أن ادلالية السياسة
السالفة الذكر  األىداف ربقيق يف ادلالية السياسة بو تقوم الذي الدور إىل التطرق من خالل ىذه ادلقال نحاولس

 و ذلك بطرح اإلشكالية اجلوىرية التالية :

 السياسة المالية لتحقيق كل من التنمية و االستقرار االقتصادي و العدالة االجتماعية؟ ما هي فعالية

 و لإلجابة على ىذه اإلشكالية نقسم ادلقال إىل ثالثة زلاور كاآليت :

 :السياسة ادلالية و دورىا يف ربقيق التنمية االقتصادية . األولاحملور 

 ربقيق االستقرار االقتصادي . :السياسة ادلالية و دورىا يفالثاين  احملور

 :السياسة ادلالية و العدالة االجتماعية .الثالث احملور 

 :السياسة المالية و دورها في تحقيق التنمية االقتصادية األولالمحور 

 يزداد عملية بأهنا االقتصادي النمو لتحقيق األجل طويلة اقتصادية كسياسة-/تعريف التنمية االقتصادية : 1
 ظلو معدل من أكرب التنمية معدل كان و إذا طويلة  زمنية فًتة خالل لالقتصاد احلقيقي الوطٍت الدخل بواسطتها

political regime in the society and also according to the levels of the economic 

progress and development of the country. In fact, the effectiveness of the 

financial policy in the free economic regime differs from the one which is 

applied in the socialist regimes and it also differs from the one which is 

applied in the developing countries. All in all, the financial policy contributes 

in the realization of the social justice and the economic development and 

stability through the adaptation of its tools. 

Key Words: Financial policy effectiveness, economic development, 

economic stability, social justice.               
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 معينة ،خالل قوى رلموعة تفاعل ىنا )عملية( بعبارة و يقصد، سَتتفع احلقيقي الفرد دخل متوسط نإالسكان ،ف
 1.الوطٍت االقتصاد يف معينة متغَتات بعض يف جوىرية تغيَتات حدوث إىل يؤدي ،شلا طويلة زمنية فًتة

 زيادة ربقيق إىل ،وهتدف القومي االقتصاد وىيكل بنيان تغيَت يف تتمثل معتمدة وتدابَت وسياسات إجراءات-
 من العظمى الغالبية منها يستفيد ،و حبيث الزمن  من شلتدة فًتة عرب احلقيقي الدخل متوسط يف ودائمة سريعة

 2األفراد.

 3 "االقتصادية الفجوة لتقليل فجوة أهنا كما االقتصادي، االستقالل و للتكامل أداة و وسيلة-

 4 مالئمة إسًتاتيجية من أساس على و ذلك قوية دفعة عن ينبثق بنياين تغيَت-

 من الفرد نصيب متوسط زيادة طريق النامية ،عن الدول لسكان ادلعيشة مستويات ربسُت إىل اذلادفة العملية-
 نظر وجهة من حقيقية و فعالة االقتصادية التنمية عملية تكون حىت يتحقق أن ؽلكن ال الذي ،والقومي  الدخل

 القطاع بدور مقارنا الدول ذلذه االقتصادي النشاط يف التصنيع و الصناعة دور زيادة خالل من إال االقتصاد علم
 5.فيو التقليدي و الزراعي

 االقتصادي النشاط مستوى زيادة و االقتصادية التنمية لتحقيق إغلابيا دورا ادلالية للسياسة فبالتايل إن        
 تتجنب أن عليها غلب ،كما اذلدف ىذا لتحقيق الالزمة اإلمكانات كافة لتوفَت الدولة تسعى ،لذلك للمجتمع
 .الوطنية ادلدخرات على و تعتمد التضخمية التمويلية الوسائل

 و تلعب للتنمية الالزمة ادلالية ادلوارد توفَت االقتصادية التنمية تقتضي /مصادر تمويل التنمية االقتصادية :2
 زيادة التنمية ،و لتمويل الالزمة الرأمسالية ادلوارد تعبئة يف ىاما ،دورا النامية الدول يف و خاصة ادلالية السياسة
 للوصول الالزم ادلال لتوفَت و اإلمكانيات الوسائل كل الدولة ،و تستخدم للمجتمع االقتصادي النشاط مستوى

 التنمية إحداث يف رئيسي بدور الدولة قيام إىل ادلوارد ىذه توفَت يف ادلالية السياسة أعلية ،و ترجع اذلدف  ىذا إىل
 االحتياجات ضخامة إىل باإلضافة عاتقها على تقع أصبحت و اليت تتبناىا اليت و اخلطط الربامج خالل من

 لتمويلها . الالزمة الرأمسالية

                                                           
،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيَت ،جامعة  2004-1990،أطروحة دكتوراه ،حالة اجلزائر  السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن االقتصاديمسعود دراوسي ،  1

 91-90،ص  2006-2005اجلزائر ،
 1 .85،ص1980 ، ،القاىرة الشمس عُت ،مكتبة االقتصادية التنمية، لطفي علي  2
 .116 ص، 2008 األوىل ، الطبعة  التوزيع ،األردن و للنشر الراية ،دار االقتصادي و التطوير التخطيط، الوليد يزيد بشار  3
 .7 ،ص 1980 العربية ، النهضة دار  االقتصادية التنميةشافعي ، زكي زلمد 4
 .6 نشر،ص تاريخ بدون القاىرة، والنشر، للطبع التعاون دار ،إسالمي منظور من االقتصادية التنمية االىدن، علي زلمد فرىاد  5
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 ،أو و اخلدمات االستهالكية السلع على ينفق ال الذي الدخل من اجلزء ذلك بأنو االدخار يعرف/اإلدخار :2-1
 1.اجلاري و اإلنفاق اجلاري الدخل بُت الفرق ىو

 حالة و االجباري ،ففي االختياري االدخار بتعبئة االدخار تكوين يف تساعد أن ادلالية للسياسة و ؽلكن        
 :التالية ادلالية السياسة إتباع ؽلكن االختياري االدخار

 بينما االستهالك زبفيض إىل يؤدي لالستهالك ادلخصصة الدخول على الضرائب فرض إىل ادلالية السياسة ميل -أ
 يؤدي الًتكات على الضرائب زبفيض أن كما زيادتو يؤدي إىل لالدخار ادلخصصة الدخول على الضرائب فرض

 سبويل يف يساىم كاحتياطي و استخدامو أرباحها من جزء توزيع عدم على ادلشروعات ،حث االدخار تشجيع إىل
 استثمارىا)األرباح يعاد اليت األرباح من اجلزء إعفاء طريق عن و ذلك أعمالو يف التوسع ،أو جديدة مشروعات

 .سلفضة( لضرائب اخلاضعة

 للسياسة ،و ؽلكن اإليراد صاحب من هنائي أو مؤقت سحب يعٍت الذيو  اإلجباري لالدخار بالنسبة أما       
 طرح ،أو احلالية الضرائب معدالت زيادة أو جديدة ضرائب فرض طريق عن تكوينو تشجيع يف تساىم أن ادلالية

 احتياطي)االحتياطي لتكوين األرباح من نسبة بتجنيب الشركة يلزم الدولة طرف من قانون سن أو إجبارية قروض
 .زلددة زمنية فًتة بعد ترد أن على اخلاصة الثروات أو الدخول من جزء اقتطاع القانوين( ،أو

 ادلالية السياسة تتبعها اليت األساليب أنسب معرفة إىل نوع كل دراسة وراء من هندف أنواع عدة لالدخار و       
 :خارجية و أخرى داخلية مصادر ىناك،و  االقتصادية  التنمية لتمويل استخدامها ؽلكن مدخرات على للحصول

و ادلوضوعية  الشخصية العوامل من دبجموعة تتحدد القطاع ىذا مدخرات إن :العائلي القطاع /مدخرات2-1-1
 نصيب زيادة الوطٍت ،و الدخل يف ،فالزيادة توزيعو شكل ،و الوطٍت الدخل حجم صلد ادلوضوعية العوامل ،فمن
 احلقيقية األجور مستويات يف التغَتات أن االدخار ،كما على الفرد مقدرة زيادة يف ذلك ينعكس منو الفرد

 على ذلذا ،و األفراد مدخرات حجم كبَت حد إىل ربدد العوامل ىذه كل الضريبية السياسة يف والتغَتات واألسعار
 ،و عدم الشاملة التنمية خطط ضمن اجملدي االستثمار إىل و توجيههم االدخار على األفراد ربفز أن الدولة
 و بالتايل الوطٍت الدخل باطلفاض النامية البلدان و تتميز الكمالية السلع على االستهالكي اإلنفاق ضلو التوجو

 شانو من ىذا و اجملتمع أفراد بُت الوطٍت الدخل توزيع سوء إىل باإلضافة ،ىذا منو الفرد متوسط نصيب اطلفاض
 األظلاط تقليد إىل ادلرتفعة الدخول أصحاب اذباه سوءا األمر يزيد شلا ،واألفراد  لدى االدخارية ادلقدرة يضعف

 فئة لدى االستهالكية األظلاط ىذه انتشار أن الًتيف ،كما اإلنفاق يف ادلتقدمة و التوسع الدول يف االستهالكية
 موارد من كبَت جزء ؼلصص دخال ،و بالتايل األقل األخرى الفئات إىل احملاكاة طريق عن تدرغليا ينتقل األغنياء

                                                           
،زبصص :مالية ،مذكرة ماجستَت يف التسيَت الدويل للمؤسسات  -دراسة بعض دول ادلغرب العريب-دور السياسة المالية في جذب االستثمار األجنبي المباشرسالكي سعاد ، 1 

 .57،ص  2011-2010دولية ،
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و  أسواق إىل الدول ىذه افتقار إىل باإلضافة الفئات ،ىذا ىذه رغبة تشبع اليت السلع الستَتاد الصعبة العملة
 1.القطاع ىذا مدخرات بضآلة تتسم اجملتمعات ىذه ذبعل العوامل ىذه كل منظمة مؤسسات

 ثبات بسبب النفقات ،إما عن اإليرادات زيادة نتيجة ادلدخرات ىذه تنشأ :الحكومي القطاع /مدخرات2-1-2
 حجم و زبفيض اإليرادات زيادة أو النفقات و تثبيت اإليرادات بزيادة إما اجلارية ،و النفقات ضبط و اإليرادات

 ادلساعلة ادلالية السياسة بإمكان و بالتايل النفقات و زبفيض اإليرادات زيادة بُت تبادلية عالقة إغلاد النفقات أي
 ىذا مدخرات أن ادلالحظ أن و الرسوم ،غَت الضرائب إيرادات زيادة طريق عن القطاع ىذا مدخرات توفَت يف

 .العامة النفقات حجم لتزايد نظرا ضئيلة القطاع

 الوطٍت ،ففي االقتصاد يف النسبية أعليتو على القطاع ىذا مدخرات تتوقف :األعمال قطاع /مدخرات2-1-3
 األخَت ىذا مدخرات أن ،كما القطاع ىذا مدخرات تزيد منو اإلعمال ،و قطاع دور يتعاظم الرأمسالية الدول حالة

 ىذا ادخار من تزيد أن الدولة فتستطيع الضرائب  فرض يف الدولة تتبعها اليت ادلالية السياسة طبيعة على تتوقف
 ادلختلفة و االحتياجات ادلوزعة غَت األرباح كل أو جزء إعفاء أن عليو ،كما ادلفروضة الضرائب بتخفيض القطاع

 2.القطاع ىذا مدخرات حجم رفع يف تساىم استثمارىا يعاد اليت

 أعباء تًتتب ال األول النوع ففي اخلارجية القروض عكس على الداخلية القروض إن/القروض الداخلية :2-2
 يف اآلخر البعض إىل األفراد بعض من الدخول ربويل سوى تتطلب ال الدين ،فخدمة الوطنية ادلوارد على حقيقية
 ضلو توجو جديدة نقود إصدار بو فيقصد التضخمي( التمويل اجلديد) النقدي اإلصدار عن طريق ،أما اجملتمع
 و سلع من االقتصاد يف موجود مقابل اجلديدة الشرائية القوة ذلذه يكون أن دون التنمية مشروعات على اإلنفاق

 االقًتاض أي مؤقتة ظروف دلواجهة و تصدر األجل قصَتة قروض على الداخلية القروض حيث تشتمل3خدمات.
  4ة.التنمي سندات أو اإلجباري االدخار ال االختياري االدخار عن الناجم احلقيقي

 استخدام ؽلكن حىت مناسب وقت يف رحبا ربقق اليت ادلشروعات لتمويل القروض ىذه استعمال و ينبغي       
 االقتصادية التنمية لتمويل وسيلة جديدة نقود إصدار أن البعض و يرى 5.و فوائده الدين خلدمة األرباح ىذه

 6. التضخم إىل لاللتجاء مربرات يقدمون و ىؤالء الضرييب النظام ضعف دبعاجلة تسمح

                                                           
 6. 8ص ، نشر تاريخ و النشر ،القاىرة ،بدون للطباعة اجلامعية ،الدار اإلقتصادية التنمية لخطط و النقدية المالية ،السياسة حجَت مبارك زلمد 1 
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 إىل يؤدي األسعار ارتفاع أن ذلك االستثمار ،و على حافز يعترب إنو-أ *من مبررات االلتجاء إلى التضخم :
 يؤدي أخرى ناحية من و ىو لالستثمار جديدة فرص و ظهور االستثمار يف التوسع منو أرباح ادلنظمُت ،و زيادة
 أن إال لالدخار ، احلدي ميلهم الرتفاع مدخراهتم و زيادة ادلرتفعة الدخول أصحاب صاحل يف الدخول توزيع إىل
 وجود عدم ىو االستثمار يعوق ما ألن لالستثمار حافزا يكون ال أنو خطر ،حيث يكون قد بل ضعيف ادلربر ىذا

 يف فالزيادة االدخار زيادة عليو يًتتب ادلرتفعة الدخول لصاحل التوزيع إعادة أن صحيحا ليس أنو كما كايف طلب
 دبيزان اإلخالل إىل يؤدي شلا معظمها تستورد اليت السلع ،الكمالية استهالك زيادة إىل تؤدي ادلرتفعة الدخول

 العدالة ىدف مع يتناىف و بالتايل و احملدودة الثابتة الدخول بأصحاب بالغا ضررا يضر أنو إىل باإلضافة ادلدفوعات
 كالعقارات احلقيقية األصول يف ادلضاربة على يشجع إذ الوطنية ادلوارد وتوجيو توزيع سوء إىل و يؤدي االجتماعية

 .للتنمية الالزمة االستثمار رلاالت عن بعيدا ادلوارد تتحول بالتايل،و  الصرف سعر أسواق و يف السلع ، و زبزين

 دون ػلول ادلنظمُت ،و تشجيع يكفي التنمية لتشجيع مقبول بقدر التضخمي التمويل سياسة استخدام -ب
طليق  تضخم إىل ادلعتدل التضخم ربول نظرىم يف ؼلشى ال ادلشروعات ،و بعض ذلا تتعرض قد اليت اخلسائر
 تتجاوز أن قبل ادلوارد على و السيطرة النقود عرض زيادة على اإلشراف احلكومية السلطات وسع يف كان ،طادلا

 :عاملُت على تتوقف التضخمية القوى خطورة أن بالذكر و اجلدير .اخلطر نقطة األسعار

 ادلرونة ضعيف أنو ادلتخلفة الدول يف العرض خصائص من االستهالك ،و سلع عرض مرونة درجة :األول  -
 النفوذ من قدرا ربوز قد اليت االجتماعية الكيانات من غَتىا و العمالية النقابات قوة مدى :الثاين  - عامة بصفة

 1.والدخول األجور رفع من ؽلكنها السياسي

 فرص و إتاحة االستثمار يف التوسع يف للغاية زلدودا أثرىا يكون التضخمي التمويل سياسة و بالتايل فإن       
 .األسعار مستوى ارتفاع ىي النهائية و النتيجة جديدة

 االستثمارات لتمويل كاف مال رأس توفَت عن احمللية ادلدخرات عجز حالة يف/مصادر التمويل الخارجية :2-3
 الذي األخَت ،ىذا ادلال األجنيب برأس االستعانة إىل الدولة للتنمية ،تلجأ مناسب معدل ربقيق لضمان ادلطلوبة

و  ادلعدات إيرادات عن مدفوعات مثل األجنيب النقد إىل ػلتاج الذي التنمية برنامج من اجلزء لتمويل نافعا يعترب
 دورا يلعب إظلا األجنيب ادلال فرأس ،و منو ذلذا كافية غَت الصادرات حصيلة تكون عندما و خاصة اآلالت
 ادلرحلة خالل و كذلك االنطالق مرحلة خالل خاصة بصفة ادلوقف يسهل حبيث أعليتو لو تكون قد مساعدا
و  اخلام و ادلواد و ادلعدات اآلالت إىل ماسة احلاجة تكون أين بنفسو نفسو يدفع الذي التلقائي النمو من ادلبكرة
 أجل من يكفي ما إنتاج على قادرة أصبحت قد تكون ال ادلشروعات أن حُت االستهالكية ،يف السلع بعض

 الكيفية تعترب ،ذلذا عظيمة أعلية ذات األجنيب ادلال رأس من ادلعونة تكون االنتقالية الفًتة ىذه مثل و يف التصدير
جوىرية  أعلية ذات مسألة االقتصادية التنمية لتمويل األجنبية الدول من ادلال رأس على احلصول هبا ؽلكن اليت
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 حكومة من تأيت أن ؽلكن االقتصادية تنميتها لتمويل ما دولة منها تستفيد اليت األجنبية األموال رؤوس أن ،حيث
 .الغرض ذلذا خصيصا مكونة دولية منظمات أو أجنبية

 ادلستقرة التنمية أن على عام اتفاق ىناك أنو غَت ادلتخلفة للبالد و خاصة األجنيب ادلال رأس أعلية رغم        
 بواسطة متولدة موارد على تقوم أن غلب ،فالتنميةاألجنيب  ادلال رأس تدفق على أساسا تعتمد أن ؽلكن ال القوية

عنها  بديال و ليس احمللية للموارد فقط مكمل سوى يكون أال غلب ادلال األجنيب رأس ذاتو ،و الوطٍت االقتصاد
 توقفو أو نقصانو إىل يؤدي ما الظروف من يطرأ فقد هناية ال ما إىل يستمر أن ؽلكن ال األجنيب التمويل ،ألن

 ػلل أن على القدرة لديو يكون أن احلالة ىذه يف الوطٍت االدخار على غلب و ذلذا مثال حرب كنشوب أحيانا
 1اخلارجي . التمويل زلل

 : السياسة المالية و دورها في تحقيق االستقرار االقتصادي الثانيالمحور 

 الرواج ،و أوقات أو الكساد أوقات يف خاصة االقتصادي االستقرار ربقيق يف ىاما دورا ادلالية للسياسة إن       
 مصادر أىم إرجاع و ؽلكن  الوطٍت الدخل مستوى األسعار ،و مستوى ،و  التشغيل مستوى على لتأثَتىا ذلك

 : األسباب من نوعُت إىل االقتصادي باالستقرار تعصف اليت ختالالتاإل

 الوطٍت . االقتصاد يف الكلي الطلب يف عجز أو زيادة ظهور 1-

 يف و األجور األسعار من كل ربديد يف كبَتة بدرجة وتتمتع ادلنافسة قواعد على زبرج احتكارية قوى وجود 2-
 .اإلنتاج عوامل بعض مرونة درجة اطلفاض مع اجملتمع

 و اإلجراءات األدوات من عدد على االقتصادي االستقرار ربقيق يف االقتصادية السياسة و تعتمد       
 :يلي فيما أعلها تنحصر األساسية

و  الضريبية السياسة باستخدام و ارتفاعا اطلفاضا الكلي الطلب على تأثَتىا خالل من :ادلالية السياسة أدوات -أ
 اإلنفاقية .

 معرفة على ىنا و نقتصر ادلتداولة النقود كمية يف للتحكم ادلركزي البنك يستخدمها النقدية السياسة أدوات -ب
 النظرية الناحية من ليس ادلالية السياسة صلاح مدى على باالعتماد ناجعة النتائج ،و تكون ادلالية السياسة دور
 عجزا فيها يكون قد أو متوازنة تكون قد للدولة العامة ادلوازنة أن نعلم و ضلن التطبيقية الناحية من و أيضا بل فقط

 .فائضا أو

 الكلي الطلب يف فائض أو عجز ظهور :األوىل احلالة
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 ىذه يف ادلشكلة تتلخصبالعجز)البطالة( : بالتمويل المتمثلة المالية السياسة أي الكلي الطلب في عجز-أ
 الكلي الطلب أن ذلك و اخلدمات ،و السلع من الكلي العرض حجم مع يتناسب ال الكلي الطلب أن يف احلالة
 على يًتتب الكلي ،و الطلب يف عجز ىناك أي الكامل التشغيل من أقل عند مستوى الكلي العرض مع يتوازن
 يكون العامة ،فهنا ادلوازنة عجز إليو مضافا االستثمار على يزيد الكامل التشغيل لدى ادلخطط االدخار أن ذلك
 باستخدام االقتصادي االستقرار زعزعة و بالتايل االقتصادية ادلشاكل استفحال دلنع تتدخل أن الدولة على لزاما

 1.ادلالية السياسة

 ادلستوى إىل الكلي الطلب مستوى رفع طريق عن فيتم ادلشكلة ىذه عالج يف ادلالية السياسة طريقة عن أما       
 تستخدم بطالة ،و من عليها ترتب وما الكساد أزمة من اخلروج بالتايل ،و ػلقق الكامل  التشغيل ػلقق الذي

 حجم و لطبيعة سلتلفة ،طبقا بنسب معا االثنُت مزج حدى أو على كل و اإلنفاقي ،إما الضرييب شقيها السياسة
 من ترفع أن )العامة النفقات يف التوسع (االنفاقية السياسة خالل من الدولة فتستطيع  ادلعاجلة موضوع ادلشكلة
 .اخل.....ادلستشفيات و و ادلدارس الطرقات و شق االستثمارية العامة ادلشروعات إقامة خالل من الطلب مستوى

 لذلك و الشيخوخة ،و نتيجة البطالة إعانة مثل االجتماعية اإلعانات سلتلف منح يف احلكومة توسع خالل من أو
 ىذا أن ،أي االستثمار مضاعفة بفعل مضاعفة بصورة بل العام اإلنفاق دبقدار فقط ليس الشخصي اإلنفاق يزداد
 2.العمالة من يزيد و االستثمار على ػلفز شلا اإلنفاق على األفراد مقدرة من يزيد الدعم من النوع

 التعويضي األثر خالل من الكساد مواجهة يف الضريبية( اإليرادات العامة)زبفيض اإليرادات تستخدم كما       
 زيادة ؽلكن ،و االستثمار  و زيادة االستهالك زيادة يف الضرائب زبفيض يسهم أن ؽلكن حيث للضرائب ،
 ذلذه لالستهالك احلدي ادليل الرتفاع نظرا الدخل ادلنخفضة الفئات دخول مستوى رفع طريق عن االستهالك

 . لالستهالك يوجو الفئات ىذه دخول زيادة أن يعٍت ،شلا الفئات 

 شلا األرباح على خالل الضرائب من زيادتو على تعمل أن ؽلكن الضريبية فالسياسة باالستثمار يتعلق و فيما       
 .اإلنتاج زيادة على وبالتايل االستثمار على ادلنتجُت يشجع

 ألن  الضرائب زبفيض من فعالية أكثر اإلنفاق حجم زيادة سياسة أن األخَت يف نذكر أن و البد        
 3.الضرائب زبفيض حالة يف ادلضاعف حجم عن يزيد اإلنفاق زيادة حالة يف االستثمار مضاعف

 احلالة ىذه يف:بالفائض  بالتمويل المتمثلة المالية السياسة أي التضخم( الكلي) الطلب مستوى زيادة-ب
زائدا  نقديا فائض ىناك أن الكلي أي العرض أكرب من الكلي الطلب أن يف االقتصادي االستقرار مشكلة تنحصر
 ضعف ظروف ظل و يف احلالة ىذه ففي العامة ادلوازنة عجز إليو مضافا االدخار من أكرب االستثمار أن ،حيث

                                                           
1
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 أو زبفض أن ادلالية السياسة على فإن بالتايل األسعار ،و و ارتفاع التضخم إىل يقود فإنو اإلنتاجي اجلهاز مرونة
 طريق الزائدة ،عن الشرائية القوة امتصاص أي الزائد النقدي الطلب و تسحب الكلي الطلب مستوى تعيد

 جديدة ضرائب باستحداث الضرائب حصيلة زيادة أو القائمة الضرائب معدالت برفع ادليزانية يف فائض إحداث
 خفض خالل من االستهالكي الطلب ترشيد على تعمل االتفاقية السياسة أن السلع ،كما من أخرى أنواع على
 األول ،اجلانب جانبُت  من التضخم من للحد ادلستخدمة ادلالية السياسة تتكون ذلك على ،و العام  اإلنفاق بنود
 1ة.العام النفقات زبفيض ىو الثاين اجلانب و الضرائب زيادة ىو

 ادلباشر الضرائب زيادة على فيًتتب ادلباشرة غَت و الضرائب ادلباشرة الضرائب بُت نفرق ىناالضرائب : /زيادة1
 حجم مع يتناسب بقدر األفراد لدى الشرائية القوة من جانب امتصاص منها التصاعدية و خاصة الدخل على

 زبفيض و منو ادلختلفة و اخلدمات السلع على سينفق كان الذي األفراد دخول من جزء اقتطاع أي الدخل
  .الكلي الطلب

 الضرائب من النوع ىذا زيادة أن حيث االستهالك من احلد يف ادلباشرة غَت الضرائب تساىم أن و ؽلكن         
 أنواع على يتوقف الكلي الطلب زبفيض يف ادلباشرة غَت الضرائب أثر أن غَت الكلي الطلب اطلفاض عنو يًتتب
 ارتفاع يؤدي اليت السلع على تقتصر ادلباشرة غَت الضرائب يف الزيادة ،أي الضرائب  ىذه عليها تفرض اليت السلع

 .السلع سلتلف على الطلب مرونة على يتوقف الذي عليها ،األمر الطلب اطلفاض على أسعارىا

 مقدار و يتوقف عليها الطلب زبفيض إىل تؤدي فإهنا الكمالية السلع على الضرائب زادت إذا فمثال        
 .السلع ذلذه السعرية الطلب مرونة درجة على الطلب يف االطلفاض

 النفقات زيادة لكون التضخم من احلد يف تساىم العامة النفقات زبفيض عملية إنالعامة : النفقات /تخفيض2
 ادلنال صعب يكون العامة النفقات بنود بعض زبفيض أن ،غَتالتضخم  وجود أسباب من العامة اإليرادات عن
 أنواع بعض مثل العامة النفقات بعض زبفيض ؽلنع ال ىذا اخل ،و....و األجور و التعليم الصحة خدمات مثل

 العامة النفقات زبفيض لصعوبة و نظرا قصَتة زمنية لفًتة االستثمارات بعض تنفيذ تأجيل أو احلكومي االستهالك
 زبفيض إىل هتدف اليت ادلالية السياسة فإن شبة من ،و زلدود التضخم من احلد يف أثرىا فإن الواقعية الناحية من

 2ة.ادلباشر  الضرائب و خاصة الضرائب زيادة على يركز أن غلب التضخم من احلد أي الكلي الطلب

 يف و خاصة العمال نقابات سبارس األسعار ،إذ ربديد يف كبَتة بدرجة االحتكارية القوة تتمتع :الثانية احلالة       
 أصحاب يدفع الذي ذلك ،األمر يف تنجح ما وكثَتا للعمال النقدية األجور رفع يف كبَتة ضغوطا ادلتقدمة الدول

 إىل الزيادة ىذه تؤدي مناظرة ،و زيادة حدوث دون معينة  بنسبة واخلدمات السلع أسعار رفع إىل األعمال
 .التكاليف دفع عن الناتج التضخم

                                                           
1
 JOHNSON Harry, Gorden,on economie and society, op-cite, p241. 
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 االقتصادي األدب يف عليها أطلق قد التضخم ،و مع جنب إىل جنبا البطالة فيها تظهر احلالة و ىذه        
 نقابات نفوذ بسبب الستينات أواخر يف ادلتقدمة الدول يف ادلشكلة ىذه ظهرت و قد التضخمي الكساد مشكلة
 تأثَت فيكون اجلزائر منها و النامية الدول يف التوسعي ،أما اذباىها األجور أخذت أين األعمال و رجال العمال
 برامج تتبٌت الدول ىذه أن الغالب ،غَت يف الدولة سياسات تتبع األجور سياسة أن ،كما ضعيفا العمال نقابات
 والفنية ادلاىرة كالعمالة النادرة اإلنتاج عوامل على ربصل ال كأن االختناقات بعض فتواجو األجل طويلة تنموية

 عرقلة إىل يؤدي ،شلا اخل.... و ادلواصالت الطرق شبكة توفر أو عدم الغيار و قطع األولية ادلواد يف نقص وجود أو
 أو السكان عدد كزيادة متعددة لعوامل الطلب فيو يزيد الذي الوقت يف االستثمارات إنتاجية و اطلفاض اإلنتاج
 الطلب ظروف يف للتحكم ادلالية السياسة استخدام فإن الظروف ىذه ظل يف ،و غَتىا أو احلكومي اإلنفاق زيادة

 ظروف يف استخدامها ينبغي اليت ادلالية السياسة فإن عليو األسعار ،و و استقرار الكاملة العمالة ػلقق أن ؽلكن ال
 :اآليت يف تتمثل النامية الدول

 إىل تفتقد اليت العمل قوة من جلانب الفٍت التدريبو  التعليم فرص توفَت يف العام اإلنفاق برامج استخدام -
 زلاولة إىل البطالة ،باإلضافة معدل زبفيض السياسة ىذه شأن من اجلديدة ،و الوظائف إىل الالزم التدريب
 عرض اإلنتاج يف مرونة زيادة إىل تؤدي واليت وغَتىا والصحة السكن مثل النفع ذات ادلشروعات بعض يف التوسع
 . االختناق نقاط من كثَت اختفاء و الكلي اإلنتاج

 ىذه شأن و من اإلنتاجية يف بالزيادة األجور يف الزيادة بُت ربط سياسة ادلالية السياسة خالل من الدولة تبٍت - 
 التضخم . معدل زبفيض الزيادة

و  الضريبية اإلعفاءاتو  االستثمارية ادلنح خالل من و االستثمار االدخار على تشجع ضريبية سياسة اعتماد -
 1.التنمية على أساسية بصفة التشجيع

 :السياسة المالية و العدالة االجتماعية  الثالثالمحور 

كانت و ال زالت قضية العدل االجتماعي من القضايا اذلامة اليت شغلت الذىن البشري على مر العصور        
طغى عليها لقرون عديدة ،و قاست من ورائو ويالت و األزمان ،نظرا ألن البشرية قد مرت بظلم اجتماعي 

عديدة حطت من كرامة البشرية ،و قسمت الناس إىل طبقات كثَتة ،كل حسب ما ؽللك من مال ،فمن قل مالو 
 نقصت كرامتو ،و من كثر مالو ارتفعت مكانتو و كرامتو يف اجملتمع .

إننا سوف نتناوذلا يف الفكر ادلعاصر أوال ،مث يف الفكر  و إزاء تلك األعلية القصوى للعدالة االجتماعية ،ف        
 ادلايل اإلسالمي

                                                           
 . 83-82،مرجع سابق ،ص  السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن االقتصاديمسعود دراوسي ، 1
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إن كثَت من الكتب يستخدم فيها تعبَت التنمية االقتصادية و /العدالة االجتماعية في الفكر المالي المعاصر :1
يف ربليالهتم اليت االجتماعية ،و يف احلقيقة يقصدون بالتنمية االجتماعية العدالة االجتماعية ،و يظهر ذلك 

 تنصب على عدالة توزيع الدخول .

يثَت مصطلح العدل االجتماعي الكثَت من ادلشاكل و الصعوبات عند زلاولة مدلولو العلمي  - /مفهومها :1.1
،إذ العدالة مفهوم ذايت ،غامض ،نسيب ،قابل للتغيَت و التعديل وفق آراء الكتاب يف كل زمان و مكان ،و ىو ال 

ليل االقتصادي للبحث ،رغم زلاوالت العديد من االقتصاديُت إلخضاعو ،لذلك اكتفى البعض بًتك ؼلضع للتح
 1ة و الشعراء و رجال السياسة .مهمة ربديده للفالسف

تعٍت تكافؤ الفرص مع ترك ادلواىب تعمل بعد ذلك دبا ال يتعارض مع تعاليم الدين أو القانون أو العرف السائد -
البشر يف ادلواىب  االقتصادية دبعناىا احلريف الضيق تصطدم مع الفطرة ،و تتعارض مع اختالف،ذلك أن ادلساواة 

 2و القدرات.

ذلا مفهوم نسيب ،و ينبغي أن يكون ىدفو ىو ضمان توفَت احلاجات الضرورية الالزمة للحياة لكل فرد يف اجملتمع -
ث ال تتسع الفجوة بُت مستويات الدخول ،على أن يكون ذلك يف حدود الدخل القومي ادلتاح للمجتمع ،حي

 3مكان واحد و يف رلتمع واحد . بصورة فجة ،حيث يشاىد سكان القبور و سكان القصور يف

نظرا ألعلية ربقيق العدالة االجتماعية بُت أفراد /دور السياسة المالية في تحقيق العدالة االجتماعية :2.1 
عي ،فإنو أصبح لزاما على الدولة أن تقوم بتحقيق العدالة االجتماعية اجملتمع على ادلستوى االقتصادي أو االجتما

بُت أفراد رلتمعها ،و ال تًتكو مبادرات األفراد و ذلك من خالل سياستها ادلالية و أدواهتا ادلتعددة على النحو 
 التايل :

صاديون التقليديون يف يتجو االقت/دور الضرائب في تحقيق العدالة االجتماعية و إعادة توزيع الدخل :1.2.1
ربديد من يتحمل عبئ الضريبة ،و بالتايل يف ربديد اآلثار التوزيعية للضريبة اذباىا بسيطا و واضحا ،فهم يرون أن 
عبء الضرائب ادلباشرة يقع على ادلكلف قانونا بأدائها ،أي على أصحاب الدخول و الثروة ،و ىو ما يعٍت أهنا 

ومي عن طريق زبفيض دخول ادلنتجُت ،و يرون أن عبئ الضرائب غَت ادلباشرة تقع تؤثر يف إعادة توزيع الدخل الق
 على ادلستهلكُت .

و ىو ما يعٍت أهنا تؤدي إىل إعادة التوزيع عن طريق رفع أشبان ادلنتجات ،و بالتايل عن طريق دخول         
عٍت ىذا االذباه أن الضرائب ادلباشرة ادلستهلكُت ،ذلك أن ادلستهلك يدفع شبن السلعة مضافا إليو الضريبة .و ي

                                                           
 . 16،ص  1991،الناشر وكالة مراكو لإلعالم و التسويق ،القاىرة ،بدون رقم طبعة ، السياسة المالية في تحقيق العدالة االجتماعيةدور زلمود خليل أضبد زلمدين ، 1
 .17زلمود خليل أضبد زلمدين ،نفس ادلرجع ،ص  2
،دار الفكر اجلامعي  -دراسة مقارنة-مي و النظام المالي المعاصر دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االجتماعية بين النظام المالي اإلسالىشام مصطفى اجلمل ، 3

 . 362اإلسكندرية ،بدون رقم طبعة ،ص 



  أ.دين مختارية                                                                                       فعالية السياسة المالية و دورها في تحقيق التنمية االجتماعية

 

 2012/ جوان  10العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
182 

تؤثر يف أشبان ادلنتجات خالل خفض الدخول و أهنا تعمل لذلك على خفض ىذه األشبان ،و أن الضرائب غَت 
 ادلباشرة تؤثر يف الدخول من خالل رفع أشبان ادلنتجات ،و أهنا تعمل لذلك على خفض ىذه الدخول.

يف إعادة توزيع الدخل القومي من خالل تأثَتىا يف الدخول النقدية ،إذ  فالضرائب ادلباشرة سبارس آثارىا       
ىي تؤدي إىل زبفيض ىذه الدخول ،و من مث تقلل من حدة التفاوت يف التوزيع ،لذلك فإن الضرائب على 
الدخل و على الًتكات و على رأس ادلال ذات أثر فعال يف إعادة توزيع الدخل القومي يف غَت صاحل أصحاب 

 خول ادلرتفعة .الد

أما الضرائب غَت ادلباشرة فإهنا سبارس آثارىا يف إعادة توزيع الدخل القومي من خالل تأثَتىا على الدخول        
احلقيقية إذ ىي تدفع أشبان ادلنتجات و تزيد من درجة التفاوت يف التوزيع ألهنا تؤدي إىل زبفيض ادلركز النسيب 

دة حيث أهنا تنقص من دخوذلم احلقيقية بدرجة كبَتة حبيث ال ينبغي ذلم ما ألصحاب الدخول ادلنخفضة و احملدو 
يدخرونو خاصة و أهنم ؼلصصون اجلزء األكرب من دخوذلم لإلستهالك .لذلك ؽلكن القول أن الضرائب غَت 

صيب يف ادلباشرة تعد ضرائب غَت عادلة ألهنا تتناسب تناسبا عكسيا مع القدرة التكليفية للممولُت ،حيث أهنا ت
الغالب ادلوارد الضرورية ، و من مث ال يوجد تناسب بُت ما يدفع من ضرائب على االستهالك و بُت دخل ادلمولُت 
،و تكون النتيجة اشتداد وطأة الضرائب غَت ادلباشرة على ذوي الدخول الصغَتة منها على ذوي الدخول الكبَتة 

إعادة توزيع الدخل القومي لصاحل الطبقات الغنية يف .و يالحظ أن التوسع يف فرض ىذه الضرائب يؤدي إىل 
 1تمع .اجمل

ال جرم أن النفقات العامة تؤثر يف توزيع الدخل /دور النفقات العامة في تحقيق العدالة االجتماعية :2.2.1
تعرف دبرحلة القومي بُت األفراد ،و يتم تأثَت الدولة يف توزيع الدخل القومي على مرحلتُت ،ادلرحلة األوىل و ىي ما 

 التوزيع األوىل للدخل ،و ادلرحلة الثانية ىي مرحلة إعادة توزيع الدخل بُت األفراد بصفتهم مستهلكُت .

تستطيع الدولة أن ذبري نفقاهتا العامة على ضلو تؤثر فيو على حالة أ/دور الدولة في التوزيع األولي للدخل :
للسلع و اخلدمات ،و ىذا ما يظهر بوضوح يف النفقات  التوزيع األويل للدخل بُت األفراد بصفتهم منتجُت

 احلقيقية اليت تساىم يف إضافة دخول جديدة بالطرق التالية:

عن طريق إنتاج اخلدمات العامة ادلنتجة للمنافع اجلماعية ،و ىذه ادلنافع تؤدي إىل زيادة دخول األفراد احلقيقية -
 نتيجة إلشباع جزء من حاجاهتم .

عن طريق إنتاج السلع دبعرفة ادلشروعات العامة ،و ػلدث ىذا األثر عن طريق االستثمارات العامة شلا ينتج عنو -
 دخول جديدة لعوامل اإلنتاج .

                                                           
،ص  ،مرجع سابق -دراسة مقارنة-دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االجتماعية بين النظام المالي اإلسالمي و النظام المالي المعاصر ىشام مصطفى اجلمل ، 1

363-364 . 
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عن طريق تشجيع احلافز على إنتاج السلع دبعرفة ادلشروعات اخلاصة و اليت تتم عن طريق اإلعانات العامة -
 االقتصادية .

قد تتدخل الدولة إلحداث تعديالت على حالة التوزيع ي إعادة التوزيع )التوزيع النهائي( :ب/تدخل الدولة ف
األوىل ،أي تلجأ إىل توزيع الدخل القومي مرة ثانية بُت ادلستهلكُت ،و ىذا ما يعرف بالتوزيع النهائي ،و ذلك 

أو االجتماعية أو  ة االقتصاديةباستخدام النفقات العامة إذا ما رأت عدم مالئمة التوزيع األويل من الناحي
 1السياسية .

 *و يتخذ إعادة توزيع الدخل القومي أحد االتجاهات اآلتية :

إعادة توزيع الدخل القومي بُت الطبقات االجتماعية ادلختلفة للحد من التفاوت بُت الطبقات .و ىذا ىو -
 االذباه الغالب يف البالد الرأمسالية ادلتقدمة .

دخل القومي بُت سلتلف عوامل اإلنتاج أي بُت سلتلف مصادر الدخل ،و ىي العمل و رأس ادلال إعادة توزيع ال-
 و األراضي .

إعادة توزيع الدخل القومي بُت سلتلف قطاعات اإلنتاج ادلختلفة ،و ىي الزراعة و الصناعة و اخلدمات .و ىذا -
بالد على زيادة الدخول الزراعية الطلفاض معدل االذباه كثَتا ما ػلدث يف البالد الرأمسالية ،حيث تعمل ىذه ال

 النمو الزراعي عن الصناعي .

ية من حيث ادلوارد إعادة توزيع الدخل القومي بُت سلتلف األقاليم لصاحل ادلناطق اليت ال تتمتع دبيزات نسب-
 2الطبيعية .

ماعية واسع اجملال ،متشعب و ألن موضوع العدالة االجت/العدالة االجتماعية في الفكر المالي االسالمي :2
األطراف ،فقد تناولناه يف اجملال االقتصادي ادلايل لذا سنتطرق للعدالة االجتماعية يف اإلسالم ،ما ادلقصود منها 

 ،و ما دور السياسة ادلالية االسالمية يف ربقيق العدالة االجتماعية و ذلك على النحو التايل :

أو اجلنس  التوزيع العادل للدخل و الثروة بُت كافة أفراد اجملتمع ،دون سبييز بينهم بسبب الدين- /مفهومها :1.2
 3أو اللون و غَتىا .

إعادة التوزيع تعٍت أن ىناك اختالال أو تفاوتا حدث يف اجملتمع البد من عالجو ،و ىذا التفاوت الذي نشأ يف -
 1.ره الشرع و األخرى ال يقرىاع إىل عدة عوامل بعضها يقاجملتمع ،سواء يف الدخل أو الثروة ،إظلا يرج

                                                           
 . 186-185،ص  مبادئ المالية العامةزكريا زلمد بيومي ، 1
 .187-186زكريا زلمد بيومي ،نفس ادلرجع ،ص  2
 . 614،مرجع سابق ،ص  دور السياسة المالية االسالمية في تحقيق التنمية االقتصاديةالسيد عطية عبد الواحد ، 3
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ما تفضى إليو -الوصية-اذلبة-*فالعوامل اليت تؤدي إىل التفاوت و يقرىا الشرع و يتفق معها ىي )ادلَتاث
مستوى الثقافة و -التفاوت ادلبٍت على اختالف قدرات البشر و مواىبهم-ادلعامالت الشرعية من مكاسب

-السرقة-الربا-من العوامل األخرى(بينما العوامل ادلنافية للشرع و ػلذر منها اإلسالم )االحتكارو غَتىا -التعليم
و غَتىا من األنشطة احملرمة األخرى( ،و إقرار اإلسالم للعوامل األوىل ألهنا هتدف إىل تنمية اجملتمع و -الغضب

 2اذلالك يف اجملتمع االسالمي. إىل رقيو ،بينما ربرؽلو للثانية ،ألهنا تؤدي إىل إشاعة الفساد و تؤدي

تستطيع السياسة ادلالية االسالمية أن /دور السياسة المالية االسالمية في تحقيق العدالة االجتماعية :2.2
تساىم مساعلة فعالة يف ربقيق العدالة االجتماعية ،و ذلك عن طريق أدواهتا ادلتعددة ،و على رأسها الزكاة و 

ى اليت ال تتوافر لغَتىا ،خاصة و أن بعض مصارف تلك األدوات كالزكاة زلددة ،و ىي غَتىا من األدوات األخر 
 منصرفة إىل الئات ادلعدمة كالفقراء و ادلساكُت .

و إذا كان االسالم يقر التفاوت بُت البشر القائم على العوامل ادلشروعة ،إال أنو عند وجود فقر مدقع و غٌت 
ختالل يف توزيع الدخل و الثروة للمجتمع ،نراه يتدخل إلعادة توزيع فاحش ،أو بعبارة أخرى عند حدوث ا

 و يقوم منهجو على مبدأين أساسيُت علا :-من خالل سياستو ادلالية-الدخل و الثروة بُت األفراد

و ىذا من خالل الزكاة اليت /دور السياسة المالية االسالمية في تحقيق المساواة التامة بين األفراد :1.2.2
ع أن تلعب دورا ىاما يف إعادة توزيع الدخل و الثروة ،فهي تعد تكليف ديٍت و مايل يف نفس الوقت تستطي

 ،حيث تقتطع جزءا من أموال األغنياء و ثرواهتم لتوزع على الفقراء و ادلساكُت .

مال ،و و من مزايا ىذه الفريضة أهنا فرضت على أصناف متعددة من ادلال ،و بأسعار سلتلفة تتناسب مع كل 
ذبىب بطرق سلتلفة و يف أوقات مناسبة ،كما تتمركز مصارفها احملدودة على األشخاص الذين ىم يف حاجة حقيقية 
إىل ادلال ،و لذا فإن الزكاة تعترب فريضة شاملة ،و شلا يزيد من فعاليتها أهنا ضريبة متجددة ذبب كل عام 

 جواز الزكاة يوجد العديد من ادلوارد األخرى ،و اليت ،فاستمرارىا يساىم يف ربقيق العدالة االجتماعية و إىل
تستطيع أن ربقق هبا الدولة العدالة االجتماعية و إعادة توزيع الدخل ،كاخلراج و اجلزية و العشور و غَتىا ،و  
كالتوظيف الذي يوظفو وىل األمر على أغنياء ادلسلمُت عند عدم كفاية تلك ادلوارد إلشباع احلاجات الضرورية 

 ألفراد .ل

إذن فالعدالة االجتماعية يف االسالم ىي مسؤولية احلاكم و اجملتمع و األفراد صبيعا ،و يؤكد ذلك قول عمر رضي 
 3"لئن عشت إلى العام المقبل أللحقن آخر الناس بأولهم حتى نستوي في الكفاف" اهلل عنو 

                                                                                                                                                                                     
 . 274-273،مرجع سابق ،ص  العدالة االجتماعيةدور السياسة المالية في تحقيق زلمود خليل أضبد زلمدين ، 1
،مرجع سابق ،ص  -دراسة مقارنة-دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االجتماعية بين النظام المالي اإلسالمي و النظام المالي المعاصر ىشام مصطفى اجلمل ، 2

367-368 . 
 . 372-371ىشام مصطفى اجلمل ،نفس ادلرجع ،ص  3
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إن التفاوت ادلقيد أو ادلنضبط المنضبط : /دور السياسة المالية االسالمية في تحقيق التفاوت المقيد أو2.2.2
ىو الذي يسمح بو االسالم بالقدر الذي ػلفز على العمل و ػلقق التكامل ال التناقض ،و التعاون ال الصراع ،و 

 بعبارة أخرى بالقدر الذي ال يكون فيو التفاوت فاحشا ،شلا ؼلل بالتوازن االقتصادي بُت أفراد اجملتمع .

تماعية ليس التسوية ادلطلقة بُت الناس ،إظلا موجبها أن يتساوى الناس يف هتيئة الفرص فموجب العدالة االج
،فيتوافر التعليم ادلثمر لكل الناس حىت تظهر القوى ،و يسند لكل إنسان ما يصلح لو من عمل ،و ىذا ىو 

 فيها دون طاقتها . التنظيم اجلماعي السليم الذي يتوافر فيو إنتاج كل القوى من غَت أن هتمل قوة أو تعمل

و عليو ؽلكن القول بأن االسالم بعد أن أقر التفاوت ،و جعلو يقرب بُت الناس و يتعاونون ؼلدمون بعضهم 
،فيجعل األساس يف التوزيع االسالمي ىو احلاجة ،دبعٌت ضمان حد الكفاية لكل مواطن أوال مث ادللكية و العمل 

 لتوازن بُت أفراد اجملتمع كلما افتقد ىذا التوازن .ثانيا ،و من حق ويل األمر التدخل إلعادة ا

و بتحقيق التوازن االقتصادي بُت أفراد اجملتمع تتحقق العدالة االجتماعية و يشيع يف ربوع اجملتمع االسالمي 
السالم االجتماعي )األمن العام( و تنفي ظاىرة التمييز الطبقي من اجملتمع سواء على مستوى الدول أو على 

 األفراد.مستوى 

 و ذلذا وضع االسالم وسائل لضبط التفاوت و حفظ التوازن االقتصادي بُت األفراد و ىي كالتايل :

 عدم السماح بالثروة أو الغٌت إال بعد ضمان حد الكفاية ال الكفاف .-أ

 عدم السماح باستئثار أقلية خبربات اجملتمع .-ب

 1التوزيع عند افتقار التوازن .إعادة -ج

 خالصة :

 تطورات شهدت قد اآلن إليو وصلت ما إىل الفرعوين العصر يف بوادرىا ظهور منذ ادلالية للسياسة ادلتتبع إن       
 الكساد دلراحل تعرضو دون االقتصادي النشاط على و اإلشراف اإلنتاج لتوجيو الدولة أداة أصبحت أين جوىرية
 .و اآلخر احلُت بُت بو تعصف اليت و الرواج

 ادلستوى على أعليتها دبدى يعًتف أن ،البد ما نظام يف أو ما فًتة يف احلياد من بشيء سبيزت و إن حىت       
 كأسلوب توزيعها إعادة و مثال الضرائب فرض خالل من االقتصادية احلياة تنظيم يف ساعلت أهنا الكلي ،إذ

 السياسة ركائز أىم أحد تشكل ادلالية السياسة أن كما العدالة و ادلساواة ربقيق مث من الثروة ،و توزيع إلعادة

                                                           
،مرجع سابق ، ص  -دراسة مقارنة-دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االجتماعية بين النظام المالي اإلسالمي و النظام المالي المعاصر ى اجلمل ،ىشام مصطف 1

372-375 . 
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االقتصادية  احلياة عصب ؽلثل الذي ادلال يف التحكم خالل من التوازن ربقيق على تعمل حيث للدولة االقتصادية
 .دولة لكل ادلالية السياسة منها تتشكل اليت ادلختلفة و السياسات اإلجراءات رلموعة خالل من ذلك ،و

 من كوهنا االقتصادية باحلياة ادلهتمُت أنظار زلطة تزال و ال كانت أن السياسة ادلاليةؽلكن القول  و أخَتا      
التنمية و االستقرار االقتصاديُت و  ربقيق هبدف قطاعاهتا دلختلف التوجيو و كذا و التحكم للتدخل الدولة أدوات

 الوصول إىل العدالة االجتماعية .

 باللغة العربية :-المراجع :قائمة 
 .1988 القاىرة ، العربية  النهضة ،دار  المالي اإلقتصاد ومبادئ العامة ،المالية غنم زلمد باىر/1
 .2008 األوىل ، الطبعة  التوزيع ،األردن و للنشر الراية ،دار االقتصادي و التطوير التخطيط، الوليد يزيد بشار/2
 . 1989، القاىرة،ى الدجو  مطابع،  العامة المالية  الشيخ رياض/3
 . 1990،القاىرة ، مبادئ المالية العامةزكريا زلمد بيومي ،/4
دراسة بعض دول ادلغرب -دور السياسة المالية في جذب االستثمار األجنبي المباشرسالكي سعاد ،/5

 .2011-2010،مذكرة ماجستَت يف التسيَت الدويل للمؤسسات ،زبصص :مالية دولية ، -العريب
 .1988، ،القاىرة العامة المالية، اهلل عبد عز الدين أمينة، قمعتو  زلمود مسَت/6
دار النهضة ،عمان ، دور السياسة المالية االسالمية في تحقيق التنمية االقتصاديةالسيد عطية عبد الواحد ،/7
،1990 . 
 .199 9التوزيع ،عمان ، و للنشر صفاء ، دار العامة المالية، احلاج طارق/8
 .1980 ، ،القاىرة الشمس عُت ،مكتبة االقتصادية التنمية، لطفي علي/9

 بدون القاىرة، والنشر، للطبع التعاون دار ،إسالمي منظور من االقتصادية التنمية االىدن، علي زلمد فرىاد/10
 .نشر تاريخ

 .198 6بَتوت ،،اجلامعية  ،الدار االقتصاد مبادئبكري ، كمال/11
 .1980 العربية ، النهضة دار  االقتصادية التنميةشافعي ، زكي زلمد/12
و النشر  للطباعة اجلامعية ،الدار اإلقتصادية التنمية لخطط و النقدية المالية ،السياسة حجَت مبارك زلمد/13

 .نشر تاريخ ،القاىرة ،بدون
 ،الناشر وكالة مراكو دور السياسة المالية في تحقيق العدالة االجتماعيةزلمود خليل أضبد زلمدين ،/14

 .1991لإلعالم و التسويق ،القاىرة ،بدون رقم طبعة ،
،أطروحة دكتوراه ،حالة اجلزائر  السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن االقتصاديمسعود دراوسي ،/15

 .2006-2005،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيَت ،جامعة اجلزائر ، 1990-2004
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المالية في تحقيق التنمية االجتماعية بين النظام المالي اإلسالمي و  دور السياسةىشام مصطفى اجلمل ،/16
 ،دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية ،بدون رقم طبعة. -دراسة مقارنة-النظام المالي المعاصر 

 .1988 ،اإلسكندرية ،  العام االقتصاد و الحكومية الماليةحسُت ، وجدي/17
 باللغة األجنبية :-

1/JOHNSON, Harry Gordon, On Economic and society, Chicago, University of 

Chicago, Bress, 1975. 
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 واقع إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي فى ظل العولمة بين الفرص والمخاطر

 لموشى زهية د.  
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

                                                           

.الجزائرالبواقى أم  –العربى بن مهيدى ة عجام،العلوم التجارية وعلوم التسييرو  يةاإلقتصادالعلوم كلية ،   استاذة محاضرة قسم ب،لموشى زهية د. 

 الملخص:
، حيث شهد ىذا 1981منذ إنشائو سنة  يشكل البعد اإلقتصادي التطور األىم ىف مسَتة رللس التعاون اخلليجى

اجملال العديد من اإلصلازات ىف سبيل تفعيل التكامل اإلقتصادي اخلليجى و ربقيق الوحدة اإلقتصادية الكاملة. خاصة 
ىف ضوء اإلدراك الكامل من جانب دول رللس التعاون ألعلية اإلقتصاد كمحرك للعالقات الدولية و زلدد دلكانة الدول 

على الساحة الدولية، وىف ضوء اإلدراك بأن التكامل بُت دول اجمللس أصبح ميثل اخليار األمثل دلواجهة  و أعليتها
ادلستجدات احمللية و اخلارجية، فقد أثبتت ذبربة التنمية ىف دول اجمللس ىف العقود ادلاضية عدم قدرة اإلقتصاديات احمللية 

ادلوارد من جهة و ضيق نطاق السوق احمللية من جهة أخرى  منفردة على النجاح ىف ىذا النهج نظرا  لصغر حجم
خصوصا ىف ظل عصر التكتالت اإلقتصادية الكربى و العودلة. ولقد ًب إختيار ذبربة التكامل اإلقتصادي لدول اخلليج 

جموعة من العريب كحالة للدراسة نظرا دلا تطرحو ىذه التجربة كنموذج متميز من ظلاذج التكامل الىت تتأثر حركتها دب
احملددات اذليكلية و اخلصائص الىت تتميز هبا عن بقية حركات التكامل ادلعاصرة ىف البلدان النامية. كما أن إذباىات 

إقتصادية، و ىي دائرة شبو  –التنمية ادلعاصرة ىف ىذه اجملموعة تشَت إىل إرتباطها الوطيد و ادلباشر بثالث دوائر جغرافية 
ر رللس التعاون العريب اخلليجى ، و الدائرة اإلقليمية الىت تضم رلموعة األقطار العربية، و الدائرة اإلقليمية الىت تضم أقطا

 و منظمات األمم ادلتحدة . ( OECD ) الدولية الىت تضم بالدرجة األوىل بلدان منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية

 االقتصادي ، مؤشرات العودلة ، االندماج العادلي . دول رللس التعاون اخلليجي ،   الواقع الكلمات المفتاحية :
Abstract  :  

The economic dimension is the most important development in the Gulf Cooperation Council 

(GCC) since it was established in 1981. This field witnessed many achievements in order to 

activate Gulf economic integration and realize full economic unity. Especially in the light of 

the GCC countries' full recognition of the importance of the economy as an engine of 

international relations. It is specific to the status of countries and their importance in the 

international arena. In the light of the realization that GCC integration is the best option to 

face domestic and foreign developments, In the last decades, local economies have been 

unable to succeed in this approach due to the small size of resources and the narrowness of the 

domestic market, especially in the era of major economic blocs and globalization. The 

experience of the economic integration of the Arab Gulf countries was chosen as a case study 

because this experience is presented as a distinct model of integration models whose 

movement is influenced by a set of structural determinants and characteristics that characterize 

them from other contemporary integration movements in developing countries. The current 

trends in development in this bloc indicate its close and direct link with three geo-economic 

circles. It is a sub-regional department that includes the countries of the Arab Gulf 

Cooperation Council, the regional department which includes the Arab countries group, and 

the international circle, which includes mainly countries Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) and United Nations organizations. 

Keywords: GCC countries, economic reality, indicators of globalization, global integration. 
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 مقدمة :
 شهدت مسَتة التعاون العريب بروز منظمة جديدة داخل كيان التعاون اإلقليمى العريب، و ذلك لدى اإلعالن ىف

عن قيام رللس التعاون لدول اخلليج العربية، ونظرا ألعلية ىذه التجربة ليس فقط  ىف كوهنا  1981فرباير  14
زلور إىتمام البحث اجلارى، و إظلا لكوهنا تبلور رلموعة من اإلنعكاسات بعيدة األثر على مسَتة التعاون اإلظلائى 

خضم ما ػلدث على مستوى الساحة االقتصادية العادلية للدول العربية و الدول النامية بشكل عام ، خاصة ىف 
من تغَتات و تطورات ناذبة عن ثورة تكنولوجيا ادلعلومات ، و العودلة ،لذلك فقد أصبح السوق العادلى أكثر 
تعقيدا و تنافسية، حيث أسهمت العودلة بشكل كبَت ىف توحيد أذواق ادلستهلكُت و تفضيالهتم و سلوكاهتم، 

العملية اإلنتاجية. كما أهنا ال تزال تزيل احلواجز السياسية، و االقتصادية و التكنولوجية و تسهم ىف وكذلك توحيد 
االبتكارات و التجديد، و من األجل احلصول على ميزة تنافسية ىف سوق عادلى دائم التغَت و التنافس ًب تطبيق 

دي االقليمى الذى تسعى دول اخلليج العريب العديد من االسًتاتيجيات حول العامل. و يعترب التكامل االقتصا
لتجسيده ىو واحد من ىذه التوجهات الفعالة الىت ميكن توظيفها لتحقيق ادليزة التنافسة و الرفاىية االقتصادية 
لشعوهبا عرب العودلة ، كما انو قد ػلقق العديد من ادلزايا االقتصادية لذلك سيتم التطرق أوال مفهوم رللس التعاون 

اخلليج العربية مث  إىل واقع إقتصاديات دول رللس التعاون اخلليجى و كذا توضيح ادلؤشرات الدالة على لدول 
عودلة إقتصاديات ىذه الدول و بعدىا سنتطرق إىل أىم الفرص و التحديات الىت تفرضها العودلة على ىذه 

 االقتصاديات .
 أهمية البحث : -1

عامل الرئيسية ىف النشاطات االقتصادية العادلية منذ هناية احلر  الباردة، لقد أصبحت العودلة االقتصادية أحد أىم ادل
فلم يقتصر تأثَتىا على األوجو السياسية و االقتصادية و االجتماعية للعامل فقط ، بل إهنا تضع النظام االقتصادي 

عامل على ادلستوى الرمسي و العادلي ىف مواجهة ربديات مل يسبق ذلا مثيل ، لذلك مل ربظ قضية باىتمام كل دول ال
الشعيب مثل قضية العودلة باعتبارىا أىم الظواىر الىت ذبتاح البشرية ىف القرن احلادى و العشرين ، و استطاعت 
استقطا  الشرائح الفكرية ادلتعددة االنتماءات و التخصصات من اقتصاديُت و سياسيُت و مثقفُت ال يربطهم 

نوعية ادلتالحقة الىت يشهدىا العامل ىف كافة اجملاالت االقتصادية و السياسية و سوى اىتمامهم جبملة التغَتات ال
غَتىا و الىت تعدت نطاق الدولة و ذباوزت احلدود، و من مث أصبحت دراسة العودلة و عالقاهتا بالتكتالت 

لتطوير اقتصادياهتا و  االقتصادية أمرا بالغ األعلية و على اعتبار دول اخلليج العريب من الدول الىت تسعى جاىدة
تفعيل تكاملها االقتصادي ىذا ما يوجب عليها ضرورة االىتمام ،  بالتزامن و التداخل ىف طبيعة االلتزامات و 
ادلزايا بُت اإلطارين ، العودلة و التكتل و إىل إثارة التساؤالت حول مدى توافق و التضاد بُت توجهات التعاون و 

 تسفر عنو من أثار و إنعكاسات  جديدة ىف إطار التكتل ضد خارجو .التكامل االقتصادي  و ما قد 
 على ضوء ما سبق تتجلى معامل اإلشكالية الرئيسية لبحثنا حول : إشكالية البحث : -2
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كيف ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجى من تعظيم منافعها و االستفادة من مزايا إندماجها 
 و ما تفرضه من تحديات ؟ العالمي فى ظل ما تتيحه العولمة من فرص

 اعتمدنا ىف حبثنا ىذا على الفرضيات التالية :فرضيات البحث :  -3
دفع عجلة التنمية االقتصادية يعترب التكامل االقتصادي بالنسبة لدول رللس التعاون اخلليجي األسلو  األصلع ل -

 ؛هبا
تسعى العودلة لتحقيق حرية التجارة اخلارجية و حرية انتقال رؤوس األموال و ىذا حتما سيشكل خطرا على  -

 اقتصايات دول رللس التعاون اخلليجي ألنو سيقضى على صناعاهتا احمللية و يزيد من تبعيتها للدول ادلتقدمة ؛
 ربديات العودلة فرصة لبناء تكامل اقتصاي خليجي . -

  منهج البحث :  -4
ًب اإلعتماد ىف ىذا البحث على ادلنهج الوصفى التحليلي، و ذلك عن طريق مجع البيانات و ربليلها، ومن مث 
تقييمها باالعتماد على البيانات الواردة ىف الدراسات و التقارير الصادرة من طرف األمانة العامة لدول رللس 

در و ادلراجع الىت تضمنت العديد من الكتب و التعاون اخلليجى كما قد ًب االعتماد على رلموعة من ادلصا
 البحوث و التقارير و ادلؤسبرات الىت تناولت ىذا اجملال من البحث . 

 أهداف البحث :  -5
 يهدف ىذا البحث إىل ربقيق األىداف الرئيسية التالية :

 التعرف على الواقع احلاىل القتصاديات دول رللس التعاون اخلليجي  -1
 توضيح و ربليل ألىم مؤشرات عودلة إقتصاديات دول رللس التعاون اخلليجي  -2
 تسليط الضوء على التفاعلية بُت اقتصاديات دول رللس التعاون و العودلة ىف ظل التحديات و الفرص  -3

 هيكل البحث :  -6
 على ضوء ما سبق ميكننا تقسيم البحث إىل ما يلي :

 التعريف دبجلس التعاون اخلليجي ؛ -
 ع إقتصاديات دول رللس التعاون اخلليجي ؛    واق  -
 مؤشرات عودلة إقتصاديات دول رللس التعاون ؛        -
 الفرص و التحديات الىت تفرضها العودلة على إقتصاديات دول اجمللس . -

 أوال : التعريف بمجلس التعاون الخليجى و أهم إنجازاته المشتركة 
اخلليجى، حيث أن ادليثاق مل يعرف اجمللس تعريفا دقيقا، شأنو شأن  تعددت التعاريف اخلاصة دبجلس التعاون 

ادلنظمات الدولية األخرى، وكذلك العموميات الىت مشلتها أىدافو ، فيعرفو بعضهم بأنو : " تنظيم دويل إقليمي 
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أنو زلدود العضوية ذو طابع قومي، حيث يربط الدول األعضاء عالقات خاصة و مسات مشًتكة متشاهبة ، كما 
 1يعترب تنظيما حكوميا ذا اختصاص عام ، ألعضائو صفة الدولية و نشاطو شامل دلختلف اجملاالت ".

كما يرى بعض اإلختصاصيُت أن رللس التعاون بدولو الست : " يعد منظمة إقليمية وفقا دلعايَت األمم ادلتحدة 
ل منطقة إقليما بادلفهومُت اجلغراىف و على الرغم من مقولة بعضهم بان الدول الست دبوقعها اجلغراىف ال تشك

 2القانوىن ".
و يؤكد بعضهم اآلخر على أن رللس التعاون اخلليجى ىو : " منظمة دولية إقليمية عامة االختصاص لتوافر 
العناصر األساسية الواجب توافرىا لقيام ادلنظمات الدولية احلكومية و ىي : العنصر الدويل، عنصر الرضا، و 

 . 3و االستقرار ، و عنصر اإلرادة الذاتية "         عنصر الدوام
و الذى يرى بأن اجمللس ذو صيغة تعاونية فقط و ىو  1985و بعد مؤسبر القمة الذى عقد ىف الكويت سنة 

عبارة عن " صيغة تعاون بُت ست دول تتشابو ىف أنظمتها و اقتصاداهتا و جغرافيتها ، و تًتابط ىف مصَتىا ، وىف 
، فاجمللس ليس   ذبمعا و ال حلفا ، وإظلا إطار تعاوىن يعتمد على التنسيق اإلقتصادى و التعاون مستقبلها 

 4الدفاعى والتقريب السياسى ". 
و اجلدير باألمر أننا نالحظ بأنو ليس ىناك تعريف زلدد جمللس التعاون ، بل كل ما ىناك ىو عبارة عن 

و إن كان أصحا  االختصاص ىف القانون الدوىل غلمعون تقريبا  اجتهادات من ادلفسريُت و القائمُت باجمللس ،
على أن رللس التعاون لو صفات " منظمة دولية إقليمية " ، إال أننا نضيف إىل ذلك صفة أخرى، و ىي أنو 

 زلدود العضوية .
 ثـــــــــــانيا : واقع إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي 

ادلتميز دلنطقة رللس التعاون قد منحها منذ القدم أعلية اسًتاتيجية جعلتها زلط اىتمام  إذا كان ادلوقع اجلغراىف
العامل عرب سلتلف األزمان، فإن اكتشاف النفط و الغاز قد أضاف ذلذه األعلية بعدا استثنائيا ، حيث أصبحت 

لى خارطة التفاعالت دول اجمللس زلور االرتكاز العادلى ىف أسواق الطاقة، و تضطلع بدور عادلى مهم ع
االقتصادية و ادلالية و التجارية، لذلك فال بد من تسليط الضوء على أىم ادلؤشرات االقتصادية ذلذه الدول و كذا 

 التطرق لواقع و وضعية قطاعاهتا سواءا التعدينية و غَت التعدينية و ىذا ما سيتم التطرق إليو من خالل :
I.  2017إلى  2009الى لدول مجلس التعاون خالل الفترة من تطور معدل نمو الناتج المحلى اإلجم  

                                                           
 ،1983مكتبة دار العروبة، الكويت،اقتصادية ،،سياسية   ،ت قانونيةرؤية مستقبلية ، دراسا :اخلليج العربية  رللس التعاون لدول ػلي حلمى، رجب 1

 . 91ص 
 عربية ، سلسلة أطروحات الدكتوراهالنايف على عبيد، رللس التعاون لدول اخلليج العربية ) من التعاون إىل التكامل ( ، مركز دراسات الوحدة  2
 .  151ص  (،28)   
 . 23،  22، ص ص  1989، آذار / مارس  13عطية حسُت أفندى عطية ، رللس التعاون و ظاىرة التكامل الدوىل  ، رللة التعاون ، العدد    3

     18، ص ص  1983سنة  1( ، رللة اخلليج العرىب ، العدد  عبد اهلل فهد النفيسى ، ) رللس التعاون اخلليجى : اإلطار السياسى و االسًتاتيجى  4
،19   
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إن الزيادة الكبَتة ىف عدد السكان بدول رللس التعاون و ىف حجم القوى العاملة، و التطورات االقتصادية ادلتتالية 
 1.4قد اسهمت ىف رلموعها ىف النمو الكبَت الذى شهده الناتج احمللى االمجاىل باألسعار اجلارية ليصل إىل 

خالل   % 27و دبعدل ظلو قدره  2010تريليون دوالر سنة  1.1، مقابل  2011تريليون دوالر خالل سنة 
 عام واحد 

  2017إلى  2009( : تطور معدل نمو الناتج المحلي االجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خالل الفترة 01الشكل رقم )

 

ادلركز اإلحصائي لدول رللس التعاون لدول اخلليج العربية ، آفاق اقتصاد رللس التعاون لدول اخلليج  المصدر :
 . 2، ص 2016، أغسطس 2016-2017

تريليون دوالر  1.4، لَتتفع اىل  2010تريليون دوالر سنة  1.1و لقد تواصلت الزيادة ىف الناتج احمللى ليبلغ 
، و 1983عن مستواه ىف سنة  2011ىف سنة   % 626المجاىل زاد بنسبة ، أي أن الناتج احمللى ا2011سنة 

قد شهد اطلفاضا ىف الناتج  2009، وإن كان سنة 1 2000عن مستواه ىف سنة   % 311بنسبة زيادة قدرىا 
تريليون  1.1، حيث بلغ الناتج احمللى اإلمجاىل حواىل  2008احمللى اإلمجاىل باألسعار اجلارية مقارنة بسنة 

مليار دوالر و ذلك بسبب األزمة العادلية إال أنو قد عاد و ازبذ   911.4إىل  2009والر،و اطلفض سنة د
عن مستواه ىف   % 21تريليون دوالر بنسبة زيادة تقدر    1.1حيث بلغ  2010إذباىا تصاعديا ىف سنة 

 .  2011ترليون دوالر ىف سنة  1.4و واصل إرتفاعو ليبلغ بالتقريب   2009
سنة  % 11د أشارت توقعات ادلركز االحصائي بأن الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية سينكمش بنسبة و ق

تقريبا . و يتأثر معدل النمو ىف الناتج احمللي االمجايل  %15و البالغ  2015و ذلك بصورة أقل سنة  2016
و  2014سط سعر سلة أوبك بُت سنيت باألسعار اجلارية بدرجة كبَتة بتغَت أسعار النفط . حيث تراجع متو 

دوالر للربميل ( . و من ادلتوقع أن يستمر  49.5دوالر للربميل إىل  96.3تقريبا ) من  %50بنسبة  2015

                                                           
إدارة اإلحصاء ،" دول رللس التعاون : حملة إحصائية " ، العدد الثالث ،  –األمانة العامة لدول رللس التعاون لدول اخلليج العربية ، قطاع شؤون ادلعلومات   1

 .  33، ص  2112ديسمرب 
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دوالر للربميل . وحسب توقعات  41ليصل إىل  2016و  2015بُت سنيت  %17ىف الًتاجع بنسبة 
 16بنسبة  2017أسواق السلع األولية. فمن احملتمل أن يتحسن سعر النفط سنة  ادلؤسسات الدولية ادلختصة ىف

شلا يرفع توقعات النمو ىف الناتج احمللى اإلمجايل باألسعار اجلارية لدول رللس  2016عن مستواه ىف سنة  %
 . 2017ىف سنة  %6.6التعاون إىل 

الفًتة ىف ظل  ادلقابل ، من ادلتوقع أن يأخذ القطاع غَت النفطي دور القيادة ىف النمو االقتصادي ىف ىذه و ىف
، حيث أشارت توقعات ادلركز اإلحصائي لدول رللس التعاون إىل ان القطاع غَت النفطي تراجع أسعار النفط

ىي معدالت أقل من متوسط على التوايل ، و  2017و  2016، ىف سنيت  %3.9و  %3.5سينمو دبعدل 
، شلا يشَت إىل األثر  %5.6و البالغ  2015إىل  2011النمو الذى ربقق ىف القطاع غَت النفطي خالل الفًتة 

غَت ادلباشر لًتاجع النفط على اقتصاد دول رللس التعاون . و من ادلتوقع أن تقود قطاعات البناء و التشييد و 
  2017و  2016االقتصادي جمللس التعاون ىف سنيت  النقل و التخزين و ادلواصالت النمو

( : تطور معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي لمجلس التعاون لدول الخليج خالل 02الشكل رقم )
  2017إلى  2009الفترة من 

 

خلليج ادلركز اإلحصائي لدول رللس التعاون لدول اخلليج العربية ، آفاق اقتصاد رللس التعاون لدول ا المصدر :
 . 2، ص 2016، أغسطس 2016-2017

  أبرز العوامل التى ستؤثر على توقعات النمو فى الناتج المحلي اإلجمالي و إنعكاساتها على معدل التضخم
 فى أسعار المستهلكين فى دول مجلس التعاون الخليجي :

 بعدة عوامل ، أبرزىا : من ادلتوقع أن يتأثر ظلو اقتصاد رللس التعاون ىبوطا ىف ادلدى القصَت و ادلتوسط
 استمرار تراجع أسعار النفط العادلية و ما يًتتب عليو من خفض لالنفاق احلكومي ىف دول اجمللس . -
رفع سعر الفائدة لالحتياطي الفيدرايل األمريكي كسلسلة من عملية تطبيع السياسة النقدية للواليات ادلتحدة  -

 األمريكية 
 تراجع االستثمار ىف القطاع اخلاص  -
 ارتفاع تكاليف سبويل العجز ىف ادليزان احلكومي . -
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و ىف ادلقابل ، من ادلتوقع أن تساىم العوامل التالية ىف زيادة الضغوط التضخمية على أسعار السلع و اخلدمات 
 لدول رللس التعاون :

 السياسات احلكومية ادلتعلقة بتخفيض الدعم على ادلنتجات البًتولية ، -
 إجراءات زيادة اإليرادات العامة غَت النفطية  -
 زيادة تكاليف سبويل القروض الشخصية و التجارية ، -
اذباه النمو التصاعدي ىف دول ادلصدرة للعمالة جمللس التعاون شلا يسبب ارتفاعا ىف أجور العمالة الوافدة ىف رللس  -

 التعاون .
 تعاون تركيب إجمالى الناتج المحلى اإلجمالى لدول مجلس ال 

تتميز إقتصاديات دول رللس التعاون باعتمادىا ادلفرط على قطاع النفط و التعدين، و يظهر ذلك من خالل 
ادلساعلة الكبَتة ذلذا القطاع ىف تكوين الناتج احمللى مقارنة بباقى القطاعات . و سنحاول تبيان نسب مساعلة كل 

 إمجايل الناتج احمللى لدول اجمللس من خالل الشكل ادلواىل :  قطاع ىف
( : توزيع الناتج المحلي لدول مجلس التعاون حسب النشاط االقتصادي باألسعار 02الشكل رقم )
   2014الجارية لسنة 

 
، 2014ادلركز اإلحصائي لدول رللس التعاون لدول اخلليج العربية ، الكتا  االحصائي السنوي  المصدر :

 .  109، ص  2016العدد األول أبريل 
من خالل الشكل السابق نالحظ ىيمنة قطاع ) النفط و التعدين و الغاز ( على نسبة معتربة ىف تكوين إمجاىل 

خالل سنة   % 42القطاعات األخرى حيث تراوحت نسبة مساعلتو  الناتج احمللى لدول اجمللس مقارنة بباقى
و ىو ما جعل قطاع النفط و التعدين ػلتل ادلرتبة األوىل ىف تكوين إمجايل الناتج احمللي ، أما فيما يتعلق ، 2014

مساعلة  بباقى القطاعات فإهنا ىي األخرى بقيت تساىم مساعلة متواضعة ىف تكوين الناتج احمللى ، إذ مل تتجاوز
خالل ىذه السنة ، رغم أنو يعد من القطاعات الىت يتوقع أن ربدث تغَتا  % 10قطاع الصناعات التحويلية   

ىف ىيكلة اقتصاديات دول رللس التعاون و زبفض العبء عن قطاع النفط و التعدين ىف سبويل التنمية و تكوين 

 الخدمات المالية 
6.1% 

 األنشطة العقارية 
7.3% 

 الخدمات الحكومية
11% 

 أنشطة زراعية
2.3% 

 المناجم  و المحاجر
النفط و الغاز و ) 

 (التعدين
42% 

 الصناعات التحويلية
9.9% 

 التشييد و البناء
6.1% 

تجارة الجملة و 
التجزئة و المطاعم و 

 الفنادق 
9.5% 

 النقل و االتصاالت
5.8% 
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تجزئة و ادلطاعم و الفنادق ، مث قطاع التشييد و البناء الناتج احمللى، مث تأتى مساعلة كل من ذبارة اجلملة و ال
على التواىل ، بينما نالحظ أن مساعلة  قطاع الزراعة دون  % 6.1و  % 9.5بنسب قدرت على التواىل 

خالل ىذه السنة ، شلا يدل على أن ىذا القطاع ال زال مل يواكب  % 2.3ادلستوى ادلطلو  إذ أهنا مل تتجاوز 
ة و مل يؤدى الدور ادلنتظر منو ىف حل مشكلة الغذاء بادلنطقة، و يرجع السبب ىف ذلك إىل أن متطلبات التنمي

إقليم رللس التعاون يعد منطقة غَت مناسبة لالنتاج الزراعي حيث تتميز تلك ادلنطقة بندرة ادلطر و احلرارة ادلرتفعة 
 للجو .   

 ليجي :مؤشرات عولمة إقتصاديات دول مجلس التعاون الخ ثالثا :
لقد شهد العامل خالل السنوات االخَتة ظلوا ىف حجم التجارة الدولية يفوق النمو ىف الناتج االمجاىل العادلي، فلقد  

كما يتوقع أن يكون   % 12.8ىو  2010كان النمو احلقيقى للتجارة السلعية العادلية ىف إمجاىل الصادراهتا لسنة 
على التواىل، بينما كان ظلو  % 6.9و  % 7.5بنسبة  2014 و 2013النمو ىف الصادرات العادلية لسنيت 

و  2013ىف سنيت  % 4.5و  % 4.4و يتوقع أن يرتفع بنسبة  2010سنة  % 5الناتج احمللى العادلي بنسبة 
، و ىدا يعٌت أن الدول اليوم أصبحت أكثر  اعتمادا على التجارة الدولية شلا كان عليو 1على التواىل  2014
 أعقا  احلر  العادلية الثانية و أن االقتصاد العادلى أصبح أكثر إندماجا أو تكامال أو عودلة من السابق . احلال ىف

و العودلة ليست ظاىرة حديثة و إظلا ىي عملية مستمرة على ادلستويات اجتماعية و ثقافية و اقتصادية متعددة، 
أحدثتو من قدرة على تسريع و تَتة االتصاالت و  أهنا برزت حديثا كظاىرة بسبب الثورة ادلعلوماتية وماال إ

العالقات االقتصادية و الثقافية  منذ مطلع التسعينات . و نظرا ألن العودلة عملية مستمرة منذ أمد ليس بالقصَت، 
فهل ميكننا قياس مدى تفاعل رلتمعات دول رللس التعاون مع العامل من حوذلا ؟ و كيف ميكن ذلذه الدول أن 

 ماجها العادلى أو تفاعلها العادلى عامل دفع بدال أن يكون معوقا دلسَتهتا التنموية ؟ ذبعل إند
و سنتناول ىف ىذا الشأن بعض ادلؤشرات الىت سبكن من قياس ذلك و سيتم الًتكيز على ادلؤشرين الرئيسُت علا 

 ارجية ادلياشرة . حجم التجارة اخلارجية نسبة إىل النشاط االقتصادي للمجتمع و حجم االستثمارات اخل
  التجارة الخارجية 

يعد إقتصاد دول رللس التعاون إقتصادا منكشفا على العامل اخلارجى، إذ يصل حجم التجارة اخلارجية ) 
الصادرات  و الواردات ( إىل مستويات مرتفعة نسبة إىل الناتج احمللى االمجاىل، فغالبا مايتم قياس أعلية قطاع 

، ية ىف أي إقتصاد دبؤشر درجات االنفتاح أو االنكشاف التجارى على العامل اخلارجى التجارة التجارة اخلارج
حيث يشَت ارتفاع ىذه النسبة اىل عمق اعتماد االقتصاد موضوع الدراسة على األسواق اخلارجية لتصريف 

َت ارتفاع نسب منتجاتو ، وللحصول منها على حاجتو من السلع سواءا كانت استهالكية أو استثمارية . كما يش
                                                           

، مركز األحباث اإلحصائية و االقتصادية و اإلجتماعية و  2011سنوي حول الدول األعضاء دبنظمة التعاون اإلسالمي لسنة التقرير االقتصادي ال  1
 . 19 ،13مركز أنقرة ( ، تركيا ، ص ص  التدريب للدول اإلسالمية، )

  جارة اخلارجية إىل الناتج احمللىتساوى  نسبة الت (%  )  درجة اإلنفتاح ) االنكشاف ( التجارى  لدول رللس التعاون اخلليجى على العامل اخلارجى 
 االمجاىل  
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ىذا ادلؤشر اىل ضعف الناتج احمللى االمجاىل حيث ميثل ىف ىذه احلالة بالنسبة لدول اجمللس إنكشافا ذباريا ناتج 
باألساس من تصدير النفط اخلام و بعض السلع ادلصنعة ، مقابل اسًتاد أنواع عديدة من السلع ادلصنعة 

ت نفسو مدى حساسية االقتصاد احمللى للمتغَتات اخلارجية  االستثمارية و االستهالكية، و ىو يبُت ىف الوق
 التجاريُت و االتفاقيات و غَتىا كاألسعار العادلية، و السياسات التجارية للشركاء 

( : درجات االنفتاح التجاري لدول مجلس التعاون على العالم الخارجي خالل الفترة 01الجدول رقم )
2001 - 2014 

 الكويت قطر عمان السعودية البحرين اإلمارات 

2001 1.26 1.24 0.47 0.79 0.81 0.70 

2002 1.23 1.30 0.49 0.76 0.78 0.66 

2003 1.18 1.38 0.57 0.82 0.83 0.72 

2004 1.23 1.25 0.54 0.82 0.82 0.71 

2005 1.24 1.19 0.55 0.83 0.90 0.69 

2006 1.39 1.26 0.61 0.84 0.90 0.76 

2007 1.22 1.28 0.68 0.88 0.82 0.70 

2008 1.28 1.35 0.77 0.91 0.77 0.80 

2009 0.82 1.52 0.78 0.88 0.83 0.57 

2010 0.86 1.45 0.84 0.97 0.81 0.57 

2011 1.00 1.39 0.89 0.99 0.82 0.76 

2012 0.95 1.04 0.76 0.94 0.74 0.68 

2013 0.98 1.21 0.78 0.95 0.77 0.68 

2014 1.07 1.28 0.83 0.97 0.78 0.53 

 ادلصدر : من إعداد الباحثة ، باإلعتماد على : 
، جدوال  2006و  2004جامعة الدول العربية ، األمانة العامة ، التقرير االقتصادي العريب ادلوحد لسنيت  -

 متفرقة ، مرجع سابق 
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،   2012و  2011و  2010لسنوات   رللس التعاون لدول اخلليج العربية ، االمانة العامة ، حملة إحصائية ، -
 جدوال متفرقة ، مرجع سابق . 

، العدد األول أبريل  2014ادلركز اإلحصائي لدول رللس التعاون اخلليجي ، الكتا  اإلحصائي السنوي لسنة  -
  .83، ص 2016

خاصة إذا ما  ( أن درجة انفتاح دول اجمللس على العامل اخلارجى عالية جدا ، و 01توضح بيانات اجلدول رقم ) 
قورنت مع مثيالهتا ىف الدول النامية أو الدول الصناعية ، إال أن ارتفاع مستوى التجارة مع العامل اخلارجى ال يعٌت 
توجها واضحا ضلو العودلة، حيث يتطلب اطلراط دول اجمللس ىف العودلة اذباىا مستمرا ىف تزايد حجم التجارة 

 ق التجارية احمللية و اخلارجية . اخلارجية دبا يعكس اطلفاضا ىف العوائ
تشَت بيانات اجلدول إىل أن نسب التجارة اخلارجية اىل الناتج احمللى االمجاىل ىف ارتفاع جلميع  دول اجمللس، كما 
يالحظ من اجلدول أن متوسط درجات انكشاف اقتصاديات دول اجمللس على اخلارج قد تراوحت مابُت ) 

، و ىو ما يوضح عمق 2007 – 2001ىف السعودية كمتوسط خالل ادلدة ( 0.55( ىف البحرين و ) 1.27
اعتماد ىذه االقتصادات على األسواق اخلارجية ىف أكثر من نصف الناتج احمللى االمجاىل ، إذ يبُت أعلية مستوى 

 قطاع التجارة اخلارجية ىف تلبية متطلبات اقتصادات دول رللس التعاون اخلليجى . 
ل تعتمد بشكل كبَت على تصدير النفط اخلام و البًتوكيماويات و بعض ادلواد األولية ، و من و دبا أن ىذه الدو 

خالل مالحظة درجات االنكشاف التجارى ىف اجلدول أعاله يتبُت أن ىناك اطلفاضا ىف القيمة ادلضافة ، ميكن 
عن تقلب االيرادات الناجم عن تفسَتىا بضعف القدرة االنتاجية ىف رفع مستوى الناتج احمللى اإلمجاىل ، فضال 

التغَتات الىت ربصل ىف أسعار صادراهتا من ىذه ادلواد ، شلا يبُت اطلفاض معدالت التبادل التجارى لدول رللس 
 التعاون لصاحل الدول ادلتقدمة الىت تتبادل معها ذباريا بشكل رئيسى 

باستثناء  –ف التجارى اىل االرتفاع فقد اذبو مؤشر االنكشا 2014و  2008أما خالل الفًتة ادلمتدة بُت 
. إذ يعود ذلك إىل أن نسبة التجارة اخلارجية من 2008، وذلك بالرغم من األزمة ادلالية العادلية لسنة -البحرين 

الناتج احمللى اإلمجاىل قد اذبهت اىل االرتفاع ، شلا يؤكد استمرار و تزايد اعتماد اقتصاديات دول اجمللس على 
جية كنتيجة طبيعية الختالل اذليكل االنتاجى و عدم تنوعو . و الشك أن تزايد متوسط درجات التجارة اخلار 

إظلا يعود إىل تزايد عوائد الصادرات النفطية ، الىت تدفع  2014 – 2008االنكشاف التجارى خالل ادلدة من 
اجى، حيث االعتماد بشكل كبَت  اىل ارتفاع مستوى االستَتاد، و ىذا ما يشَت إىل مدى االختالل ىف اذليكل االنت

 على سلعة تصديرية واحدة و ىي النفط ، مقابل استَتاد أنواع عديدة من السلع ادلصنعة. 
ونستخلص شلا سبق أن اختالل اذليكل االنتاجى ىف دول اجمللس و االعتماد على صادرات النفط اخلام قد رفع 

امل اخلارجى و كذا مدى اعتمادىا على األسواق من مستوى االنكشاف التجارى ومستوى انفتاحها على الع
اخلارجية، إذ يتبُت جليا دور التجارة اخلارجية ىف سد فجوة االختالل ادلوجودة ىف قطاعات االنتاج ادلختلفة 

 باستثناء النفط . 
  االستثمارات األجنبية 
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مؤشرا دقيقا  نسبيا مقارنة بنسب التجارة اخلارجية لتحديد درجة    FDIتعد االستثمارات األجنبية ادلباشرة 
انفتاح رلتمع ما على العامل اخلارجي و اذباىو ضلو العودلة. إن جذ  استثمارات أجنبية بصورة كبَتة يعكس ربقيق 

فتاح و العودلة، مرحلة متقدمة نسبيا من التكامل االقتصادي مع اجملتمعات ادلشاركة و ميثل توجها واضحا ذباه االن
حيث أن الزيادة ىف حجم السوق جنبا اىل جنب ، مع مبادرة التكامل اإلقليمى، غلذ  ادلزيد من االستثمارات 
األجنبية ادلباشرة. و ذلك فقط ىف البلدان الىت تقع ضمن اتفاق التكامل االقليمى، و الىت تقدم بيئة شاملة جاذبة 

حجم االستثمارات األجنبية ادلباشرة ادلتدفقة اىل دول رللس التعاون خالل  ، ودبتابعة1لالستثمار األجنيب ادلباشر
( ميكن مالحظة وجود زيادة ملحوظة  ىف تدفق االستثمار 03من خالل اجلدول رقم ) 2011 -1970الفًتة 

االستثمار  األجنيب ادلباشر جلميع البلدان األعضاء ىف  رللس التعاون اخلليجى ، و يعود ذلك إىل التوسع ىف زيادة
ىف األنشطة البًتولية أو الغازية أو تشييدية ليس ذلا صفة االستمرارية و على ضوء ذلك ميكن االستنتاج من بيانات 
اجلدول بأن بيئة دول رللس التعاون االستثمارية بيئة مواتية الستقطا  االستثمارات األجنبية بصورة متزايدة أو 

 اذباه دول رللس التعاون اخلليجى  ضلو العودلة . على األقل بصورة مستقرة  و ىو مايوضح
كما تشكل االستثمارات األجنبية أحد أىم مصادر سبويل التنمية ىف الدول النامية ، و تسهم ىذه االستثمارات 
لية، ىف ربقيق الشراكة العادلية من خالل توفَت موارد موارد سبويلية خارجية للدول ادلستقبلة ذلا و لألسواق ادلالية الدو 

كما تسهم االستثمارات األجنبية ادلباشرة ىف عملية التنمية اإلقتصادية ىف الدول ادلستقبلة ذلا ألهنا تنقل أظلاطا 
جديدة ىف اإلدارة و التنظيم، إضافة إىل إسهامها ىف نقل التكنولوجيا دبا ينعكس إغلابا على معدالت األداء 

 2االقتصادي  و االنتاجية .
مارات األجنبية ادلباشرة الواردة إىل دول رللس التعاون لدول اخلليج العربية خالل الفًتة ) أما تدفقات االستث

مليار دوالر. و قد مثلت االستثمارات األجنبية الواردة إىل  265( فقد بلغ إمجاذلا ضلو 2011 – 1970
لس ، مث جاءت دولة من رلموع االستثمارات الواردة إىل دول اجمل % 43.3ادلملكة العربية السعودية ضلو 

، فمملكة البحرين  % 12.1تليها دولة قطر بنسبة  % 28.5اإلمارات العربية ادلتحدة ىف ادلرتبة الثانية بنسبة 
، و ذلك كما يتضح ىف % 1.2و أخَتا دولة الكويت بنسبة  % 6.1مث سلطنة عمان بنسبة  % 8.8بنسبة 

 اجلدول اآلتى :
 
 
 
 

                                                           
1
 Blomstrom , M and Kokko , ( Regional integration and foreign direct investesment ) , Stokholm School of 

Economics , Working Paper Series in Economics and Finance 172 Sweden , 2003 . 
رللة رؤى اسًتاتيجية ، نوازد عبد الرمحان اذليثى ، دور دول رللس التعاون لدول اخلليج العربية ىف ربقيق الشراكة العادلية ىف التنمية ) دراسة ربليلية ( ،   2

 . 53، ص  2013مارس 
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االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ( : تدفقات 02الجدول رقم ) 
 (  2011 -1970)    خالل الفترة

 النسبة من اإلجمالي المبلغ بالمليار دوالر الدولة
 % 43.3 114.7 المملكة العربية السعودية
 % 28.5 75.4 اإلمارات العربية المتحدة

 % 12.1 31.9 قطر

 % 8.8 23.2 مملكة البحرين

 % 6.1 16.3 سلطنة عمان

 % 1.2 3.1 الكويت

 % 100 264.6 إجمالى التدفقات لدول المجلس

 ادلصدر : نوازد عبد الرمحان اذليثى ، دور دول رللس التعاون لدول اخلليج العربية ىف ربقيق الشراكة العادلية ىف
 . 54، ص  2013التنمية ) دراسة ربليلية ( ، رللة رؤى اسًتاتيجية ، مارس 

و لقد حققت ىذه االستثمارات فرص عمل كبَتة للعمالة األجنبية ، الىت أسهمت بدورىا ىف تنمية دوذلا من 
 ة . خالل ربويالهتا ادلالية ، الىت شاركت ىف رلاالت اقتصادية متنوعة ، و خاصة رلال التنمية البشري

 : التعريفة الجمركية 
 % 5و الىت  إطلفضت إىل ما بُت   % 20و   %4التعريفة اجلمركية ىف دول رللس التعاون و الىت تتفاوت بُت 

. فهذه التعرفة تعترب منخفضة مقارنة  2002ىف ظل االرباد اجلمركي الذى سبت ادلوافقة عليو ىف سنة   %10و 
 خاصة الدول النامية منها ، وىذا طبعا يساعد على سهولة حركة السلع و بالتعرفة السائدة ىف بقية دول العامل

 اخلدمات من و إىل ادلنطقة .
  : اإلعتماد على العمالة األجنبية 

نتيجة لصغر حجم سكان دول اجمللس ، فإن ىذه الدول ظلت دائما معتمدة على العمالة ادلهاجرة من الدول 
العربية و غَت العربية لتلبية حاجاهتا من ادلهارات ادلختلفة ، و تشَت أحدث االرقام ادلتوفرة إىل أن العمالة الوافدة ىف 

 من العمالة ىف القطاع اخلاص .  % 95، و تساوى حواىل من إمجاىل العمالة  % 72دول اجمللس سبثل أكثر من 
 رابـــــــعا: الفرص و التحديات التى تفرضها العولمة على إقتصاديات دول مجلس التعاون 

يتضح شلا سبق أن اقتصاديات دول رللس التعاون اخلليجى ىي على درجة كبَتة من االندماج ىف االقتصاد 
ىف االقتصاد العادلى و االستفادة من ىذا االندماج أمران سلتلفان ، شلا ػلتم علينا أن العادلى.      و لكن االندماج 

نتساءل عن مدى سبكن ىذه الدول عرب السنوات ادلاضية من االستفادة من اندماجها العادلى ىف ربقيق أىدافها 
ذاتيا و غَت متذبذ  . و أن  التنموية و على رأسها : بناء االنسان ادلنتج و تنويع مصادر دخلها ليصبح ظلوىا 
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تتمكن من تعظيم منافعها ىف اندماجها ىف االقتصاد العادلى  و ذلك ىف ظل ما تتيحو العودلة من فرص و ما 
تفرضو من سلاطر و ربديات  خاصة ىف ظل ادلتغَتات اجلارية إقليميا و دوليا و ىذا ما سيتم توضيحو من خالل 

 ما يلى:
 
 النمو االقتصادي  -1
ألصعب من ربقيق النمو االقتصادي ىو استمراريتو و احلفاظ عليو، و ىذا صحيح بالنسبة اىل الدول رللس إن ا

بعد ارتفاع أسعار النفط  2014التعاون اخلليجى الىت حققت ظلوا اقتصاديا مرتفعا ىف الفًتة األخَتة حىت سنة 
َتتُت. حيث يشَت تقرير صندوق النقد اخلام، و لكن ىذه الدول حققت معدالت ظلو منخفضة ىف السنتُت األخ

الدوىل اىل أن دول رللس التعاون و غَتىا من الدول ادلنتجة للنفط حدث فيها تراجع ىف ظلو دخل الفرد احلقيقى 
فيها خالل ىذه الفًتة األخَتة    و حققت ظلوا متواضعا عن ما كانت ربققو سابقا ، األمر الذى كان لو كبَت 

تصادي الضعيف دلا يعرف بدول الشرق األوسط و مشال إفريقيا خالل الفًتة ادلذكورة ، ونتيجة األثر ىف األداء االق
الرتباط دول ىذه ادلنطقة باالقتصادات النفطية .و بالرغم من أن آفاق النمو االقتصادي ىف دول رللس التعاون 

ة ، و اليزال النمو إغلابيا ىف ىذه الدول اخلليجي تتسم بأهنا موجبة، إال أهنا تتأثر بالتطورات العادلية و اإلقليمي
، و من ادلتوقع أن يظل ػلظى 2011 – 2010برغم تباطؤ و تَتتو مقارنة دبعدالتو الىت كانت قوية للغاية ىف 

بدعم جيد ىف الفًتة ادلقبلة بفضل ارتفاع مستوى الثقة و بدء تنفيذ مشروعات كبَتة ىف رلال البنية التحتية، و ال 
عار النفط ىو ادلصدر الرئيسي لعدم اليقُت ىف ادلنطقة، و إن كانت بلداهنا ستتأثر أيضا بالتقلب يزال مسار أس

.و يتوقع تزايد بطء النمو 1ادلتزايد ىف أسواق ادلال العادلية و اتساع نطاق االضطرابات ىف منطقة الشرق األوسط 
 % 3.7ناتج احمللى احلقيقي بنسبة ، كذلك يتوقع اتساع إمجاىل ال2014و  2013على مستوى ادلنطقة سنة 

ىف مخسة من بلدان اجمللس، و من ادلتوقع أن  2012مقارنة بسنة  2013مع توقع أن يكون النمو أضعف سنة 
تشهد الكويت و ادلملكة العربية السعودية تباطؤ ملحوظ ىف النشاط االقتصادي، إذ قاما ىذان البلدان بتقليص 

.كما يتوقع ىف ظل ظلو االقتصاد غَت النفطى ادلطرد ظلو إمجاىل الناتج 2013إنتاجهما النفطي ىف مطلع سنة 
 2. شلا يؤدى إىل تزايد فرص العمل بدرجة كبَتة.% 4احمللى الكلى دبا يزيد قليال عن 

تراجعت فيها االنتاجية الكلية ىي  و تشَت مصادر أخرى إىل أن من دول الشرق األوسط و مشال إفريقيا الىت
الدول النفطية كما أن ادلؤشرات ادلستقبلية للسنوات العشر القادمة ال تدعو إىل التفاؤل كثَتا ىف ظل اعتماد ىذه 
الدول على النفط اخلام ، فتقارير البنك الدوىل تؤكد أن الًتاجع العادلى ىف النمو االقتصادي سيؤثر سلبا ىف كل 

فط و صادراتو . و بالتاىل فإن ىذه التوقعات تشَت إىل أن النمو االقتصادي ىف دول رللس التعاون من أسعار الن
،   % 0.4سنويا شلا يعٌت تراجعا ىف دخل الفرد احلقيقى دبا يعادل   % 2.6خالل احلقبة القادمة لن يزيد على 

                                                           
يجي، صندوق النقد الدويل، رللس التعاون اخللرللس التعاون لدول اخلليج العربية، اآلفاق االقتصادية و التحديات على صعيد السياسات ىف دول  1

  . 3، ص 2013أكتوبر  5، ادلملكة العربية السعودية، الرياض
  .8نفس ادلرجع السابق ، ص  2
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ضا مقارنة حىت بالدول األخرى ىف ادلنطقة ىذا إذا أخذنا ىف االعتبار النمو السكاىن . و يعترب ىذا ادلعدل منخف
سنويا خالل الفًتة نفسها . و ىذا ادلعدل األخَت يعترب بدوره أقل   % 3.1الىت من ادلتوقع أن ربقق ظلوا قدره 

 معدل ىف العامل باستثناء معدل النمو ىف بعض الدول اإلفريقية األكثر فقرا ىف العامل .
 التجارة  : -2

اون اخلليجى ىي اقتصادات صغَتة و منفتحة على العامل اخلارجى حىت قبل احلقبة النفطية، اقتصادات رللس التع
و ىذا عندما كانت ىذه االقتصادات تعتمد على ذبارة الؤلؤ و الذى كان يباع ىف الدول اجملاورة كاذلند و غَتىا 

ية ىف تلك الفًتة . و مع من الدول من أجل احلصول على العملة األجنبية الالزمة لشراء احلاجات األساس
اكتشاف النفط   و تراكم ايراداتو النفطية تعمق انفتاح ىذه الدول على االقتصاد العادلى و زاد حجم التجارة و 
تنوعها مع العامل اخلارجي، حيث أصبحت ىذه الدول تصدر نفطها مقابل استَتاد حاجاهتا من السلع 

َتاد العمالة ، ذلك باإلضافة إىل تصدير الفوائض النفطية إىل أسواق االستهالكية و الرأمسالية و الوسيطية و است
ادلال العادلية و غَتىا من صور االندماج. و كان من ادلتوقع أن يؤدى ربرير ذبارة ىذه الدول و زيادة اندماجها ىف 

الفعالة ، ينتج االقتصاد العادلى اىل ربقيق عدة مكاسب، خاصة إذا توفر اإلطار ادلؤسسى الصحيح و السياسات 
عنها ظلو اقتصادي ذاتى مرتكز على عنصر بشري منتج و ىيكل اقتصادي متنوع . ومن ىذه ادلكاسب توفَت 
األسواق دلنتجات دول رللس التعاون كالنفط اخلام و الغاز و الصناعات القائمة عليهما، حيث سبتع ىذه الدول 

لدرجة من ادلنافسة من ادلنتجات العادلية األمر الذى  يساعد دبيزة نسبية ىف انتاجها، و تعريض ادلنتجات احمللية 
 على االرتقاء بإنتاجية ىذه ادلنتجات احمللية و جودهتا و تقليل أسعارىا 

و لكن ما مدى ربقق ادلكاسب ادلتوقعة من اندماج دول اجمللس ىف االقتصاد العادلي ؟ الشك ىف أن دول ادلنطقة 
ها ىف االقتصاد العادلى سواء توفَت األسواق لبيع نفطها اخلام أو شراء مجيع قد حققت مكاسب كثَتة من اندارل

حاجاهتا من السلع و اخلدمات كما ذكرنا سابقا. و ىذا ىو سبب ارتفاع معدالت ظلوىا االقتصادي خالل 
من ربع قرن حقبة السبعينات، غَت أن ادلتأمل حلقيقة ىذه االقتصادات يدرك أن جهود التنمية الىت استغرقت أكثر 

مل ربقق األىداف الفعلية للتنمية ىف ىذه الدول، و من أعلها بناء االنسان ادلنتج و تنويع مصادر الدخل 
لالستعداد دلرحلة ما بعد النفط. فالنمو االقتصادي الذى حققتو ىذه الدول اتصف باالعتماد على النفط و 

نفط. باإلضافة إىل ىذا التذبذ  ىف أسعار النفط، عانت تذبذبات إيراداتو نتيجة للتقلبات ادلستمرة ىف أسعار ال
، و لقد ساىم التقدم التكنولوجى  ىف   % 50ىذه الدول من تراجع نصيبها من االنتاج العادلى للنفط حبواىل 

ت ربفيز النمو السريع ىف انتاج الواليات ادلتحدة األمريكية من النفط و الغاز الطبيعي غَت التقليديُت من ) تكوينا
صخرية ( ، و من احملتمل أن تستمر طفرة الطاقة ىف الفًتة القادمة، و إن كانت أجواء عدم اليقُت بشأن نتائجها  
كثيفة، و قد تكون انعكاساهتا على أسواق الطاقة العادلية كبَتة، فبينما واجهت أسواق النفط ضائقة مؤخرا نتيجة 

لتعاون ادلنتجة للنفط عرضا مفرطا ىف السوق على امتداد الطلفاض االسعار فمن احملتمل ان تواجو دول رللس ا
( خالل ادلدى ادلتوسط للفًتة )  EIAالسنوات القليلة القادمة ، حيث تشَت توقعات وكالة معلومات الطاقة ) 
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أخرى على  % 15( ، إىل ارتفاع انتاج النفط و الغاز الطبيعي من مصادر غَت تقليدية دبقدار  2018 -2004
 1مس سنوات القادمة .امتداد اخل

و باإلضافة إىل ذلك إخفاق السياسات التنموية و عدم توفر ادلؤسسات الفعالة ، قد أدت مجيعها اىل اعتماد  
ىذه الدول على النفط كمصدر للدخل و االنتاج و االيرادات و الصادرات ، ىف الوقت الذى كان فيو تنويع 

ة ىو احملرك األساسى لنمو صادراهتا و ظلوىا االقتصادي الذاتى ، الصادرات ىف دول شرق آسيا ضلو السلع ادلصنع
و استطاعت الدول ادلسماة بنمور آسيا أن ترفع حجم صادرهتا الصناعية بأربعة أضعاف معدل ظلو الصادرات 

دالت قريبة ىف صادراهتا الصناعية لليابان. و حققت بقية دول آسيا ) ماليزيا، أندونوسيا، و تايالند ( مع
 .صناعيةال

إذا كيف ميكننا تفسَت ىذا التفاوت ىف استفادة كل من دول رللس التعاون اخلليجى و دول شرق آسيا من العودلة 
تصحيح ىياكلها االنتاجية و تنويع صادراهتا إىل بقية الدول، شلا جعل دول  أو االنفتاح على االقتصاد العادلى ىف

آسيا ربقق ظلوا ذاتيا دائما، و ىياكل اقتصادية متطورة و قادرة على امتصاص الصدمات اخلارجية، كما ظلت دول 
إخفاقها ىف  اجمللس أسَتة االعتماد على النفط و حده و تعرضت لتقلبات دائمة و عميقة ىف معدالت ظلوىا و

 ربقيق ىياكل متنوعة االنتاج ؟   
 االستثمارات  -3

حركة رؤوس األموال أو االستثمارات ىي مؤشر آخر من مؤشرات االندماج ىف االقتصاد العادلى، و االستثمارات 
ت و االنتاج ادلباشرة تلعب دورا أساسيا ىف توفَت اخلربات االدارية و التقنيات ادلتطورة و األسواق و زيادة الصادرا

من ادلنتجات  % 73و  % 65. ففى كوريا على سبيل ادلثال كان نصيب الشركات األجنبية يتفاوت ما بُت 1
. غَت أنو من الناحية الواقعية ، فإن عددا قليال من الدول النامية استطاعت استقطا  2االلكًتونية و الكهربائية 

ربازيل ، إندونيسيا ، ماليزيا ، ادلكسيك ، و تايلند . و قد االستثمارات األجنبية ادلباشرة و من أعلها : ال
دولة متلقية لالستثمارات األجنبية ادلباشرة ، و قد   12استطاعت الصُت ىف بداية التسعينات أن تنضم إىل أىم 

وحده . و ىف منتصف  1998مليار دوالر خالل سنة  265.7كان حجم ىذه االستثمارات ىف الصُت حواىل 
ألف مليار دوالر كان نصيب دول  1.5قدرت االستثمارات األجنبية ادلباشرة ىف الدول النامية حبواىل  التسعينات

. و ىذا يعٌت أن دول رللس التعاون مل تستطع استقطا    % 5الشرق األوسط  و مشال إفريقيا منها ال يتجاوز 
استثناء القطاع النفطى الذى يبقى أي نسبة تذكر من االستثمارات األجنبية ادلباشرة خالل ىذه السنوات ب

منفصال و قليل التأثَت ىف القطاعات األخرى . بل و األكثر من ذلك فإن دول اجمللس كانت دوال طاردة لرؤوس 
مليار دوالر ، إذا  فدول  500األموال ، حيث أن أرصدهتا ادلستثمرة ىف اخلارج تقدر ىف الوقت احلاىل بأكثر من 

                                                           
 . 7رللس التعاون لدول اخلليج العربية، اآلفاق االقتصادية و التحديات على صعيد السياسات ىف دول رللس التعاون اخلليجي ، مرجع سابق ، ص   1

1
 Eduardo Borenztein ,José de Gregorio and jongwha lee , ( how does foreign Direct Investment Affect Growth ? 

), journal of international Economics, june1998 , p 115 . 
2
 R.lipsey, the Role of foreign Direct investment in international capital flows, working paper series , 7094( 

combridge, MA: NBER,2111, p 74 . 
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ا كبَتا  لالستثمارات األجنبية، و ذلك لعدة أسبا  أعلها : القيود الكثَتة على حرية اجمللس مل ربقق استقطاب
 االستثمار و التملك ، و ضعف البنية األساسية ، و عدم استقاللية القضاء و زلدودية الفرص االستثمارية .

 البطالة :  -4
كاسب لكل من دول االرسال و االستقبال، بعد آخر من أبعاد العودلة ىو حركة العمالة بُت الدول و الىت ربقق م

فهي ذلا أثر إغلاىب على ادلهاجرين من خالل زيادة مداخليهم و على دوذلم من خالل التحويالت، أما دول 
االستقبال فإهنا ربصل على حاجاهتا من ادلهارات ادلختلفة و بأجور منخفضة . و سبثل ذبربة دول اجمللس مثاال 

أبعاد العودلة . فبعد ارتفاع أسعار النفط ىف بداية السبعينات تبنت دول اجمللس مشاريع صارخا على ىذا البعد من 
تنموية طموحة أعلها , مشاريع البنية األساسية و ما كان ذلا أن تتحقق لوال االعتماد على العمالة الوافدة القادمة 

تتوسع دبعدالت عالية، غَت أن التوسع ىف  من الدول العربية و غَت العربية. ىف الوقت نفسو كانت النظم التعليمية
ىذه النظم التعليمية مل يكن ىف إطار رؤية تنموية واضحة و قد زبللتو بعض السياسات الىت بدأت آثارىا السلبية 

 2000تربز ىف سوق العمل، و من ىذه السياسات اخلاطئة ضمان الوظائف خلرغلي اجلامعات . فبعد سنة 
من   % 3.7أو  475000بطالة متنامية بُت أبناء دول رللس التعاون تقدر حبواىل  بدأت دول اجمللس تعاىن من

من  % 95من إمجاىل العمالة ، و حواىل   % 72إمجاىل القوى العاملة ىف دول سبثل فيها العمالة الوافدة حواىل 
رلتمع الوفرة يتجهون  العمالة ىف القطاع اخلاص . و ذلك ألن سياسة ضمان الوظائف جعلت الطلبة اجلامعيُت ىف

إىل اجلامعات حبثا عن أي شهادة و بأية طريقة شلكنة ، بدال من أن ػلسنو اختيار التخصصات و يكسبوا 
ادلهارات و ادلعرفة ذات االنتاجية العالية. و بالتاىل عند تشبع القطاع احلكومى الذى ليس فيو ربط بُت األجر و 

لقطاع اخلاص لصغر حجمو و اىتمامو دبعايَت االنتاجية أن يستقطب االنتاجية خبرغلي اجلامعات، مل يستطع ا
ىؤالء اخلرغلُت ألن مهاراهتم و تكوينهم ال يتناسب مع ما ىو شلكن ىف القطاع اخلاص ، األمر الذى أدى إىل 

لى غَت ظهور ىذا النوع من البطالة اذليكلية ىف السنوات األخَتة، و حل ىذه ادلشكلة يتطلب ىف اعتقادنا العمل ع
جبهة بدءا باصالح النظام التعليمى، بغلق فجوة احلوافز بُت القطاع احلكومى و اخلاص، و انتهاءا بتدريب ىؤالء 

 العاطلُت على مهارات مطلوبة ىف القطاع اخلاص .
تفتقر ىذه الدول إىل الكثَت من االصالحات الداخلية سواءا كانت إقتصادية أو غَت اإلصالحات :   -5

 و الىت من أعلها ما يلى : إقتصادية 
إن التجار  السابقة تؤكد أن األنظمة السياسية احلالية ال ميكن أن تقود مسَتة إصالح األنظمة السياسية : -

تنموية جادة و فاعلة ما مل يتم تطوير األنظمة نفسها، و من بُت ىذه االختالالت الواضحة للعيان صلد أن حجم 
 % 60عترب مرتفعا كثَتا  حىت بادلعايَت الدولية ، فهذا القطاع يصل أحيانا إىل القطاع احلكومى ىف ىذه الدول ي

من قيمة الناتج احمللى اإلمجاىل، و أكثر من ذلك ىف حجم التوظيف . ىذه اذليمنة ىف القطاع احلكومى مل تساعد 
لرياضية و غَتىا من على تطور القطاع اخلاص، بل إن ىيمنة احلكومات امتدت اىل مراكز األحباث و األندية ا

مؤسسات اجملتمع ادلدىن، شلا أدى ىف كثَت من األحوال إىل ىدر ادلوارد و تفشى الفساد و غيا  الرأي اآلخر، و 
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تًتكز ىف    % 45حىت الدور احملدود للقطاع اخلاص و الذى ال تتعدى مساعلتو ىف االستثمار الكلى نسبة 
كقطاعي السكن و العقارات ، و ذلك على حسا  قطاعي الصناعة   النشاطات الىت ال تدخل ىف التجارة الدولية

و اخلدمات الىت تكمن فيها إمكانيات التصدير . وىذا ما جعل ىذه الدول تنتهج اسًتاتيجية التسويق للخصصة 
 و ىو معدل منخفض جدا إذا ما قورن مع دول أخرى. %2و  %1و الىت يًتاوح معدل ظلوىا مؤخرا ما بُت 

بالنسبة إىل كثَت من االقتصاديُت يعترب التقدم التقٌت أىم مصدر للنمو نية و تدريب العمالة : توطين التق-
االقتصادي ألنو يساعد اجملتمع على ربويل ادلوارد الىت ميلكها اىل سلع و خدمات . فالتطور التقٌت يتمثل عادة ىف 

 .1ء ادلساكن و الزراعة و الغذاء و صناعة السياراتالطرق جديدة و متطورة للقيام بادلهام االقتصادية التقليدية كبنا
و لكن لألسف فدول رللس التعاون اخلليجى ليس ذلا دور يذكر ىف انتاج ادلعارف أو ىف التطور التقٌت ، حيث أن 

. وىذا  2من البحث و التطوير و النشر العلمى على مستوى العامل يتم ىف الدول الصناعية   % 80أكثر من 
الدول غلب أن تبدأ ببناء قاعدهتا العلمية باالعتماد على الدول الصناعية كخطوة أوىل ضلو توطُت  يعٌت أن ىذه

ىذه التقنية، و استَتاد التقنية يتم عادة عن طريق التجارة الدولية و احلصول على الرخص لالستفادة من التقنيات 
دلباشرة. و بعد استَتاد التقنية البد من توطينها الىت ًب تطويرىا ىف مكان آخر و عن طريق االستثمارات االجنبية ا

حىت تناسب متطلبات التنمية احمللية ، وىذا يتطلب بدوره تدعيم البحث العلمى احمللى و الذى ال يتحقق إال 
دبوارد بشرية عالية التعليم و التدريب، و ىو أمر يتطلب مساعلة القطاع احلكومى و اخلاص معا . و حىت يتم ىذا 

ادلعرىف  و التقٌت البد ذلذه الدول من زيادة االنفاق على البحث العلمى حيث أن الدول الصناعية تنفق ما التطور 
من ناذبها احمللى االمجاىل على البحث و التطوير بينما التزيد ىذه النسبة ىف الدول النامية عن   % 2.5يقار  
أنظمتها التعليمية دبراحلها ادلختلفة ، و ذلك  . كما البد ذلذه الدول كذلك أن ربدث نقلة نوعية ىف  % 0.5

لتوفَت ادلهارات الىت التعامل مع تقنية ادلعلومات ادلتطورة، وال بد أن يزداد الًتكيز كذلك على التخصصات الىت 
تفعل النمو االقتصادي كالرياضيات و العلوم واذلندسة. كما ينبغى أن يكون للقطاع اخلاص مشاركة متزايدة ىف 

 ذه القاعدة العلمية كما حصل ىف كل من السنغافورة و كوريا و تايوان ىف السنوات األخَتة .بناء ى
على الرغم من وفرة االحتياطات النفطية لدى دول رللس التعاون اخلليجى، تعميق التكامل االقتصادي :  -6

د األخرى غَت النفط اخلام و إال أن التنمية ىف ىذه الدول مازال يعًتضها معوقان أساسيان: و علا ندرة ادلوار 
زلدودية السوق بسبب صغر األحجام السكانية ذلذه الدول. و من أجل أن تقوم ىذه الدول بتحقيق أىدافها 
التنموية ادلذكورة سابقا يتحتم عليها أن تصلح من مسارىا التنموي ىف السنوات القادمة و يتأتى ذلك من خالل 

من منطقة التجارة احلرة ، إىل  2003انتقلت ىذه الدول منذ بداية سنة تعميق التكامل االقتصادي ، فبعد أن 
، عليها األن 2008مرحلة االرباد اجلمركي، مث انتقلت بعد ذلك إىل مرحلة السوق اخلليجية ادلشًتكة سنة 

                                                           
1
 Micheal P Todaro , Economic Development, 5 ed, new York , london , longman , 1994 , p 103 . 

2
 World Bank , World Development Report 1998/1999 : knowledge for Development ( Washington , DC : Oxford 

University Press , 1999) , p 27 .   
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أن  . و ال شك 2010التعجيل بتنفيذ ادلرحلة األخرى و ادلضي قدما ضلو توحيد العملة الذى تقرر تنفيذه سنة 
 ىذا التكامل لو مكاسب متعددة أعلها مايلى : 

 و يقوى نظمة التجارة العادلية إن تعميق التكامل االقتصادي بُت ىذه الدول يسهل عملية التفاوض ىف إطار م
ادلوقف التفاوضي ذلا، و بالتاىل فرص ربقيق ادلكاسب ، حيث أن ىذه الدول سيمثلها وفد واحد بدال من ستة 

  1وفود.
  إن الدول األعضاء ىف منظمة التجارة العادلية ػلق ذلا أن تقيم تكتالت إقليمية فيما بينها طادلا أهنا ال تؤدى إىل

زيادة معدل التعرفة اجلمركية مع بقية العامل. و ىذا بالفعل ماحصل ىف دول اجمللس عندما قررت أن التعرفة 
و ىي معدالت أقل بكثَت من   % 10و   % 5بُت اجلمركية لالرباد اجلمركى الذى تشكل حديثا ستتفاوت 

 متوسط التعرفة الىت كانت سائدة قبل تشكيل االرباد اجلمركى. 
  و تقليل االستفادة من وفورات احلجم  ىذا التكامل سيوسع حجم السوق االقليمى شلا سيساعد ىذه الدول على

ات اخلارجية و عودة رؤوس األموال احمللية، نظرا تكاليف االنتاج و زيادة القدرة التنافسية و استقطا  االستثمار 
 لتزايد فرص االستثمار .

  إن ىذا التكامل سيقلل من احتماالت اخلالفات و الصراعات بُت ىذه الدول، و بينها و بُت الدول اجملاورة، ألن
 ىذا التكامل يوجد تشابكا ىف ادلصاحل غلعل النزاعات مكلفة جدا . 

 الخالصة : 
، و ىف القمة اخلليجية الىت 1980بدأت اجلهود لقيام رللس التعاون مع مؤسبر القمة العريب احلادى عشر سنة 

ًب إقرار النظام األساسي جمللس التعاون لدول اخلليج العربية  فبعد قيامو عمل على ربقيق  1981عقدت ىف ماي 
كامل و الًتابط بُت دول اجمللس نظرا للتحديات رلموعة من األىداف تركز ىف رلملها على ربقيق التنسيق و الت

الىت تواجهها ىذه ادلنطقة من جهة و ما تفرضو متطلبات التنمية االقتصادية الشاملة من جهة أخرى، حيث تتميز 
اقتصاديات دول رللس التعاون بسيادة القطاع النفطى أي االعتماد ادلفرط على قطاع النفط  و العمالة األجنبية، 

ة االقتصادية و زلدودية االستثمارات االجنبية و تسر  رؤوس األموال الوطنية، باإلضافة إىل تعاظم و التبعي
ربديات األمن ادلائى و الغذائى و ضعف حجم االسواق الداخلية و ارتفاع االنفاق االستهالكي و االنكشاف 

لى ىذه الدول خاصة فيما تعلق التجاري اخلارجى، دون أن نغفل التحديات اخلارجية الىت تفرضها العودلة ع
بعالقاهتا مع التكتالت االقتصادية االقليمية للدول ادلتقدمة ،و ادلنظمات الدولية و ما ذلا من آثار و انعكاسات 
متعددة على اقتصاديات ىذه الدول.  و ىف ظل ىذه األسبا  و غَتىا سعت دول رللس التعاون لدفع مسار 

 ظل ىذه التحوالت، فتمت بذلك ادلصادقة على االتفاقية االقتصادية ادلوحدة تكاملها باعتباره ضرورة حتمية ىف
سبهيدا لقيام ارباد مجركي ىف جانفى  2001، مث ادلصادقة على االتفاقية االقتصادية الثانية ىف  1981سنة 

                                                           
1
 Miles Kahler , International Institutions and the political Economy of Integration , Integrating National 

Economics ( washington , DC : BrookingsInstitution , 1995  
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اوز الفاتح ، و التكامل النقدى ىف موعد ال يتج2007يجية ادلشًتكة ىف هناية سنة و بعدىا السوق اخلل 2003
 .  2010من جانفى 

إذا فتحديات العودلة ما ىي إال فرصة لبناء التكامل االقتصادي بُت دول اجمللس،و من أجل كسب رىان التحدى 
ال يعٌت هبا الدخول ىف معركة اقتصادية ربقق فيها نصرا ، كما ال يعٌت أن تتساوى اقتصادياهتا بُت حلظة و ضحاىا 

ى ، فمواجهة العودلة بعقلية ثورية إنقالبية كما ػلدث اآلن ىف بعض الدول العربية لن مع اقتصاديات الدول الكرب 
ميكنها من كسب الرىان ، و لكن مواجهة العودلة االقتصادية ربتاج إىل اسًتاتيجية إصالح وطٍت مكثفة و سريعة، 

ألبعاد. و دبا أهنم غَت منتجُت ذلا ذات بعد إقليمي ربدد فيها أىدافا قابلة للتحقق ، فالعودلة تشكل ربديا متعدد ا
و ال فاعلُت فيها إال بأضيق احلدود فما عليها  إال النهوض بإمكانيتها االقتصادية و البشرية جلعل وقع العودلة أقل 
خطرا عليها ، و دول رللس التعاون اخلليجى  قادرة على الدخول ىف عصر العودلة بثقة أكرب إن سبكنت من  

وحدوية السياسية و االقتصادية و النقدية بأسس جديدة ترتكز أكثر على اقتصاد ادلعرفة و تفعيل مشاريعها ال
 تكنولوجيا ادلعلومات و رؤى ذكية و زلكمة و ذو بعد اسًتاتيجي.
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 الملخص :
مدى تبٍت البنوؾ دلفهـو ادلسؤولية االجتماعية شلثال يف البنك  عن التعرؼ إذل الدراسة ىذه هتدؼ     

 إتباع حيث مت ،رلتمعو على االجتماعية ذلذا البنك ادلسؤولية تأثَتات على والتعرؼ األىلي السعودي،
 ادلسؤولية تقارير خالؿ من األرقاـ والبيانات حتليل على يعتمد والذي التحليلي الوصفي ادلنهج

 .للبنك االجتماعية
البنك يساىم يف تنمية رلتمعو احمللي من خالؿ تعزيز دوره االجتماعي  أف إذل الدراسة توصلت    

لتوطيد بالتزامو بكل ما من شأنو توطيد عالقتو بعمالئو ، وكذا التزامو الكامل بعالقتو باجملتمع و مسامهيو 
 . ىاتو العالقة وحتسينها باستمرار

 .ادلسؤولية االجتماعية، البنك األىلي السعوديالكلمات المفتاحية: 
Abstract 

   This study aimed to identify the extent of adoption the concept of social 

responsibility in banks represented by the Saudi National Bank, and to 

verify the effects of social responsibility of this bank on its society. The 

analytical descriptive approach was followed based on the analysis of 

numbers and data contained in the reports of social responsibility of the 

bank. 

        The study concluded that the bank contributes to the development of 

its local community by enhancing its social role through its commitment 

to all what would strengthen its relationship with its customers, as well as 

its full commitment to its relationship with  society and its shareholders to 

work on the consolidation and improvement of this relationship 

Keywords 

corporate social responsibility, Saudi National Bank.    
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 مقدمة
 ظػهور اجتاىات يف كبَت وبقدر سامها العادل شهدمها اليت الشديدة وادلنافسة االقتصادي التطور إف          
 مسؤولية مسؤولة دل تعد فالشركة العالقة، ىػذه تفسَت حاولت أو واجملتمع ادلؤسسات بُت العػالقة ترصد عديدة

 من العديد ضعف نقطة فقد أصبحت اجتماعيا، حىت مسؤولة لتصبح ذلك تطور إمنا فحسب، اقتصادية
 الدراسات بعض وحىت والصحة ،البيئة العماؿ منظمات طرؼ من عليها ادلفروضة الضغوطات ادلؤسسات تلك

 أف قبل اجتماعية مسؤولية مسؤولة باعتبارىا للمؤسسة، االجتماعي الدور على ركزت اليت واالجتماعية االقتصادية
 من بد ال كاف نشاطها من وادلباشر األوؿ وادلتضرر ادلستفيد ىو رلتمع يف تعمل اعتبار أهنا وعلى اقتصادية، تكوف
 .عملها عموما ويف البنوؾ خصوصا يف اجلانب ىذا تطوير

 مشكلة البحث .1
 :ىي عليها اإلجابة احلالية الورقة تسعى اليت الرئيسية فاإلشكالية وعليو

 ما واقع التزام البنك األهلي السعودي  بالمسؤولية االجتماعية ؟
 التساؤالت الفرعية التالية: وانطالقا من التساؤؿ الرئيس ديكننا طرح

 ما ادلقصود بادلسؤولية االجتماعية ؟ وما ىي أمهيتها؟ ومبادئها؟ (1
 ما واقع شلارسة ادلسؤولية االجتماعية يف البنك االىلي السعودي؟  (2

 فرضيات الدراسة  .2
 من خالؿ التساؤالت الفرعية ادلقدمة أعاله ديكننا صياغة الفرضيات التالية:

 فيو تعمل الذي واحمليط اجملتمع خدمة مفادىا اليت النشاطات كل عن االجتماعية ادلسؤولية تعرب (1
 .ادلؤسسة

فهو يستخدـ طرقا و أساليبا يسعى من  البنك األىلي السعودي ىناؾ ثقافة ادلسؤولية االجتماعية يف  (2
 خاللو إذل حتقيق االستدامة .

 أهداف الدراسة  .3
 التالية :تسعى الدراسة إذل تسليط الضوء على النقاط 

 حتديد ادلفاىيم األساسية للمسؤولية االجتماعية وأمهيتها وادلبادئ اليت تقـو عليها . (1
 حتديد واقع ادلسؤولية االجتماعية يف البنك األىلي ومدى صلاحو يف تطبيقها. (2

 دراسة الحالة والمنهجية المتبعة  .4
ليلي بدراسة حالة للبنك األىلي مت تدعيم اجلانب النظري والذي استخدـ فيو ادلنهج الوصفي التح    

السعودي، سيتم يف اجلانب العملي تقدمي البنك ، باإلضافة إذل تسليط الضوء على مسؤولية البنك 
 االجتماعية من خالؿ التقارير االجتماعية ادلتخصصة .

 هيكل البحث .5
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  احملاور التالية:ولإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة واختبار الفرضيات مت تقسيم الورقة البحثية إذل   
 : ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة.المحور األول
 : واقع شلارسات ادلسؤولية  االجتماعية يف البنك األىلي السعودي.المحور الثاني

 
 المحور األول : المسؤولية االجتماعية للمؤسسة

 مفهوم المسؤولية االجتماعية  .1
اختلفت ادلفاىيم ادلتعلقة بادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات باختالؼ الزوايا اليت تنظر إليها، ونظرا              

 حلداثة ىذا ادلفهـو دل يكن ىنالك اتفاؽ عاـ حولو ومن بُت أىم ىذه التعريفات صلد ما يلي:
 موظفيها مع العمل خالؿ من ادلستدامة التنمية يف بادلسامهة التزاـعلى أهنا  عرفها البنك الدولي -

 آف   يف والتنمية التجارة خيدـ بأسلوب الناس معيشة مستوى لتحسُت ككل دتعلمجوا احمللي دتعلمجوا
 .1واحد

على أهنا التزاـ مستمر من قبل ادلؤسسات على مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة  عرفها -
ية االقتصادية مع ضرورة حتسُت نوعية احلياة للقوى العاملة التصرؼ بشكل أخالقي وادلسامهة يف التنم
 2واجملتمع احمللي قصد حتقيق تنمية مستدامة .

على أهنا مفهـو تقـو ادلؤسسات مبقتضاه بتضمُت اعتبارات بيئية واجتماعية يف  االتحاد األوروبيعرفها   -
أعماذلا ، ويف تفاعلها مع أصحاب ادلصاحل على ضلو تطوعي، ويركز االحتاد األورويب على فكرة أف 
ادلسؤولية االجتماعية ىي مفهـو تطوعي ال يستلـز سن القوانُت أو وضع قواعد زلددة  تلتـز هبا 

 3ات للقياـ مبسؤولياهتا اجتاه اجملتمع .ادلؤسس
بأهنا حتمل ادلسؤولية النامجة عن أثر النشاطات اليت تقـو هبا على  المنظمة العالمية للمعاييركما عرفتها  -

 اجملتمع واحمليط لتصبح نشاطاهتا منسجمة مع منافع اجملتمع والتنمية ادلستدامة .
سؤولية االجتماعية ىي مجيع احملاوالت اليت تساىم يف تطوع على أف ادل الغرفة التجارية العالميةوأكدت  -

ادلؤسسات لتحقيق تنمية ذات اعتبارات أخالقية واجتماعية، وبالتارل فاف ادلسؤولية االجتماعية تعتمد 
على ادلبادرات احلسنة من ادلؤسسات دوف وجود إجراءات ملزمة قانونيا ، فهي تتحقق باإلقناع والتعليم 

.4 
على أهنا االنتقاؿ من ذلك ادلفهـو الفلسفي إذل   Grondادلهتمُت وادلتخصصُت أمثاؿ  يعرفها بعض -

مفهـو أدؽ يشمل جل العوامل اليت ديكنها حتقيق التنمية ادلستدامة دـو التضحية باألداء االقتصادي 
 5للمؤسسة .
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لتواصل مع على أهنا الطرؽ اليت بواسطتها تسعى ادلؤسسة إذل ا  Christineكما عرفت من طرؼ  -
اجملتمع الذي تعمل فيو ومواءمة قيمها وسلوكها مع تلك اجلهات ادلعنية من أصحاب ادلصاحل واليت تشمل 

 6ادلوظفُت والعمالء وادلوردين واحلكومة والبيئة واجملتمع ككل. 
على أهنا النشاطات اليت من خالذلا ديكن للمؤسسات دمج نشاطاهتا االجتماعية  Davidعرفها   -

 7ة يف عملياهتا التجارية وتفاعلها بذلك مع أصحاب ادلصلحة على أساس طوعي . والبيئي
رل بأهنا التزاـ بتحسُت رفاىية اجملتمع من  Nancy Leeو   Philip Kotlerعرفها فيليب   -

 8خالؿ شلارسات أعماؿ اختيارية تقديرية ومسامهات بادلوارد ادلؤسسية .
بناء على ما سبق ونظرا لتعدد التعريفات ادلتعلقة بادلسؤولية االجتماعية يتضح لنا أف ىذه            

ادلفاىيم قػد تباينت يف زلتواىا، ومضامينها واجلوانب اليت مت الًتكيز عليها، وإف اشًتكت يف ىدؼ أو أكثر ، 
ارات واألفعال التي تتخذها المؤسسة مجموعة القر وعليو ديكن إعطاء تعريف شامل ذلا وىذا باعتبارىا 

للوصول إلى األهداف المرغوبة والقيم السائدة في المجتمع والتي تمثل في نهاية األمر جزءا من 
 المنافع االقتصادية المباشرة إلدارة المؤسسة والساعية إلى تحقيقها كجزء من إستراتيجيتها.

 أهمية المسؤولية االجتماعية  .2
 9سؤولية االجتماعية من خالؿ النقاط التالية : ديكن حتليل أمهية ادل

  . بالنسبة للمؤسسة1.2
 . حتسُت صورة ادلؤسسة يف اجملتمع وخاصة لدى العمالء والعماؿ، باعتبارىا مبادرات طوعية اجتاه اجملتمع 
 من شأف االلتزاـ بادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة حتسُت مناخ العمل، كما تؤدي إذل بعث روح التعاوف 

 والًتابط بُت سلتلف األطراؼ .
  دتثل ادلسؤولية االجتماعية جتاوبا فعاال مع التغَتات احلاصلة يف حاجات اجملتمع ، كما أف ىناؾ فوائد

 أخرى تتمثل يف ادلردود ادلادي واألداء ادلتطور من جراء تبنيها.
 بالنسبة للمجتمع .2.2

 مبدأ تكافؤ الفرص وىو جوىر ادلسؤولية  االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة
 .االجتماعية للمؤسسة

 حتسُت نوعية اخلدمات ادلقدمة للمجتمع. 
 .ازدياد الوعي بأمهية االندماج التاـ بُت الشركات وسلتلف الفئات ذات ادلصلحة 
 ر السياسي االرتقاء بالتنمية انطالقا من زيادة تثقيف وانتشار الوعي االجتماعي وىذا ما يساىم باالستقرا

 والشعور بالعدالة االجتماعية.
  زيادة التكافل االجتماعي بُت سلتلف شرائح اجملتمع، مع توليد شعور عارل باالنتماء من قبل األفراد ذوي

 االحتياجات اخلاصة كادلعوقُت وقليلي التأىيل.
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 بالنسبة للدولة.  3.2             
  تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي ادلؤسسات بأمهية ادلسامهة يؤدي االلتزاـ بادلسؤولية االجتماعية إذل

 العادلة والصحيحة يف حتمل التكاليف االجتماعية .
  ادلسامهة يف التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغَتىا من اجملاالت اليت جتد الدولة احلديثة نفسها

 ية اخلاصة دورىا يف ىذا اجملاؿ.قادرة على القياـ بأعبائها بعيدا عن حتمل ادلؤسسات االقتصاد
 .ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهامها الصحية، الثقافية واالجتماعية 

 للشركات، مت طرح االجتماعية ادلسئولية مبفهـو االىتماـ تزايد باإلضافة إذل ذلك و يف ظل                    
 من عليو تنطوي ما ضوء يف خاصة ادلسئولية هبذه االلتزاـ ت علىتشجع ادلؤسسا اليت األسباب حوؿ التساؤؿ

 10 : أمهية تبٍت الدور االجتماعي يتمثل فيما يلي أف إذل التجارب الدولية وتشَت .ومادية مالية أعباء
 االجتماعية ادلسؤولية رلاالت من اجملاؿ ىذا يف أُجريت اليت البحوث :المالي األداء تحسين (1

 .اإلجيايب واألداء ادلارل  اجتماعياً  ادلسؤولية ادلمارسات بُت حقيقية صلة وجود بّينت قد للمؤسسات
 خفض  إذل وتؤدي البيئي األداء حتسُت تستهدؼ كثَتة مبادرات ىنالك :التشغيل تكاليف تخفيض (2

 الزراعية، الكيميائية استخداـ ادلواد تقليل أو العادلي ادلناخ تغَت تسبب اليت الغازات انبعاث تقليل  مثل التكاليف
 إطار يف ادلبذولة واجلهود .تدويرىا مبادرات إعادة خالؿ من النفايات من التخلص تكاليف تقليل ديكن كما

 وغَت الوظائف على والتناوب ادلرنة، العمل جداوؿ البشرية مثل ادلوارد رلاؿ يف للشركات االجتماعية ادلسؤولية
 من كبَت بعدد االحتفاظ وزيادة العاملُت، غياب نسبة خفض إذل تؤديالعمل  مبكاف ادلتصلة الربامج من ذلك

  .والتدريب التوظيف تكاليف وخفض اإلنتاجية، والكفاءة الفعالية لعمل،الراغبُت يف ا ادلوظفُت
 اخلدمات، تقدمي يف والنجاح األداء، يف  الكفاءة أساس  على تُبٌت واليتالمؤسسات:  تحسين سمعة (3

ومدى  ىاتو ادلؤسسات بو تتعامل الذي الشفافية ومستوى ادلصاحل وأصحاب ادلؤسسات بُت والثقة ادلتبادلة
 بدرجة مبسئوليتها االجتماعية ادلؤسسات التزاـ ويسهم البشري باالستثمار واىتمامها البيئية لالعتبارات مراعاهتا

 . مسعتها حتسُت يف كبَتة
 قد الطبيعية  وادلنتجات البيئي النقاء تثمُت إذل ملحوظة بصورة العودة إف العمالء: ووالء المبيعات تعزيز (4

 من الرغم البيئة، على وادلنتجات على العمليات ىذه وتأثَت اإلنتاج بعمليات اخلاص االىتماـ إذل ادلستهلكُت دفع
 السلع، وجودة األسعار، مثل للمستهلكُت الشرائية بادلعايَت تفي أف عليها جيب التجارية منظمات األعماؿ أف

 ادلعايَت بعض بسبب  الشراء عدـ أو الشراء يف الرغبة تزايد تظهر فإف الدراسات ومالءمتها، سالمتها توفرىا،
 .وراثياً  معّدلة مكونات أو مواد استخداـ وعدـ البيئة، على التأثَت قلة مثل قيم ادلستندة إذل األخرى

 االجتماعية   بادلسؤولية االضطالع سبيل يف ادلؤسسات تبذذلا اليت اجلهود إف :والجودة اإلنتاجية زيادة (5
 وقوع معدؿ اإلنتاجية وختفيض زيادة إذل الغالب يف تؤدي ابه تقـو اليت والعمليات العاملة القوة خالؿ من

 القرار. صنع يف ادلوظفُت وزيادة مشاركة العمل ظروؼ حتسُت طريق عن والكفاءة الفعالية وتعزز األخطاء
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 تعيُت  عليها يسهل اجتماعياً  ادلسؤولة ادلؤسسات م:به واالحتفاظ الموظفين جذب على القدرة زيادة (6
 يف ويتم . التوظيف والتدريب تكاليف خفض إذل ذلك ويؤدي عليهم، واحملافظة عالية كفاءة ذوي موظفُت
 بادلسؤولية ادلتعلقة القيم السبب، ستصبح وذلذا الشركة فيو تعمل الذي دتعلمجا من ادلوظفُت تعيُت الغالب

 بيئة ويعزز القيم حيث من تعارض أي الذي يستبعد الشيء ادلوظفُت، قيم مع متسقة للمؤسسات االجتماعية
 .العمل

 11كما يوجز البعض أمهية ادلسؤولية االجتماعية يف النقاط التالية :  
 ن قبل األفراد والفئات ادلختلفة زيادة التكافل االجتماعي بُت شرائح اجملتمع وإجياد شعور باالنتماء م 
 . حتقيق االستقرار االجتماعي نتيجة توفر مستوى من العدالة االجتماعية 
 . حتسُت نوعية احلياة يف اجملتمع 
  حتسُت التنمية السياسية انطالقا من زيادة مستوى التثقيف بالوعي االجتماعي على مستوى األفراد واجملموعات

 وادلؤسسات.
ادلزيد من العناصر اليت دتثل أمهية وىي ما يبٌت عليو مشجعو ادلسؤولية االجتماعية بادلؤسسة  كما ديكن ذكر   

 12حجتهم وىي :
 االىتمامات االجتماعية للشركة تدعم األىداؼ االقتصادية .توقعات الجمهور : 
 رباح طويلة : إف األعماؿ ادلسؤولة اجتماعيا دتيل ألف تكوف أكثر ضمانا لتحقيق األاألرباح طويلة األمد

 األمد، وىذه نتيجة لطبيعة العالقة اجليدة مع اجملتمع وحتسن صورهتا لدى اجلمهور .
 مراعاة ما ىو الصواب من اخلطأ يف كل نشاطاهتا .االلتزام األخالقي : 
 إضافة ىدؼ إرضاء اجلمهور لكسب ثقة ووالء أكرب فئة من اجملتمع.الصورة الذهنية للجمهور : 
 التزامها حبل ادلشكالت االجتماعية الصعبة من أجل توفَت حياة أفضل ومستويات استقرار : البيئة األفضل

 أفضل للمجتمع.
 واليت من شأهنا أف تكلف ادلؤسسة والتزامها بادلسؤولية جينبها ىذه عدم تشجيع صدور لوائح حكومية :

 التكاليف .
 االجتماعية أي إعطاء الصورة احلسنة عن أعماؿ : متابعة األعماؿ بادلسؤولية الموازنة بين المسؤولية والقوة

 ادلؤسسة .
  إف األعماؿ دتكن من امتالؾ ادلوارد ادلالية وادلادية اليت تقدـ الدعم االجتماعي امتالك الموارد :

 وادلشروعات احلسنة للمجتمع.
  ح مكلفة أو : من خالؿ دورىا يف حل ادلشكالت يف وقتها قبل أف تتفاقم وتصبتفوق الوقاية على العالج

 صعبة احلل.
 مبادئ المسؤولية االجتماعية   .3
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نظرا لعدـ اليقُت بطبيعة ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات فانو من الصعوبة إعطاء تعريف واضح ذلذا          
ادلفهـو والتأكد من أف ىذا النشاط أو ذاؾ يندرج حتت مسمى ادلسؤولية االجتماعية ، وعلى ىذا األساس فإنو 

واجب التعرض لألنشطة اليت تدخل ضمن إطار ادلسؤولية االجتماعية وال يتم ذلك إال بعد معرفة مبادئها من ال
   13 واليت ديكن إجيازىا فيما يلي :

 
 (sustainabilityاالستدامة ) .1.3
تتعلق االستدامة بكل اإلجراءات ادلتخذة يف الوقت الراىن من أجل بناء اخليارات ادلتاحة يف ادلستقبل ،       

فإذا ما مت استخداـ ادلوارد ادلتاحة بطريقة مفرطة لن تصبح متوفرة لالستخداـ يف ادلستقبل، وىذا األمر يثَت 
 ادلخاوؼ خاصة يف ظل زلدودية ادلوارد .

ف زلدودية ادلوارد اخلاـ خاصة ذات الطابع اإلستخراجي كاحلديد والفحم جيب أف تعٌت باستخداـ إ             
عقالين حىت تكوف متاحة لالستخداـ يف ادلستقبل، باإلضافة إذل ضرورة إجياد البدائل ادلناسبة مع ضرورة التنسيق 

 بُت تكلفة ادلوارد ادلتبقية وادلصاريف التشغيلية للمؤسسات .
ستدامة مبدأ أساسي من مبادئ ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات يقتضي ضرورة االستخداـ األمثل فاال   

للموارد اليت ديكن أف تتجدد ، فمثال ديكن إعادة زرع األشجار زلل تلك اليت تستهلك يف اإلنتاج . فهذا ادلبدأ 
فقط من أجل قياس التكاليف يف يعطي مفهوما أوسع يشمل اجلوانب االجتماعية إذل جانب االقتصادية ، ليس 

الوقت احلارل إمنا البحث عنها والتخطيط ذلا مستقبال ، ومن شأف ىذه التدابَت احلفاظ على مستقبل ادلوارد 
 ادلتاحة ، وال يتم ذلك إال عن طريق الرفع من كفاءة اإلنتاج .

 (Accountability.  المساءلة )2.3
بكل تأثَتاهتا اخلارجية والداخلية، شلا حيتم عليها تقدير حجم ىذه اآلثار، تعٍت ادلساءلة اعًتاؼ ادلؤسسة          

 واإلبالغ عنها لألطراؼ ادلتضررة من حكومة، عماؿ، عمالء ورلتمع.
إف االعًتاؼ بادلساءلة يعٍت أف ادلؤسسة جزء من اجملتمع وذلا مسؤولية متبادلة مع مجيع أطرافو ، وعلى     

 ألطراؼ اختاذ تدابَت ضد ادلؤسسة وعليها بادلقابل تربير مجيع األعماؿ اليت تقـو هبا .ىذا األساس ديكن ذلؤالء ا
يوجب مبدأ ادلساءلة وضع التدابَت ادلناسبة ادلتعلقة بأداء ادلؤسسة وبيئتها اخلارجية واإلجراءات ادلتخذة من      

داد تقارير تعتمد على اخلصائص طرفها، وىذا ما يتطلب ختصيص تكاليف تعٌت هبذا اجلانب باإلضافة إذل إع
 : التالية

 .أف يكوف التقرير مفهوما جلميع األطراؼ 
  .أف يكوف ذا أمهية دلستخدمي ىذه ادلعلومات 
 . أف يتمتع بادلوثوقية والدقة يف القياس و البعد عن التحيز 
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 يكوف التقدير متنوعا بُت الكمي والنوعي حىت يسهل فهمو من طرؼ ادلستخدمُت ادلختلفُت ذلذه  أف
 التقارير.

إف عدـ اليقُت الناتج عن الفهم اخلاطئ لبعض آثار الشركة اليت تظهر بأهنا اجيابية وحتمل يف طياهتا        
، بل وإف ىذا ادلشكل يعترب أحد أىم مداخل الكثَت من السلبيات حيتم ضرورة إجياد معايَت تعٌت هبذا الشأف 

 احملاسبة البيئية اليت تسعى إذل تطوير معايَت بيئية حتدد النشاطات اليت ذلا أثر كبَت على البيئة .
 (Transparency.الشفافية )3.3

اصة يعٍت مفهـو الشفافية أف تعلن ادلؤسسة بشكل واضح ودقيق وعادؿ عن سياساهتا وقراراهتا وأنشطتها خ   
فيما يتعلق بالتأثَتات على البيئة الداخلية واخلارجية واآلثار احملتملة على البيئة، اجملتمع، العماؿ والعمالء ، مع 
ضرورة أف تكوف ىذه ادلعلومات متاحة لكل األطراؼ ذوي العالقة، ادلتأثرين أو احملتمل تأثرىم بنشاطات 

 .ادلؤسسة
يروهنا من أساسيات ادلسؤولية االجتماعية للمؤسات ونوجزىا فيما يلي كما يضيف آخروف بعض ادلبادئ واليت      
:14 

 أي أف تلتـز ادلؤسسة جبميع القوانُت واللوائح السارية احمللية منها الدولية ادلكتوبة مبدأ اإلذعان القانوني :
 منها ادلعلنة وادلنفذة طبقا إلجراءات راسخة وزلددة.

 حتًـت ادلؤسسة االتفاقيات الدولية، احلكومية، اللوائح التنفيذية : أف مبدأ احترام األعراف الدولية
 واإلعالنات وادلواثيق والقرارات واخلطوط اإلرشادية عند قيامها وشلارستها للمسؤولية االجتماعية .

 أف تتقبل ادلؤسسة أف ىناؾ تنوعا بادلصاحل لألطراؼ ادلعنية مبدأ احترام مصالح األطراف المعنية :
أنشطة ومنتجات ادلؤسسة الرئيسية والثانوية وغَتىا من العناصر اليت قد تؤثر على تلك األطراؼ ادلعنية وتنوعا يف 

. 
 :أف تنفذ ادلؤسسة السياسات وادلمارسات اليت من شأهنا احًتاـ  مبدأ احترام حقوق اإلنسان األساسية

 احلقوؽ ادلوجودة يف اإلعالف الرمسي حلقوؽ اإلنساف.  
 15ممارسات المسؤولية االجتماعية في البنك االهلي السعوديالمحور الثاني: 

  NCBنبذة عامة عن البنك االهلي السعودي  .1
البنك األىلي التجاري ىو أعرؽ البنوؾ السعودية، وأحد أبرز ادلؤسسات ادلالية يف ادلنطقة ويعترب أوؿ بنك       

ديسمرب  26ىػ ادلوافق 1373ثاين ربيع  22سعودي النشأة، حيث بدأ نشاطو مبوجب األمر السامي يف 
ـ دخلت احلكومة السعودية شلثلة يف صندوؽ االستثمارات العامة مسامهًة بأغلبية ملكية 1999يف عاـ  .ـ1953

أسهم شركة األىلي ادلالية الشركة الرائدة يف  % من92.71البنك، حيث ديتلك البنك األىلي ملكية مباشرة 
% يف بنك تركيا فاينانس كاتيليم بانكاسي البنك الرائد 67.23ادلصرفية االستثمارية، كما ديتلك البنك األىلي 

 .يف قطاع ادلصرفية اإلسالمية يف تركيا
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 50333مليوف لاير أي  220222 البنك األىلي أكرب البنوؾ يف العادل العريب، برأمساؿ يقدر يعترب           
دوالر بنهاية العاـ ادلارل  مليار 118لاير، أي ما يعادؿ  مليار 441مليوف دوالر، حيث بلغت أصوؿ البنك 

مليوف دوالر يف هناية العاـ  20485مليوف لاير، أي ما يعادؿ  90317، وقدرت أرباحو الصافية 2216
مليوف دوالر، يف هناية  150663ف لاير، أي ما يعادؿ مليو  580738، كما بلغت حقوؽ ادلسامهُت 2216

 .2216العاـ 
 قائق هامةح .2

  ـ، تقّدـ خدمات مصرفية إسالمية2216فرعاً بنهاية العاـ  374بلغ إمجارل عدد فروع البنك بادلملكة. 
  2216مليوف عميالً بنهاية العاـ  5بلغ عدد عمالء البنك أكثر من. 
  تبلغ نسبة السعوديُت منهم 2216بنهاية العاـ  80235بادلملكة بلغ عدد موظفي البنك األىلي ،

94.8%. 
  جهازًا بنهاية العاـ  30189بلغ عدد أجهزة الصراؼ اآلرل اليت يشغلها البنك يف أضلاء ادلملكة

 .ـ2216
  من إمجارل عمليات البنك عرب القنوات اإللكًتونية الذكية خالؿ العاـ 94مت تنفيذ أكثر من %

 .ـ2216
  ُعد البنك األىلي من أوائل الشركات السعودية اليت قامت بتطبيق مبدأ احلكومة ادلؤسساتية، كما يُعترب ي

 .البنك األىلي أوَّؿ بنك يف ادلملكة حيصل على شهادة اعتماد دولية يف استمرارية العمل
 الربامج اجلديدة  حافظ البنك على موقع الريادة يف رلاؿ ادلسؤولية اجملتمعية، حيث مت إطالؽ العديد من

  .مشلت برامج فرص العمل، والدعم، والتسهيالت اخلَتية
 :2217حصل البنك االىلي السعودي على العديد من اجلوائز وكاف ابرزىا يف عاـ      

 ".األىلي للتكافل" أفضل شركة تكافل يف السعودية 
  2216ضمن جوائز رللة التمويل الدورل للعاـ . 
 لشخصي بادلملكة العربية السعودية )فرباير( من ذا بانكر ميدؿ إيستأفضل بنك يف التمويل ا 
 أفضل بنك يف البطاقات اإلسالمية بادلملكة العربية السعودية )مارس( من ذا بانكر ميدؿ إيست 
 أفضل بنك يف إدارة النقد بادلملكة العربية السعودية )أبريل( من ذا بانكر ميدؿ إيست 
 أفضل بنك يف خدمة عمالء مصرفية األفراد بادلملكة العربية السعودية )مايو( من ذا بانكر ميدؿ إيست 
  بنك جي يب مورغاف 2215 - 1997للفًتة من  –جائزة تقدير اجلودة ادلتميزة 
  بنك جي يب مورغاف 2215 - 2229للفًتة من  –جائزة تقدير اجلودة ادلتميزة 
 ـ2216كأفضل مؤسسة أىلية توظف خرجيي ادلعهد للعاـ   جائزة معهد اإلدارة العامة 
 تكرمي ىيئة ادلنشآت الصغَتة وادلتوسطة لدعمو استقطاب الكفاءات الوطنية 
 جائزة أفضل برنامج دتويل عقاري لألفراد 
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  ضمن فعاليات معرضي وملتقيي جدة والرياض للعقارات واإلسكاف والتطوير العمراين "ريستاتكس
 "الرياض

  جوائز يوروموين -أفضل بنك يف مجيع اخلدمات ادلقدمة مبجاؿ ادلصرفية اخلاصة 
  جوائز يوروموين -مليوف دوالر  32أفضل بنك يف اخلدمات اخلاصة لشرحية العمالء فوؽ 
  جوائز يوروموين -مليوف دوالر  32إذل  5أفضل بنك يف اخلدمات اخلاصة لشرحية العمالء بُت 

 جوائز يوروموين -مليوف دوالر  5إذل  1اخلاصة لشرحية العمالء بُت أفضل بنك يف اخلدمات 
 البنك األهلي السعودي والمسؤولية االجتماعية  .3
يؤمن البنك السعودي األىلي بضرورة تدعيم صورتو لدى البيئة الداخلية واخلارجية وىذا من أجل حتقيق             

 ىدؼ رحبي واجتماعي يف آف واحد .
مسَتتو الناجحة وادلتميزة بالعديد من االصلازات يف إطار  2216كمل البنك األىلي خالؿ عاـ است         

حتت مسمى " أىالينا" للًتكيز  2214ادلسؤولية االجتماعية وفقا لإلسًتاتيجية اليت أطلقها البنك أواخر عاـ 
الدعم لربامج أىالينا ودعم ثالث فئات مهمة يف اجملتمع وىي ادلرأة، الشباب والطفل، حيث وصل مبلغ 

مليوف لاير واستهدفت إسًتاتيجية البنك من خالؿ ىذا الربنامج تنفيذ بطريقة زلددة لتحقيق األىداؼ اليت 11.4
جتعل من ىذه الفئات طاقات اجيابية وتنموية فاعلة يف االقتصاد السعودي. وقد ركز البنك يف ىذا العاـ ) 

لعمل بالبنك وىذا بالتوفيق بينها وبُت ما ديتلكو من خربات وطاقات ( على ربط تلك الربامج مع منظومة ا2216
 متخصصة تضمن التكامل والتكافل األمثل.

 اشتمل برنامج البنك لًتسيخ مبادئ ادلسؤولية االجتماعية على:     
 تمكين المرأة ) برنامج األسر المنتجة( .1.2
قدـ البنك األىلي من خالؿ برنامج األىلي لألسر ادلنتجة رلموعة كبَتة من خدمات التدريب، التمويل     

والتسويق لتطوير ادلنتجات احلرفية وحتقيق أعلى درجات التنافسية يف اجلودة، التصميم إذل جانب توفَت الدعم 
 2216رلاؿ التدريب طور الربنامج خالؿ  ادلارل ذلذه الفئة وكذا فتح رلاالت أوسع لتسويق منتجاهتم. ففي

مدربة حرفية من سلتلف مدف ادلملكة بالتعاوف  42رلموعة من احلرؼ منها حياكة النسيج...، حيث مت تدريب 
مع جهات دولية استشارية متخصصة يف تطوير احلرؼ والصناعات اليدوية وىذا لرفع من كفاءهتم وتزويدىم 

تساعد على إكساب ادلتدربات من الربنامج أعلى جودة من اإلنتاج والعمل على  مبهارات التصميم واالبتكار اليت
تطوير ادلنتج احلريف وتقدديو بطريقة مبتكرة وبشكل عصري يتماشى مع السوؽ ومبعايَت عادلية لضماف قوة ادلنافسة ، 

 امرأة. 822فقد بلغ عدد ادلتدربات من األسر ادلنتجة  2216يف عاـ 
أما عن التمويل فقد مت تفعيل برنامج دتويل األسر ادلنتجة من خالؿ دتويل مجاعي تضامٍت لكل رلموعة       

مراكز منتشرة يف عدة  4لتمكينهم من إقامة مشاريع صغَتة دوف احلاجة إذل كفيل، ويبلغ عدد ادلراكز احلالية 
مليوف لاير، ومت  6085مببلغ إمجارل  2216مستفيد خالؿ عاـ  20171مناطق بادلملكة، أسهمت يف دتويل 
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افتتاح مركز جديد يف منطقة " القصيم" وإلجياد قنوات مبتكرة لتسويق ادلنتجات مت عقد رلموعة من الشراكات مع 
 عدة جهات لفتح منافذ جديدة لعرض وبيع منتجات األسر مبختلف األماكن.

 برنامج رّواد األعمال(تمكين الشباب ) .3.2
شخص ليصل عدد الذين  568يف تدريب  2216األىلي لرواد األعماؿ مع هناية عاـ صلح برنامج        

متدربا ومتدربة من رواد ورائدات األعماؿ منذ اعتماد ادلنهج التدرييب ادلطور  10647حصلوا على التدريب 
التدريب . ويقدـ الربنامج ألصحاب األفكار ادلميزة من الرواد والرائدات لتطوير و 2214للربنامج يف عاـ 

وادلساعدة يف تأسيس األعماؿ وتزويدىم باألسس الصحيحة واالستشارات الالزمة إلنشاء ادلشروعات الناجحة مبا 
ديكنهم من إعداد دراسة اجلدوى اليت تسهل عليهم احلصوؿ على التمويل الالـز دلشاريعهم ضمانا لنجاح 

 واستدامة أعماذلم.
 برنامج األيتام(تمكين الطفل ) .3.2

طالب من  622بتقدمي الدعم والرعاية لعدد  2216ستمر برنامج األىلي لرعاية األيتاـ خالؿ عاـ ا       
ض، ادلنطقة الشرقية  األيتاـ خالؿ مكاتب الربنامج ادلنتشرة يف أربعة مناطق: مكة ادلكرمة، ادلدينة ادلنورة، الريا

بربنامج  2216، ومن بُت اصلازات 2214اـ بالتعاوف والشراكة مع اجلمعيات ادلتخصصة يف رعاية األيتاـ منذ ع
 األىلي لأليتاـ:

إعادة ىيكلة وتطوير الربنامج التعليمي، حيث مت تعديل وتطوير برنامج اللغة االصلليزية اذل ستة مستويات  -
ى باإلضافة إذل دورتُت دوليتُت ليتمكن الطلبة مع هناية الربنامج واستكماؿ مجيع ادلقررات وادلستويات باحلصوؿ عل

 شهادة اللغة االصلليزية الشاملة.
إطالؽ الربنامج التدرييب اجلديد ) بناء الذات  اإلداري( لتطوير وتنمية شخصيات الطلبة من مجيع  -

جوانبها وبإتباع منهج متدرج مبستويات سلتلفة للوصوؿ إذل النجاح يف حياهتم، ومع انطالؽ الربنامج أىل البنك 
عيات اخلَتية لرعاية األيتاـ اليت يقـو البنك بتنفيذ الربنامج معها، باإلضافة إذل موظفا من العاملُت باجلم 62عدد 

متطوعي البنك ىذا إذل جانب اخلدمات األخرى اليت تتضمن برنامج التامُت الصحي وادلكافآت ادلالية التحفيزية 
ودتكُت األيتاـ لدخوؿ العمل والبطاقة ادلكتبية واألنشطة الًتفيهية طواؿ فًتة االنتساب للربنامج هبدؼ تطوير 

سنوات من الصف الثاين متوسط إذل الصف  5واستكماؿ دراستهم اجلامعية بنهاية الربنامج الذي ديتد دلدة 
 الثالث الثانوي.

 برنامج األهلي للعمل التطوعي .4.2
 أنشطة واصل البنك األىلي استثمار طاقات موظفيو من خالؿ برنارلو للعمل التطوعي وىذا بإشراكهم يف      

ساعة  32تطوعية سلتلفة تليب  االحتياجات الفعلية للمجتمع، ويعد البنك أوؿ مؤسسة قطاع خاص تقر نظاـ 
تطوعية مدفوعة األجر للموظفُت، فكانت األعماؿ التطوعية متنوعة بُت ادلشاركة يف تدريب الطلبة األيتاـ، خدمة 

موظف بالبنك خالؿ  518.غَتىا، حيث شارؾ أكثر من حجاج بيت اهلل احلراـ، زيارة ادلرضى، التربع بالدـ..
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ساعة. كما أطلق البنك محلة  20238مدينة سلتلفة حوؿ ادلملكة بأعماؿ تطوعية تعادؿ  15يف  2216عاـ 
( دلوظفي البنك يف مدينيت جدة والرياض واليت تسهم يف تعظيم قيمة القطاع  Probonoتطوعية احملًتفُت ) 

احت احلملة للموظفُت الفرصة للقياـ بأعماؿ تطوعية دوف اجر من خالؿ االستفادة من اخلاص ونفعو، يف حُت أت
موظف يف احلملة مبا ال  52ختصصاهتم وخرباهتم العملية لدعم ادلؤسسات االجتماعية، حيث شارؾ أكثر من 

 ة....اخلساعات لكل متطوع وىذا يف عدة رلاالت: زلاماة، التسويق، ادلوارد البشرية، احلكوم 5يقل عن 
 برنامج األهلي للرعاية والتبرعات: .5.2

استمر البنك األىلي يف دوره االجتماعي واذل جانب برارلو اليت تسهم يف دتكُت اجملتمع، شارؾ يف دعم        
للمسامهة يف تعزيز  2216مليوف لاير  عاـ  3905العديد من ادلبادرات ذات التأثَت ادلباشر باجملتمع بقيمة 

 مبادرات ادلملكة يف العديد من اجملاالت.
 خاتمة

من خالؿ دراستنا وحتليلنا دلمارسات ادلسؤولية االجتماعية يف البنك االىلي السعودي، توصلنا اذل  
 رلموعة من النتائج:

 ذلا رصد وضماف التزامها بالقانوف وادلعايَت ادلسؤولية االجتماعية للشركات تعرب عن اآلليات اليت ديكن من خال
 والقواعد الدولية بشكل طوعي يف ظل احًتامها دلثلث ادلثالية : الكوكب ، الناس ، الربح . 

  ىناؾ التزاـ كبَت من طرؼ البنك قيد الدراسة بادلسؤولية االجتماعية واليت جسدت من خالؿ األنشطة
 ادلتعلقة باجملتمع وادلوارد البشرية .

    يسعى البنك األىلي السعودي إذل تدعيم صورتو لدى البيئة الداخلية واخلارجية وىذا من أجل حتقيق
 ىدؼ رحبي واجتماعي يف آف واحد .

يسعى البنك زلل الدراسة إذل تعزيز دوره االجتماعي بالتزامو بكل مالو عالقة باجملتمع وعمالئو وكذا مسامهيو 
 لتوطيد ىا

                                                           
1 Capron Michel et Françoise Quairel-Lanoizelée, (2007), la responsabilité d'entreprise, éditions la 

découverte, Paris, p23. 

2 The social role of business, New Zealand business council for sustainable development , 
December 2010, p6. 
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 االقتصادية للمؤسسات التمويلية االحتياجات تغطية في اإليجار قرض أىمية
 (2015 -2010 ميدانية دراسة )بالجزائر المانحة المؤسسات نظر وجهة من

  زيرق سوسن. دأ/  
   عاللي سارة ط.د/    

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  /سكيكدة       ،1955أوت  20جامعة  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،"ب"،   أستاذة محاضرة،  زيرق سوسن. دأ.   

 قسنطينة.، مهري الحميد عبد  2 قسنطينة جامعة ،دكتوراه طالبة ، عاللي سارة 

 ادللخص:
 مدد  اجلزائدد  يف ادلاليدد  االحتياجددات تغطيدد  يف اإلجيددار قدد ض إمكانيدد  مدد   عدد  البحدد  إىل ال راسدد  هدد   هتدد          

 متنوعد  مؤسسد  عشد ة لثالثد  وجد  اسدتبيان تصدمي  مت الغد ض وذلد ا. التمويل م  النوع ذل ا ادلاضل  ادلؤسسات نظ  وجه 
 ق ض سوق ح اث  أمهها النتائج م  رلموع  إىل ال راس  ه   وتوصلت. التأجري نشاط يف متخصص  وش كات بنوك بني

 قد ض عد ض كفايد  عد م جاند  إىل تواجهد   الدي ادلشداكل رلموعد  رغد  أمامد  ادلتاح  الكبرية والف ص اجلزائ  يف اإلجيار
 ادلتزايد  وادلتوسدط  الصدغرية ادلؤسسدات خاصد  االقتصادي  ادلؤسسات سلتلف م  علي  الطل  زيادة رغ  اجلزائ  يف اإلجيار
 على احلصول أجل م  ادلاضل  ادلؤسسات دلعظ  وضمانات شخصي  مسامه  بتق ًن ادللزم  األخرية ه   باضط اد  ع دها
  .مكلفا سبويليا مص را جيعل  ما وهو اإلجيار ق ض

 ق ض سوق وسبكني الوضعي  ه   ربسني على تساع  أن ديك  الي االقرتاحات م  صبل  ال راس  ه   ق مت كما     
 االقتصاد غالبي  سبثل الي وادلتوسط  الصغرية ادلؤسسات ورب ي ا االقتصادي  ادلؤسسات سبويل يف ب ور  القيام م  اإلجيار
 يف لالن ماج الوطني  البنوك وتشجيع اإلجيار بق ض التمويل لعمليات ادلنظ  التش يعي اإلطار بتح ي  ب اي  الوطين 

 إضاف  االقتصادي   ادلؤسسات صبيع إىل إيصال  على تعمل فعال  تسويقي  اسرتاتيجيات تبين على والعمل النشاط ه ا
 الضمانات طل  ذبن  خالل م  اإلجيار ق ض تكلف  زبفيض شأهنا م  والي ادلستعمل  لألصول ثانوي  سوق تنظي  إىل

  .نسبتها زبفيض أو الشخصي  وادلسامه 

 التمويلي  االحتياجات اجلزائ   يف اإلجيار ق ض يف  ادلتخصص  ادلؤسسات اإلجيار  ق ض: المفتاحية الكلمات
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  :للدراسة المنهجي اإلطار: أوال
 :تمهيد-1

 م  ادلق م الع ض لتنويع اجلزائ ي ادلايل النظام قبل م  ادلستح ث  التمويلي  ادلصادر م  اإلجيار ق ض يعترب     
 أنواعها  اختال  على االقتصادي  ادلؤسسات يواج  ال ي التمويلي ادلشكل تأثري مستو  لتخفيض وزلاول  جه  
 واذلياكل الربامج كل م  ال غ  على ادلشكل ه ا م  تعاين الزالت الي وادلتوسط  الصغرية ادلؤسسات ومنها

-96 رق  األم  إص ار يت  أن قبل التسعينات ب اي  إىل اجلزائ  يف اإلجيار بق ض التعامل ويعود. ادلتخ ة والت ابري

Abstract:  

The objective of this study is to investigate the extent to which leasing can 

cover the financial needs in Algeria from the point of view of the donor 

institutions for this type of financing. For this purpose, a questionnaire has 

been designed to thirteen different institutions between banks and 

companies specialized in leasing activity. This study reached a number of 

results, the most important of which is the novelty of the Algerian leasing 

market and its big available opportunities against its problems, besides the 

insufficiency of leasing supply in Algeria despite the increase in its 

demand from the different economic enterprises especially the steadily 

growing number of SMEs, the last ones are obliged to provide a personal 

contribution and guarantees to almost lessors in order to obtain the leasing 

that makes it more costly 

 Moreover, this study has given some suggestions that could help 

improving this situation and empower the leasing to play its role in 

financing the economic enterprises precisely the SMEs as the most part of 

national economy, in the first place by updating the regulatory legislative 

framework of the leasing operation, encouraging national banks to adhere 

in this activity and adopting effective marketing strategies to reach all the 

economic enterprises, in addition to organize a secondary market for the 

used assets which could decrease the cost of leasing by avoiding the 

guarantees and the personal contribution or at least reducing its rate. 

Key words: Leasing, Companies specialized in leasing in Algeria, 

Financial needs.   
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 تض  لسوق األساس حج  شكل وال ي ل   ادلنظ  األساسي القانوين النص اإلجياري باالعتماد ادلتعلق 09
 لالقتصاد ادلكون  االقتصادي  ادلؤسسات دلختلف اإلجيار ق ض تق م ادلتخصص  والش كات البنوك م  الع ي 
   .الوطين

  :الدراسة إشكالية-2
 تغطية في اإليجار قرض أىمية ىي ما: التايل التساؤل يف ال راس  إشكالي  ط ح ديك  سبق ما ضوء على     

 بالجزائر؟ المانحة المؤسسات نظر وجهة من االقتصادية للمؤسسات التمويلية االحتياجات
 :يلي كما صياغتها ديك  ف عي  أسئل  التساؤل ه ا ربت ينطوي

 اجلزائ ؟ يف اإلجيار ق ض عمليات خصائص أه  هي ما -
 التمويل؟ طالب  االقتصادي  للمؤسسات التمويلي  االحتياجات تلبي  باجلزائ  اإلجيار ق ض مؤسسات تستطيع هل-
  :التالي  الف ضيات بناء ديك  أسئل  م  سبق ما على اعتمادا: الدراسة فرضيات -3

 من االقتصادية للمؤسسات التمويلية االحتياجات تغطية في كبيرة أىمية ذو اإليجار قرض: ال ئيسي  الف ضي 
 .الجزائر في المانحة المؤسسات نظر وجهة

 :يلي كما فهي الف عي  الف ضيات أما
 اجلزائ ؛ يف اإلجيار بق ض التمويل عملي  خصائص أه  الضمانات وغياب الكلي التمويل على الق رة-
 .التمويل طالب  االقتصادي  للمؤسسات التمويلي  االحتياجات تغطي  باجلزائ  اإلجيار ق ض مؤسسات تستطيع-
 على اجلزائ ي  ادلؤسسات وتطور منو تعرتض الي ادلشاكل أه  م  التمويلي ادلشكل يع : الدراسة أىمية -4

 على أمهي  يكتسي وال ي بينها  م  اإلجيار ق ض يع  حلول اقرتاح يست عي ادلشكل ه ا وحل أنواعها  اختال 
 دبا وتنظيم  ب  التعامل سوق تفعيل خالل م  زلليا  ادلنحى نفس يتخ  أن من  يأمل وال ي العادلي الصعي 
   .الوطين االقتصاد وطبيع  وخصوصي  يتناس 

 سوق واقع ع  صورة تق ًن أجل م  احلال  دراس  منهج على ال راس  ه   يف االعتماد مت :الدراسة منهج-5
 ومعاجلت  السوق  ه   يف ادلتعاملني كل على وتوزيع  استبيان تصمي  خالل م  وذلك اجلزائ  يف اإلجيار ق ض
   .(SPSS) االجتماعي  للعلوم اإلحصائي الربنامج بواسط  بع  فيما
 :السابق  ال راسات -6

 استثمارات لتمويل مهم  كتقني  اإلجيار ق ض على لرتكز ال راس  ه   جاءت وق (: 2005 زغي  ) دراس -
 يف التع ض مت وق  التمويلي   احتياجاهتا تأمني يف مشكل  تواج  الي األخرية ه   وادلتوسط   الصغرية ادلؤسسات
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 وخصائص مفاهي  م  اإلجيار وق ض ادلتوسط  الصغرية ادلؤسسات م  بكل ادلتعلق  اجلوان  أه  إىل ال راس  ه  
 التمويلي   مشكلتها حيل سبويلي كمص ر اإلجيار ق ض فاعلي  م   وتربز بينهما الت اخل بإجياد تسمح وعناص 

 سبويلي ب يل بوجود ادل تبط  م احل  وأه  االستئجار ق ار دراس  خالل م  إلي  اللجوء ج و  بيان م  ذلك وكان
 مفادها نتيج  إىل ال راس  ه   خلصت. ادلايل السوق ط يق ع  التمويل غياب ظل يف البنكي الق ض وهو آخ  

 م  تنافسيتها ت عي  م  ذلا يسمح دبا وادلتوسط   الصغرية للمؤسسات مناسبا حال سيكون اإلجيار ق ض أن
 . استثماراهتا عليها تعتم  الي األصول باقتناء ادلتعلق  التمويلي  احتياجاهتا س  خالل

 هب   اخلاص والسوق اجلزائ  يف اإلجيار لق ض التنظيمي اإلطار دراس  يف الباح  تعمق(: 2011طاليب ) دراس -
 م  الع ي  ظهور إىل أد  ال ي األم  مشجع  تنظيمي بإطار حيظى اجلزائ  يف اإلجيار ق ض أن إىل وتوصل التقني 

 اجلزائ ي االقتصاد سبويل يف اإلجيار ق ض سوق مسامه  أن غري اإلجيار  ق ض خ مات تق م الي ادلالي  ادلؤسسات
 أرجع وق  الكالسيكي   البنكي  الق وض دبسامه  تقارن وال ضعيف  خصوصا وادلتوسط  الصغرية وادلؤسسات عموما

 مناسب  غري سبويلي  تقني  منها ذبعل والي اإلجيار ق ض ش كات تف ضها الي الصعب  الش وط إىل ه ا الباح 
 . وادلتوسط  الصغرية للمؤسسات

 النتائج م  صبل  إىل وتوصلت اجلزائ   يف اإلجيار ق ض سوق واقع يف ال راس  حبثت(: 2012مسايلي ) دراس -
 ه ا وأرجعت كافي   وغري متواضع  نتائج وحيقق ج ا ضيق  ح ود ضم  ديارس اجلزائ  يف اإلجيار ق ض أن أب زها

 . ادلالئم  غري االستثماري  البيئ  رأسها على اجلزائ  يف فعاليت  م  رب  الي العوائق م  صبل  وجود إىل
 ادلغ ب يف ادلنقوالت على الوارد اإلجيار ق ض بتناول الباح  خالذلا م  قام دراس  وهي(: 2012بنون  ) دراس -

 ادلتعلق  واحملاسبي  االقتصادي  اجلوان  سلتلف ع  تفصيال خالذلا م  ق م العقارات  على الوارد لنظري  التط ق دون
 ق ض بني وادلفاضل  التحكي  دلسأل  تع ض كما ادلغ ب  يف هبا ادلعمول والقوانني التش يعات علي  تنص كما ب 

. اإلجيار ق ض ط يق ع  التمويل ضلو التوج  ت ع  الي اجلبائي  ادلزايا إىل التط ق خالل م  البنكي والق ض اإلجيار
 ربتل الف نسي النموذج م  وادلستوحاة ادلغ ب يف اإلجيار ق ض عمليات أن إىل النهاي  يف ال راس  ه   وخلصت

 م  مق م  دره   مليار 10902 العمليات ه   قيم  بلغت 2010 هناي  ففي التمويل  سوق يف كبرية مكان 
 ادلغ ب يف العامل  التجاري  البنوك أكرب ربت مباش  غري أو مباش  بشكل تنطوي إجيار ق ض ش كات سبع ط  

  . اإلجيار ق ض سوق ل ع  كشبك  وكاالهتا مستخ م 
 ع  ربليلي  دراس  ق م وال ي White Clarke رلموع  ع  الصادر :( (ED White ,2016 تق ي -

 فرتات خالل تطور  وم   اإلجيار ق ض أسواق سلتلف خالل  م  ع ض العامل  يف التأجري لصناع  اإلصبايل الوضع
 قارات سلتلف م  اإلجيار بق ض تتعامل دول  50 أه  يشمل عادلي ت تي  وضع منها الغ ض متالحق   زمني 
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 مقارن  ج ا ضعيف  نسب  وهي%  007 العادلي السوق يف مسامهتها نسب  تتجاوز ال الي إف يقيا قارة ومنها العامل 
 على وهي 50 قائم  ضم  م كز افتكاك إف يقي  دول أربع  استطاعت فق  ذلك ومع العامل  قارات بقي  ربقق  دبا

 سن  خالل وه ا 43و 41  36  24: ادل ات  استحقت والي ونيجرييا  مص  ادلغ ب  إف يقيا  جنوب: التوايل
 التنظيمي اجلان  خصوصا اجملال ه ا يف ال ول ه   تب ذلا الي اجلهود إىل األوىل بال رج  يعود أم  وهو. 2014

 أول إص ار شه ت الي السن   1996 سن  قبل ما إىل اإلجيار بق ض فيها التعامل س  يعود فكلها والتش يعي 
 أح  وهو ذلك  بع  سنوات إال الفعلي النشاط ب  يب أ مل وال ي اجلزائ  يف اإلجيار ق ض ينظ  قانوين نص

 خصوصا أعال  ادل كورة ال ول أسواق ربقق  عما بعي ة فتي  سوقا اإلجيار ق ض سوق م  ذبعل الي األسباب
 . ادلتجاورتني وادلص ي  ادلغ بي  السوق

 :اإليجار قرص وخصائص مفهوم: ثانيا
 بالبيع اجلان  أحادي بتعه  م فق عقار أو منقول ألصل إجيار عق  أن  على اإلجيار ق ض تع يف ديك       
 ادلستأج  دبوجب  يلتزم عق  ع  عبارة أنّ  أي. الش اء خيار رفع حىت احملصل  اإلجيار مبالغ االعتبار يف يأخ  بسع 
 فرتة بع  للمالك يعود معني أصل وخ مات دبنافع ادلستأج  انتفاع ج اء ادلالك مع باالتفاق زل ّدة مبالغ ب فع
 .زل دة
 التعاق  دون احتياجاهتا سبويل على باحلصول للمؤسس  تسمح ألهنا لالست ان   ب يل  وسيل  التمويل ه ا ويع ّ 
 سبويل على قادرة غري ادلؤسسات ه   م  كبريا ع دا أنّ  علمنا ما إذا اخلاص   أمواذلا م  إنفاق أو ق ض على

 تلك السّيما التجهيزات  م  كبري بع د ادل تبط التكنولوجي التقادم وك ا ادل تفع   لتكلفتها نظ ا ذاتيا استثماراهتا
 والعقارات وادلع ات اآلالت بعض ش اء فعوض. اآليل واإلعالم االتصاالت كقطاع عالي   بتكنولوجيا تتس  الي

 طوال ذلا مالكا يظل ال ي ادلؤج  م  منها  ادلنتظ  والعائ  الحتياجاهتا تبعا باستئجارها ادلؤسس  تقوم الالزم  
 .الط فني بني ادلربم العق  يف عليها ادلتفق للش وط وفقا العملي   م ة

 خبيار عادة م فق منقول غري أو منقول ألصل إجيار عق  باالستئجار التمويل يعترب القانوني   الناحي  فم       
 تقوم دبوجبها عملي  فهي االقتصادي   الناحي  م  أّما. مسبقا ادللكي  ربويل وتاريخ السع  حيّ د حي  للش اء 
 التمويل عملي  تشبي  ديك  حني يف. أخ   مؤسس  حلساب عقار أو منقول أصل بش اء متخصص  مالي  مؤسس 

 كأهنا باستعمال  وتقوم العتاد على تتحصل ادلؤسس  ألنّ  بق ض  شلّول  ش اء كعملي  ادلالي  الناحي  م  باالستئجار
 بأن  اإلجياري االعتماد اجلزائ ي ادلش ع وع  . الق ض تس ي  مكان يف اإلجيار أقساط وت فع بش ائ   قامت
 ص اح  ومعتم ة قانونا مؤهل  تأجري ش ك  أو ادلالي  وادلؤسسات البنوك قبل م  ربقيقها يت  ومالي  ذباري  عملي 
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 العام للقانون تابعني معنويني أو طبيعيني أشخاصا األجان   أو اجلزائ يني االقتصاديني ادلتعاملني مع الصف  هب  
 ادلستأج   لصاحل بالش اء اخليار حق يتضم  ال أو يتضم  أن ديك  إجيار عق  على قائم  تكون اخلاص  أو

  .ح في  دبؤسسات أو التجاري  باحملالت أو ادلهين االستعمال ذات منقول  غري أو منقول  بأصول فقط وتتعلق
 أّما العملي   م ة خالل لألصل مالكا ادلؤج  يظل أن هي باالستئجار التمويل لعملي  األساسي  اخلاصي  إنّ       

 وم ة األصل لقيم  تبعا مبلغ  رب ي  ويت . اإلجيار تسمى إتاوة دفع مقابل االستعمال إالّ  ديلك فال ادلستأج 
 أخ   وبعبارة.  خط  وعالوة اإلجيار ق ض دلؤسس  تعويض إلي  مضافا اإلهالك إىل عادة يساوي وهو إهالك  

 كانت كلّما أكرب  ادل ة ه   كانت فكلما   ادلطبق  ادلتبقي  القيم  وك ا العملي  دل ة تبعا اإلجيار مبلغ رب ي  يت 
 مبالغ كانت كلّما م تفع   العملي  على ادلطبق  ادلتبقي  القيم  كانت كلّما أنّ  كما أقل  ال وري  اإلجيار مبالغ

 .ضعيف  اإلجيار
 عادة التقييس ويطبق. ادلتبقي  القيم  وك ا لإلتاوة احملتمل التقييس مشكل فيط ح التضخ   فرتات يف أما       
 يوج  ما وكل ثابت   دبع الت وأخ   متغرية دبع الت أنظم  هناك أن صل  ل لك. نسبيا الطويل  للعقود بالنسب 

 . ادلؤسس  وظ و  خصائص وفق التس ي  بتكييف تسمح االستعمال يف ادل ون  ه  . وارد النظامني بني
 : أمهها اخلصائص م  جبمل  اإلجيار ق ض ويتمتع    

  ادللكي ؛ سلاط  وذبن  اإلفالس تكلف  زبفيض -
 سبويل خالل م  معين  صناع  أو مهن  إىل لل خول احلواجز م  التقليل يف يساه  أن اإلجيار لق ض ديك  -

  اخلاص ؛ باألموال ضعيف
 لالستعمال أسه  حىت أو منقوال أو عقارا يكون أن وديك  العق  موضوع أو زلل ب  ويقص : ادلمول األصل -

 ادلهين؛
 علي  يتفق افرتاضي معيار هو ادل ة ه   ورب ي  واآلالت لألجهزة االقتصادي التشغيل دب ة ت تبط: العق  م ة -

  لإللغاء؛ قابل  غري عادة وهي العالق  أط ا 
 ويت   "الك اء شب " تسمى دوري  أقساط على يت  ادلؤج ة ادلؤسس  ط   م  األصل تس ي  إن: التس ي  ط يق  -

  تعاق ي ؛ بط يق  األقساط ه   رب ي 
 ادلؤج ة؛ ادلؤسس  إىل العق  فرتة أثناء األصل ملكي  تعود: األصل ملكي  -
  : خيارات ثالث  ادلستأج ة للمؤسس  تتاح العق  فرتة هناي  يف: العق  فرتة هناي  -
 .اإلجيار عق  سب ي  أو ذب ي  *
 .ادلتبقي  القيم  يسمى علي  متفق بسع  هنائيا األصل ش اء *
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 .العق  انتهاء وبالتايل ادلؤج ة ادلؤسس  إىل األصل إعادة *
 : االستبيان وتصميم الدراسة مجتمع تحديد: ثالثا
 ش كات بسبع  ع دها يق ر والي ادلتخصص  الش كات ويض : اإليجار لقرض المانحة المؤسسات مجتمع-1

 ديثل أو البنوك يف ب  معمول هو كما ف عي  بصف  سواء التأجري نشاط سبارس وأجنبي  وطني  بنوك وست  متخصص 
 ال ي ال راس  رلتمع مف دات كل حص  مت وب لك ادلتخصص   الش كات يف احلال هو كما ال ئيسي نشاطها

 .مؤسس  13 يض 
 اإليجار لقرض المانحة المؤسسات من والمستلمة الموزعة االستمارات عدد(: 1) جدول

االستمارات  
 الموزعة

االستمارات 
 العائدة

نسبة االستمارات 
 العائدة

االستمارات 
 المستبعدة

االستمارات 
 المكتملة

 79 77 % 077 79 79 شركات قرض اإليجار

 78 77 % 077 78 78 البنوك

 31 11 % 311 31 31 المجموع

 .الباحثتين إعداد من: المصدر
 اإلجيار لق ض ادلاضل  ادلؤسسات كل على االستبيان توزيع مت ق  أن  أعال  اجل ول خالل م  بوضوح ويب و

 .اجملتمع حج  صغ  بسب  طبعا وذلك كلي  بصف  واسرتجاع 
 : اإليجار لقرض المانحة للمؤسسات الموجو االستبيان -2
 النهايات ذات أو احمل دة النهايات ذات سواء ادلغلق  األسئل  على االستبيان ه ا تصمي  يف االعتماد مت   

  .أكث  معلومات لتق ًن ادلستجوبني م  إيضاحات تق ًن تتطل  الي النهايات مفتوح  ادلغلق  األسئل  أو ادلتع دة
 إجابات لوضع ادلستجوبني أمام اجملال لفتح ادلفتوح  األسئل  على االستبيان ه ا تصمي  يف أيضا االعتماد مت كما

  .زل دة إجابات توقع لع م اخلاص  وعباراهت  بألفاظه 
 ع  معلومات بتق ًن خاص األول فاحملور رئيسي ؛ زلاور ثالث سؤاال 34 م  ادلع  االستبيان ه ا ض  وق      

 على والتع   اإلجيار لق ض ادلاضل  ادلؤسس  ع  عام  معلومات صبع إىل يه   فيها  التأجري ونشاط ادلؤسس 
 سن  م  ادلق ر لل راس  الزمين اجملال راعت األسئل  صياغ  أن االعتبار بعني األخ  مع فيها التأجري نشاط طبيع 

 كانت إن ادلاضل  ادلؤسس  نوع رب ي  ديك ( 7-1) األسئل  يض  ال ي احملور ه ا وم   2015 سن  إىل 2010
 جاء ال ي الثاين احملور أما. فيها التأجري نشاط شلارس  وم ة القانوين طابعها جان  إىل متخصص  ش ك  أو بنكا

 ق ض خصائص مع ف  إىل خالذلا م  ال راس  تسعى أسئل  مشل فق  اجلزائ  يف اإلجيار ق ض خبصائص موسوما
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 ق ض أنواع يف أساسا وادلتمثل  عام بشكل لعمالئها ادلتخصص  الش ك  أو البنكي  ادلؤسس  سبنح  ال ي اإلجيار
  .(25-8) األسئل  يض  وهو اإلجيار  بق ض التمويل بعملي  ادلتعلق  اجلوان  وسلتلف ادلمنوح  اإلجيار

 اتساع م   على للتع   اجلزائ  يف التمويلي  لالحتياجات اإلجيار ق ض  تغطي  إمكاني  فيتناول الثال  احملور أما
 ويشمل التأجري  نشاط أمام عائقا تقف الي الع اقيل أه  جان  إىل ل   ادلقابل الع ض كفاي  وم   علي  الطل 
 (.33-26) األسئل 

  : الفرضيات واختبار االستبيان نتائج تحليل: رابعا
 على احلصول خالذلا م  مت أسئل  سبع  ويض  :فيها التأجير ونشاط المؤسسة عن عامة معلومات -1

 :يلي ما ويض  فيها  التأجري ونشاط اإلجيار لق ض ادلاضل  ادلؤسسات ع  عام  معلومات
 :يلي كما اجملتمع أف اد إجابات كانت: القانوين الطابع -

 :القانوني الطابع حسب المجتمع أفراد توزيع(: 2) الجدول
 النسبة المئوية التكرار الطابع القانوني

 % 5:87 77 عمومي 

 % 6884 78 خاص 

 % 0786 74 سلتلط 

 % 311 31 المجموع

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
    بنسب  العمومي  ادلؤسسات تليها ال راس  رلتمع م %  4602 سبثل اخلاص  ادلؤسسات أن اجل ول ه ا ويظه 
 الش اك  أشكال م  شكال سبثل الي األخرية ه    % 1504 بنسب  ادلختلط  ادلؤسسات وأخريا%  3805
 .اإلجيار بق ض التعامل رلال يف األجنبي  اخلربات م  أكث  االستفادة يتيح ما وهو والوطني  األجنبي 

 تاريخ بني ادلقارن  خالل م  اجلزائ  يف التأجري نشاط ح اث  م   مع ف  هو اذل   :التأجير نشاط ممارسة -
  :ذلك يوضحان ادلواليني واجل ولني النشاط  ذل ا شلارستها وم ة ادلاضل  ادلؤسسات كل إنشاء

 :اإليجار لقرض المانحة المؤسسات إنشاء تاريخ(: 3) الجدول
 النسبة المئوية التكرار العبارة

 % ;988 07 4707قبل سن  

 % 4580 75 وما بع ها 4707سن  

 % 311 31 المجموع

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
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 ما أي 2010 سن  قبل إنشاؤها مت اإلجيار لق ض ادلاضل  ادلؤسسات م %  7609 أن أعال  اجل ول يظه    
 إنشاؤها مت الي العمومي  الش كات يف وتتمثل السن  ه   بع  إنشاؤها مت%  2301 بينما مؤسسات  10 يعادل

 واجلزائ  SNL  ILA وهي متخصص  عمومي  ش كات أو ف وع إنشاء بض ورة اجلزائ ي  السلطات ق ار بع 
  :ادلؤسسات تلك يف التأجري نشاط شلارس  م ة يوضح فهو ادلوايل اجل ول أما. إجيار

 :التأجير نشاط ممارسة مدة(: 4) الجدول                          
 النسبة المئوية التكرار العبارة

 % :578 76 سنوات 7أقل م   

 % 84;8 ;7 سنوات فأكث  7

 % 311 31 المجموع

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: لمصدرا                  
 مخس م  أقل من  التأجري نشاط سبارس اإلجيار لق ض ادلاضل  ادلؤسسات م %  3008 أن اجل ول ه ا يبني  

 وادلؤسسات البنوك سبثل وهي فأكث   سنوات مخس من  التأجري نشاط سبارس العين  م %  6902 بينما سنوات 
 إنشاؤمها مت الل ي  السالم وبنك العقاري ال ه  إعادة ش ك  باستثناء السن  ه   قبل إنشاؤها مت الي ادلتخصص 

 ال ه  إعادة ش ك  خيص ففيما ذلك  ع  بسنوات تأخ ت فيهما التأجري نشاط شلارس  أن غري 2010 سن  قبل
 النشاط ه ا في  ظل 2008 سن  إنشاؤ  مت ال ي السالم وبنك 2011 سن  فيها التأجري نشاط ب أ العقاري
 .والثال  الثاين اجل ول م  كل نتائج تطابق ع م يف السب  وهو  2015 سن  غاي  إىل رلم ا

 سوق يف كفاعلني ادلتخصص  وادلؤسس  البنك م  كل وجود إن: ادلتخصص  وادلؤسس  البنك يف التأجري نشاط -
 :يلي فيما إيضاحها يت  خصوصي  ل  اإلجيار ق ض

 :المتخصصة والمؤسسات البنوك بين التمييز(: 5) الجدول
 النسبة المئوية التكرار العبارة

 % 6884 78 بنك

 % :758 79 مؤسس  متخصص 

 % 311 31 المجموع

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر                     
 ادلتخصص   والش كات البنوك بني متقارب بشكل تتوزع اجلزائ  يف اإلجيار ق ض سوق أن اجل ول ه ا ويظه      

 كبقي  وتق م  ف عي  بصف  التأجري نشاط سبارس والي اخلاص  البنوك م %  83033 نسبت  ما البنوك فئ  تض  إذ
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 بنسب  الفئ  ه   يف الوحي  العمومي البنك ال يفي  والتنمي  الفالح  بنك ديثل بينما ادلص في   ادلالي  منتجاهتا
16066 %. 

 ادلؤسسات وتتقاس %  57014 نسب  سبثل عمومي  مؤسسات فأغلبها ادلتخصص  للمؤسسات بالنسب  أما     
  .التوايل على%  14028و%  28057 بنسب  الفئ  ه   م  تبقى ما واخلاص  ادلختلط 

 قبل م  تق ر وق  ادلال  رأس وهو ادلتخصص  وادلؤسس  البنك بني للتمييز مهما معيارا فيوضح ادلوايل اجل ول أما
 مايل نشاط يف ادلتخصص  ادلالي  ادلؤسسات ل أمسال األدىن احل  رب ي  اجلزائ  بنك يف شلثل  اجلزائ ي  السلطات

 النتائج كانت دج  مليار 10 بدد البنكي  ادلالي  للمؤسسات األدىن احل  رب ي  مت بينما دج مليار 305 بدددد معني
  :يلي كما

 :المتخصصة والمؤسسة البنك رأسمال بين التمييز(: 6) الجدول
 النسبة المئوية التكرار العبارة

 % :758 79 مليار دج 7 - 587

 % 5:87 77 مليار دج                  07إىل  8م  

 %  989 70 مليار دج 07أكث  م  

 % 311 31 المجموع

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
 أهنا على ي ل ما وهو األوىل الفئ  يف رأمساذلا يتح د ادلاضل  ادلؤسسات م %  5308 أن اجل ول يوضح     

 الثالث  الفئ  أما البنوك  سبثل ب لك وهي الثاني  الفئ  يف رأمساذلا يقع%  3805 بينما متخصص  مالي  مؤسسات
 أمهي  وتربز. دج مليار 33 بددد رأمسال  يق ر ال ي ال يفي  والتنمي  الفالح  بنك زبص وهي%  707 نسب  فتمثل
 التمويل طالب  ادلؤسسات لصاحل ادلؤسسات ه   قبل م  ادلتاح الع ض رب ي  يف ادلاضل  ادلؤسسات رأمسال رب ي 
  .في  التوسع على ق رهتا م   ومع ف 
 على صبيعا اتفقوا أهن  إال اإلجيار ق ض سوق يف ادلتعاملني ذلؤالء القانوين الشكل اختال  م  ال غ  وعلى      

 وال ي ادلطبق الفائ ة دبع ل أساسا يتعلق ادلتخصص  وادلؤسس  البنك م  كل يف التأجري نشاط يف ف قا هناك أن
 ادل تبط  اخلط  ب رج  ذلك وي تبط البنوك  يف ذلك ع  يقل بينما ادلتخصص  الش كات أغل  يف%  10 يتجاوز

 ديثل حني يف اخلط   لتنويع اسرتاتيجي  ضم  أخ   مالي  منتجات مع البنوك يف اإلجيار ق ض يق م إذ بالنشاط 
 م تبط الفائ ة مع ل يف التغري ه ا أن كما. اخلط  درج  م  يزي  ما وهو ادلتخصص  الش كات يف ال ئيسي ادلنتج
 بالبنوك مقارن  األف اد ودائع تقبل على ق رهتا ع م بسب  ادلتخصص  الش كات يف ادلالي  ادلوارد بنقص أيضا

 للتعويض الفائ ة سع  رفع إىل يضط ها ما وهو االقرتاض  إىل جلوئها يعين وذلك نشاطها سبويل دلشكل  يع ضهاما
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 يف نظريهتا ع  زبتلف ال البنك يف التأجري نشاط شلارس  فإن السببني ه ي  ع  وبعي ا.اقرتاضها تكلف  ع 
 االنتفاع للمستأج  وتتيح العملي  ه   تصاح  الي اإلداري  اإلج اءات سلتلف حي  م  ادلتخصص  ادلؤسس 
  .باألصل

 حساب خالذلا م  مت متنوعا  سؤاال 18 احملور ه ا ويض : الجزائر في التأجير عمليات خصائص -2
  :يلي كما النتائج وكانت العين   أف اد إلجابات ادلئوي  والنس  التك ارات

 :يلي كما متنوع  قطاعات ادلؤسسات ه   تسته  : وادلستفي ة ادلسته ف  وادلؤسسات القطاعات -
 :المستهدفة القطاعات(: 7) الجدول

 النسبة المئوية التكرار القطاع
 % 485; 04 الصناع 

 % :578 76 الفالح 

 % 485; 04 البناء واألشغال العمومي 

 % 485; 04 النقل

 % 5:87 77 السياح 

 % 485; 04 الصح 

 % 6884 78 الصناعات التقلي ي 

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
 تليها  % 9203 بنسب  ادلسته ف  القطاعات أه  والصح  والنقل العمومي  واألشغال والبناء الصناع  تع    

 على%  3008و%  3805 بنسب  والفالحي السياحي القطاع وأخريا%  4602 بنسب  التقلي ي  الصناعات
 ادلاضل  للمؤسس  هاما عنص ا سبثل الي القطاع م دودي  هو الرتتي  ه ا يف ادلتبع ادلعيار أن الواضح وم  التوايل 
 اإلجيار  بق ض التمويل ع  ادلرتتب  ادلالي  التزاماهتا تغطي  على القطاع مؤسسات ق رة ع  تعرب والي التمويل لتق ًن
 دع  على وحصول  جه   م  دبومسيت  يتميز ال ي الفالحي القطاع سبويل ع  ادلؤسسات بعض عزو  سب  وهو

  .ال يفي  والتنمي  الفالح  بنك يق م  ال ي الع ض خالل م  أخ   جه  م  ال ول 
 :اإلجيار لق ض ادلاضل  ادلؤسسات سبويل م  وادلستفي ة ادلسته ف  ادلؤسسات أنواع التايل اجل ول ويبني

 :اإليجار قرض من والمستفيدة المستهدفة المؤسسات(: 8) الجدول

 نوع المؤسسات
 المؤسسات المستفيدة المؤسسات المستهدفة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
 % 077 05 % 077 05 ادلؤسسات الصغرية

 % 077 05 % 077 05 ادلؤسسات ادلتوسط 

 % 84;8 ;7 % ;988 07 ادلؤسسات الكبرية

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتني إع اد م : ادلص ر
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 قبل م  واستفادة استه افا األكث  ادلؤسسات هي وادلتوسط  الصغرية ادلؤسسات أن اجل ول ه ا ويظه    
 على ادلاضل  ادلؤسسات بعض ق رة ع م إىل ذلك ويعز  الكبرية ادلؤسسات تليها اإلجيار  لق ض ادلاضل  ادلؤسسات

 ادلؤسسات بني النتائج قيم  يف طفيف اختال  وجود ويالحظ. ادلالي  مواردها زل ودي  بسب  احتياجاهتا تلبي 
 رغبتها م  ال غ  على الكبرية للمؤسسات التمويل فعليا تق م مل SNL كون إىل سبب  يعود وادلستفي ة ادلسته ف 

 .ذلك يف
 :يلي ما اجلزائ  يف ادلمارس اإلجيار ق ض بأنواع يتعلق فيما SPSS نتائج أظه ت: ادلمارس اإلجيار ق ض أنواع -

 :الجزائر في اإليجار قرض أنواع(: 9) الجدول
 معيار جنسية المتعاقدين معيار نقل الملكية

 النسبة المئوية التكرار نوع قرض اإليجار النسبة المئوية التكرار نوع قرض اإليجار
 % 077 05 ق ض اإلجيار احمللي - 77 ق ض اإلجيار التشغيلي

 - 77 ق ض اإلجيار ال ويل % 077 05 اإلجيار التمويلي ق ض

 % 311 31 المجموع % 311 31 المجموع

 معيار نوع األصل المؤجر  معيار الغرض من عملية التمويل بقرض اإليجار 
 النسبة المئوية التكرار نوع قرض اإليجار النسبة المئوية التكرار نوع قرض اإليجار

 % ;5:87 :7 ق ض إجيار عقاري - 77 ق ض إجيار استهالكي

 % 077 05 ق ض إجيار استثماري
 % 79806 04 ق ض إجيار ادلنقوالت

 % 6898 70 ق ض إجيار احملل التجاري

 % 311 13 المجموع % 311 31 المجموع

 .SPSS نتائج على اعتمادا انالباحثت إعداد من: المصدر
 اإلجيار بق ض التعامل ع م على يؤك  شلا%  100 بنسب  ديارس التمويلي اإلجيار ق ض أن اجل ول ه ا يبني

 بنسب  العقاري اإلجيار ق ض فيمارس ادلؤج  األصل نوع دلعيار وفقا أما ادللكي   نقل دلعيار وفقا وذلك التشغيلي
 إجيار ق ض أما اإلجيار ق ض عمليات رلموع م %  57014 نسب  فيمثل ادلنقوالت إجيار ق ض أما%  38009

 لنفس زبضع الي األخ   األنواع ببقي  مقارن  ضعيف  نسب  وهي فقط %  4076 بنسب  فيمارس التجاري احملل
 ق ض دون االستثماري اإلجيار ق ض ادلاضل  ادلؤسسات كل فتق م التمويل عملي  م  الغ ض حس  أما. التصنيف

 .زللي إطار يف اإلجيار ق ض مؤسسات كل تتعامل ادلتعاق ي  جنسي  معيار وحس  االستهالكي  اإلجيار
 اإلجيار ق ض وهو أشكال  م  ادلع و  الشكل ادلاضل  ادلؤسسات كل سبارس التمويلي  اإلجيار لق ض وبالعودة
 خيتص ال ي ال فعي اإلجيار ق ض صبيعها سبارس ال بينما االستئجار  مث البيع تق م منها%  3805و ادلباش 
 .القيم  م تفع  األصول بتمويل
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 يع  ادلاضل  ادلؤسسات قبل م  ادلمارس اإلجيار ق ض بأنواع ادلتعلق  السابق  للنتائج تص يقا: اإليجار مدة -
  :يلي كما 13 السؤال ع  اإلجاب  خالل م  ذلك ومت مهما  عنص ا ادلطبق  اإلجيار م ة رب ي 

 :بها المعمول اإليجار مدة(: 10) الجدول
     
 
 

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
 وال ي اجلزائ  يف ادلمارس اإلجيار ق ض أنواع خيص فيما أعال  ورد ما تؤك  اجل ول يبينها الي النتائج إن     

 3805و%  100 نسبي التوايل على سبثل هنا وهي طويل   أو متوسط  إجيار م ة ادلعتم ة صيغ  كل تتطل 
 طويل  إجيار م ة تعتم  فقط منها مخس  بينما متوسط  إجيار م ة تعتم  ادلاضل  ادلؤسسات كل أن أي  %

   .عقاري  أصول الغال  يف هي معين  أصول مع تتناس 
 ادلوايل واجل ول اإلجيار بق ض التمويل عملي  يف العناص  أه  م  الفائ ة سع  يعترب :المطبق الفائدة سعر -

 .14 السؤال ع  اإلجاب  سبثل والي السع  ه ا يتخ ها ق  الي احلاالت يوضح
 :المطبقة الفائدة سعر أنواع(: 11) الجدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة
 % 5:87 77 ثابت

 % :758 79 متغري

 % 989 70 زل د م  قبل السلط  النق ي 

 % 311 31 المجموع

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
 3805 تتعامل بينما ادلتغري الفائ ة بسع  تتعامل ادلاضل  ادلؤسسات م %  5308 أن اجل ول خالل م  يتضح   

 فائ ة بسع  تتعامل ادلؤسسات ه   م %  707 بينما التأجري  عمليات كل على ثابت فائ ة بسع  منها% 
 للقطاع األول ال اع  يع  ال ي ال يفي  والتنمي  الفالح  ببنك شلثل  هنا وهي ادلعني  السلطات قبل م  مسبقا زل د

 :التايل اجل ول يف تلخيصها يت  عوامل ع ة ادلتغري الفائ ة سع  رب ي  يف وتت خل. اجلزائ  يف الفالحي
 :المتغير الفائدة سعر تحديد عوامل(: 12) الجدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة
 % :758 79 م ة اإلجيار

 % 5:87 77 ق رة ادلؤسس  على ربقيق األرباح

 النسبة المئوية التكرار العبارة
 - 77 قصرية

 % 077 05 متوسط 

 % 5:87 77 طويل 
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 % 0786 74 خ مات التمويل

 % 6884 78 نوع األصل ادلؤج 

 % :758 79 مبلغ األصل ادلؤج 

 % 989 70 القيم  ادلتبقي  لألصل ادلستأج 

 % 989 70 الي ينتجها األصل الطل  على اخل م  أو السلع 

 
 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر

 ادلتغري الفائ ة سع  رب ي  يف يؤث ان عاملني أه  مها التأجري زلل األصل ومبلغ اإلجيار م ة أن اجل ول ه ا يبني   
 3805 بنسب  األرباح ربقيق على ادلؤسس  ق رة مث%  4602 بنسب  ادلؤج  األصل نوع يليهما%  5308 بنسب 
 ادلستفي ة ادلؤسس  ق رة وم   كيفي  ع  ادلؤج ة للمؤسس  مؤش ا تق م كوهنا مهما عامال أيضا سبثل والي% 
 اإلج اءات سلتلف عادة سبثل والي%  1504 بنسب  التمويل خ مات ويليها ذباهها  بالتزاماهتا الوفاء على

 الي السلع  أو اخل م  على الطل  ويؤث  باألصل  ادلستأج  انتفاع لضمان ادلؤج ة ادلؤسس  هبا تتكفل الي اإلداري 
 م  يتطل  ال ي العامل ه ا أمهي  مع مقارن  ضعيف  نسب  وهي  % 707 بنسب  التأجري زلل األصل ينتجها

 ادلتبقي  القيم  وأخريا ط فها  م  سبويل  يت  ال ي ادلش وع رحبي  م   دلع ف  للسوق دراس  إج اء ادلاضل  ادلؤسسات
 .ادلاضل  ادلؤسسات بقي  دون BNP Paribas تطبق  عامل وهو أيضا%  707 بنسب  لألصل

 طالب  ادلؤسسات على اجلزائ  يف اإلجيار لق ض ادلاضل  ادلؤسسات م %  8406 تف ض: الشخصي  ادلسامه  -
 BNPو العقاري ال ه  إعادة ش ك  م  كل ذلك تطبق وال أويل  كقسط ت فع شخصي  مسامه  تق ًن التمويل

Paribas ادلسامه  ه   نسب  وتتنوع  % 1504 نسب  معا وتشكالن لألصل كليا سبويال تضمنان اللتني 
 :يلي كما الشخصي 

 :الشخصية للمساىمة المعتمدة النسب(: 13) الجدول
 النسبة المئوية التكرار العبارة

07 % 79 758: % 

07 % 77 5:87 % 

47 % 7: 8087 % 

47 % 78 6884 % 

57 % 77 5:87 % 

 - 77 أخرى

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
%  5308و  % 20 بدد الشخصي  ادلسامه  نسب  رب د ادلاضل  ادلؤسسات م %  6105 أن اجل ول ه ا يبني   

 3805و  % 25 بددد شخصي  مسامه  نسب  تف ض ادلؤسسات ه   م %  4602و  % 10 نسب  تف ض منها
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 ذباوز اجل ول ه ا على ادلالحظ وم . التوايل على%  30و%  15 نسب  تف ض ادلؤسسات ه   رلمل م % 
 للمسامه  نس  ع ة على الواح ة ادلؤسس  اعتماد إىل ذلك ويعود ادلاضل  ادلؤسسات ع د التك ارات رلموع

 6105 بنسب  ادلستفي ة للمؤسس  ادلالي  الوضعي  ومها مهمني لعاملني وفقا رب ي ها يت  األخرية ه   الشخصي  
 وقلت هبا ادل تبط اخلط  قل جي ة وضعيتها كانت فكلما الشخصي ؛ ادلسامه  نسب  مع عكسيا تتناس  والي% 

 كبرية ب رج  وادل تبط%  6902 بنسب  ادلؤسس  ش وط فهو الثاين العامل أما الشخصي   ادلسامه  نسب  ك لك
 العامل ه ا أن النسب  كما ه   على التفاوض حبق تتمتع اجلي ة ادلالي  الوضعي  ذات فادلؤسس  األول بالعامل
  .النسب  ه   رب ي  على يؤث  وال ي ذلا والئ  وم   الزبون خربة سنوات بع د أيضا م تبط
 بقيم  ال يفي  والتنمي  الفالح  بنك مستو  على رب ي ها يت  الشخصي  ادلسامه  ه   نسب  أن إىل اإلشارة وذب ر
 عوامل أي ع  النظ  بغض التأجري عمليات على ادلطبق الفائ ة سع  مع احلال هو كما م كزي بق ار%  10

. ادلالي  وضعياهت  تتفاوت ال ي  والفالحني الفالحي القطاع دع  على يعمل سابقا اإلشارة سبت كما كون  أخ  
 أنواع كل على ثابت  نسب  وهي البنك لوائح ضم  تأيت النسب  ه   فإن Natixis Banque مستو  على أما

 .% 12 بددد وادلق ر ادلطبق الفائ ة لسع  بالنسب  أيضا احلال هو كما ادلؤج ة األصول
 :يلي فيما ادلاضل  ادلؤسسات هبا تقوم الي التمويلي  العمليات تتمثل: اإلجيار بق ض التمويل عملي  م  الغ ض -

 اإليجار بقرض التمويل عملية من الغرض(: 14) الجدول
 النسبة المئوية التكرار العبارة

 % 688: 00 عمليات توسيع النشاط االقتصادي 

 % 688: 00 عمليات ذب ي  األصول

 % 485; 04 عمليات اقتناء األصول

 % 5:87 77 أخ  

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
 بنك ويتبقى األصول  اقتناء عمليات بتمويل تقوم ادلاضل  ادلؤسسات م %  9203 أن SPSS نتائج أظه ت  

. النشاط ح يث  للمؤسسات ادلالي  الوضعي  استق ار ع م بسب  العمليات ه   يتجن  ال ي اجلزائ ي الربك 
 استثناء بع  وذلك والتج ي   االقتصادي النشاط توسيع عمليات بتمويل ادلؤسسات ه   م %  8406 وتقوم
 فال احل يث  التكنولوجيات سبويل أما مؤخ ا  النشاط ه ا إىل عاد ال ي السالم وبنك العقاري ال ه  ش ك  م  كل

    .ادلؤسسات ه   رلموع م %  3805 سو  يستقط 
 :يلي ما يتضم  ملف تق ًن يت  اإلجيار ق ض م  االستفادة أجل م : اإلجيار ق ض طل  ملف -
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 :اإليجار قرض ملف مكونات(: 15) الجدول
 النسبة المئوية التكرار العبارة

 % 688: 00 عمليات توسيع النشاط االقتصادي 

 % 688: 00 عمليات ذب ي  األصول

 % 485; 04 عمليات اقتناء األصول

 % 5:87 77 أخ  

 
 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر

 القوائ  م  كل وجود ب ليل سبويلي  عملي  أي ع  خيتلف ال اإلجيار بق ض التمويل طل  أن اجل ول ه ا ويظه 
%  7609و%  9203 بنسب  بالتزاماهتا الوفاء على ادلؤسس  ق رة تبني الي التق ي ي  ادلالي  والقوائ  السابق  ادلالي 
 النشاط ثبوتي  وثيق  أو بطاق  سبثل والي  يفي ال والتنمي  الفالح  بنك زبص%  707 نسب  وتبقى التوايل  على

 ادلبادئ مع يتناقض ما وهو ضمانات تق ًن ادلاضل  ادلؤسسات تطل  سبق ما كل جان  وإىل. حلاملها الفالحي
 هو كما ادلطلوب  الضمانات ه   وتتنوع ذاهتا  ح  يف ضمانا ادلستأج ة األصول تعترب الي اإلجيار لق ض النظ ي 
 :ادلوايل اجل ول يف موضح

 :اإليجار لقرض المانحة المؤسسات طرف من المطلوبة الضمانات أنواع(: 16) الجدول
 النسبة المئوية التكرار العبارة

 % 688: 00 عمليات توسيع النشاط االقتصادي 

 % 688: 00 عمليات ذب ي  األصول

 % 485; 04 عمليات اقتناء األصول

 % 5:87 77 أخ  

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
     بنسب  الشخصي  الكفال  مث%  5308 بنسب  ادلتخصص  الضمانات هي ادلطلوب  الضمانات أكث  أن اجل ول يبني

 يف تتمثل ادلتخصص  الضمانات أن إىل اإلشارة وذب ر  % 1504 بنسب  العقاري  الضمانات وأخريا%  4602
 شلا وادلتوسط   الصغرية للمؤسسات ادل افق  اذليئات أه  م  تع  والي CGCIو FGAR الضمان هيئات

 أث  يظه  ومل. أخ   جه  م  هبا ادل تبط  اخلط  درج  وارتفاع جه  م  ادلؤسسات ه   م  طل  وجود على ي ل
 بادللكي  ربتفظ أهنا إذ ادلؤج ة للمؤسس  األول الضمان أهنا اعتبار على النتائج ه   ضم  ادلنقول  للضمانات

 .ادلستفي ة ادلؤسس  قبل م  االقتصادي االنتفاع مقابل اإلجيار م ة طيل  لألصل القانوني 
 اجلزائ  يف اإلجيار بق ض التمويل عمليات شليزات أه  أن جليا يتضح أعال  إليها ادلتوصل النتائج إىل وبالنظ 
 هب   م تبط خط  وجود على ي ل ما وهو ادلطلوب   والضمانات الشخصي  ادلسامه  ومها هامني عنص ي  وجود
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 يف أساسا وادلتمثل  اإلجيار لق ض عليها ادلتعار  النظ ي  ادلبادئ تطبيق ع م إىل ادلاضل  ادلؤسسات ي عو العمليات
 يف التأجري زلل لألصل القانوني  ادللكي  بقاء بسب  كليا الضمانات وغياب لألصل الكلي التمويل على ق رت 
 عوامل ع ة إىل ذلك إيعاز وديك . ذلا قوي  ضمان  ذات  ح  يف ديثل ما وهو العق  م ة طيل  ادلؤج ة ادلؤسس  حوزة
 م  ادلاضل  وادلؤسسات التمويل طالب  ادلؤسسات بني كافي  ثق  وجود وع م جه  م  ثانوي سوق غياب أمهها
 ادلاضل  ادلؤسسات جيعل ما ذلا  احلقيقي  ادلالي  الوضعي  ع  ادلق م  ادلعلومات سباثل لع م نتيج  وذلك أخ    جه 
 بطل  أو شخصي  مسامه  بف ض إما أمواذلا اسرتجاع لضمان أحيانا قاسي  ش وط ضم  اإلجيار ق ض تق م

 .معا بوجودمها أو ضمانات
 غياب و الكلي التمويل على الق رة أن على تنص والي األوىل الف عي   الف ضي  صح  تنفي النتائج ه   إن

    .اجلزائ  يف اإلجيار بق ض التمويل عملي  خصائص أه  الضمانات
 للمؤسسات ادلاضل  ادلؤسسات تتيحها الي اخليارات يوضح ادلوايل اجل ول: اإلجيار بق ض التمويل عملي  هناي  -

  :اإلجيار م ة هناي  يف ادلستفي ة
 :اإليجار مدة نهاية في المتاحة الخيارات(: 17) الجدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة
 % 688: 00 عمليات توسيع النشاط االقتصادي 

 % 688: 00 عمليات ذب ي  األصول

 % 485; 04 عمليات اقتناء األصول

 % 5:87 77 أخ  

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
 رمزي  بقيم  ادلاضل  ادلؤسسات كل تتيح  ال ي اخليار اإلجيار م ة هناي  يف ادلستأج  األصل ش اء خيار رفع يع 

 ادلاضل  ادلؤسسات م %  4602 يف وذلك األصل قيم  م %  1 أو%  3008 بنسب  ال مزي ال ينار يف تتمثل
 هو كما أو%  2 بدد وادلق رة ال يفي  والتنمي  الفالح  بنك يف ب  معمول هو كما األصل قيم  م  زل دة نسب  أو

 بالنسب  دج 100 000و ادلنقول  لألصول بالنسب  دج 50 000 دببلغ رب دها والي SNL ل   ب  معمول
 بينما. مؤج  أصل كل ع  دج 5000 بقيم  SOFINANCE مؤسس  يف زل د هو كما أو للعقارات 

 أو أخ   لفرتة األصل استئجار إعادة خيار Société Généraleو BNP Paribas م  كل تتيح
 خربة تتطل  والي احلالتني كلتا يف ادلؤج ة األصول مع التعامل على ق رهتما إىل ذلك ويعود هنائي بشكل إعادت 
 سوق غياب ظل يف ماليا عبئا عليها يشكل ال ي األم  وهو األصول  إرجاع حال  يف خاص  أكرب وتكلف  كبرية
 .العلين بادلزاد بيعها إج اءات وطول وتعق  ادلستعمل  لألصول ثانوي
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 :التمويلية االحتياجات تغطية إمكانية -3
 كما 27و 26 األسئل  ع  العين  أف اد إجابات أدنا  اجل ول يق م: اجلزائ  يف اإلجيار ق ض سوق تنافسي  -
  :يلي

  الجزائر في اإليجار قرض سوق تنافسية(: 18) الجدول
 النسبة المئوية التكرار العبارة
 % 688: 00 نع 

 % 0786 74 ال

 % 311 31 المجموع

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
 إىل ذلك ويعود منافس   هبا اإلجيار ق ض سوق أن تعترب ادلاضل  ادلؤسسات م %  8406 أن اجل ول ه ا يظه 
 :هي أسباب ع ة

 ادلثال سبيل وعلى بينها  اخليار التمويل طالب  ادلؤسسات دينح ما متنوع  فائ ة أسعار تطبيق -
 بني يرتاوح مع ال ILA وتطبق  % 12 بددد يق ر فائ ة مع ل SNLو Natixis Banque م  كل تطبق
 تطبق بينما  % 9 مع ل العقاري ال ه  إعادة وش ك  ال يفي  والتنمي  الفالح  بنك ويطبق  % 12و%  10

MLA السوق؛ يف مع ل أكرب وهو%  16 مع ل 
 ويشكل ادلتعاملني م  للكثري يتسع ب لك وهو حب اثت  اجلزائ  يف اإلجيار ق ض سوق يتميز  -

 لالستثمار؛ جي ة ف ص 
 مالي  ومؤسسات بنكي  مؤسسات بني وتنوعها اإلجيار لق ض ادلاضل  ادلؤسسات تع د -

 إجابات حس  الع ض ه ا كفاي  م   يوضح ادلوايل واجل ول اإلجيار  ق ض ع ض بينها فيما تشكل متخصص 
 :العين  أف اد

 :الجزائر في اإليجار قرض عرض كفاية(: 19) الجدول
 النسبة المئوية التكرار العبارة
 % 6884 78 نع 

 % :758 79 ال

 % 311 31 المجموع

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
 على كايف غري اجلزائ  يف اإلجيار ق ض ع ض أن تعترب ادلاضل  ادلؤسسات م %  5308 أن اجل ول ه ا يبني 

 والبالغ اجلزائ  يف العامل  وادلتخصص  البنكي  ادلالي  ادلؤسسات رلموع نصف تق يبا يعادل رلموعها أن م  ال غ 
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 ادلالي  ادلوارد زل ودي  أن ادلؤسسات ه   تعتق  كما متخصص   مالي  مؤسسات وتسع بنكا 20 ع دها
 يف توسعها وع م الع ض كفاي  ع م يف سببا يشكل بالبنوك مقارن  التأجري نشاط يف ادلتخصص  للمؤسسات

 أموال رؤوس رلموع م  أقل ادلتخصص  ادلؤسسات كل أموال رؤوس رلموع ادلثال سبيل وعلى التأجري  عمليات
 م  يقلل وال ي النشاط ه ا يف كايف بشكل العمومي  البنوك ان ماج ع م إىل اإلشارة ذب ر كما بنوك  ثالث 
 .اإلصبايل الع ض قيم 

 يوضح  ما وهو االقتصادي  ادلؤسسات قبل م  علي  الطل  ع  للح ي  جي  اإلجيار ق ض ع ض ع  واحل ي 
 :ادلوايل اجل ول

 الجزائر في اإليجار قرض على الطلب(: 20) الجدول

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر:
 اإلجيار ق ض على الطل  بأن ت   ادلاضل  ادلؤسسات م %  6105 أن اجل ول ه ا يبني  

 خاص  شيوع  ع م إىل ذلك ويعود ضعيف الطل  ه ا أن ادلؤسسات ه   م %  3805 ي   بينما متوسط
 كبرية منافس  وجود جان  إىل ادلالي   مواردها دبح ودي  مقارن  تكلفت  وارتفاع وادلتوسط  الصغرية ادلؤسسات ل  
  .البنكي الق ض وخصوصا األخ   التمويل مصادر م 
 يف التأجري نشاط أمام متنوع  ع اقيل وجود على ادلاضل  ادلؤسسات كل أك ت: اجلزائ  يف التأجري نشاط ع اقيل -

 :التايل اجل ول يف تلخيصها ديك  اجلزائ  
 :الجزائر في التأجير نشاط عراقيل(: 21) الجدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة
 % 84;8 ;7 بيئ  االستثمار احمللي 

 % 8087 :7 ع م كفاي  اإلطار القانوين

 % 485; 04 غياب اإلشهار واإلعالم

 % 077 05 شيوع استخ ام الق ض البنكي 

 % 077 05 ادلؤسسات ب  جهل

 % 485; 04 غياب سوق ثانوي للتجهيزات ادلستعمل 

 % 077 05 ثقل اإلج اءات اإلداري  لتحقيق العقود                              

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر

 النسبة المئوية التكرار العبارة
 % 5:87 77 ضعيف

 % 8087 :7 متوسط

 - 77 قوي

 % 311 31 المجموع
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 جهل اجلزائ  يف التأجري نشاط تطوي  أمام تقف الي الع اقيل أكث  أن ادلاضل  ادلؤسسات كل أصبعت    
 إسرتاتيجي  فعالي  ع م إىل كبرية ب رج  يعز  مشكل وهو وادلتوسط  الصغرية ادلؤسسات خاص  ب  ادلؤسسات

 إعالمي  وسائط ع ة على اعتمادها م  ال غ  على ادلاضل  ادلؤسسات ط   م  اإلجيار ق ض منتجات تسويق
 اإلعالم خالل م  أو وادللتقيات ادلعارض يف التواج  أو اإلشهاري  اللوحات خالل م  سواء الوظيف  هب   للقيام

 البنكي الق ض استخ ام شيوع يع  كما. األث  زل ودة جعلها ما اجلغ افي  باحمل ودي  تتميز والي البص ي السمعي
 التمويل ثقاف  غياب إىل ذلك إيعاز وديك  السابق  العائق مع ال رج  نفس يف ويقع بل الع اقيل ه   أه  أح 

 اإلج اءات ثقل ويعترب. ب  التمويل على ق رهتا زل ودي  بسب  وادلتوسط  الصغرية ادلؤسس  ل   خاص  وتنويع 
 يف يؤدي وال ي اجلزائ  يف التأجري عمليات على السابقني ادلشكلني تأثري ب ات مشكال العقود لتحقيق اإلداري 
 م  ال غ  على احمل د الوقت يف التمويل طالب  ادلؤسسات الحتياجات االستجاب  تأخ  إىل التمويل حاالت معظ 
 .اإلجيار لق ض ادلاضل  ادلؤسسات مستو  على علي  وادلوافق  ادللف ب راس  ادلتعلق  اإلج اءات كل انتهاء
 لكل%  9203 بنسب  ادلستعمل  للتجهيزات ثانوي سوق وغياب واإلعالم اإلشهار غياب السابق  الع اقيل ويلي

 األم  ويتعلق%  6105 بنسب  القانوين اإلطار كفاي  وع م%  6902 بنسب  احمللي  االستثمار بيئ  يليهما منهما 
 ادلشاكل م  الكثري يواج  يزال ال وال ي للعقار القانوين باإلطار أساسا ادل تبط العقاري اإلجيار بق ض خاص 

  .والغموض
 بق ض التمويل عمليات لتفعيل ذباوزها ديك  رب يات تشكل والي الع اقيل ه   كل وجود م  ال غ  وعلى
 السلطات قبل م  حقيقي  رغب  وجود على أصبعت ادلاضل  ادلؤسسات م %  6105 أن إال اجلزائ  يف اإلجيار
 :ادلوايل اجل ول يوضح  ما وهو اجلزائ  يف اإلجيار ق ض سوق وتطوي  لرتقي  اجلزائ ي 

 :الجزائر في اإليجار قرض سوق وتطوير ترقية نية(: 22) الجدول
 النسبة المئوية التكرار العبارة
 % 8087 :7 نع 

 % 5:87 77 ال

 %077 05 اجملموع

 .SPSS نتائج على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
 اجلزائ ي ادلش ع سنها الي واجلم كي  اجلبائي  ادلزايا رلموع  وجود إىل ال غب  ه   وجود ادلؤسسات ه   وتعزي

 باالعتماد ادلتعلق 09-96 رق  األم  تش يع سبقها والي اإلجيار بق ض االستفادة م  اجلزائ ي  ادلؤسسات لتمكني
 3805 ت   حني يف. اإلجيار بق ض التمويل عمليات ينظ  ال ي األساسي القانوين اإلطار يشكل ال ي اإلجياري
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 ذلا تشكل الي اإلداري  اإلج اءات ثقل م  معاناهتا بسب  الفعلي  ال غب  ه   وجود ع م ادلؤسسات ه   م % 
  .مهما عائقا
 البنوك بإلزام اجلزائ ي  السلطات ق ار أن تعترب ادلاضل  ادلؤسسات م %  8406 أن ينف ال ذلك أن إال      

 االقتصادي   ادلؤسسات استفادة على إجيايب بشكل سيؤث  اإلجيار ق ض يف متخصص  ف وع باستح اث العمومي 
 ع  ينتج وما السوق يف الفاعلني سلتلف بني ادلنافس  زيادة إىل يؤدي ال ي األم  الع ض زيادة خالل م  وذلك
  .التمويل تكلف  بتخفيض يتعلق فيما خاص  إجيابي  آثار م  ذلك
 سواء ادلؤسسات ه   وق رة إمكاني  حول تساؤال يط ح اجلزائ  يف التأجري نشاط أمام الع اقيل تلك وجود إن     

 الصغرية بادلؤسسات ادلتعلق  تلك خاص  السوق  احتياجات تلبي  على متخصص  ش كات أو بنوكا كانت
 ادلؤسسات ه   قبل م  واأله  األول ادلسته   تع  والي الوطين االقتصادي النسيج غالبي  سبثل الي وادلتوسط 

 فقط%  3 نسب  ديثل اإلجيار ق ض سوق أن إىل تشري الي اإلحصائيات بعض علي  ت ل ال ي األم  وهو. ادلاضل 
 اإلجيار ق ض مؤسسات حبس  2012 سن %  1 ديثل كان بع ما 2015 سن  يف احمللي التمويل سوق م 

  .وآفاق  مستج ات  اجلزائ   يف التأجري نشاط دلتابع  L’ABEF مستو  على دوريا ذبتمع والي ادلتخصص 
 مثل ادلاضل  ادلؤسسات م  رلموع  هبا تق مت الي اإلحصائيات أكث  الوضعي  ه   حول الط ح ه ا يعزز وما

 نصي  كان 2015 سن  إجيار ق ض عق  60 بتحقيق قام فق  النشاط ه ا إىل ح يثا عاد ال ي السالم بنك
 من  إجيار ق ض عق  234 بتحقيق ILA مؤسس  قامت كما  % 50 فيها وادلتوسط  الصغرية ادلؤسسات
 الصغرية للمؤسسات موجه  كانت وكلها سنوات أربع ع  يزي  ال ال ي التأجري بنشاط الفعلي انطالقها
  :ادلوايل اجل ول يف اإلطار ه ا يف BNP Paribas حقق  ما إب از وديك . وادلتوسط 

 المؤسسة نوع حسب BNP Paribas قبل من المنجزة اإليجار قرض عقود عدد(: 23) الجدول

 نوع المؤسسة
 عدد العقود المنتهية عدد العقود قيد التنفيذ

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد
 % :;548 079 % :5889 4:0 مؤسسة صغيرة

 % 54899 079 % :87;4 448 مؤسسة متوسطة

 % 56846 085 % 55885 479 مؤسسة كبيرة

 % 077 698 % 077 986 المجموع

 .BNP Paribas معلومات على اعتمادا الباحثتين إعداد من: المصدر
        التنفي  قي  للعقود بالنسب  سواء ادلؤسس  نوع حس  ادلمنوح  اإلجيار ق وض ع د يف تقارب وجود اجل ول ويبني

 أكرب وهي%  34024 كانت الكبرية للمؤسسات وادلنتهي  ادلمنوح  العقود نسب  أن إىل اإلشارة مع ادلنتهي  أو
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 قي  العقود خيص فيما الصغرية ادلؤسسات لصاحل ادل تب  ه   ت اجعت حني يف األخ    ادلؤسسات أنواع بقي  م 
 بنسب  ادلتوسط  ادلؤسسات وأخريا%  33063 بنسب  الكبرية ادلؤسسات تليها%  36078 بنسب  التنفي 

 .التمويل م  النوع ه ا على ادلؤسسات ه   إقبال زيادة على ي ل شلا%  29058
 اإلجيار لق ض ادلاضل  للمؤسسات ادلوج  االستبيان م  األخري احملور ه ا يف نتائج م  جاء ما ضوء وعلى     

 الف ضي  صحة نفي يت  فإن  التمويل  طالب  االقتصادي  للمؤسسات التمويلي  االحتياجات تغطي  إمكاني  وادلتعلق
 وه ا التمويلية االحتياجات تغطية بالجزائر اإليجار قرض مؤسسات تستطيع أن  على تنص الي الثاني  الف عي 
 والي%  3 بددد تق ر احمللي التمويل سوق يف اإلجيار ق ض تغطي  نسب  أن تبني إليها ادلتوصل النتائج أن بسب 
 الي األخرية ه   ادلغ بي   والسوق اجلزائ ي  السوق بني بسيط  مقارن  تق ًن ديك  وهنا. ج ا ضعيف  نسب  تعترب
 عادليا 36 ادل تب  احتالل م  مكنتها والي دوالر مليار 1007 يعادل ما 2013-2012 الفرتة يف قيمتها بلغت
 دوالر  مليار 0058 بقيم  الرتتي  نفس يف 41 ادل تب  احتلت الي مص  قبل ع بيا األوىل ادل تب  ب لك لتحتل
 4061 بددد ق رت اإلجيار ق ض دلعامالت إصبالي  بقيم  24 ادل تب  احتلت الي إف يقيا جنوب بع  إف يقيا والثاني 
 تق يبا يعادل ما أي دج مليون 17 244 الفرتة نفس هناي  يف اجلزائ ي  السوق حج  بلغ حني يف دوالر  مليار
 .السابق  باألمثل  مقارن  ضعيف  قيم  وهي دوالر مليون 220
 التمويلي  االحتياجات سبويل على اإلجيار ق ض ق رة ع م إىل التوصل ديك  الكلي  النتائج خالل وم     

 ذو اإليجار قرض أن على تنص والي األساسي  الف ضي  صحة نفي وبالتايل اجلزائ   يف االقتصادي  للمؤسسات
 في المانحة المؤسسات نظر وجهة من االقتصادية للمؤسسات التمويلية االحتياجات تغطية في كبيرة أىمية

 .الجزائر
  :واالقتراحات النتائج: خامسا

 :يلي فيما إجيازها ديك  النتائج م  رلموع  إىل التوصل مت ال راس  ه   هناي  يف
 لألصل  الكلي التمويل إمكاني  بع م يتعلق فيما العملي واقع  مع اإلجيار لق ض النظ ي  ادلبادئ توافق ع م -

 اجلزائ  يف العامل  اإلجيار لق ض ادلاضل  ادلؤسسات معظ  أن إذ اإلجيار؛ م ة هناي  يف ادلتاح  واخليارات الضمانات
 كما التمويل  لطلبات تبعا نفسها ادلؤسس  وداخل أخ   إىل مؤسس  م  نسبتها زبتلف شخصي  مسامه  تف ض

 التأجري زلل األصل كون م  ال غ  على اجلزائ  يف التأجري عمليات خصائص أه  م  يع  الضمانات وجود أن
 ادلؤسس  م  رفع  بع  األصل ش اء خيار يف فتنحص  ادلتاح  للخيارات بالنسب  أما العملي   ذل   األول الضمان

 األخ  ؛ اخليارات وغياب ادلستأج ة
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 طيات  يف خيفي أيضا لكن  والتح يات الع اقيل م  الع ي  يواج  نسبيا ح ي  اجلزائ  يف اإلجيار ق ض سوق -
  ب ؛ التمويل عملي  على إجيابيا سينعكس ما السلطات قبل م  ب  االهتمام مت ما إذا والتوسع بالنمو واع ة ف صا

 :منها االقرتاحات م  صبل  تق ًن ديك  إليها ادلتوصل النتائج ضوء على و
 رق  األم  إص ار من  اجل ي  تع   مل والي اإلجيار بق ض التمويل لعملي  ادلنظم  القانوني  النصوص رب ي  -
 العملي  ه   جوان  سلتلف تناول ال ي الوحي  القانوين النص يع  ال ي اإلجياري  باالعتماد ادلتعلق 96-09
 األعمال؛ بيئ  يف الس يع  التطورات ظل يف ادلعني  السلطات قبل م  قصورا يع  ال ي األم  وهو
 البت  تشجع ال الي األخرية ه   ادلشاكل م  الكثري يف يتخبط مازال وال ي اجلزائ  يف العقار وضعي  تسوي  -

 صعوبات؛ م  العملي  هب   ي تبط ما كل بسب  العقارات إجيار ق ض لتق ًن ادلاضل  ادلؤسسات أغل 
 ت عو الي ال ئيسي  األسباب بني م  حاليا غياهبا يع  والي ادلستعمل  لألصول ثانوي  سوق تنظي  على العمل -

 ادل تبط  اخلط  درج  ارتفاع بس  الشخصي  وادلسامه  الضمانات طل  إىل اإلجيار لق ض ادلاضل  ادلؤسسات
 تق ًن ذلا تتيح ال ق  الي ادلالي  إمكانياهتا دبح ودي  تتميز الي وادلتوسط  الصغرية ادلؤسسات خاص  بعمالئها

  التمويلي ؛ احتياجاهتا تغطي  يف التمويلي ادلص ر ه ا م  االستفادة ع م وبالتايل ادلطلوب  الضمانات
 وهو واح  خيار يف حص ها وع م اإلجيار بق ض التمويل م  ادلستفي ة ادلؤسسات أمام ادلتاح  اخليارات تنويع -

 كما ادلستعمل  لألصول الثانوي السوق بغياب أساسا وادل تبط عليها ادلتفق اإلجيار م ة هناي  يف األصل ش اء خيار
 تتميز عملي  اإلجيار بق ض التمويل عملي  جعل شأن  م  اخليارات يف التنويع ه ا إن أعال   إلي  اإلشارة سبت

 التمويل؛ طالب  للمؤسسات ادلتنوع  لالحتياجات االستجاب  على والق رة بادل ون 
 أجل م  الوطين الرتاب على نطاقها وتوسيع ادلاضل  ادلؤسسات مستو  على اإلشهار بعملي  أكث  االهتمام -

 .اجلزائ  يف اإلجيار ق ض سوق تنشيط شأن  م  ال ي األم  التمويلي ادلص ر ه ا على الطل  تنشيط
 :اإلجيار لق ض ادلاضل  للمؤسسات ادلوج  االستبيان(: 01) رق  ادللحق

 (: االستبيان الموجو للمؤسسات المانحة لقرض اإليجار:13الملحق رقم )
 األول: معلومات عن المؤسسة ونشاط التأجير فيها: المحور

 اس  مؤسستك : -1
 قيم  رأس ادلال االجتماعي: -2
 مليار دج 10مليار دج                         أكث  م   10إىل  6م              مليار دج                5مليار إىل  305م    
 الطابع القانوين دلؤسستك : -3

 سلتلط               خاص                                      عمومي                               
 تاريخ إنشاء مؤسستك : -4
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 وما بع ها 2010سن                             2010قبل سن                
 م ة شلارس  نشاط التأجري يف مؤسستك : -5

 سنوات فأكث  5          سنوات            5 أقل م              
 هل سبارسون نشاط التأجري بصفتك : -6

 مؤسس  متخصص              بنك                                 
 هل هناك ف ق يف نشاط التأجري بني البنك وادلؤسس  ادلتخصص ؟ -7

 ال               نع                                   
 إذا كانت اإلجاب  نع  ي جى توضيح ذلك:............................................................... ....................

 المحور الثاني: خصائص عمليات التأجير في الجزائر:
 ما هي القطاعات الي تسته فها مؤسستك ؟ )ديكنك  اختيار أكث  م  إجاب ( -8

 لصناع                                                   الفالح ا      
 البناء واألشغال العمومي                                  النقل        
 السياح                                                   الصح       
                 الصناعات التقلي ي                              

 أخ   )ي جى التوضيح(:.....................................................................................................
 ما هي ادلؤسسات ادلسته ف  م  سبويلك ؟ )ديكنك  اختيار أكث  م  إجاب ( -9
 مؤسسات متوسط                    صغرية                                مؤسسات              

 مؤسسات كبرية                                    
 ما هي ادلؤسسات ادلستفي ة م  قبلك ؟ )ديكنك  اختيار أكث  م  إجاب ( -10
 مؤسسات متوسط                  مؤسسات صغرية                                               

 مؤسسات كبرية                                     
 ما هو موضوع ق ض اإلجيار ادلعمول ب  على مستو  مؤسستك : -11

 ق ض إجيار تشغيلي                                         ق ض إجيار سبويلي           -
 ق ض إجيار احملل التجاري               ق ض إجيار ادلنقوالت                                              ق ض إجيار عقاري           -
 ق ض إجيار استثماري                                    ق ض إجيار استهالكي            -
 إجيار دويلق ض                                  ق ض إجيار زللي                -

 ما هي أنواع ق ض اإلجيار التمويلي ال ي تق م  مؤسستك : )ديكنك  اختيار أكث  م  إجاب ( -12
 ق ض اإلجيار ادلباش  -
 البيع مث االستئجار -
 ق ض اإلجيار ال فعي -

 تتنوع م ة اإلجيار بني: -13
 طويل                                     متوسط                                قصرية                                       

 سع  الفائ ة ادلطبق حلساب أقساط اإلجيار: -14
 زل د م  السلط  النق ي  )بنك اجلزائ (                   متغري                            ثابت                                          
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 .15ا كانت اإلجاب  متغري ي جى االنتقال إىل السؤال إذ
 حي د سع  الفائ ة ادلتغري على أساس: )ديكنك  اختيار أكث  م  إجاب ( -15

 ق رة ادلؤسس  على ربقيق األرباح                           م ة اإلجيار                                              
 نوع األصل زلل التأجري                                                                      خ مات التمويل                                        
 القيم  ادلتبقي  لألصل ادلستأج                            مبلغ األصل ادلؤج                                        

 الطل  على اخل م  أو السلع  الي ينتجها األصل                                      
 أخ   )ي جى التوضيح(:.....................................................................................................

 هل تق م ادلؤسس  ادلستفي ة مسامه  شخصي ؟ -16
 ال             نع                                                

 . 17إذا كانت اإلجاب  نع  ي جى االنتقال إىل السؤال 
 ما هي نسب  ادلسامه  الشخصي  -17

 أخ            %         30     %              25     %                 20    %             15    %                10           
 هل يت  دفع ه   ادلسامه  الشخصي  كقسط أويل؟ -18

 ال                    نع                                                      
 ط فك ؟ ............................................................. كيف يت  رب ي  نسب  ه   ادلسامه  الشخصي  م   -19
 تقوم مؤسستك  بتمويل: )ديكنك  اختيار أكث  م  إجاب ( -20

 عمليات توسيع النشاط االقتصادي                             عمليات ذب ي  األصول          
                           عمليات اقتناء األصول                    

 هل يتضم  ملف طل  ق ض اإلجيار دبؤسستك ؟ )ديكنك  اختيار أكث  م  إجاب ( -21
                      ضمانات                                       قوائ  مالي  سابق                              قوائ  مالي  تق ي ي                                            

 أخ    أذك ها: ...............................................................................................................
 يف حال  وجود ضمانات  ما هي أنواعها؟ )ديكنك  اختيار أكث  م  إجاب ( -22

 كفال  شخصي                              منقوالت                                             عقارات                
 أخ    أذك ها:...............................................................................................................

 اإلجيار ما هي اخليارات ادلتاح  أمام ادلؤسس  ادلستفي ة: يف هناي  م ة عق  -23
 رد األصل         إعادة استئجار األصل                              رفع خيار الش اء                                          

 يف حال رفع خيار الش اء م  ط   ادلؤسس  ادلستفي ة  تكون قيم  األصل: -24
 أخ                 % م  قيم  األصل                      1                  دج                             1        

 ما هي م ة دراس  ملف طل  ق ض اإلجيار على مستو  مؤسستك ؟  -25
 وعأكث  م  أسب            أسبوع أو أقل                                           

 :: مدى إمكانية تغطية االحتياجات التمويليةالمحور الثالث
 حس  رأيك  هل توج  منافس  يف سوق ق ض اإلجيار يف اجلزائ ؟ -26

 ال                         نع                                           
 ............................................................................إذا كانت اإلجاب  نع  ي جى توضيح أسباب ذلك: 
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 إذا كانت اإلجاب  ال ي جى توضيح أسباب ذلك: ...............................................................................
 هل هناك ع ض كايف لق ض اإلجيار يف اجلزائ ؟ -27

 ال                 نع                                                 
 إذا كانت اإلجاب  نع  ي جى توضيح أسباب ذلك: ............................................................................

 .............................................إذا كانت اإلجاب  ال ي جى توضيح أسباب ذلك: ................................
 طل  على ق ض اإلجيار يف اجلزائ ؟الحس  رأيك   -28

 قوي             متوسط                                                    ضعيف                                                  
 توضيح أسباب ذلك: .......................................................................إذا كانت اإلجاب  ضعيف ي جى 

 يف اجلزائ ؟ التمويل بق ض اإلجيارستفادة م  االهل هناك ع اقيل ربول دون  -29
 ال              نع                                                           

 .33اإلجاب  نع  ي جى االنتقال إىل السؤال إذا كانت 
 الع اقيل الي تواج  نشاط التأجري يف اجلزائ : )ديكنك  اختيار أكث  م  إجاب ( -30

 ع م كفاي  اإلطار القانوين     بيئ  االستثمار احمللي                                                        
 ب اإلشهار واإلعالم                                  شيوع استخ ام الق ض البنكي غيا                     

 غياب سوق ثانوي للتجهيزات ادلستعمل              جهل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسط  ب                             
 ثقل اإلج اءات اإلداري  لتحقيق العقود                                        

 أخ    أذك ها:...............................................................................................................
 ي  وت قي  سوق ق ض اإلجيار؟هل تعتق ون أن هناك رغب  حقيقي  م  ط   السلطات اجلزائ ي  لتطو  -31

 ال                 نع                                                     
 إذا كانت اإلجاب  نع  ي جى توضيح ذلك: .................................................................................

 ك: ................................................................................إذا كانت اإلجاب  ال ي جى توضيح ذل
 هدل تعتقدد ون أن قد ار السددلطات اجلزائ يد  بددإلزام البندوك العموميدد  باسدتح اث فدد وع متخصصد  يف قدد ض اإلجيدار سدديؤث  بشدكل إجيددايب علدى اسددتفادة -32

 ادلؤسسات الصغرية وادلتوسط  ب ؟
 ال              نع                                                        

 إذا كانت اإلجاب  نع  ي جى توضيح ذلك: ....................................................................................
 ......................................................إذا كانت اإلجاب  ال ي جى توضيح ذلك: ................................

 ما هي آفاقك  ادلستقبلي  يف سوق ق ض اإلجيار؟  -33
 زيادة احلص  السوقي     زيادة مسامه  ق ض اإلجيار يف سوق التمويل احمللي                                       
 ادلؤسس  جغ افيا                                               زيادة رق  األعمال توسيع شبك                  

 ط ح منتجات ق ض إجيار ج ي ة    زيادة س ع  إسبام ادلعامالت اإلداري                                                         
 سبكني الزبون م  متابع  ملف  عرب االنرتنت        ة وادلتوسط                       الرتكيز على استقطاب ادلؤسسات الصغري                

 أخ    أذك ها:...............................................................................................................
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 -  جامع  ف حات عباسرلل  العلوم االقتصادي  وعلوم التسيريدور وأمهي  ق ض اإلجيار يف سبويل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسط    مليك  زغي   1
 .2005  05سطيف  الع د 
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1 P. PIGET, Gestion financière de l'entreprise, Economica, Paris, 1998, P.513. 
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, Paris, 1999, P.459.ed, Dunod, 9Gestion financièreP. CONSO, F. HEMICI,  1 

ج  دفع  ديك  حساب ه   القيم  تبعا لقيم  إعادة البيع احملتمل  لألصل م  ط   ادلؤج  عن  انتهاء م ة اإلجيار  أو السع  ال ي جي  على ادلستأ 1
 يف آخ  العملي  للحصول على األصل.

1 A. DERMATINI, E. KREM, « Structure et niveau de l’endettement des P.M.E », Revue 
d’économie financière, N°46, Mars, 1998, P.13. 
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  .الجزائر، البويرةة عجام،العلوم التجارية وعلوم التسيير   يةاإلقتصادالعلوم كلية  ، طالبة دكتوراه، رزيق حنانط.د .                       
 .جامعة المدية، الجزائر ،العلوم التجارية وعلوم التسيير   يةاإلقتصادالعلوم كلية أستاذ محاضر "أ"،   ، يحياوي محمدد. 

 

 الملخص:
يعترب الصراع التنظيمي أمر طبيعي وحتمي بادلنظمات وجب على القيادات أن تقوم بإدارتو 
وتوجيهو يف ادلنحى الذي ؼلدم مصاحلها وأىدافها، وأن تستثمر وحتسن استغبلل نتائجو االغلابية 

و، فإدارة وتتفادى آثاره السلبية اليت ؽلكن أن تًتتب من وراء عدم القدرة على إدارة الصراع والتحكم في
الصراعات ليست باألمر السهل اذ تتطلب وقتا للتعامل معها وجب على القائد أن يتوالىا إىل جانب 
وظائفو اإلدارية األساسية، وأن يقوم ببناء عبلقات إنسانية جيدة مع تابعيو و تكون لديو القدرة على 

و من تغيَت سلوكهم واجتاىاهتم يكون دؽلقراطيا يف إدارة منظمتو مبا ؽلكنفالتفاىم والتواصل معهم، 
، فسمات وخصائص القادة احملددة لنمطو إدارة سلتلف الصراعات بادلنظمةوكذا قدرتو على وأىدافهم 

  اإلداري ىي اليت يتوقف عليها  كيفية تعاملو وإدارتو للصراع. 
  الصراع التنظيمي، إدارة الصراع، القيادة. الكلمات المفتاحية:

Abstract 
 Organizational conflict is a natural and inevitable organization that 

leadership must manage and guide in the direction it serves its interests 

and objectives, and that invest and improve the utilization of its positive 

results and avoid its negative effects that can result from the inability to 

manage and control conflict, the management Conflicts are not easy as it 

takes time to deal with them. The commander must take over, along with 

his basic administrative functions, and build good human relationships 

with his disciples and he has the ability to understand and communicate 

with them, to be democratic in the management of his organization so that 

he can change their behaviour Their trends and objectives, as well as their 

ability to manage the various conflicts in the organization, are the 

attributes and characteristics of the leaders who are determined by their 

management pattern to depend on how they deal and manage the conflict. 

Keywords: Organizational conflict, conflict management, leadership. 
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  ةـــــــــمقدم
 ظل التغَتات اخلارجية السياسية، االقتصادية، االجتماعية والتكنولوجية، وتااب  العبلقات مع األطرا  يف    

على ادلنظمات اليوم التكيف ومسايرة كل ىذه كل ىذا اخلارجية فضبل عن تااهبا مع األطرا  بالداخل، حتم  
وكذا البحث عن القيادات ادلناسبة والقادرة  ،التغيَتات ادلبلئمة وإحداثادلستجدات من خبلل التطوير واالبتكار 
  التحوالت، مبا يضمن للمنظمات البقاء واالستمرارية. ذهعلى القيام بكل ىذا التغيَت ومواكبة ى

يوم مساعلة كبَتة يف ادلضي قدما بادلنظمات ضلو التقدم والتطوير، فهي العقل ادلفكر الذي صلد أن للقيادة ال     
 وال يتناسىادلستقبل البعيد، يأخذ بعُت االعتبار استباقية األحداث اخلارجية،  واستارا يضع الرؤى والغايات 

فو ، مع األخذ بعُت االعتبار أىم البيئة الداخلية للمنظمة من خبلل توفَت كل ادلتطلبات البلزمة لتحقيق أىدا
مورد هبا وىو ادلورد الباري من خبلل االىتمام بسلوكو وأىدافو اليت يطمح لتحقيقها، ومااركتو يف القرارات 

سلتلف الصراعات بداخل  إدارةيظهر دور القيادة يف زلاولة ف، حدوث صراعوالتغيَتات اليت يقوم هبا القائد لتفادي 
 ا ؼلدم مجيع األطرا .التنظيم وتوجيهها مب

 الدراسة على النحو التايل:                        إشكاليةمت تقدؽلو ؽلكن طرح  من خبلل ماالدراسة:  إشكالية
 الصراعات التنظيمية داخل المنظمات؟ إدارةفي  األنماط القياديةمدى مساىمة  ما

ن القيادة تعد من أىم ادلواضيع يف رلال اإلدارة الذي تنبع أعلية الدراسة من أعلية ادلوضوع، كون أ أىمية الدراسة:
ػلظى باىتمام الباحثُت، فالقيادة ركيزة النجاح والتقدم للمنظمات إضافة ألعليتها صلد يف اجلانب اآلخر أعلية 
دراسة موضوع الصراع التنظيمي دلا يًتتب عليو من آثار يف حال عدم القدرة على السيطرة عليو ، وبالتايل تظهر 

  أعلية الدراسة أيضا يف التعر  على كيفية تعامل القائد مع سلتلف الصراعات.
هتد  الدراسة إىل التعر  على كيفية مساعلة وتأثَت القيادة يف الصراع التنظيمي بداخل  أىداف الدراسة:

اإلجراءات اليت ادلنظمات فكل قائد لو ظلطو اإلداري اخلاص بو، كما هتد  الدراسة إىل التعر  على وحتديد أىم 
 ؽلكن أن يتخذىا القائد يف سبيل حتقيق التعامل مع الصراعات داخل التنظيم.

 القيادة تقديم لمفهومالمحور األول: 
التأثَت االغلايب على اجلماعة فمن خبلذلا يتم القيادة الناجحة حجر الزاوية يف صلاح العملية اإلدارية، تعد 

 .ادلاًتكة لكل األطرا  داخل التنظيمىدا  الوصول إىل األوالتنسيق فيما بينها مبا يساىم يف 
 األول: مفهوم القيادة عالفر 

من  حيز التنفيذ، وذل  إىلباعتبارىا وظيفة لنقل اخلطة  اإلدارةالقيادة من بُت ادلواضيع اذلامة يف رلال  تعد
 .توجيو اجلماعةالتنسيق و  خبلل

 



 د.يحياوي محمد / رزيق حنانط.د.                                                                 األنماط القيادية ودورىا في الحد من الصراع التنظيمي

 

 2012 / جوان 10العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 

250 

 تعريف وأىمية القيادة :أوال
 ف قدمت للقيادة من قبل الباحثُت وادلهتمُت وصلد من بينها التعاريف التالية:يىناك عدة تعار تعريف القيادة: .1

الاخص الذي يتوىل  إىلأي قاد، ومنو فالقيادة تاَت   leadالفعل إىل leader shipتعود القيادة 
 . 1وحتفيزىم ضلو االجتاه الذي ؼلدم ادلصلحة العامة اآلخرين إرشاد

حتقيق أىدا  التنظيم،  إىلالذي غلمع رلموعة من العاملُت وػلفزىم  اإلنساينالقيادة ىي ذل  العنصر 
 .2وىي العملية اليت عن طريقها يتم التأثَت على األفراد جلعلهم يرغبون يف حتقيق أىدا  اجملموعة

تسهم  على أداء واجباهتم ومهامهم اليت األفراد والتأثَت فيهم حلملهم إقناعتعر  القيادة على أهنا قدرة القائد على 
 . 3يف حتقيق اذلد  ادلاًتك للجماعة

   . 4كما يعرب عن القيادة نااط اغلايب يار  على رلموعة من العاملُت لتحقيق أىدا  بواسطة التأثَت
من خبلل التعاريف السابقة يتضح أن القيادة ياتمل على ثبلث عناصر أساسية ىي وجود قائد 

 ذل  من خبلل الاكل ادلوايل: إيضاحومرؤوسُت ووجود عملية التأثَت ، وؽلكن 

 مكونات القيادة(: 01الشكل رقم)
 
 
 
 

 

 
 . 15، ص2010، دار الفكر للنار، األردن، االبتكار وإدارة اإلداريةالقيادة  قنديل،عبلء سيد المصدر: 

العملية القيادية ىي عملية التأثَت هبد  توجيو السلوك وتنسيق جهود ادلرؤوسُت لتحقيق األىدا   إذن
 ادلاًتكة للعاملُت وادلنظمة بصفة عامة.

 :5اليةتظهر أعلية القيادة يف النقاط الت أىمية القيادة: .2
 .تعد حلقة وصل بُت العاملُت وبُت خطط ادلنظمات وتصوراهتا ادلستقبلية 
  اإلداريةتعترب البوتقة اليت تنصر بداخلها كافة ادلفاىيم واالسًتاتيجيات والسياسات.  
   اإلمكانتدعيم القوى االغلابية يف ادلنظمة وتقليص اجلوانب السلبية قدر.  

 قائد

 تفاعبلت ىد  ماًتك

 التابعُت
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   اآلراءالسيطرة على ماكبلت العمل وحلها وحسم اخلبلفات والًتجيح بُت. 
  مواكبة ادلتغَتات احمليطة وتوظيفها خلدمة  و تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارىم أىم مورد للمنظمة

 ادلنظمة.
أن ىناك  إال ارةواإلدعلى الرغم من وجود بعض نواحي التاابو بُت القيادة :  واإلدارةالفرق بين القيادة  .3

 : 6اختبلفات واضحة بينهما وؽلكن براز أىم جوانب االختبل  يف النقاط التالية
  فهي عملية  اإلدارةوحتفيزىم وتوجيههم ضلو حتقيق اذلد ، أما  اآلخرينالقيادة ىي ادلقدرة على التأثَت يف

 حتديد وحتقيق اذلد  من خبلل وظائف التخطيط، التنظيم والرقابة.
  ترتكز على التخطيط، التنظيم،  اإلدارةتستمد قوهتا من رلموعة ادلهارات اليت ؽلتلكها القائد، عكس القيادة

 التوجيو والرقابة.
  القيادة تعٍت التغيَت حيث القائد ػلدث التغيَت وياجع ادلرؤوسُت على التزود بالعار  واخلربات، عكس

   .ادلعنية باحلاضر واحملافظة على الوضع احلايل اإلدارة

 :7يلي كما  إبرازىاأن ىناك نقاط وعبلقة بينهما ؽلكن  إالوالقيادة  اإلدارةرغم وجود فرق بُت 
 تنظيم اجلهود ادلاًتكة لؤلفراد، ودور القيادة يف ىذا اجلانب التنظيمي  إىلىي رلموعة الوظائف اذلادفة  اإلدارة

 ألقسام.ايتمثل يف تنظيم نااطات العاملُت وجهودىم داخل التنظيم ويف ربط 
  لكونو أىم عنصر مساىم يف حتقيق األىدا ،  اإلدارةالًتكيز على ادلورد الباري يف  إىل اإلدارةاجتو علماء

 .ومااركة ادلورد الباري اإلنسانيةالعبلقات  إقامةوعلى القيادة توجيهو فيظهر دور القائد يف 
  ىدا  معينة، وزلور ىاتو العبلقات ىي يضم رلموعة من األفراد يقومون بنااطات لتحقيق أ اإلداريالتنظيم

 ، وىنا القيادة بوصفها ظاىرة اجتماعية لدورىا يف تنسيق جهود العاملُت.اإلنسانيةالتنظيمات 
تعٌت بالوظائف البلزمة من  إدارةال بد من وجود ، غم من وجود اختبل  بينهمار البمتكاملتان ف واإلدارةالقيادة 

مر الذي يستدعي قيادة قادرة على توجيو كافة اجلهود لتحقيق تل  حتديد األىدا  وطريقة حتقيقها األ
 األىدا .

 : 8ىناك متطلبات وعناصر تاكل لنا يف رلملها مفهوما للقيادة وىي متطلبات القيادة: .4
       قناعة ما. إغلادتغيَت ما أو  إحداثالتأثَت: القدرة على 
       أمر أو منعو، وىو مرتبط بالقدرة الذاتية وليس بادلركز الوظيفي. إحداثالنفوذ: القدرة على 
      .السلطة القانونية: وىي احلق ادلعطى للقائد يف أن يتصر  ويطاع   
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 اإلداريالفرع الثاني: نظريات القيادة في الفكر 
حقائق ونتائج عن ظاىرة القيادة والقادة، ومنو فان  إىلمت تقدًن رلموعة من الدراسات واألحباث والتوصل 

  : 9النظريات ادلهمة اليت اىتمت بالقيادة وأوضحت أىم معادلها تتمثل يف
 نظرية الرجل العظيم :أوال

حتققت عن  إظلا اإلنسانيةتقوم النظرية على افًتاض بأن التغَتات اجلوىرية اليت طرأت على حياة اجملتمعات 
تتكرر يف أناس كثَتين على مر التاريخ، وىذه النظرية  مبواىب وقدرات فذة غَت عادية ال طريق أفراد ولدو

اصطدمت ببعض احلاالت اليت تقلل من صدقها حيث صلد يف بعض احلاالت أمثال ىؤالء الرجال الذين صلحوا 
ويف حاالت األمام عجزوا يف بعض الظرو  على حتقيق أي تقدم يف نفس اجلماعات،  إىليف دفع مجاعتهم 

 أخرى عجزوا عن قيادة مجاعات غَت مجاعتهم األصلية.
 ثانيا: نظرية السمات

ؽلل  صفات القيادة أن  ؽلكن للاخص الذي ال تقوم النظرية على افًتاض بأن القادة يولدون قادة، وأنو ال
 الصفات الوراثية ما والرأمسايل كل ىؤالء يولدون قادة ألن لديهم من واإلقطاعييصَتا قائدا، فادلل  واألمَت 

ىذه  إىلكما تنادي النظرية بأن القائد يتمتع بسمات معينة تؤىلو للقيادة، أما التابع فيفتقر ،  غلعلهم أىبل ذلا
يتصفون مبجموعة  السمات لذل  فبل ؽلكنو أن يقوم بدور القائد ، وصلد شلا جاءت بو النظرية  أن القادة عادة ما

 النجاح.ة اليت تبلزم يالصفات الاخص
 ثالثا: النظرية السلوكية

يصنعون، وأن القيادة الناجحة مبنية على  وإظلايولدون  من بُت مسلمات ىذه النظرية ىي أن القادة ال
سلوك معرو  ؽلكن تعلمو، وبدأت ىذه ادلرحلة يف أحباث القيادة أثناء احلرب العادلية الثانية حيث مت الًتكيز على 

  . 10تطوير القادة العسكريُت
 رابعا: النظرية الموقفية

هتيأت لو يف البيئة احمليطة  إذا إالتقوم ىذه النظرية على افًتاض أساسي بأن أي قائد أن يظهر كقائد  
يتوقف على الصفات الذاتية اليت  ظهور القائد ال آخرظرو  مواتية الستخدام مهاراتو وحتقيق تطلعاتو، مبعٌت 

ؽلل  سوى سيطرة قليلة عليها، وظهرت  يعتمد يف ادلقام األول على قوى خارجية بالنسبة لذاتو، ال وإظلايتمتع هبا 
أعلية ادلواقف يف أن القيادة ىي نتيجة مباشرة للتفاعل بُت الناس يف مواقف معينة وليست نتيجة لصفات معينة يف 

    .قة معينةشخص ما، وذل  ألن الظرو  احمليطة بأي قائد جتربه على التصر  بطري
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 نظرية المسار والهدفخامسا: 
يف حتديد اذلد  ذلم، ورسم ادلسارات  اآلخرينتعترب النظرية أن القائد الفعال ىو الذي يقوم مبساعدة 

العقبات كافة اليت تعًتض طريقهم من خبلل التدريب ومكافأهتم على  إزالةادلؤدية لتحقيق األىدا  من خبلل 
 . 11االصلاز

 الفرع الثالث: أنماط القيادة 
 :12ىناك عدة أنواع للقيادة وفقا لتصنيفها على معايَت سلتلفة وىي

 :أوال: تصنيف القادة على أساس أسلوب القائد
تعترب اخلاصية ادلميزة لسلوك السلوك القيادة األوتوقراطية يف اختاذىم من سلطتهم  القيادة األوتوقراطية: .1

يستخدمون  على اصلاز األعمال، وىؤالء القادة ال إلجبارىمالرمسية أداة حتكم وضغط على مرؤوسيهم 
 يتفاوتون يف ذل . وإظلامجيعا السلطة اليت بُت أيديهم بالدرجة نفسها والادة 

اطية أو التسلطية أو العنيفة يركز فيها القائد كل السلطات يف يده، ويعتمد على الضغط القيادة األوتوقر 
    . 13يثق يف مرؤوسيو يفوض صبلحياتو كونو ال والعقاب ويتدخل بكل التفاصيل ألنو ال

يبدي ىذا النوع من القادة اىتماما عاليا بالعمل والعاملُت، وياارك يف قراراتو القيادة الديمقراطية:  .2
، وتعتمد القيادة الدؽلقراطية 14رلموعات العمل كما أنو يقوم على تاجيع ادلااركة ودعم جهود اآلخرين

على ادلااركة بُت القائد وتابعيو يف اختاذ القرارات شلا يساىم يف تقوية االلتزام وحتمل ادلسؤولية والقدرة 
الية لتحقيق األىدا  وادلصاحل على اإلبداع والتجديد والتطوير، فيندفع اجلميع ضلو العمل بروح ع

 .15ادلاًتكة
القائد ىنا يتجنب دور القيادي ويهجر قوتو وسلطاتو، ويًتك القيادة المطلقة أو غير الموجهة:  .3

ادلرؤوسُت يتدبرون أمورىم بأنفسهم واضعُت األىدا  واحللول وماجعُت ومدربُت أنفسهم بأنفسهم 
جو يف النهاية ليقتصر على تلبية حاجة ادلرؤوسُت من على حسن األداء، ويتقلص دور القائد غَت ادلو 

ادلوارد وادلعلومات اليت هتمهم وتلزمهم لتأدية أعماذلم، ومن الواضح أن القيادة غَت ادلوجهة هتمل دور 
 .  16القائد كما هتمل القيادة السلطوية دور اجلماعة

  ثانيا: تصنيف القادة على أساس نظرتهم للقيادة
 وصلد نوعان علا: 

وىذا القائد يستمد سلطتو وحقو يف التصر  وإصدار األوامر من وظيفيتو اليت ياغلها حبكم قيادة رسمية:  .1
 القانون كقائد أو مدير رمسي.

ال يتمتع هبا إال ادلدير الناجح، ويستمدىا عادة باعًتا  مرؤوسيو بقيادتو وتنفيذىم قيادة غير رسمية:   .2
 ، والاكل ادلوايل يوضح كل األنواع السابقة الذكر.ألوامره والطريقة الصحيحة اليت يراىا
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 (: أنماط القيادة02الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 .40، ص 2010، دار الفكر للنار، األردن، القيادة اإلدارية وإدارة االبتكارعبلء زلمد سيد قنديل، المصدر: 

 المحور الثاني: الصراع التنظيمي واألنماط القيادية
الصراع أمر طبيعي بادلنظمات فهو ناتج للتفاعل اإلنساين بُت األفراد واجلماعات، ويكون نتيجة لتعارض 

 وعدم االتفاق فيما بينهم كما قد يعود لعوامل شخصية، بيئية أو تنظيمية سلتلفة.رغبات معينة لؤلفراد 
 الصراع التنظيمي مفهوم: الفرع األول

تناول العديد من ادلفكرين والباحثُت موضوع القيادة زلاولُت إعطاء مفهوم ذلا وإبراز أعليتها بادلنظمات اليوم 
 . وما الذي ؽلكن أن تضيفو وحتققو داخل التنظيم

 تعريف وأىمية الصراع التنظيمي -أوال
 تعريف الصراع التنظيمي .1

الصراع التنظيمي ىو حالة متطورة من ادلنافسة بُت األفراد واجلماعات وادلنظمات، فهو صورة من صور 
 .   17اإلضرارالعداء والرغبة يف 

وذل  لوجود تعارض فيما اعات أو األفراد معدم االتفاق أو االختبل  بُت اجل حالةالصراع التنظيمي يعد 
  . 18بينها

الصراع ىو عملية يدرك فيها طرفان أو أكثر أن بينهما خبلفا ونزاعا بسبب ما أ ألسباب متعددة، شلا ينعكس 
  . 19بدوره على سلوكهما وتعاملهما مع بعضهما البعض

مواجهة بُت األفراد أو اجملموعات يف حاالت عندما يدرك طر  أو كبل الطرفُت أن الطر   عنالصراع يعرب 
  . 20اىتمامو إعاقةأعاق أو ػلاول  اآلخر

 أوتوقراطية

 أظلاط القيادة

على أساس األسلوب 
 والطريقة يف عملية التأثَت

على أساس نظرة القائد 
 للقيادة

 مطلقة/ غَت موجهة رمسية غَت رمسية دؽلقراطية
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الصراع التنظيمي ىي تاخيص الصراع هبد  حتديد حجمو ومعرفة أسبابو، ليتم على ضوء ذل   إدارة
دلعاجلة ادلاكبلت اليت قد تؤدي  اإلدارةاليت تقوم هبا  إلداريةافهي تعٍت سلتلف األساليب  وإدارهتاالتدخل دلعاجلتها 

 .21ظهور الصراعات لتنظيمية أو زيادة حدهتا إىل
التدخل اذلاد  حلفز وتاجيع الصراع ادلفيد أو التدخل دلنع وحل عن ذل  الصراع التنظيمي  تعرب إدارة
 . 22الصراع الضار

 أىمية الصراع التنظيمي:  .2
    :23التنظيمي بادلنظمات يفتتجلى أعلية الصراع 

 مواجهتو  اإلدارةحيث أن وجود الصراع يف ادلنظمة واكتاافو ػلتم على  الصراع أداة للتكيف والبقاء
شلا يدفعها للتعبَت الذي تتمكن من خبللو ادلنظمة ادلوائمة والتكيف هبد  استمرار بقائها ، ومعاجلتو
 وظلوىا.

 الصراع يف الوقت احلاضر مهمة  وإدارةتعد مواجهة ، فير ادلعاصرالصراع أداة لتطوير وحتفيز قدرات ادلد
 كبح مجاحو بوصفو رلرد بار. ال وإدارتوأساسية من مهام ادلدير ادلعاصر الذي ينتظر منو مواجهة الصراع 

  حتت ظرو  الصراع احملدودة  إمااجلحود يف األداء  إىلعدم وجود صراع يؤدي لئلبداع و الصراع أداة
  .واإلبداعيها، فيمكن أن يناأ لدى األفراد الدافعية للمبادرة وادلسيطر عل

 اإلرباكيزداد االىتمام يف احلاضر بالصراع لكونو سبب ادلزيد من  حيث الصراع أداة لتاغيل حركة ادلنظمة 
اهنيار ادلنظمة فحسب، بل لكونو سببا يف زيادة فعالية ادلنظمة وتعمل على  إىلوالفوضى أو قد يؤدي 

 اجتياز مرحلة القصور الذايت وحتقيق أىدافها ادلرسومة بكفاءة.

 وموقفها من الصراع اإلداريةثانيا: النظريات 
 داريةاإلالنظريات  آراء، وؽلكن توضيح اإلدارةبتطور علم  اإلدارةتعددت وتطورت وجهات نظر منظري 

  : 24يلي حول الصراع التنظيمي كما
الصراع من زاوية سلبية ضيقة، وتعده مرادفا للعنف والتخريب، وعبلمة على  إىلتنظر  التقليدية: اإلدارةنظرية  .1

أدىن  إىليف التخطيط أو شلارسة قدر من ادلراقبة، وبالتايل غلب التقليل منو  اإلدارةتفك  النظام وعلى فال 
 وإعادةهنائيا، ومن خبلل االختيار السليم للموظفُت ومواصلة تدريبهم وتوصيف الوظائف  إزالتوحد شلكن أو 

 التنظيم.
ترى ىذه النظرية أن الصراع ظاىرة طبيعة وحتمية، تصاحب التفاعبلت : اإلدارةالنظرية السلوكية في   .2

يعود بالفائدة على أداء اجلماعة  داخل أية منظمة، وأنو الياكل بالضرورة شيئا سليفا بل قد يؤدي اإلنسانية
 ضرورة حل الصراع واهنائو وعدم تاجيع حدوثو.    إىلأحيانا، وتنادي النظرية 
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األفراد  أنترى ىذه النظرية أن وجود الصراع يف ادلنظمات أمر البد منو، ذل  المعاصرة في الصراع:  اآلراء  .3
دائمة  البيئة اليت ػلد فيها الصراع أنكما واجلماعات داخل النظام االجتماعي يعتمد بعضهم على بعض  
حدث بالقدر ادلناسب فانو يدفع بادلنظمة  ما إذاالتغيَت، شلا غلعل من الصراع أمر حتمي الؽلكن جتنبو، بل انو 

 ضلو درجة أفضل من الكفاءة.
نظرة اغلابية اعتربتو  إىلالصراع قد تغَتن مع مرور الوقت من النظرة السلبية  إىلسبق اتضح أن النظرة  من خبلل ما

 أمر حتمي وطبيعي بادلنظمات.

 االيجابية والسلبية للصراع التنظيمي اآلثار: لثاثا
 :25يلي االغلابية للصراع ما اآلثارصلد من 
  واالبتكار وزيادة االىتمامات. اإلبداعحتفيز 
 .زيادة احلماس للعمل وحتسُت نوعية القرارات ادلتخذة 
  الوظيفي.حتسُت نوعية األداء  
 .العمل على حل ادلاكبلت والعقبات اليت تواجو العمل  
 البحث عن طرق جديدة للعمل وتطويرىا. اآلخرين والرأي وطرح وجهات النظر أمام  إبداء 
 يلي: السلبية صلد أعلها ما اآلثار
 ومستوى األداء يف العمل. اإلنتاجيةتدين و  تدين مستوى الرضا الوظيفي 
  العاملُت، وتركيز األفراد أو اجلماعات على اىتماماهتم الاخصية.ارتفاع مستوى دوران  
 عدم قدرة ادلنظمة على حتقيق أىدافها.، و ظهور جو من عدم الثقة والا  بُت األفراد 
  وظهور مستويات مرتفعة من التوتر بُت العاملُت. اإلنسانيةتدين مستوى العبلقات 
   .اطلفاض الروح ادلعنوية لدى العاملُت 

  الصراع التنظيميوأنواع أسباب  الفرع الثاني:

 أوال: أسباب الصراع التنظيمي
   :26يف ظهور الصراع داخل التنظيم ، ولعل أعلها يتجلى إىلىناك عدة أسباب تؤدي 

وىنا نتحدث عن ظاىرة االعتمادية بُت األقسام ادلختلفة يف ادلنظمة وحاجة كل  درجة االستقالل الوظيفي: .1
 يف األداء الفٍت واخلدمي. لآلخرمنها 

فنجد أن الصراع ػلدث أيضا لتداخل التداخل في الصالحيات والمسؤوليات في الهيكل الوظيفي:  .2
  الصبلحيات وادلسؤوليات احملددة لؤلفراد يف ادلستويات التنظيمية ادلختلفة.
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القرارات، اال أن ذل  رغم شعبية تطبيق هنج ادلااركة يف أسلوب اختاذ مط اتخاذ القرارات بالمشاركة: ن .3
 .27يفتح رلاال لظهور التناقضات، فاذلد  من ىذا النمط ىو األخذ بوجهات النظر ادلختلفة

: ىناك قلة من ادلنظمات تعمل يف أوضاع مالية مرػلة محدودية الموارد وضرورة التشارك في اقتسامها .4
   . 28عليهاحدث صراع  وإالا فيه اإلداريةجدا، وىنا البد أن تكون ادلوارد كافية جلميع الوحدات 

 : أنواع الصراع التنظيميثانيا
  : 29ىناك عدة أشكال للصراعات ؽلكن توضيحها يف النقاط التالية  

ويتمثل يف التناقضات اليت حتدث بداخل الفرد مع أىدافو أو تناقضات مع  الصراع داخل الفرد نفسو: .1
 سلبية. آثاراألدوار اليت يقوم هبا يف عملو، وعادة ما تؤدي االحباطات اليت يواجهها الفرد يف حياتو وعملو 

يف أو رلموعة أفراد وأخرى، بسبب االختبل   وآخرػلدث ىذا الصراع بُت الفرد  الصراع بين األفراد: .2
  حاجاهتم واألدوار اليت يقومون هبا نتيجة لبلختبل  يف وجهات النظر أو اختبل  شخصياهتم واجتاىاهتم.

ػلدث داخل مجاعات العمل مثل  )صراع الجماعات في المنظمة(:واإلداراتالصراع بين األقسام  .3
  عموما. اإلداريُتالتسويق أو بُت مجاعة  وإدارة اإلنتاج إدارةالصراع بُت 

وىو ما ػلدث بُت التنظيمات ادلتنافسة للحصول على موارد دتكنها من القيام  بين المنظمات: صراع .4
 .  30بأعماذلا

 : مراحل الصراع التنظيميثالثا
  :31تتمثل مراحل الصراع يف

ادلواقف اليت يتنافس فيها أعضاء ادلنظمة مثل تتوافر مسببات الصراع دون حدوثو،  ىنا الصراع الكامن: .1
 إىليطفو الصراع  ادلوارد احملدودة أو الرغبة يف حتقيق أىدا  متعارضة أو يف حاالت العلى بعض 

 .السطح نظرا الطلفاض حدة الصراع
تبدأ ىذه ادلرحلة عندما يدرك أطرا  الصراع أن ىناك صراعا مرتقبا سو  ػلدث، الصراع المدرك:  .2

ضارب يف ادلصاحل واألىدا  يف ىذه يبدأ الطر  الذي ياعر أطرا  الصراع بالتناقض أو ت وغالبا ما
  ادلرحلة.

وىي ادلرحلة اليت ياعر فيها أطرا  الصراع بالظواىر وادلؤشرات الدالة على بدء الصراع المحسوس:  .3
 إىلىي ادلرحلة اليت يًتجم فيها الصراع ادلدرك  آخرالصراع الفعلي بُت األطرا  ادلختلفة، ومبعٌت 

 مقدمات للصراع الواقعي أو الفعلي.
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األفعال وردود األفعال ادلًتتبة على وجود  إظهاروىي مرحلة استخدام السلوك يف  الصراع الواقعي: .4
الصراع، ومن أمثلة ذل  اذلجوم أو االنسحاب أو تقدًن تنازالت ويف ىذه ادلرحلة تبدأ أطرا  الصراع يف 

 أو حل الصراع.  إهناءالتفكَت يف 

 الصراع التنظيمي إدارة: أنماط واستراتيجيات ثالثالفرع ال
 : 32الصراع التنظيمي دتثلت يف إلدارة واسًتاتيجياتلقد مت حتديد مخسة أظلاط 

  المنافسة أوال:
يقوم أحد أطرا  الصراع مبتابعة اىتماماتو ومصاحلو اخلاصة بو، وحتقيقها حىت لو كان ذل  على حساب   

، وىو ظلط حازم غَت اآلخربح موقع الطر  ر لالقوة والسلطة ك  ، وذل  باستخدام كافة الوسائلاآلخرالطر  
 تعاوين.
  المجاملةثانيا: 
اآلخر، يتم من خبلل ىذا النمط ترك أحد أطرا  الصراع الىتماماتو اخلاصة بو، مقابل حتقيق رغبات الطر    

 وىو ظلط حازم ولكنو تعاوين. اآلخرينويتصف بالكرم والطاعة ألمر  اآلخريضحي بنفسو من أجل الطر  
 التجنب ثالثا:

ػلاول  وال اآلخريأبو الىتمامات الطر   عدم قيام أحد أطرا  الصراع مببلحقة اىتماماتو مباشرة، والىو 
هتديد دلصاحلو وىو غَت حازم وغَت  بوأو االنسحاب من موقف ويؤجلها  تجنب قضية مافيمعاجلة الصراع، 

 تعاوين.
 التعاونرابعا: 

اىتمامات مجيع  إشباعحل مبلئم، وبالتايل  إلغلادوىو عكس التجنب، ويعٍت تعاون أطرا  الصراع 
األطرا  وىو ظلط حازم تعاوين، والتعاون يأخذ شكل استثمار اخلبل  كي يتعلم أطرا  الصراع من خربة 

 بعضهم البعض.
 التسوية خامسا:

زئيا، وصاحب ىذا النمط متوسط احلزم حل وسط يرضي مجيع األطرا  يف الصراع أو ج إغلادوىو 
 .ومتوسط التعاون، حيث يواجو ادلاكلة بطريقة مباشرة أكثر من التجنب ولكن ليس بعمق التعاون

 الصراع التنظيمي      إدارة: أىمية القيادة في رابعالفرع ال

يعترب تاخيص الصراع والتعر  على أسبابو اخلطوة األوىل للتعامل معو، واليات التعامل مع الصراع ليست القضاء 
وتوجيهو الوجهة ادلناسبة ليكون اغلابيا وفعبل ػلقق األىدا  ادلتوخاة منو،  إدارتوعليو أو التخفيف منو، بل تعٍت 

اء على الصراع رغبة غَت واقعية ذل  أن البيئات التنظيمية اليت فهي استثارة للتفكَت واحليلولة دون اجلمود، والقض
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حلماية مصاحلها وحلماية الوضع القائم، وؽلكن للقادة من أجل  إالفيها  اإلدارةتعمل  ختلو من الصراعات قد ال
 :33يلي ما إتباعالصراع  إدارة
 ضلو اذلد  العام وحتجيم  نظاراألتوجيو  ما يؤدي إىل ،وحدة التنظيمو  التأكيد على أولوية اذلد  العام

 الصراعات.
  نتيجة لتداخل عملها.بينها ادلختلفة اليت يثور الصراع  اإلداريةتقليل العبلقات فيما بُت الوحدات 
 العمل على زيادة ادلوارد ادلتاحة أمام اجلميع واليت تعترب ندرهتا أحد أسباب الصراعات. 
  التااور واالتصال والبحث عن القوائم ادلاًتكة كوسيلة حلل ادلااكل. آلياتاعتماد  
  شلا يزيد من تفهمهم  اآلخرينزيادة التفاعل بُت ادلوظفُت حبيث يتعر  كل موظف على طبيعة عمل

 .ل بعضهماألعم
  نظام حوافز مجاعية على مستوى التنظيم. وإغلاد ادلكافآتتوحيد معايَت التقييم وأسس توزيع 
 ادلتصارعة، فهذا أسلوب غلرب مثل تل  الوحدات على البحث عن القواسم  اإلداريةالوحدات مج د

  .ادلاًتكة للتعايش
 .القيام مبسوحات تتصل مبستوى الرضا الوظيفي لدى العاملُت والتعر  على مااكلهم دلعاجلتها 
  بالتنسيق بُت سلتلف الدوائر أقسام هتتم  إلغلادثابتة للتعامل مع الصراعات وذل   آليات بإغلاداالىتمام

 ادلستويات ادلختلفة. مسؤويلياًتك فيها 
أكد أصحاب الفكر اإلداري أن القائد الذي غلعل العبلقة جيدة بينو وبُت تابعيو سو  يتمتع باحًتام 
 مجيع مرؤوسيو وثقتهم ويصبح من السهل عليو شلارسة السلطة والتأثَت عليهم، وبأن قوة القائد تكمن يف قدرتو
على التغيَت وضبط سلوك واجتاىات وآراء ومعتقدات وأىدا  وحاجات وقيم األفراد العاملُت معو، وتعد 
العبلقات اإلنسانية والقدرة على العمل مع اآلخرين والتفاىم معهم بأسلوب ىاد  وطريقة سلمية من السمات 

د الناجح ىو الذي يتبع األسلوب الدؽلقراطي الرئيسية ادلميزة للاخصية اإلدارية الناجحة يف ميدان اإلدارة، والقائ
 .  34يف اإلدارة ويقوم على حل مااكل العاملُت

وىناك من يعترب أن لكل قائد ظلطو يف التعامل مع الصراع فنجد القائد اإلنساين والقائد ادلتكامل الذي 
بلي  وموتن من خبلل الابكة اليت يهتم بادلواجهة القائد ادلهتم بادلناورة والقائد ادلتجنب للصراع، وىذا ما وضحو 

يتضح منها مخسة أظلاط للقادة واليت تبُت كيفية تعامل القائد مع الصراع وفقا خلصائصو ومساتو كما ىو مبُت يف 
 الاكل التايل:
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 (: أنماط القادة بحسب شبكة بليك وموتن03الشكل رقم )
 

 
 

 
 
 
 

 .239، ص2009مصر، ، الدار اجلامعية، السلوك التنظيمي: مدخل نفسي سلوكي لتطوير القدراتعاطف جابر طو عبد الرحيم،  المصدر:

 :   35من خبلل الابكة تتضح األظلاط التالية
  النمط اإلنساين)النمط ن+( الذي يهتم باألفراد باكل كبَت على حساب اىتمامو بالعمل واإلنتاجية، ويعترب

نفسو األكرب يف العائلة، حيث يتبٌت مدخل التهدئة وتلطيف ادلواقف الساخنة وال ؽليل للمواجهة األمور وإظلا 
 يًتكها للزمن.

  النمط ادلتكامل) النمط ع+ ن+(  يهتم بكل من األفراد والعمل باكل كبَت، يتبٌت مدخل ادلواجهة ويتحدى
 النتائج يتخذ القرار الفعال حلل الصراع.

  النمط ادلتوازن يهتم باألفراد والعمل باكل متوازن، ويتبٌت منهج ادلناورة وؽليل إىل التفاوض وزلاولة إحداث
 ادلوازنة بُت األطرا  واختاذ القرار الذي يرضي اجلميع.

 ( ال يهتم ال باألفراد وال العمل، يتبٌت مدخل التجنب والتجاىل وؽليل إىل -ن -النمط السليب) النمط ع
 اذلروب أو االنسحاب كلية ويًتك األمور للزمن الذي ىو كفيل حبلها.

 راد، وؽليل إىل قمع الصراع ومواجهتو بالقوة والتهديد ( يهتم بالعمل على حساب األف-النمط العلمي)ع+ ن
 ويتبٌت إسًتاتيجية النصر أو اذلزؽلة وخلق التنافس وادلصارحة بالنقاط السلبية ومن سببها وكيف يتم حلها.

ومن خبلل ما سبق ذكره ؽلكن الربط بُت األظلاط السابقة ومداخل مواجهة الصراع ، فنجد أن النمط 
دخل التكيف، النمط ادلتكامل يوافقو مدخل التعاون، القائد ادلتوازن يوافقو مدخل احلل الوسط، اإلنساين يقابلو م

 القائد السليب يوافقو مدخل التجنب أما القائد العلمي فيوافقو مدخل التنافس.
 الخالصـــــة

ظل التغَتات تلعب القيادة دورا ىاما بادلنظمات فهي تساىم يف احلث على التغيَت واإلبداع والرقي يف 
البيئية ، وتساىم أيضا يف استخدام العقبلين للموارد ادلتاحة وتوجيو ادلورد الباري ضلو حتقيق األىدا  اليت تطمح 
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لتحقيقها، كما تعمل على التأثَت وإقناع األطرا  ادلختلفة بادلنظمة قائمة على االتصال الفعال معهم للتعر  
 تهم يف اختاذ القرارات وعمليات التطوير والتغيَت بادلنظمة.على آرائهم وأىدافهم وطموحاهتم وماارك

تواجو القيادة عدة مااكل البد أن تسعى حللها وصلد على قائمة اناغاالت القيادة ىو عملية إدارة الصراع 
التنظيمي مع األطرا  يف ادلستويات ادلختلفة داخل التنظيم، وىذا الصراع الذي أضحى أمر حتمي ال مفر منو، 

ن اغلايب إذا ما مت توجيهو ضلو حتقيق األىدا  وقد يكون سلبيا إذا ما مل يتم السيطرة عليو وخروجو عن يكو 
ادلستوى واحلد ادلرغوب فيو، وىنا تظهر مكانة القائد يف احلد من الصراع بتجاوزه احلد ادلسموح فيو، إذ يًتتب 

تو والتحكم فيو بامتبلكو ادلهارة يف ذل  وأن يكون عليو آثار سلبية تعود دون حتقيق األىدا  فيقوم القائد بإدار 
دؽلقراطيا يف تعاملو قائما على اداركو بأعلية تكوين عبلقات جيدة مع تابعيو ألنو ال ينكر وجود الصراع، وبالتايل 
يستمع دلرؤوسيو و يأخذ بآرائهم وأفكارىم فيكون ىناك مااركة للجميع ما غلعلهم يدركون أعليتهم بداخل 

م، ويعلمهم بكل التغيَتات اليت قد يتم القيام هبا ويستمع لاكواىم ومااكلهم وبالتايل يتفادى حدوث التنظي
صراع معهم أو بينهم، فالسلوكات ادلختلفة للقيادة تعد كحافز قوي للمرؤوسُت يدفعهم لؤلداء واصلاز األعمال 

حل أوسط لكل األطرا  ادلتصارعة  وتقبل القرارات والتغَتات وقبول احللول اليت يتم طرحها للوصول إىل
واالستعداد لتقبل فكرة النقاش والتحاور للتوصل إىل حل يرضي كل األطرا ، والقيادة الناجحة ىي اليت تعمل 
على تفادي الوصول إىل مرحلة الصراع وإظلا تقوم بوضع كل االحتياطات لتفادي وقوع ادلااكل، وىي اليت تعر  

الصراع يعد من ادلاكبلت السلوكية يف ومىت تنهيو مبا يتوافق مع احتياجها لذل ، فمىت تقوم باستثارة الصراع وك
الصراع  إدارة% من وقت عملهم يف 20الرئيسية اليت يواجهها القادة يف عملهم اليومي فهم ؼلصصون حوايل 

 ومواجهة حاالت اجلدل وعدم االتفاق. 
سًتاتيجيتو يف التعامل مع الصراع، فمدخل التكيف وصلد أن لكل قائد خصائصو ومساتو اليت حتدد أسلوبو وإ

يتبناه القائد اإلنساين ادلهتم بالعبلقات اإلنسانية، بينما يتبع مدخل التعاون ىو القائد ادلتكامل ادلهتم بالعمل 
احلل واألفراد معا، بينما القائد ادلتوازن فهو متوسط االىتمام بالعمل واألفراد فيتعامل مع الصراع بتطبيقو مدخل 

الوسط، لنجد القائد السليب الذي يقل اىتمامو باألفراد والعمل ؽليل لتبٍت مدخل التجنب يف التعامل مع الصراع، 
لنجد النمط األخَت من القادة وىو النمط العلمي الذي  يهتم باكل أكرب بالعمل والذي يتبٌت مدخل التنافس 

 يف التعامل مع الصراع فهو يسعى إىل مواجهتو وقمعو.
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 بالمدية، الجزائر "فارسيحي " ط.د/براي الهادي، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة 
 ،بالمدية، الجزائر "يحي فارس" التجارية وعلوم التسيير، جامعةالعلوم كلية العلوم االقتصادية و   ،أستاذ عبد القادر خليل. 
 

  الملخص:
من  والهدفدور االسًتاتيجية الصناعية يف تنمية فروع الصناعة يف اجلزائر،  إشكاليةتناولت ىذه الدراسة  

، وحتليل فروع 2007ىذه الدراسة ىو التعرف على احملاور الكربى لإلسًتاتيجية الصناعية اليت تبنتها اجلزائر منذ سنة 
الفروع الواعدة لقطاع  ، وىذا يف زلاولة لتحليلالمنهج الوصفيالقطاع الصناعي خارج احملروقات، باستخدام 

الصناعة يف اجلزائر، وتشخيص نقاط القوة والضعف وادلشاكل والصعوبات اليت تواجهها الصناعة يف اجلزائر، 
أن اجلزائر تبنت ىذه  واستنتجناأساسية.  محاور( 04، من خالل أربعة )التحليليواستخدمنا أيضًا ادلنهج 

طٍت، وارتكزت اإلسًتاتيجية على إعادة ىيكلة فروع  القطاع اإلسًتاتيجية نتيجة ضعف النسيج الصناعي الو 
الصناعي، حيث شهدت بعض الفروع الصناعية خارج احملروقات حتسنا ملحوظا، وتعترب اجلزائر ىذه الفروع من 
الصناعات الواعدة واليت حتظى باىتمام السلطات اجلزائرية ويعول عليها كثَتا يف إعادة بعث القطاع الصناعي من 

يد، كما الحظنا أن اجلزائر حباجة إذل مواصلة العمل على تنمية قطاع الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية دلنتجاهتا، جد
 ودعم القطاع اخلاص.

 إسًتاتيجية الصناعية اجلديدة، القطاع الصناعي، الفروع الصناعية الواعدة.. الكلمات الدالة:
Summary: 

       The objective of this study is to identify the main axes of the industrial strategy 

adopted by Algeria since 2007 and analyze the branches of the industrial sector outside 

hydrocarbons using the descriptive approach in an attempt to analyze the promising 

branches of the sector. Industry in Algeria, and to identify the strengths, weaknesses, 

problems and difficulties faced by industry in Algeria. We also used the analytical 

approach, through four (04) axes. We have concluded that Algeria adopted this strategy as 

a result of the weakness of the national industrial fabric. The strategy was based on the 

restructuring of the branches of the industrial sector. Some of the industrial branches 

outside the hydrocarbons witnessed a remarkable improvement. Algeria considers these 

branches to be the most promising industries. We also noted that Algeria needs to continue 

to work on developing the industrial sector, enhancing the competitiveness of its products 

and supporting the private sector. 

Key words: new industrial strategy, industrial sector, promising industrial branches . 
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 مقدمة: 

يُعّد النشاط الصناعي أحد أىم القطاعات االقتصادية والذي تستند عليو مجيع النشاطات األخرى  
للحصول على حاجاهتا من ادلعدات واآلالت واألجهزة، وحتقيق التطور والتقدم دلا يقدمو من وسائل وأساليب 

العوامل واالسًتاتيجيات لقيام البد من توفر رلموعة من حديثة لطرق اإلنتاج، وبناء قاعدة إنتاجية لالقتصاد 
  الصناعة.
وأولت اجلزائر اىتمامًا خاصًا بقطاع الصناعة بسبب حالة الركود اليت يعرفها ىذا القطاع، حيث ترى فيو  

احلكومة قطاعا ىاما من شأنو ادلساعلة يف حتسُت ىيكل بنية االقتصاد الوطٍت، وتنويع اإلنتاج الوطٍت، والولوج إذل 
العادلية، وعلى ىذا األساس يشهد قطاع الصناعة انطالقة جديدة من أجل إنعاشو وتنميتو، حيث مت األسواق 

وضع اسًتاتيجية صناعية شاملة، ترتكز على الفروع الصناعية اليت ؽلكن ترقيتها، مع وضع مجلة من السياسات 
شرية ودعم االبتكار وجذب االستثمارات ادلرافقة للتنمية الصناعية كتأىيل ادلؤسسات الصناعية، وتنمية ادلوارد الب

 األجنبية.
ما هو دور االستراتيجية الصناعية في تنمية فروع الصناعة في وعليو تربز إشكالية البحث يف السؤال التارل: 

 الجزائر؟
واذلدف من ىذه الدراسة ىو التعرف على احملاور الكربى لإلسًتاتيجية الصناعية اليت تبنتها اجلزائر منذ  

، وحتليل فروع القطاع الصناعي خارج احملروقات، وىذا باستخدام ادلنهج الوصفي، يف زلاولة لتشخيص 2007 سنة
 واقع قطاع الصناعة يف اجلزائر، والوقوف على أداء قطاع الصناعة. مت تقسيم البحث إذل ما يلي: 

 مفهوم الصناعة والعوامل ادلساعدة ذلا؛ 
 يف اجلزائر؛ اعية اجلديدةاحملاور الرئيسية لإلسًتاتيجية الصن 
 ؛(2016-1990) خالل الفًتة حتليل القطاع الصناعي يف اجلزائر 
 .تشخيص واقع القطاع الصناعي يف اجلزائر 

 مفهوم الصناعة والعوامل المساعدة لها: -0
تُعترب الصناعة أحد أىم قطاعات األنشطة االقتصادية اليت يرتبط هبا التطور احلضاري احلديث، وباعتبار  

ويشًتط توفر عوامل الصناعة نشاطا إنسانيا، فقد ظهرت مع بداية اإلنسان وتطور حاجاتو وسبل معيشتو، 
 العوامل لتنمية قطاع الصناعة.أساسية من أجل الشروع يف التصنيع، لذلك تسعى البلدان إذل هتيئة كافة 

 تعريف الصناعة: -0-0
كما ،  1الصناعة ىي ذلك النشاط البشري الذي يؤدي إذل إنتاج مواد جديدة من مواد أخرى سلتلفة عنها 

لها ؽلكن تعريفها بأهنا األنشطة اليت تعاجل ادلواد اخلام ادلستخرجة من الطبيعة وادلواد الزراعية والنباتية واحليوانية وحتوي
 .2إذل شكل آخر قابل لالستفادة منو
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ووفقا للمفهوم االصطالحي، تعّرف الصناعة بأهنا نشاط رلموعة من الوحدات والشركات ادلملوكة لألفراد  
أو القطاع العام، واليت تعمل على تطبيق الفنون اإلنتاجية يف ظل الظروف االقتصادية السائدة يف اجملتمع، من أجل 

ادلنتجات أو السلع أو اخلدمات الالزمة لسد احتياجات العنصر البشري، أما مفهوم الصناعة إنتاج رلموعة من 
من اجلانب اإلحصائي، فهي تعترب رلموعة ادلنشآت سواء كانت بسيطة أو مركبة، تقوم بنشاط متجانس وهتدف 

رل للصناعة فيعتربىا شاملة إذل حتقيق إنتاج نوع أو رلموعة من ادلنتجات يف صورة سلع وخدمات، أما ادلفهوم الدو 
لكافة النشاطات االقتصادية دون التفرقة يف طبيعة ادلنتج من حيث كونو زراعي أو صناعي أو خدمي، ودون 
التفرقة بُت ادلنتجات من حيث أوجو استخدماىا على اعتبار أن بعضها ؽلثل مادة أولية واألخرى سلع صناعية 

 .3وسيطة أو سلع لالستهالك النهائي
صناعة بادلفهوم اللغوي ىي احلرفة اليت يؤديها الشخص سواء كانت يدوية أو عقلية، أما التصنيع وال 

بادلعٌت الواسع فيدل على نواحي متعددة من النشاط االقتصادي والفٍت، أي كل ما يتعلق باإلنتاج اإلنساين ادلادي 
تصنيع بادلعٌت احملدود ينحصر يف كل رلهود والفكري، سواء كان ذلك يف ادلصنع أو ادلتجر ادلكتب..اخل، بينما ال

يبذلو اإلنسان يف أنشطة إنتاجية مرتبطة بادلواد اخلام من حيث عمليات استخدامها وحتويلها من مرحلة حالتها 
الطبيعية إذل مرحلة سلع إنتاجية واستهالكية تشبع حاجات اإلنسان، وعليو فإن التصنيع عمل إنساين يقوم بو 

ياء جديدة إذل الطبيعة دل تكن موجودة من قبل، ويهدف اإلنسان من صنعها إذل تقوية قدراتو الصانع إلضافة أش
 . 4على استغالل الطبيعة مبا ػلقق احتياجاتو

إن لفظ صناعة يعترب لفظ قدمي ويطلق عادة على استخدام اإلنسان ألي عمل الغرض منو القيام بنشاط  
أساسها استخدام العمل اإلنساين من أجل حتويل ادلواد جبميع إنتاجي أو خدمي، حيث أن الصناعة دتثل يف 

أشكاذلا إذل منتجات جديدة، وأن جوىر الصناعة يكمن يف العنصر اإلنساين وأعليتو، ألنو يعترب حجر الزاوية اليت 
ة توصل إذل األسلوب ادلناسب للنشاط اإلنتاجي، وينطبق ىذا ادلفهوم على التعريف الشامل للصناعة التحويلي

واإلستخراجية والتعدينية، غَت أن ادلهتمون بشؤون التنمية الصناعية والتصنيع يركزون على الصناعات التحويلية 
 . 5باعتبارىا سلتصة بعملية التحويل اإلنتاجي جلميع ادلدخالت

 العوامل المساعدة للصناعة: -0-6
توفر ادلواد اخلام واليت تعترب أساسية لنشوء الصناعة أعلها  لنجاح التصنيع ال بد من توفر عدة عوامل 

وادلوارد الطبيعية والبشرية، وتوفر البنية التحتية لالقتصاد الوطٍت، السياسات االقتصادية احلكومية ادلناسبة، 
دتويل أعلها ، كما أنو ىناك عوامل أساسية تتطلبها بيئة الصناعة احلديثة واالستقرار السياسي والتآلف االجتماعي

 .6عملية التنمية الصناعية، والتطور التكنولوجي، والعودلة واالندماج يف االقتصاد العادلي
 توفر المواد الخام والموارد الطبيعية والموارد البشرية: -0-6-0

تعتمد مجيع الصناعات على مدى توفر ادلوارد اخلام وادلوارد الطبيعية احمللية ونقل ىذه ادلوارد إذل مواقع  
العمل، فمثال يشجع وجود الغابات الكثيفة اليت تغطي مساحات شاسعة، إذل صناعة إقامة األثاث ادلنزرل وصناعة 

عترب توفر البًتول ادلادة األساسية إلقامة ىذه الورق، كذلك احلال بالنسبة للصناعات البًتوكيماوية، حيث ي



  أ.د. خليل عبد القادر ط.د/براي الهادي              (6102-0991) الفترة خالل تحليلية دراسة الجزائر في الواعدة الصناعية الفروع تنمية استراتيجية

 

 2012/ جوان  10العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -االقتصاد والتنميةمجلة 

 
268 

الصناعات خاصة يف البلدان ادلنتجة وادلصدرة للبًتول، كذلك تعترب وفرة ادلوارد ادلائية واألراضي للزراعة ومدى 
مالئمة الظروف ادلناخية إلنتاج بعض احملاصيل الزراعية الالزمة لإلنتاج الصناعي من أىم العوامل ادلساعدة 

ة، فإنتاج القطن مثال يعترب مادة أساسية بالنسبة لصناعة األلبسة القطنية، كذلك يعتمد صلاح عملية للصناع
التصنيع على توفر األيدي العاملة ادلاىرة والكفاءات العلمية العالية يف سلتلف التخصصات، واليت ؽلكن من خالذلا 

 ع.استيعاب ادلعرفة الفنية ومن مث تطويعها لتحقيق أىداف التصني
 توفر البنية التحتية لالقتصاد الوطني: -0-6-6

تتوقف فرص صلاح الصناعة على مدى توفر البنية التحتية لالقتصاد الوطٍت ويف مقدمتها توفَت اخلدمات  
األساسية للسكان ادلتمثلة بإيصال ادلياه الصاحلة للشرب والكهرباء واخلدمات الصحية والتعليمية إذل مجيع ادلناطق 

والريفية، وكذلك بناء شبكة الطرق وخطوط سكك احلديد لربط ادلناطق الريفية مبراكز ادلدن، باعتبارىا من احلضرية 
أىم مستلزمات التنمية الزراعية الالزمة لتدعيم برامج التصنيع، كذلك البد من إقامة نظام لالتصاالت احلديثة 

يدي العاملة ادلاىرة وتأسيس اجلامعات ومراكز البحث وإنشاء ادلوانئ وادلطارات وإنشاء ادلعاىد الفنية لتوفَت األ
العلمي وإقامة نظام كفء لإلدارة ادلدنية وتوفَت اخلدمات ادلصرفية ادلتقدمة على نطاق واسع وإنشاء األسواق ادلالية 

ة، وتشجيع تأسيس ادلكاتب االستثمارية احمللية إلعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية للمشروعات الصناعي
 أي بعبارة أخرى، توفَت مجيع ادلتطلبات الالزمة لتحقيق القفزة االقتصادية.

 السياسات االقتصادية الحكومية المناسبة: -0-6-3
الشك أن وجود التصور البعيد ادلدى واإلدارة السياسية الواعية والرغبة اجلادة يف التنمية االقتصادية بصورة  

، ووضع اخلطط االقتصادية الالزمة لتحقيق األىداف ادلرغوبة  تعترب من أىم عامة والتنمية الصناعية بصورة خاصة
مستلزمات صلاح اسًتاتيجية التصنيع، كذلك، البد من ترمجة ىذه اخلطط إذل سياسات اقتصادية من شأهنا خلق 

ة حلماية وتطوير البيئة ادلالئمة لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف الصناعة واختاذ مجيع اإلجراءات الالزم
الصناعة احمللية ولضمان عدم منافسة القطاع العام دلشروعات القطاع اخلاص، واالبتعاد عن التصنيع ادلظهري 

 وادلتمثل باستَتاد ادلشروعات اجلاىزة. 
 االستقرار السياسي والتآلف االجتماعي: -0-6-4

االجتماعي يف ظل دولة ادلؤسسات أكثر تأىيال يف تعترب البلدان اليت تنعم باالستقرار السياسي والتآلف  
حتقيق أىداف التنمية االقتصادية واالجتماعية، بادلقارنة مع البلدان األخرى اليت تعترب مسرحا لالنقالبات 
العسكرية واحلكم الفردي والصراعات العرقية اليت من شأهنا خلق بيئة غَت مالئمة لالستثمار بصورة عامة 

 اعي خصوصا.واالستثمار الصن
 تمويل عملية التنمية الصناعية: -0-6-5

يتطلب جتسيد وتنفيذ عملية التنمية الصناعية، توفَت ادلوارد ادلالية الكبَتة اليت يتطلبها قطاع الصناعة،  
ويكون اذلدف من التمويل إنشاء مشروعات صناعية جديدة أو تطوير أو توسيع الصناعات يف البالد أو احلصول 
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ات اإلنتاج، وتعد أدوات التمويل ضرورية يف شىت اجملاالت، ولكن ختتلف احلاجة إذل كمية األموال على مستلزم
باختالف ادلشروع الصناعي، ومن القضايا ادلهمة يف التنمية الصناعية ىو البحث عن مصادر األموال الضرورية 

ويكون التمويل عادة داخليا وخارجيا،  للبالد، وكيفية استغالل تلك األموال بالطريقة الصحيحة لتحقيق التنمية،
وتعتمد قطاعات النشاط االقتصادي على دتويل احلكومة أو اذليئات وادلنظمات الدولية واإلقليمية، وذلك بشكل 
مباشر مثل احلصول على قروض من البنوك الدولية، أو بشكل غَت مباشر كاالستثمارات األجنبية ادلباشرة، أو 

 .   7الشراكة األجنبية
  التطور التكنولوجي: -0-6-6

ختتلف الصناعات فيما بينها باختالف ادلستوى التقٍت ادلطبق داخل الصناعة، فهناك العديد من  
الصناعات اليت تكون فيها البدائل التكنولوجية معروفة وزلددة وتتعرض للقليل من التغَتات التكنولوجية، بعكس 

كًتونية أو الصيدالنية مثال(، واليت تتوافر لديها أساليب وفن إنتاجي احلال بالنسبة لبعض الصناعات األخرى )اإلل
متجدد ومتطور من وقت آلخر، لذلك غلب دراسة مستوى التطور التكنولوجي السائد يف الصناعة، حيث أن 

 .8التأخر يف اللحاق بركب التكنولوجيا يفقد الصناعة الكثَت من ادلزايا التنافسية
 اج في االقتصاد العالمي:العولمة واالندم -0-6-7

تتحقق عودلة الصناعة من خالل عودلة االقتصاد العادلي، وتتم وفق قوانُت وبرامج تلزمها منظمات دولية  
تطبق خاصة على الدول النامية للقيام بالتنمية االقتصادية، وتتمثل أىم تلك ادلنظمات الدولية يف صندوق النقد 

العادلية للتجارة، ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية، واالحتاد األورويب والدورل، والبنك الدورل، وادلنظمة 
وادلنظمات الدولية وتقع  ةوغَتىا من ادلنظمات والتكتالت االقتصادية، حيث تتأثر الدول بالتكتالت اإلقليمي

ى إعادة ىيكلة سلتلف حتت حتمية االنضمام إليها لالستفادة من ادلزايا اليت تعطى للدولة العضو، حيث تعمل عل
 .9قطاعاهتا وفق شروطها من أجل حتسُت أدائها

 ( يلخص متطلبات البيئة الصناعية احلديثة:01والشكل التارل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البيئة 
الصناعية 

ادلوارد  ادلوارد اخلام 
الطبيعية

ادلوارد 
البشرية

السياسات 

التطور 

االندماج يف االقتصاد 

االستقرار 

البنية 
 التحتية

 العودلةعملية 

.السابقة واملباالعتماد على الع انالباحث إعداد  المصدر:  
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 في الجزائر: المحاور الرئيسية لإلستراتيجية الصناعية الجديدة -6
اإلطار النظري ادلوجهة للسياسة الصناعية اجلديدة اليت اعتمدهتا اجلزائر بداية من  دتثل ىذه اإلسًتاتيجية 

تكون مبثابة الدافع ضلو إعادة انبعاث للنسيج الصناعي، وذلك مبراعاة الواقع العملي  وىذه اإلسًتاتيجية ،2007
الذي يفرض نفسو، وادلراىنة على أدوات جديدة للتوجو واإلصالح، واليت هتدف إذل تطوير وحتديث وإدماج 

ن أجل بعث النشاط متزايد للصناعة اجلزائرية، حيث تسعى احلكومة لتحسُت جاذبية اجلزائر كوجهة استثمارية م
الصناعي، وخلق فرص األعمال وتشجيع إنشاء مؤسسات استثمارات جديدة، كما هتدف ىذه ادلبادرة أيضا إذل 
ترقية االقتصاد الرقمي، والتنمية، ووضع آليات جديدة مرنة ومبتكرة لتمويل ادلشاريع وتشجيع الصناعيُت من أجل 

 ية الصناعية اجلديدة يف اجلزائر على احملاور التالية:وترتكز اإلسًتاتيجحتديث معداهتم اإلنتاجية، 
 المراد ترقيتها: اختيار الفروع الصناعية -6-0

يف إطار النهوض باالقتصاد الوطٍت وضعت وزارة الصناعة سلطط إسًتاتيجية وسياسات لإلحياء والتطوير  
االقتصاد اجلزائري، وتركز عملية اختيار  الصناعي، تتمثل الفكرة الرئيسية حول إسًتاتيجية التنمية القطاعية لنمو

 :10القطاعات ادلراد ترقيتها على
 التعريف بالفروع ذات إمكانات النمو العالية واليت يتم دعمها من السوق الدولية؛ 
 حتليل القدرة التنافسية للفروع اليت مت حتديدىا؛ 
 نقاط القوة والضعف يف الفروع ادلستهدفة، وكذلك التهديدات والفرص يف السوق الدولية؛ تقييم 
 .توضيح اإلسًتاتيجية اليت مت تبنيها انطالقا من حتديد اخليارات ادلتعاقبة وحتديد عناصر تنفيذىا 

ثالثة  لقد أتاحت عملية التشخيص للهيكل الصناعي الوطٍت حتديد أربعة رلموعات للفروع الصناعية، 
منها ؽلكن أن تعتمد اسًتاتيجية انفتاحية موجهة للتصدير وىي: الصناعات الكيمياوية، والصناعات االلكًتونية 
وادليكانيكية وأخَتا صناعة مواد البناء، يف حُت ؽلكن للصناعة الغذائية أن تستفيد استثناءا من اسًتاتيجية محائية 

الفروع الصناعية  وة ثانية من عملية التحليل والتشخيص، يتم حتديدويف خطوإتباع اسًتاتيجية إحالل الواردات، 
الفروع الصناعية ذات ، و واليت ؽلكنها أن حتقق قيمة مضافة عالية وقابلة للتطور ذات القدرات التكنولوجية العالية

 .11واليت ؽلكن اعتبارىا مساعلا جيدا يف خلق مناصب شغل القدرات التكنولوجية ادلتدنية
 التوزيع القطاعي للصناعة: -6-6

تعمل إعادة ىيكلة القطاع الصناعي على إعادة تكوين شعب صناعية، وإنشاء وحدات جديدة خالقة  
للقيمة، ووضع خطط عمل دلنتوجات جديدة لتحسُت تغطية السوق احمللي، واقتحام األسواق اجلهوية والعادلية، 

اإلسًتاتيجية ادلتبعة، واليت تدعو للعمل على ثالثة خطط وىكذا سيتم التوزيع القطاعي للصناعة حسب خيارات 
 :12تكميلية ىي: تثمُت ادلوارد الطبيعية، تكثيف النسيج الصناعي، وترقية صناعات جديدة

 :هتدف اإلسًتاتيجية إذل ترقية الصناعات اليت من شأهنا أن تسمح للجزائر باستغالل  تثمين الموارد الطبيعية
نتقال من رلرد مصدر للمنتجات األولية إذل منتج ومصدر للسلع ادلصنعة، مع مقوماهتا الطبيعية، واال
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تكنولوجيا أكثر تطور حتقق قيمة مضافة عالية، وحتدد اإلسًتاتيجية رلموعة من الفروع يف ىذا ادلستوى، 
احلديدية،  وخصوصا: البًتوكيمياء، األلياف الًتكيبية، األمسدة، صناعة احلديد، الفوالذ، صناعة ادلعادن الغَت

 األدلنيوم، مواد البناء.
 :يتمحور تكثيف النسيج الصناعي حول تشجيع الصناعات اليت تساىم يف إدماج  تكثيف النسيج الصناعي

النشاطات ادلتواجدة يف ادلراحل األخَتة لإلنتاج، والصناعات القادرة على مساندة الصعود للفروع الصناعية، 
لتعبئة والتغليف، وحتدد اإلسًتاتيجية رلموعة من الصناعات وباألخص: والصناعات اليت تتعلق بالتجميع وا

الصناعات الكهربائية وااللكًتونية، الصناعات الصيدالنية والبيطرية، الصناعات الغذائية، وصناعات سلع 
 التجهيز.

 :ن موجودة تورل اإلسًتاتيجية اىتمام خاص لتعزيز الصناعات اجلديدة اليت دل تك ترقية الصناعات الجديدة
يف البلد، أو اليت تتخلف اجلزائر فيها جوىريا، ويتعلق األمر خاصة بالصناعات ادلرتبطة بتكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال، صناعة السيارات، الطاقات ادلتجددة.
 النشر المكاني للصناعة: -6-3

ناعية، ويتطلب انتهاج رؤية ىو البعد الثاين للتوزيع الصناعي، وال يقتصر على التكوين احلارل للمناطق الص 
، أو ادلناطق ادلتخصصة، حيث (ZDII) أكثر حداثة، وإدخال مفاىيم مثمرة مثل: مناطق التنمية الصناعية ادلدرلة

من خالل  ادلناطق ؼللق تطويرىا التآزر والتشابكه مت حتديد بعض ادلناطق واليت سيكون إنشائها تدرغليا، وىذ
لألنشطة االقتصادية، بواسطة الربط الشبكي للمؤسسات واذليئات العمومية، باإلضافة إذل استغالل الًتكيز ادلكاين 

ىياكل البحث والتكوين واخلربة، وبفضل التآزر الذي سيتم خلقو، سيكون ذلذه ادلناطق اجلديدة أثر يف إقامة مناخ 
 :13 ثالثة رلموعاتزللي لألعمال وتعزيز االستثمار، وتصنف مناطق النشاط الصناعي يف اجلزائر إذل

 :تكون مفتوحة على كل النشاطات ادلتنوعة وادلختلفة، واذلدف منها جذب أكرب قدر من  األقطاب التنافسية
 ؛ادلتعاملُت بالنظر إذل اإلمكانيات ادلتنوعة اليت تتوفر عليها

 عليها يف : تتوفر على إمكانيات تكنولوجية ومراكز حبث متنوعة، ؽلكن االعتماد األقطاب التكنولوجية
جذب االستثمارات ادلتخصصة يف ىذا اجملال، وتعطي حافز قوي للمستثمرين بإمكانية وجود فضاء للتموين 
التكنولوجي، مثل ادلدينة اجلديدة سيدي عبد اهلل ادلتخصصة يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ويف جباية مع 

 يدي بلعباس يف الصناعة اإللكًتونية؛القواعد التكنولوجية ادلتخصصة يف الصناعة الغذائية، ويف س
 :اليت لديها إمكانيات تستجيب خلصوصيات نشاطات معينة كصناعة ادلواد  مناطق النشاط المتخصصة

الكيميائية يف منطقة أرزيو، والبًتولية يف حاسي مسعود وسكيكدة ووىران، وتعترب ىذه النشاطات بالغة 
رىا التارؼلي يف النمو، ولذا فإن مناطقها الصناعية مؤىلة أصال احلساسية بالنسبة لالقتصاد الوطٍت ككل ولدو 

كما ؽلكن أن تتخصص بعض ادلناطق ،  وال حتتاج إذل رلهود كبَت من حيث التهيئة واالستثمار يف البنية التحتية
 كالسياحة والصيد البحري والفالحة إذا توفرت ىذه ادلناطق على مزايا تنافسية. يف أنشطة
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 التنمية الصناعية: سياسات -6-4
تغطي سياسات التنمية الصناعية أربعة رلاالت رئيسية وىي: تأىيل ادلؤسسات، واالبتكار، وتنمية ادلوارد  

 :14البشرية، وترقية االستثمار األجنيب ادلباشر
 : تـأهيل المؤسسات )تطوير الشركات( -2-4-1

أىدافها وأظلاطها ضمن اسًتاتيجية  اليت تدخل ؤسساتيندرج تأىيل ادلؤسسات حتت غطاء عصرنة ادل 
وبالنظر ، وتستدعي اإلسًتاتيجية اجلديدة إعادة تأىيل ادلؤسسات الصناعية مبا يتالءم والتوجهات اجلديدة ،التصنيع

إذل حتمية التوجو ضلو االقتصاد العادلي من جهة، وإذل الضعف الذي يتخلل أداء ىذه ادلؤسسات ركزت ىذه 
 الدولة تستهدفو على منح ادلؤىالت للمؤسسات الصناعية حىت تتمكن من االندماج واالنفتاح،  اإلسًتاتيجية

خلق وتقوية وسائل التنافسية لدى ادلؤسسات، وخلق قدرات لإلبداع ووسائط تسويقية ومؤىالت بشرية تتماشى 
ية تقًتح اإلسًتاتيجية الصناعية، مع ذلك، وترسيخ مبدأ التفاعل مع احمليط والقدرة على التأقلم، ومن الناحية العمل

احمليط النظامي للمؤسسة الصناعية،  و  ادلؤسسة عدة عمليات متنوعة هتدف إذل إدخال حتسينات على مستوى
 .كاإلطار التمويلي والتقٍت

 : االبتكار وخلق األفكار -2-4-2
التنمية، وىذا بوجود نظام يعترب رأس ادلال التكنولوجي وأعمال البحث والتطوير يف الوقت احلاضر زلرك  

ابتكار ذايت ػلمل على عاتقو تغذية النمو الصناعي اجلزائري، ويف ىذه احلالة ال ؽلكن لديناميكية السوق وحدىا 
أن تضمن ىذه العملية، وىذا يتطلب تدخل الدولة، ويف ىذا اإلطار يتم حتضَت ووضع جهاز وطٍت لالبتكار، 

 تقٍت.لدعم سياسة ترقية وتطوير التقدم ال
  تنمية الموارد البشرية:-2-4-3

يدخل رأس ادلال البشري ضمن التوجهات القوية لإلسًتاتيجية الصناعية، وىذه األخَتة تعترب العنصر  
البشري ليس فقط رلرد عامل لإلنتاج، ولو نفس األعلية مع رأس ادلال ادلادي، باإلضافة إذل أنو عامل قوي يعمل 

 يا واحلداثة الصناعية.على تشجيع امتصاص التكنولوج
  ترقية االستثمار األجنبي المباشر:-2-4-4

يندرج االستثمار األجنيب ضمن اجلهود الرامية حلشد ادلساعلات اخلارجية وتوجيهها ضلو دتويل األنشطة  
 ذات رأس ادلال الضخم، ونشر التكنولوجيات اجلديدة، ونتيجة لرؤوس األموال األجنبية اليت تولد التكنولوجيا

والتنظيم وادلمارسات الدولية، وتوسيع ادلنافذ إذل األسواق الدولية، يلعب االستثمار األجنيب ادلباشر دورا مكمال 
ومدربا اجتاه االستثمار احمللي، لذا من الضروري على الدولة وضع سياسات فعالة لتسهيل ترسيخ االستثمار 

 ية لصاحل ادلؤسسات احمللية.األجنيب ادلباشر يف النسيج الصناعي ونشر آثاره اخلارج
 
 



  أ.د. خليل عبد القادر ط.د/براي الهادي              (6102-0991) الفترة خالل تحليلية دراسة الجزائر في الواعدة الصناعية الفروع تنمية استراتيجية

 

 2012/ جوان  10العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -االقتصاد والتنميةمجلة 

 
273 

 :(6106-0991) تحليل القطاع الصناعي في الجزائر خالل الفترة -3
، من خالل حتليل تركيبة القطاع دور االسًتاتيجية الصناعية يف تنمية فروع الصناعة يف اجلزائريتضح  

الصناعي اجلزائري الذي ينقسم إذل صناعة استخراجية تسيطر عليها احملروقات، وصناعة حتويلية خارج احملروقات، 
صناعة الكيمياء وادلطاط والبالستيك، وتتفرع الصناعة التحويلية خارج احملروقات إذل رلموعة من الفروع أعلها: 

لزجاج، والصناعات احلديدية وادلعدنية وادليكانيكية والكهربائية وااللكًتونية، والصناعات وصناعة مواد البناء وا
الغذائية والفالحية، وصناعة اخلشب والورق والفلُت، وصناعات النسيج وصنع ادلالبس اجلاىزة، وصناعات اجللود 

 واألحذية، وأخَتا الصناعات الصيدالنية.
 جزائر:تركيبة القطاع الصناعي في ال -3-1

يتكون القطاع الصناعي من الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية، ويأخذ ىذا التصنيف بعُت  
( يبُت القيمة ادلضافة للقطاع الصناعي 1االعتبار العملية اإلنتاجية والتأثَت على ادلادة اخلام، واجلدول التارل رقم )

 يف اجلزائر:
                    ( 2015-2004)القيمة ادلضافة للقطاع الصناعي ونسبة مساعلتو يف الناتج احمللي اإلمجارل للجزائر خالل الفًتة  (:0جدول رقم )

 الوحدة: مليار دوالر                                                                                           
 إمجارل القطاع الصناعي الصناعات التحويلية االستخراجيةالصناعات  السنوات

 (%)ادلساعلة  القيمة ادلضافة (%)ادلساعلة  القيمة ادلضافة (%)ادلساعلة  القيمة ادلضافة
2004 3221 3729% 421 429% 3625 4229% 

2005 4721 4620% 424 423% 5126 5024% 

2006 5324 4529% 427 421% 5822 5020% 

2007 6325 4720% 523 420% 6920 5120% 

2008 7724 4525% 625 328% 8329 4923% 

2009 4128 3020% 528 422% 4727 3422% 

2010 5621 3427% 820 520% 6422 3927% 

2011 7225 3627% 721 326% 7926 4023% 

2012 71.5 3520% 727 420% 7923 3820% 

2013 65.3 2829% 920 420% 7423 3229% 

2014 5520 2520% 829 421% 6420 2921% 

2015 3624 2020% 727 423% 4421 2423% 

 .(2015 2006222، 2005، 2004) واتصندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب ادلوحد لسن المصدر:

يتضح من اجلدول أعاله أن الصناعات االستخراجية يف اجلزائر تنمو بوتَتة متزايدة، حيث ارتفعت القيمة  
وىذا  2008مليار سنة  7724لتصل إذل  2004مليار دوالر سنة  3221ادلضافة للصناعات االستخراجية من 

بسبب تأثَت األزمة ادلالية العادلية  2009مليار دوالر سنة  4128بسبب ارتفاع أسعار احملروقات، مث اطلفضت إذل 
مليار دوالر، مث أخذت يف  7125على أسعار احملروقات، مث ارتفعت القيمة ادلضافة للصناعات االستخراجية إذل 

مليار دوالر، وبلغت القيمة ادلضافة للصناعات االستخراجية يف  3624 إذل 2015االطلفاض حىت وصلت سنة 
 . (2015-2004)يف ادلتوسط خالل الفًتة  %3921الناتج احمللي اإلمجارل بنسبة  مليار وتساىم يف 56ادلتوسط 
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مليار دوالر وتساىم الصناعة يف ادلتوسط بـنسبة  6227بلغ متوسط القيمة ادلضافة للقطاع الصناعي  
ة كبَتة ولقد أعطت الدولة لقطاع الصناعة أعلي، (2015-2004)يف الناتج احمللي اإلمجارل خالل الفًتة  4021%

بعد االستقالل نظرا ألعليتو يف التنمية االقتصادية غَت أهنا دل تنجح يف بناء قاعدة صناعية متنوعة وقوية، شلا أدى 
إذل االعتماد على الصناعات االستخراجية كمصدر رئيسي للدخل يف ظل عجز غَتىا من الصناعات، حيث 

يف الناتج احمللي  %421والر، وتساىم يف ادلتوسط بنسبة مليار د 626تشكل الصناعة التحويلية يف ادلتوسط مبلغ 
 .(2015-2004) اإلمجارل خالل الفًتة

 :اإلنتاج الصناعة خارج المحروقات في الجزائر تحليل فروع -3-6
 ىو مبُت يف اجلدول: تستهدف احلكومة القطاعات ذات إمكانيات ظلو عالية، والصناعات الواعدة يف اجلزائر، كما

 
                (   2016-1990) تطور اإلنتاج الصناعة خارج احملروقات خالل الفًتة (:6)جدول رقم 

 الوحدة:مليار دج
الصناعة  السنوات

خارج 
 احملروقات

الطاقة 
 وادلياه

ادلناجم 
 واحملاجر

احلديد 
الصناعة 

ادليكانيكية 
 والكهربائية

مواد 
البناء 
 والزجاج

الصناعة 
الكيميائية 
البالستيك 

 وادلطاط

الصناعة 
 الغذائية

النسيج 
صنع 

ادلالبس 
 اجلاىزة

اجللود 
واألحذ

 ية

اخلشب 
والورق 
 والفلُت

صناعات 
 أخرى

1990 6629 425 122 1822 622 429 1724 626 127 328 129 

1991 9925 625 220 3027 923 828 2424 824 129 428 222 

1992 12721 1028 225 3727 1328 921 3028 720 129 521 820 

1993 13028 1122 225 3529 1422 920 3121 623 129 726 1027 

1994 16126 1326 322 4029 1625 1328 4320 727 224 724 1227 

1995 19329 1922 422 4529 2227 1624 4522 729 221 827 2121 

1996 21324 2520 522 3923 2621 1523 6022 820 220 727 2421 

1997 22321 3027 424 2726 2522 1824 6926 721 221 826 2920 

1998 25628 3529 521 3022 2828 1920 8723 828 225 928 2920 

1999 27023 4020 427 3225 2522 1927 9621 929 221 1021 2926 

2000 29027 4722 520 3322 2627 2228 10426 1021 223 1022 2822 

2001 31522 5222 621 3329 3224 1826 10828 1220 222 1122 3723 

2002 33725 5524 524 3423 3620 2225 11521 1221 226 1323 4024 

2003 35523 6127 526 3729 3323 2326 11823 1321 224 1327 4522 

2004 38821 6727 526 4123 4127 2621 12723 1324 226 1523 4627 

2005 41822 7428 623 4325 4529 2723 13823 1421 227 1525 4924 

2006 44924 8226 824 4523 5028 3521 14620 1326 225 1625 4821 

2007 47928 8726 1025 5325 5824 3723 15620 1320 223 1620 4427 

2008 51925 9327 1629 6424 6024 4220 16421 1228 225 1626 4527 

2009 57720 9122 1920 8321 6628 4522 18824 1425 225 1628 4920 

2010 61626 9826 1822 8326 7025 4726 21421 1328 225 1721 5023 

2011 66422 11026 1925 8929 7428 5326 23128 1325 226 1726 5021 

2012 72925 12226 2228 9724 7529 6021 26621 1420 227 1824 4927 

2013 77128 13222 2224 10420 8023 6429 28525 1423 227 1829 4625 

2014 83727 14226 2320 10826 8820 6629 32626 1428 229 1928 4424 

2015 90426 15424 2623 12526 9425 7028 35620 1528 320 2024 3728 

2016 97527 18022 2821 12022 10123 7322 38926 1724 228 2224 4025 
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 .ONS, Les comptes économiques en volume de 2011 à 2016, N°787 .    ، احملاسبة الوطنية.41ادلصدر:  الديوان الوطٍت لإلحصاء، فصل 
يتضح من اجلدول أن الصناعة الغذائية تشكل النسبة األكرب من اإلنتاج الداخلي للصناعة خارج  

احملروقات يف اجلزائر، ويرجع ذلك لتوجو القطاع اخلاص ضلو الصناعات اخلفيفة ذات االستهالك الواسع وىذا 
ولة االستثمار واألرباح السريعة احملققة، أما قطاع الطاقة وادلياه فقد حقق تطورا ملحوظا وػلتل ادلرتبة الثانية لسه

داخل ىيكل قطاع الصناعة خارج احملروقات، وجاءت صناعة احلديد والصناعة ادليكانيكية والكهربائية واإللكًتونية 
دلنتجات يف السوق، أما صناعة مواد البناء والزجاج فهي بدورىا يف يف ادلرتبة الثالثة بسبب زيادة الطلب على ىذه ا

حتسن مستمر وذلك نتيجة زيادة الطلب الذي تزامن مع توجو اجلزائر ضلو تشييد وتدعيم ىياكل البنية التحتية من 
أن  طرقات ومرافق عمومية وإدارات، باإلضافة الربامج السكنية الضخمة على غرار برنامج مليون سكن، يبقى

صناعات اخلشب والورق والفلُت وصناعات النسيج وصنع ادلالبس اجلاىزة وصناعات اجللود واألحذية تعاين من 
ركود، وىذا للمنافسة الشديدة من السلع األجنبية يف السوق اجلزائرية سواء من حيث السعر أو من حيث اجلودة، 

ستوردة، وقد أدى ىذا الوضع الصناعات الوطنية وىذا راجع إذل فوضى االستَتاد وفتح األسواق للمنتجات ادل
 لالنسحاب نتيجة ضعف تنافسينها وعدم قدرهتا على حتقيق ميزة تنافسية تسمح ذلا حبصة سوقية معتربة.

وتستهدف احلكومة اجلزائرية القطاعات ذات إمكانيات ظلو عالية، وىي البًتوكيماويات، واألمسدة  
وصناعة ادلواد الغذائية إضافة إذل الصناعات الواعدة يف اجلزائر، كصناعة والصلب والتعدين ومواد البناء 

 :15ادلستحضرات الصيدالنية والسيارات وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
 صناعة الكيمياء والمطاط والبالستيك: -3-2-1

ملة عالية التأىيل، تتميز الصناعة البًتوكيميائية واألمسدة بتطور سريع وتكثيف تكنولوجي وطاقوي ويد عا 
وتعتمد يف مادهتا األولية على احملروقات، وأىم منتجاهتا ىي البالستيك، األمسدة، الطالء والدىان، ادلنظفات 
وادلبيدات، وتًتكز أىم ادلصانع يف حاسي مسعود، غرداية، قسنطينة، عنابة وسكيكدة، ويشهد ىذا القطاع دخول 

سوناطراك، حيث وصل اإلنتاج الداخلي اخلام للصناعات الكيميائية شركات أجنبية خاصة بالشراكة مع مؤسسة 
، ويعزى ىذا النمو يف اإلنتاج إذل اعتماد احلكومة يف 2016مليار دج سنة  7322وادلطاط والبالستيك إذل 

من  السنوات األخَتة على برنامج يستهدف تكثيف استغالل كامل الطاقة وادلوارد الطبيعية اليت تتمتع هبا الدولة،
خالل حتسُت الصناعات التحويلية للطاقة حيث تعترب صناعة األمسدة أحد أىم الصناعات اليت يستهدفها 
الربنامج، ودتثل احتياطات اجلزائر الضخمة من الغاز الطبيعي والبًتول وبعض ادلواد اخلام كالفوسفات أحد أىم 

ميزة تنافسية واكتساح األسواق العادلية، وتشتمل مكونات صناعة البًتوكيمياويات، واليت ؽلكن استغالذلا لتحقيق 
 ىذه الصناعات على:

 :نظرا للطلب القوي الذي تشهده اجلزائر على ادلستويُت احمللي والدورل، تسعى  الصناعات البتروكيمياوية
احلكومة الستغالل موارد الغاز الكبَتة اليت توجد يف اجلزائر لتطوير إنتاج البًتوكيماويات، والسيما البالستيك 

 البًتوكيماوية ادلنتجات ألن عالية ىيكلية ذات الصناعات ىذه فإن ذلك، إذل باإلضافةواأللياف األخرى، 
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، النسيجية األلياف، البناء موادلبالستيك، ا) األخرى القطاعات من كبَت عدد يف كمدخالت تدخل
 (.ذلك إذل وما والسيارات

 :إنتاجية عن للبحث نتيجة ادلتوسط ادلدى على األمسدة على العادلي الطلب ينمو أن ادلتوقع من األسمدة 
 إذل العنق جبل يف ادلوجودة الفوسفات من كبَتة احتياطيات لديها البالد فإن ذلك، ومعة، زراعال يف أكرب
 بُت الشراكة شأن ومن، (طن مليار 2 من الحتياطياتا ،سنة/  طن مليون 125) استغالل حتت كبَت حد

 اماخل استخراج بُت واجلمع القطاع، بسهولة تدمج أن األجنيبأو  الوطٍت ادلستوى على واخلاص العام القطاعُت
 ميزة استغالل على نفسو الشيء وينطبق ،األمسدة إنتاج يف استخدامو مث ومن الفوسفوريك محض إذل وحتويلو

 .اليوريا وتصدير إنتاج يف للتخصص لدينا ادلطلق الغاز
 :ال تزال صناعة ادلطاط يف اجلزائر متأخرة جدا، حيث توجد شركة تصنيع واحدة  المطاط والبالستيك

لصناعة اإلطارات والعجالت وىي شركة تابعة جملمع دورل )فرع ميشالن سابقا ورلمع سيفيتال حاليا(، وشركة 
، وثالثة شركات خاصة تنتمي لربنامج التطوير األورويب ALMOULESعمومية واحدة لتحويل ادلطاط 

EDPME،  مؤسسة عمومية تابعة جملمع البالستيك  15مؤسسة، منها  500بينما يضم قطاع البالستيك
 .16والبقية مؤسسات خاصة  (ENPC)وادلطاط

 صناعة مواد البناء والزجاج: -3-2-2
بالنمو  تعترب صناعة األمسنت ومواد البناء من الصناعات األساسية للتنمية، ويرتبط الطلب على األمسنت 

، حيث بلغ  العمالة يف كبَت بشكل ويسهم نموي ألنو واعدةال الفروع ضمن النشاط ىذا ويظهريف االستثمارات، 
، وتطور بشكل ملحوظ نتيجة 2016مليار دج سنة  10123اإلنتاج الداخلي اخلام لصناعة مواد البناء والزجاج 

 ىذا الفرع: ، ومن أىم منتجاتلبلدنا التحتية لبنيةل ادلتزايد الطلب
 :مبعدل  2002دتثل مادة األمسنت أىم مواد البناء ادلنتجة، وقد عرف إنتاجها ظلوا مستمرا منذ سنة  األسمنت

، كما قدرت مساعلة القطاع يف الناتج احمللي 2009مليون طن سنة  1822مليون طن سنويا بإنتاج وصل إذل 
فضل ارتفاع استثمارات القطاع اخلاص يف مليار دوالر، وىذا ب 120668حبوارل  2008اإلمجارل سنة 

السنوات األخَتة الناجتة عن زيادة الطلب ادلدفوع بادلشاريع الكربى يف البنية التحتية كقطاع السكن 
والطرقات، وتوجد آفاق واسعة لتطوير القطاع خاصة يف تصدير مادة اإلمسنت بفضل ميزة الطاقة، وبدأ 

2003مليون طن يف السنة مبدينة ادلسيلة خالل  2ت وطاقتو تشغيل مصنع الشركة اجلزائرية لألمسن
17. 

 :حتتاج صناعة الزجاج إذل توفر رِمال ناعمة نقية خالية من الشوائب مثل أكاسيد احلديد والكروم  الزجاج
الستخدامها كخامة أساسية، وأيضا إذل توفر مصادر رخيصة للطاقة، شلا غلعل اجلزائر مؤىلة لتبٍت ىذه 

سطح من مواد البناء اليت يزداد الصناعة، إال أن األسواق ال تزال تزخر بالزجاج ادلستورد، كما يعترب الزجاج ادل
 .18الطلب عليها مع ظلو النشاط العمراين
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 الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية وااللكترونية: -3-6-3
من اإلنتاج الصناعي  %1223مليار دج وىو ما ؽلثل  12022حبوارل  2016ساىم ىذا القطاع سنة  

خارج احملروقات، وىي صناعات تعتمد على ىياكل ومعدات ضخمة، وتكثيف طاقوي، إضافة إذل اإلنتاج 
بكميات كبَتة وبنوعية عالية، وتتطلب وجود يد عاملة مؤىلة، وينضوي يف إطارىا عدد من الصناعات منها: 

بالستيكية، جتميع األجهزة االلكًتونية وادلنزلية وأجهزة صناعة السيارات وادلركبات، صناعة األنابيب ادلعدنية وال
اإلعالم اآلرل، وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وصناعة الكوابل الكهربائية، باإلضافة إذل الصناعات ادلساندة 

 للنشاط العمراين، وصناعة الطاقات ادلتجددة، وأعلها:
 :2012يف حُت يف سنة  2013حلديد والصلب سنة مليار دوالر من ا 322استوردت اجلزائر  صناعة الحديد 

مليار دوالر، وبالتارل فاجلزائر حباجة لزيادة إنتاج احلديد والصلب، ويتواجد يف اجلزائر حاليا  324استوردت 
من ىذه ادلنشأة عندما مت  %70مصنع شركة احلجار يف عنابة، حصلت شركة أرسيلور ميتال اذلندية حصة 

، عن 2013حصة يف أكتوبر  %51لكن الدولة أعادت اكتساب األغلبية ، و 2001خصخصتها يف عام 
مت اسًتجاع كامل ادللكية للدولة اجلزائرية،  2015ويف  (SIDER)طريق شركة الصلب ادلملوكة للدولة 

مليون طن سنويا، باستخدام خام احلديد من  2شخص، ولو القدرة على إنتاج  5000ويوظف ادلصنع حاليا 
 .19رية ادلناجم اجلزائ

مليارات من احلديد ومشتقاتو كل سنة، وتعكس ىذه الفاتورة حجم  9وعلى العموم تستورد اجلزائر  
 %70العجز ادلسجل بالنسبة لتغطية الطلب الداخلي من احلديد ومشتقاتو، حيث أن الكمية ادلستوردة تغطي 

خاصة يف ظرف تشهد اجلزائر حراكا غَت مسبوق يف ادلشاريع العامة على غرار البناء والطرق والسكك احلديدية 
وغَتىا، ويتم العمل حاليا على حتقيق االكتفاء الذايت يف رلال إنتاج احلديد ومشتقاتو من خالل اعتماد عدد ىام 

ببطيوة )وىران( ومركب بالرة جبيجل، وتسعى الدولة لرفع  من ادلشاريع االستثمارية اذلامة على غرار مركب الفوالذ
فقط من قدراهتا اإلنتاجية،  %50الطاقة اإلنتاجية للمؤسسات الصناعية العمومية حيث أهنا ال تستغل سوى 

عكس مؤسسات القطاع اخلاص اليت تستغل أغلب قدراهتا، وتواجو صناعة احلديد والصلب منافسة سعرية من 
دول شرق أوروبا، خصوصا رومانيا وأوكرانيا، حيث أن سعر الطن من الصلب ادلستورد أقل قبل منتجات بعض 

من سعر نضَته ادلنتج زلليا، وذلك لعوامل عدة أعلها سيطرة القطاع العام على بعض ادلصانع، إضافة إذل تقادم 
 .20ن تنافسية ىذه الصناعةتقنياهتا، واستهالك معداهتا بالكامل، ويعترب التحديث من الوسائل اليت قد تزيد م

 :تدعم الصناعات ادليكانيكية القطاعات األخرى، وأىم مصانعها مصنع سيدي  الصناعات الميكانيكية
بلعباس للعتاد الفالحي، الشركة الوطنية للعربات الصناعية بالرويبة، مصانع السيارات، غَت أنو يبقى اإلنتاج 

اجليد لإلمكانيات ادلتاحة، كما أن القطاع العمومي ىو  يف ىذا القطاع ضعيفا جدا بسبب عدم االستغالل
 ادلسيطر يف ىذه الصناعات، وىناك آفاق كبَتة النتعاش ىذه الصناعات زلليا بالنظر إذل حجم السوق.
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 :تسعى احلكومة اجلزائرية إذل تطوير الصناعات الكهربائية وااللكًتونية  الصناعات الكهربائية وااللكترونية
لب احمللي وذلك من خالل االبتكار وتنويع ادلنتجات كما تشجع الدولة تنمية االلكًتونيات نظرا حلجم الط

ادلتخصصة، ومن بُت فرص االستثمار يف ىذا القطاع إنتاج وتصدير الكابالت الكهربائية وادلكونات 
د حذب ىذا القطاع االلكًتونية واألجهزة ادلنزلية وااللكًتونيات وتطوير الطاقة الشمسية وزلطات الطاقة، ولق

الكورية، فيليبس اذلولندية، فاكتس الفرنسية، اجملموعة ادلصرية السويدي  LGاستثمار شركات دولية مثل: 
 للكابالت، وإلكًتونيك اإلمارات.

 للصناعات ادلتوقع النقل من خالل الشراكة، من اتفاقية تستفيد أن اجلزائرية الكهروتقنية للصناعة ؽلكنو  
 أفريقيا مشال يف صناعية قاعدة لتطوير اآلسيوية للصناعات شريكا كونت أن اجلزائرية للصناعة ؽلكنكما األوروبية،

 صناعة تشجيع على احلكومة تعمل كما،  ادلكونات أو ادلنتجات عضبب األوروبية السوق دخول أجل من
 احتياجات ولتلبية والطَتان للسيارات احملددة االحتياجات لتلبية الالزمة الغيار قطع) ادلتخصصة االلكًتونيات

 يف واألجنبية احمللية االستثمارات إذل( سلصصة ناطق صناعيةم) استقبال ظروف وتوفَت ،(الوطنية العسكرية الصناعة
 .21، وتكنولوجيا اإلعالم واالتصالالطاقة توليد وزلطات الشمسية األلواح صناعة تطوير، و اإللكًتونيات صناعات

 الصناعات الغذائية والفالحية: -3-6-4
من اإلنتاج الداخلي للصناعة خارج احملروقات،  %3929تساىم الصناعة الغذائية يف اجلزائر بنسبة   

، 2016مليار دج سنة  38926ليبلغ  1990مليار دج سنة  1724وارتفع حجم إنتاج الصناعات الغذائية من 
، وىي من الصناعات ادلرشحة %31ويسيطر القطاع اخلاص عليها حيث اطلفضت مساعلة القطاع العام إذل 

للتطور والتوسع واستقطاب ادلزيد من اليد العاملة، وىذا بسبب سهولة التكنولوجيا ادلستخدمة يف القطاع، واتساع 
حتسن اإلنتاج الفالحي وىو ما يساعد  السوق احمللية، حيث أن ىناك فرصا لإلحالل زلل الواردات خاصة مع

على ظلو الصناعات الغذائية وتسويق ادلنتجات الفالحية، وتتمثل أىم الصناعات الغذائية يف صناعات احلبوب 
 والعجائن، صناعات احلليب ومشتقاتو، صناعات الزيوت وادلواد الدمسة.

لواعدة، ونظرا لعدم كفاية االستثمار سجلت يعترب قطاع الزراعة وادلواد الغذائية من أحد أكرب القطاعات ا 
اجلزائر تراجعا يف ىذا القطاع، ولذلك هتدف اخلطة الوطنية للتنمية الزراعية والتنمية الريفية إذل احلد من اعتماد 
اجلزائر على الواردات، ومن بُت الفرص ادلتاحة يف ىذا القطاع إنتاج احلبوب واحلليب واللحوم البيضاء والبطاطا 

الزيتون وجتهيز الفواكو واخلصار وختزين ادلنتجات الغذائية الباردة ومنتجات الصيد البحري، وتستثمر اليوم  وزيت
اإلماراتية،  EICالعديد من الشركات األجنبية يف اجلزائر منها رلموعة كارجيل األمريكية، أرالفودز الدظلاركية،  

ية، ومن ادلتوقع إنشاء مشروع عشر أقطاب زراعية متكاملة الكتاليس الفرنسية، نستلو السويسرية، صافوال السعود
 .22فضال عن أقطاب لألغذية والزراعة باإلضافة إذل مشروع تنازل الدولة عن أراضي زراعية للقطاع اخلاص
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 الخشب والورق والفلين: -3-6-5

وتقوم صناعة  ،2016مليار دج سنة  2224 بلغ  اإلنتاج الداخلي اخلام لصناعة اخلشب والورق والفلُت 
اخلشب على أخشاب أولية أو أخشاب نصف مصنعة مستوردة من اخلارج، وتستوعب عدد كبَتا من العمالة، 
وتعترب رلاال واسعا للقطاع اخلاص لالستثمار فيها، كما أهنا مكملة لصناعة مواد البناء، ونظرا ألن السوق تزخر 

إلنتاجية لتصنيع األثاث، حيث أن معظم األثاث ينتجو القطاع باألثاث ادلستورد فهناك رلال واسع لزيادة الطاقة ا
اخلاص يف ورش صغَتة تفتقر إذل كثَت من ادلؤىالت الفنية والتقنية، ويتطلب ذلك تطوير ىذه الصناعة بإنشاء 
شركات تعمل وفق ادلقاييس وادلعايَت الدولية، وقادرة على منافسة األثاث ادلستورد، وأيضا تشجيع جهود البحث 

 . 23والتطوير إلنتاج مواد بديلة للخشب من ادلواد األولية ادلتوفرة بادلنطقة
 الصناعات الصيدالنية: -3-6-6

مليار دوالر أمريكي، والسوق مقسم بُت القطاع اخلاص  321يقدر إمجال السوق الصيدالنية اجلزائرية بـ  
سنويا، وحتتل اجلزائر ادلركز اخلامس عربيا من حيث إنتاج األدوية، حيث  %20والعام، وينمو ىذا السوق مبعدل 

من إمجارل حجم االستهالك احمللي الدوائي  %48مليار دوالر وىو ما يعادل  026تبلغ قيمة إنتاجها من األدوية 
زائرية يف تغطية مصنع، وتعاين صناعة األدوية اجل 34مليون دوالر، وتبلغ عدد ادلصانع  1345باجلزائر ادلقدر بـ

الطلب احمللي، حيث سجلت اطلفاضا يف معدالت النمو، وتتزايد وارداهتا أكثر فأكثر، مثقلة بذلك ميزانية الدولة 
مليار دوالر، ومن أجل احلد من االعتماد ادلتزايد تسعى اجلزائر إذل توسيع نطاق منتجاهتا  126حيث وصلت إذل 

طب، واذلدف ىو تغطية االحتياجات من األدوية مع إعطاء األولوية وزيادة الصناعات والقطاعات يف رلال ال
لتطوير األدوية اجلنيسة، ويف ىذا الصدد فإنو من ادلتوقع فتح رأس مال الشركة احمللية الرئيسية صيدال، واليت تعترب 

أجل تطوير  الركيزة األساسية لصناعة األدوية يف اجلزائر، وتقيم حاليا صيدال شركات مع رلموعات دولية من
وإنتاج أدوية جديدة، وصلد من بُت ىذه الشركات ىناك الفرع الفرنسي ىاردتان، األمريكي فايزر، أسًتا السعودية، 

 .24غالسكو مسيث كالين بريطانيا، وىناك أيضا حاليا مشاريع أقطاب للقدرة التنافسية تغطي الصناعات الدوائية
 تشخيص واقع القطاع الصناعي في الجزائر: -4

بذلت اجلزائر جهدا معتربا يف سبيل تنمية قطاعها الصناعي، إال أن القطاع الصناعي يواجو رلموعة من  
ادلشاكل والصعوبات، وؽلتلك رلموعة من نقاط القوة والضعف للصناعة يف اجلزائر، واليت ذلا تأثَت على تنافسية 

 الصناعة اجلزائرية.
 ائر:مشاكل وصعوبات القطاع الصناعي في الجز  -4-0

يعود سبب الوضعية ادلًتدية ألداء الصناعة والتصنيع يف اجلزائر إذل ادلشاكل والصعوبات اليت تراكمت لعدة  
 :25سنوات، واليت ؽلكن عرضها على النحو التارل

 :تعاين معظم الصناعات من اطلفاض درجة التشابك الصناعي، وما  ضعف العالقات التشابكية الصناعية
جو النشاط اإلنتاجي احمللي لزيادة ادلدخالت ادلستوردة، وىذا ما يؤدي إذل حرمان يًتتب على ذلك من تو 



  أ.د. خليل عبد القادر ط.د/براي الهادي              (6102-0991) الفترة خالل تحليلية دراسة الجزائر في الواعدة الصناعية الفروع تنمية استراتيجية

 

 2012/ جوان  10العدد                  المدية                    -جامعة يحيى فارس  -المستدامة مخبر التنمية المحلية -االقتصاد والتنميةمجلة 

 
280 

اإلنتاج الصناعي من فرص النمو الصناعي والتشغيل من خالل التوسع األمامي واخللفي، ويرجع الضعف 
ستوردة الشديد لعالقات التشابك إذل ضعف الثقة يف ادلنتجات احمللية، وتفضيل االعتماد على ادلكونات ادل

 حىت عند وجود بديل زللي؛
 :من  عدم االلتزام بمعايير ونظام الجودة والمواصفات القياسية والبيئية للسلع والمنتجات الصناعية

ادلشاكل األساسية اليت تواجو الصناعة اجلزائرية، عدم التزامها بادلعايَت وادلواصفات الدولية، وعدم التزامها التام 
دلعايَت البيئية اليت تتطلبها األسواق العادلية، وقد ترتب على ذلك اطلفاض قدرة الصناعة بنظام اجلودة الشاملة وا

 اجلزائرية على الدخول إذل األسواق العادلية؛
 تعتمد ادليزة التنافسية بالدرجة ضعف القدرة التكنولوجية وعدم اكتمال نظم البحث والتطوير الداخلية :

يز، إال أن أغلب الصناعات اجلزائرية اعتمدت يف اإلنتاج على حقوق األوذل على االبتكار واإلبداع والتم
ادلعرفة ادلستوردة يف الشركات العادلية، وقد اتسمت أغلب الرخص اإلنتاجية ادلستوردة بالقدم وعدم مواكبتها 

زه على للتطورات التكنولوجية العادلية، يضاف إذل ذلك اطلفاض اإلنفاق العام على البحث والتطوير وعدم تركي
 احتياجات القطاع الصناعي؛

 :يعود ضعف الصادرات اجلزائرية إذل أن الصادرات  ضعف االستخدام التكنولوجي في الصناعات التحويلية
التحويلية اجلزائرية ضعيفة التكنولوجيا، حيث دل تشهد الصناعة عالية التكنولوجيا معدل ظلوا قويا مقارنة 

 بالصادرات ادلعتمد أساس على ادلواد الطبيعية.
 نقاط القوة والضعف التي يواجهها القطاع الصناعي في الجزائر: -4-2

ياق حتليل األنشطة الصناعية مت تشخيص نقاط القوة والضعف اليت يواجهها القطاع الصناعي يف يف س 
 :26اجلزائر واليت ؽلكن تلخيصها فيما يلي

 نقاط القوة للقطاع الصناعي في الجزائر: -أ
 خالل تلبية احتياجات السوق  تتوجو معظم الصناعة التحويلية يف اجلزائر إذل صناعات متنوعة نسبيا، من

 احمللي؛
  دتثل الصناعات الصغَتة وادلتوسطة نسبة ىامة من القاعدة الصناعية، وتًتكز أساسا يف الصناعات ذات

 التكنولوجيا البسيطة أو ادلتوسطة التعقيد، كالصناعات الغذائية؛
 اإلمسنت اليت دتثل من بُت أىم  تشكل صناعة مواد البناء أىم الصناعات الثقيلة األخرى، واليت منها صناعة

الصناعات يف اجلزائر، وكذلك صناعة الصلب، وتستفيد ىذه الصناعات من كلفة الطاقة ادلنخفضة نسبيا 
 ومن الطفرة اليت يشهدىا قطاع البناء واألشغال العمومية؛

 الصناعات التحويلية على الصناعات الثقيلة مثل صناعة احملروقات والبًتوكيماويات؛ ترتكز 
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  تتكون الصناعات التحويلية األخرى من صناعات الكيماويات وصناعة األمسدة وصناعات تركيب اآلالت
ل صنع ادليكانيكية والكهربائية واإللكًتونية، ولقد ارتفعت القيمة ادلضافة للصناعات التحويلية من خال

 منتجات أكثر تطورا تقدما، مثل الصناعات الكهربائية وااللكًتونية وادليكانيكية.
 نقاط الضعف للقطاع الصناعي في الجزائر: -ب
 ال تزال الصناعات تعتمد أساسا على ادلواد النفطية شلا يعرضها دلخاطر تقلبات أسعار النفط العادلية؛ 
  من إمجارل  %99قات، حيث دتثل الصادرات النفطية حوارل تبقى الصادرات ضعيفة وتعتمد على احملرو

 الصادرات؛
 تتعرض الصناعات ادلرتبطة باحملروقات إذل تنافسية متزايدة حيث تنتج وتصدر الدول النفطية منتجات متماثلة؛ 
  تتسم الصناعات ادلرتبطة بالنفط بقدرة زلدودة على خلق فرص عمل، حيث توفر ىذه الصناعات فرص عمل

 من القوة العاملة داخل البلد؛ %1 حلوارل
  تعاين غالبية الصناعات من ضعف االستثمار وقلة تأىيل اليد العاملة ومن نقص استعمال التكنولوجيا والطرق

 احلديثة لتحسُت جودة ادلنتجات وتسويقها؛
  اإلصالحات يشكل ضعف ديناميكية القطاع اخلاص أحد ادلعوقات اليت تعاين منها اجلزائر، وذلك بالرغم من

 االقتصادية اليت أصلزت والتحسن يف بيئة العمل.
 مزايا القطاع الصناعي بالجزائر: -4-3

 :27لالستثمار يف قطاع الصناعة باجلزائر مزايا عديدة، ؽلكن تلخيصها يف النقاط التالية
 نتيجة توفر موارد النفط والغاز، ومشاريع استثمارية أطلقت خالل السنوات  كلفة الطاقة ادلنخفضة نسبيا

 السابقة؛
 وجود سياسات حكومية جلذب االستثمار األجنيب؛ 
 ادلوقع اجلغرايف االسًتاتيجي، والقرب من األسواق العادلية، ووجود موانئ للتصدير، وشبكة طرق متطورة؛ 
 وق العمل، وتوفر قوة عمل شابة، وذات تكوين؛تكاليف منخفضة لليد العاملة، مع  مرونة س 
 حجم السوق احمللي كبَت؛ 
 قطاعات صناعية واعدة لالستثمار؛ 
 .وجود سياسات وبرامج حكومية لتشجيع االستثمار يف القطاع الصناعي 
 اإلجراءات الواجب اتخاذها من طرف الدولة:  -4-4

 التالية، لتنمية قطاع الصناعة:وبناء على ما تقدم، يتعُت على الدولة اختاذ اإلجراءات 
  مواصلة إسًتاتيجية تنويع االقتصاد والصناعة والتخصص أكثر يف صناعات ذات قيمة مضافة عالية وحسب

 ادلزايا النسبية، واليت دتكن من إحداث ادلزيد من مناصب العمل؛
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  تنويع االقتصاد، وذلك تأىيل اليد العاملة دلواجهة التطورات اليت تشهدىا الدولة، ومصاحبة اسًتاتيجية
 بإصالح منظومات الًتبية والتعليم، وتكوين اليد العاملة هبدف االستجابة حلاجيات سوق العمل؛

  مواصلة سياسة تشجيع االستثمار اخلاص واألجنيب من خالل حتسُت بيئة األعمال، وتسريع اإلصالحات
 االقتصادية والتشريعية؛

 ماد اسًتاتيجية تنويع صناعي قائم على ادلعرفة والتكنولوجيا ادلتطورة، االستفادة من العوائد النفطية قصد اعت
والًتكيز يف ىذا اجملال على األساليب احلديثة يف رلال اإلنتاج، مثل العناقيد الصناعية وادلراكز الفنية 

يق التنمية واحلاضنات التكنولوجية، وتوسيع وتطوير قاعدة الصناعات التحويلية اليت تشكل احملرك الرئيس لتحق
 ادلستدامة؛

 حتسُت اذليكل اإلنتاجي من خالل اسًتاتيجية التخصص أكثر يف صناعات ذات ميزة نسبية؛ 
 تنمية الصناعات الواعدة مثل ادلكونات اإللكًتونية، والصناعات ادلعتمدة على التكنولوجيا احلديثة؛ 
 يت تشكل العنصر األساسي خللق وضع سياسات مواتية الحتياجات واقع الصناعات الصغَتة وادلتوسطة ال

 فرص عمل وضمان مستقبل الصناعة بالبلد؛
  تسريع وتَتة اإلصالحات االقتصادية وحتسُت بيئة األعمال لدعم القطاع اخلاص واستقطاب ادلستثمرين

 األجانب؛
 ،إصالح النظام البنكي قصد تيسَت دتويل الصناعات الصغَتة وادلتوسطة عن طريق وضع آليات ضمان خاصة 

 وتكثيف الشركات بُت القطاع احلكومي والقطاع اخلاص ودعم تكثيف صناديق التمويل ادلباشر؛
 تنويع الصادرات هبدف التخفيف من االرتباط باألسواق التقليدية؛ 
  متطلبات وحاجات سوق العمالة، وتوفَت الشروط الالزمة للعمل.  معإصالح ادلنظومة التعليمية لتتالءم 

 خاتمة:
عرف االقتصاد اجلزائري وضع احلكومة إسًتاتيجية جديدة لإلنعاش الصناعي، واليت هتدف إذل تطوير  

وحتديث وإدماج متزايد للصناعة اجلزائرية، وحتسُت جاذبية اجلزائر كوجهة استثمارية من أجل بعث النشاط 
كيماويات، واألمسدة والصلب الصناعي، حيث تستهدف احلكومة القطاعات ذات إمكانيات ظلو عالية، وىي البًتو 

والتعدين ومواد البناء وصناعة ادلواد الغذائية إضافة إذل الصناعات الواعدة يف اجلزائر، كصناعة ادلستحضرات 
 الصيدالنية والسيارات وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت.

 ومت الّتوصل البحث إذل رلموعة نتائج أعلها:
تيجة ضعف النسيج الصناعي الوطٍت، وكذا اإلختالالت اذليكلية ادلسجلة تبنت اجلزائر ىذه اإلسًتاتيجية ن 

نتيجة السياسات السابقة، وارتكزت اإلسًتاتيجية على إعادة ىيكلة فروع  القطاع الصناعي وذلك لتحسُت تغطية 
د على ادلوارد السوق احمللي، واقتحام األسواق اجلهوية والعادلية، من خالل العمل على تنمية الصناعات اليت تعتم

الطبيعية وتكثيف النسيج الصناعي للصناعات التحويلية، وترقية واستحداث صناعات جديدة، وزيادة مناطق 
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االنتشار اجلغرايف للصناعة، وتأىيل ادلؤسسات، واالبتكار، وتنمية ادلوارد البشرية، وترقية االستثمار األجنيب ادلباشر، 
ات يف اجلزائر خالل السنوات األخَتة ىو أنو على الرغم من االنتعاش الذي وما ميز القطاع الصناعي خارج احملروق

شهدت بعض الفروع سجلتو بعض نشاط الصناعات التحويلية، تواصل اطلفاض مساعلتها يف الناتج احمللي، كما 
داخلي للصناعة الصناعية حتسنا ملحوظا، واليت من بينها الصناعة الغذائية اليت تشكل النسبة األكرب من اإلنتاج ال

خارج احملروقات يف اجلزائر، ويرجع ذلك لتوجو القطاع اخلاص ضلو الصناعات اخلفيفة ذات االستهالك الواسع 
وىذا لسهولة االستثمار واألرباح السريعة احملققة، كما حققت صناعة احلديد والصناعة ادليكانيكية والكهربائية 

على ىذه ادلنتجات يف السوق، أما صناعة مواد البناء والزجاج فهي واإللكًتونية نتائج جيدة بسبب زيادة الطلب 
بدورىا يف حتسن مستمر وذلك نتيجة زيادة الطلب الذي تزامن مع توجو اجلزائر ضلو تشييد وتدعيم ىياكل البنية 

عول عليها  التحتية، وتعترب اجلزائر ىذه الفروع من الصناعات الواعدة واليت حتظى باىتمام السلطات اجلزائرية وي
كثَتا يف إعادة بعث القطاع الصناعي من جديد، وعلى العكس، تعاين صناعات اخلشب والورق والفلُت 
وصناعات النسيج وصنع ادلالبس اجلاىزة وصناعات اجللود واألحذية من ركود، وىذا للمنافسة الشديدة من السلع 

وفتح األسواق للمنتجات ادلستوردة، وقد أدى ىذا  األجنبية يف السوق اجلزائرية، وىذا راجع إذل فوضى االستَتاد
الوضع الصناعات الوطنية لالنسحاب، وعلى العموم، تعاين معظم الصناعات من اطلفاض درجة التشابك 
الصناعي، وعدم التزامها بادلعايَت وادلواصفات الدولية، وعدم التزامها التام بنظام اجلودة الشاملة وادلعايَت البيئية اليت 

بها األسواق العادلية، وضعف القدرة التكنولوجية وعدم اكتمال نظم البحث والتطوير الداخلية، وضعف تتطل
 .االستخدام التكنولوجي يف الصناعات التحويلية

 أعلها: االقتراحاتوشلا سبق نقدم رلموعة من 
لعمل على تنويع االقتصاد ينبغي التوجو إذل تقليل اعتماد الدولة يف الناتج احمللي على احملروقات، وضرورة ا 

والصناعة والصادرات، ومواصلة العمل على تنمية قطاع الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية دلنتجاهتا، وإحداث  
مؤسسات صناعية جديدة، واالعتماد على التكنولوجيا واإلبداع، ودعم القطاع اخلاص حىت يتمكن من القيام 

القطاع العام يف سلتلف الصناعات، وذلك من أجل ادلساعلة يف حتجيم  بدوره التنموي كما ينبغي، بادلوازاة مع
 البطالة واحلد من الفقر.
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